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 الممخص:

استراتيجية التدريب والممارسة  ييدف البحث الحالي لمتعرف عمى دورتحــدد ىــدف البحــث الحالــي     
  .في تحصيل طمبة كمية الفنون الجميمة في مادة اسس تربية

تـم اختيـار عينـة البحث بالطريقة العشوائية ،وتكون مجتمع البحث من شـعبتين وكانـت الشـعبة )أ( و     
 :8والشـعبة )ب( تمثـل المجموعـة التجريبيـة , وقد بمغ عدد عينة البحث  المجموعـة الضابطـةتمثـل 

طالبا وطالبة , وقد استبعدت الباحثة الطمبة الراسبون وكذلك المعممين المقبولين عمى قناة المتميزين 
( لممجموعة 46يبية )لممجموعة التجر ) 44(وذلك لتكافوء المجموعتين , وقد بمغ العدد النيائي لمعينة 

 وقامت ببناء(فقـرة ،  32مكـون مـن  بمقياسأداة البحـث التـي تمثمـت  ة ببناءالباحث. قامت الضابطة
تـم تطبيـق التجربـة فـي الفصـل الدراسـي . )التدريـب والممارسـة) ةبرنامـج محوسـبا قائمـا عـل اسـتراتيجي

، (ولمحصــول عمــى النتائــج تــم  22/2/3132)انتيت التجربة في(و  6/21/31231) فيول الا
: ـج مـا يأتـيمتين وأظيـرت النتائلعينتيــن مسـتق( test-t ) معالجــة البيانــات إحصائيــا باســتخدام اختبــار

المجموعـة التجريبيـة باسـتعمال البرنامـج  مبةلـة إحصائيـة بيـن متوسـطي درجـات طـالوجـود فـرق ذو د
عتياديـة فـي الالمجموعـة الضابطـة الذيـن درســوا المـادة نفسـيا بالطريقـة ا مبةـب ودرجـات طـالمحوس
عددا من التوصيات و  ةالباحث توعمى أساس ذلك قدم . ولصالـح المجموعـة التجريبيـة االختبار

 .المقترحات
   (., اسس تربية:)استراتيجية, تدريب, ممارسة, تحصيلالكممات المفتاحية 

 



هـ2443-م  2222. لسنة (2الرابع/ ملحق ) العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة /   

 

 
 

781 

An educational program to improve some cognitive abilities of 

primary school students in handicrafts 

Baidaa Anwar Rzuqi 

Diyala University / College of Fine Arts 

 

 Abstract:                                                                                                                                                                                                                                                  

Determine the objective of the current research The current research aims to 

identify the role of training strategy and practice in the achievement of 

students of the Faculty of Fine Arts in the subject of foundations of 

education. 

    The research sample was chosen randomly, and the research community 

consisted of two divisions, and division (A) represented the control group and 

division (B) represented the experimental group, and the number of the 

research sample reached 79 students. The two groups, and the final number 

of the sample reached (33) for the experimental group (35) for the control 

group. The researcher built the research tool, which was represented by a 

scale consisting of 21 items (paragraphs, and built a computer program based 

on the strategy (training and practice)). The first was on (5/10/20120) and the 

experiment ended on (1/1/2021), and to obtain the results, the data were 

processed statistically by using the (test-t) test for two independent samples. 

The experimental group using the computer program and the scores of the 

students of the control group who studied the same subject in the usual way 

in the test and in favor of the experimental group. On the basis of this, the 

researcher presented a number of recommendations and suggestions. 

Keywords: (strategy, training, practice, achievement, foundations of 

education). 

 :مشكـمة البحث

يعـد التقـدم العممـي والتكنولوجـي سـمة أساسـية مـن السـمات التـي الزمـت الحيـاة   
يمكـن  الت ىـو التعميـم ، إذ االت ، ومـن اىـم ىـذه المجـاالالمعاصـرة فـي كافـة المجـ

تجاىـات الحديثـة العتمـاد عمـى االـة ىـذا التقـدم دون تطويـر مجـال التعميـم وذلـك بامواكب
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بمسـتوى ونوعيـة مخرجـات النظـام التعميمـي، إذ يعتبـر  لالرتقاء الفنون فـي تدريـس
، لمـا الفنونتجاىـات الحديثـة فـي تدريـس التوظيـف الحاسـوب فـي العمميـة التعميميـة مـن ا

مـن دور فاعـل فـي إمكــانية الربــط بيـن المــادة النــظرية والتــطبيق زيــادة القــدرة عمـى لـو 
كما أن  .اكتــشاف المفاىــيم وفيميــا وزيــادة الدافعيـة نــحو التــعمم و المــادي المحســوس

ـبيقات الحاســوب وظــيفيا فـي عمميـة التدريــس ومنيـا تطـديثة وتســتجابة لمتغيرات الحالا
 اعمــمي اللمـن خــ ثة، وىـذا مـا لمــسو الباحضعيفة جدا في كميتنافـي التعمــيم تكــاد تــكون 

 اصبح وخاصة في فترة جائحة كورونا ووجود الحظر لكونفـي التدريـس ولســنوات عـدة 
ضعف في ثقافة الطمبة في استخدام مواقع التعميم  ما أظيرالتعميم الكترونيا وىذا 

، وأعـزا ذلـك إلـى وكذلك ضعف في استخداميم لمفورما االمتحانية  يمالخاصة ب
الكمـي عمـى تــقديم المــعمومات نظــريا ، االعتماد اســتخدام طرائــق التدريــس المــتبعة و 

 مادة اسس تربيةفـي  صة المواد النظريةالطمبة وخامــر الـذي أدى إلـى تــدني مســتوى اال
ليـات التـي تتنـاول المنيـج وبالـذات فـي عـرض البـد مـن إحـداث تغييـر فـي االلمـا سـبق  ,

المحتـوى التعميمـي وانعطافـا وطرائـق التدريــس ، إذ إن تقديـم المحتـوى وفقـا بــرامج 
التدريب )اسـتراتيجيات تدريسـية حديثة ومنيا  تعميميـة ومنيـا البــرامج المحوسـبة واسـتخدام

سـتنقل المتعمم من دور المتمقي السـمبي لممادة الدراسـية إلى دور المتفاعل  (والممارسـة
معيا ، مما سـيتغير دور المدرس من ناقل المعمومات بصيغة جامدة إلى الطالب 

فاعـل فـي بيئـة تعميـم إلـى معمـم مت االمتحاناتلغرض حفظيا واسـتظيارىا عند إجراء 
والمواقـف  االنشطةعـن توفيـر  الو ؤ تتيـح لممتعمـم متابعـة تعممـو خطـوة بخطـوة ، ومسـ

ومـن اجـل  .قـرب إلـى الواقـع وذلـك مـن خـال حوســـبة المـادة الدراســيةالالبسـيــطة ا
المواد عـة مـن مدرسـي بتوجيـو اسـتبانة لمجمو  ةالباحثـ تالوقـوف عمـى إمكانيـة ذلـك قـام

مكانيـة اسـتعمال برنامـج محوسـب قائـم عمـى اسـتراتيجيو  النظرية  ة التدريب والممارسةا 
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، فكانـت إجابـات اسس التربيةب مـادة لمـن آرائيـم وخبراتيـم فـي تدريـس الطـا لالستفادة
الصعوبـات منيـا عـدم أغمبيـة المدرسـين بأىميـة ذلـك مـع إشـارتيم إلـى وجـود بعـض 

ًً عمـى ذلـك وفـي ضـوء خبـرة الباحثـان  . إتقـان الطـاب اسـتعمال الحاسـوب وتطبيقاتـو
فـي مجـال البرمجـة وجـدا ضـرورة إعـداد برنامـج تعميمـي محوسـب وتأسيسـا وفــق 

الجابـة حـدد باعميـو فـان مشـكمة البحـث الحالـي تتو ،  (التدريــب والممارســة) ةاســتراتيجي
استراتيجية التدريب والممارسة في تحصيل طمبة كمية  االتي : ماىو دور عـن السـؤال

 الفنون الجميمة في مادة اسس تربية ؟

  أهمية البحث

  وفي ضوء ما تقدم تتجمى أىمية البحث بما يأتي

  نامــج محوســبدراســة محميــة لبر  ثاني ة(بحســب عمــم الباحثـ)تعــد ىــذه الدراســة -2
.التدريــب والممارســة ةقائــم عمــى اســتراتيجي  

 . اللكترونية لمبرنامج في مواد دراسية اخرى ستفادة من النسخة اااليمكن  -3  

تدريـس إلـى أىميـة اليوجـو أنظـار المتخصصيـن والدارسـين فـي مجـال طرائـق  -4
اتجاىات الطمبة نحو اىمية مادة اسس التربية . المساعدة عمى تغير  

هدف البحث :                

استراتيجية التدريب والممارسة في تحصيل طمبة  ييدف البحث الحالي لمتعرف عمى دور
كمية الفنون الجميمة في مادة اسس تربية ولتحقيق ىدف البحث ستقوم الباحثة باختبار 

 صحة الفرضية االتية :
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(بيـن متوسـط درجـات طالب  1,16ة إحصائيـة عنـد مسـتوى)ال توجد فـروق ذو دالل
المجموعـة التجريبيـة الذيـن درسـوا باسـتعمال البرنامـج المحوسـب ومتوسـط درجـات 

 .طالب المجموعـة الضابطـة الذيـن درسـوا بالطريقـة التقميديـة

 حدود البحث :

 يقتصر البحث الحالي عمى :

 .3132-3131الدراسي لمعام طالب المرحمة االولى  -2
 كمية الفنون الجميمة ديالى -3
 مادة اسس تربية -4

 تعريف المصطمحات :

   :االستراتيجية

التعريف االجرائي : وىي اجراءات متتالية قابمة لمتعديل حسب الفروق الفردية لمطمبة 
 لتحقيق اىداف البحث .

التكــرار حيــث  اللمــن خنــوع مــن التماريــن التــي تنجــز ىي  : التدريب والممارسة
تســاعد المتعمــم عمــى التذكــر واســتخدام المعمومــات التــي تعمميــا فــي وقــت ســابق 

 (238: 3115عيــادات، )

التعريف االجرائي : وىي طريقة جديدة تعتمد عمى الحوسبة وفق خطوات متدرجة 
 لتسييل فيم المادة وعدم نسيانيا . 
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 الفصل الثاني

 برنامج التدريب مكونات
 المقدمة: -1
، حيث تظير ا الطالب الذي يتدرب عميي ادة اليدف من البرنامج، ووصف الم شملوت

كذلك تظيرلو مجموعة من اختيار القسم الذي يريد البدء بو.  وقائمة تتيح للمطالب 
وكما تظير لممتعممين الكبار االسئمة وتعميمات االجابة عنيا. التعميمات الخاصة ب

 صعب(. –)سيل في االسئمة مستوى الصعوبة  تحددتحدد لو  ةايقون
 األسئمة: -2

 توجد مجموعة من االعتبارات التي ينبغي مراعاتيا في األسئمة:
 مدة البرنامج وعدد أسئمته: -أ

ىناك تفاوت في عدد االسئمة ومدة االجابة تتحدد حسب خصائص المتعمم , فمدة 
برنامج تختمف في تدريب الصغارعن الكبار ولكن المدة المناسبة لمبرنامج ىي نصف ال

 سؤال .  26ساعة وعدد االسئمة 
 مستوى صعوبة االسئمة: -ب

الصعوبة )من السيل الى الصعب (حتى اليحبط يجب ان تكون االسئمة متدرجة 
 الطالب , فأن اتم الطالب االجابة الصحيحة ينتقل لمسؤال االصعب .

 السرعة والتسريع: -ج
ىنا يجب ان نركز عمى الطالقة ) سرعة االجابة ( فالسرعة تعني سرعة االنتقال من 
سؤال الى اخر . والتسريع يعني اعطاء الطالب وقتا محددا لالجابة عمى سؤال واحد او 

 مجموعة اسئمة  .
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 التمحيمات: -د
ات بعد كل اجابة خاطئة , يمكن ان يقدم البرنامج تمميحات لكل سؤال وتكون التمميح

ولكن التمميحات التعني االجابة الصحيحة وعند عدم معرفة الطالب لالجابة يضغط 
 عمى زر التمميحات لممساعدة او التذكير . 

 طرائق عرض االسئمة: -ىـ 
ىناك طريقتان لعرض االسئمة األولى باستخدام قائمة اختيار والثانية باستخدام طريقة 

 .االثنينتوليد االسئمة وىذه تناسب األسئمة التي تطبق قواعد معينة، وقد يتم الجمع بين 
 اجراءات اختيار االسئمة: -و

العشوائي وفييا يختار سئمة، األولى ىي طريقة االختيار االطريقتان الختيار  وىنا ايضا
المتعمم االسئمة عشوائيًا من القائمة وىي مجموعة االسئمة يتدرب عمييا المتعمم، ويعيد 

 االجابة عنيا أكثر من مرة حتى تختمفي االخطاء ، وينتقل أثر التعمم.
والطريقة الثانية ىي االختيار عمى أساس اداء المتعمم فاجابة المتعمم ىي التي تحدد 

ذي ينتقل إليو واذا كرر المتعمم االجابة عن سؤال ما أكثر من مرة ، وكانت السؤال ال
اجابتو في جميع المرات صحيحة، يحذف السؤال من القائمة ، ويركز عمى األسئمة 

 .من االجابة عمييا التي لم يتمكن 
 الحكم عمى االجابة: -3

 ىنا يكون التصحيح الكترونيا وحسب االجوبة المخزونة .
 الرجع: -5

 ويجب أن يكون المرجع عقب االجابة مباشرة. 
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 انهاء البرنامج: -5
شكل مؤقت ألي سبب خاصة عندما يشعر بانياء البرنامج والخروج منو  يمكن لمطالب

و بالتعب وتكرر االخطاء بل قد يطمب الكمبيوتر منو ذلك أما الخروج النيائي فيعني أن
 .ة عمى الشاشةقد انيى جميع التدريبات بنجاح وقد تظير لو رسال

  التربية الفنية 
ىي بناء شخصية الفرد بشكل متكامل من خالل قوم معرفي مختمف في اىدافو 

تنمية جوانب اإلبداع ، والثقافة، واإلحساس  تساعد عمىالتربية الفنية كمادة دراسية و 
الجمالي لمفن والطبيعة ، لدى المتعمم لتجعمو يحكم عمى االعمال الفنية حكمًا مبنيًا 

 عمى العمم بالفن. 

تدرب الفرد عمى التذوق الفني وعمى ادراك الجمال في كل  وال شك أن لمتربية الفنية   
، لذلك فيي تعتبر وسيمة من وسائل االرتقاء بسموك االفراد وتسيم في  مايحيط بنا 

ترقية الوجدان البشري وتنمية الميارات وتكمل النمو االنساني . ) العتوم ، 
 (  32،ص3118

وتساعد التربية الفنية الفرد بالتنفيس عن الضغوط النفسية ويحوليا الى فعل يساعد عمى 
        (    29, 3119ي اليمكن التعبير عنيا بالمفظ )الينيدي ,التتخفيف االنفعاالت الحادة 

التي تعد واحدة االساسية المواد الدراسية  تعتبر من ان  التربية الفنية وترى الباحثة    
عن ما بداخمو من اسقاط من المواد الميمة لمفرد ، والتي من خالليا يستطيع الفرد 

ال فنية مرسومة او الى اعمال مسرحية تعبر عن مشاعر واحاسيس وتحويميا اما ألعم
 ما بداخمو من مشاعر وتخاطب احساس المتمقي والمتذوق لمفن  .
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ولمتربية الفنية دورا في بناء شخصية  فرد متكامل وان اىمية الفن التربوية انيا   
جزء  الميذبة لغرائز االنسان والتسامي بو لمستويات رفيعة , وليذا تعتبر التربية الفنية

 (           36, 3119, الينيدي)مكمل لمعممية التربوية بكل جوانبيا . 

 اهداف التربية الفنية 

 خاصة تضاف إلى قاموس ال ياومفاىيم ياالفنية ألفاظ ان لمتربية: اإلثراء المفاهيمي
 .المغوي، فقد أّكد الباحثون أّنيا تُقّدم المفاىيم بصيغ لفظية وغير لفظية 

  الفن ماىو اال وسيمة تساعدنا عمى التحرر من القيود واسقاط : الذاتالتعبير عن
مشاعرنا المكبوتة  في االعمال الفنية , وىذا بحد ذاتو يعتير مصدرا لالشباع 

 .الذاتي 
  تساعد التربية الفنية عمى توسيع رؤية الفرد : اإلدراك الشامل لمعالم وموجوداته

من حولو فبدال من النظرة المحدودة فسوف يصبح لمموجودات جانت  لالشياء
 (:4-49،ص3111.)شوقي ،جمالي يمنحيا تألقا جميال

جراءاتو ( )   لفصل الثالثا  منيجية البحث وا 

التجريبية والضابطة ذات  تينالمجموع واستخدمت الباحثة التصميم التجريبي ذ
 القبمي والبعدي ، كونو التصميم المناسب لعنوان البحث . االختبارين

  مجتمع البحث 
اشتمل مجتمع البحث عمى طمبة المرحمة االولى/ في قسم التربية الفنية  في كمية       

  .3132-3131الفنون الجميمة  / جامعة ديالى /  الدراسة الصباحية, لمعام الدراسي
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 عينة البحث
البحث بالطريقة العشوائية ،وتكون مجتمع البحث من شـعبتين وكانـت تـم اختيـار عينـة 

والشـعبة )ب( تمثـل المجموعـة التجريبيـة , وقد  الشـعبة )أ( تمثـل المجموعـة الضابطـة
طالبا وطالبة , وقد استبعدت الباحثة الطمبة الراسبون وكذلك  :8بمغ عدد عينة البحث 

, وقد بمغ العدد ميزين وذلك لتكافوء المجموعتين المعممين المقبولين عمى قناة المت
. كما مبين في   ( لممجموعة الضابطة46لممجموعة التجريبية )) 44(النيائي لمعينة 
 الجدول ادناه 

 ( عينة البحث2جدول ) 
 العدد النيائي المستبعدون عددافراد العينة الشعبة المجموعة

 44 7 :4 ب التجريبية
 46 6 51 أ الضابطة

 
 ( يوضح حجم عينة البحث1شكل )

 

38.4

38.6

38.8

39

39.2

39.4

39.6

39.8

40

 التجريبية
 الضابطة
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 إعداد مستمزمات البحث
حـدد الباحثـة المـادة العمميـة التـي سـوف تـدرس خـالل مـدة  : تحديد المادة العممية1 : 

 (3132-3131التجربـة فـي الفصـل الدراسـي االول لمعـام الدراسـي )
 

  : إعداد الخطط التدريسية
الخطط التدريسية المالئمة لموضوعات التجربة فكانـت المجموعـة االولى  حثةأعد البا

ب المجموعـة التجريبيـة المتضمنـة البرنامـج المحوسـب فـي تدريـس مادة اسس تربية لطـ
ب المجموعـة الوالمجموعـة الثانيـة متضمنـة الطريقـة التقميديـة فـي نفس المادة لطـ

، عمـى  التي تشمل المجموعة الثانية مـن الخطـطالضابطـة ، وتـم عـرض نمـاذج 
التربية الفنية ، وقـد  تدريس المحكميـن مـن ذوي الخبـرة واالختصـاص فـي مجـال طرائـق

الباحثـة عمـى آرائيـم وممحوظاتيـم وفـي ضـوء مـا أبـداه الخبـراء أجـرت الباحثـة  تأطمـع
 . التعديـات الالزمة

 
 اللكترونيإعداد برنامج التعميم ا

تم إعداد البرنامـج المحوسب من قبل الباحثة ، ومرت عممية االعداد بعدة مراحل ،     
  : وىي
مرحمــة االعــداد التخطيــط : تتضمــن ىــذه المرحمــة تحديــد المــادة المطموبــة ومــن  -2

المتعمميــن وطــرق ىــداف المطمــوب تحقيقيــا ، ثــم تحميــل خصائــص الثــم تحديــد ا
التدريــس المتبعــة فــي البرمجيــة ، كذلــك تحديــد نــوع التقويــم المســتخدم فــي 

  .البرمجيــة ، وأخيــرا تحديــد الوســائل التعميميــة المســتخدمة فــي البرمجيــة
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مرحمـة البرمجـة : وتشـمل : وتشـمل تصميـم واجيـة العـرض وطريقـة عـرض   -3
لمعمومـات فـي كل مشـيد ، ووضـع المحتـوى داخـل الييكميـة المصممـة ، ثـم ا

 كتابـة دليـل عمـل البرمجيـة
مرحمــة العــرض عمــى الخبــراء : مــن اجــل التحقــق مــن صــدق محتــوى .  -4

البرمجيــة يجــب عرضيــا عمــى مجموعــة مـن المتخصصيـن فـي الحاسـوب 
يـس لمتأكـد مـن صالحيـة البرمجيـة لتحقيـق مـا وضعـت مـن أجمـو وأسـاليب التدر 

البرنامـج عمـى مجموعـة مـن  ةالباحثـ ت،(لذلـك عـرض 249: 3118عطيـة،(
حظاتيـم وتوجيياتيـم فـي الخـذ بمال، وقـد تـم اةالباحثـ أعدتياالخبـراء وفـق اسـتمارة 

  . ئـم والصحيـحالالم تغييـر بعـض جوانـب البرنامـج ليخـرج بالشـكل
عية : في ىذه المرحمة تم تجريب البرنامج المرحمة التجريب عمى عينة استط -5

ولمدة أسبوع  وطالبة (طالب 53)عية مقدارىا العمى عينة استط لكترونياال
، وذلك بغرض التعرف عمى كيفية استجابة الطالب  35/5/3131واحد بتاريخ 

عو وتحديد مواضع الخمل والصعوبات التي لمبرنامج المحوسب وطريقة تعامميم م
شكاليات ليخرج البرنامج بأفضل صورة االتواجييم ومن ثم العمل عمى حل تمك 

 5 . ممكنة
مرحمــة المراجعــة والتدقيــق : يتــم فــي ىــذه المرحمــة مراجعــة نتائــج مرحمــة .  -6

لخمـل والقصـور مـع مواطـن ا إلصالحعية الســتطالالتجريــب عمــى العينــة ا
مراجعـة شـاممة لكافـة جوانـب البرنامـج مـن لغويـة وفنيـة ، ليصبـح جاىـزا و 

 (فوكســكاي)برنامــج  ةســتخدام مــن قبــل الطــاب. لقــد اســتخدم الباحثــلال
Focusky  التدريــب والممارســة)لتنفيــذ اســتراتيجية( 
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 اداة البحث 
مقياس ييدف الى معرفة دور استراتيجية التدريب والممارسة عمى اًعدت الباحثة 
 كمية الفنون الجميمة . 2تحصيل طمبة م

 صياغة فقرات المقياس 
التجريبية والضابطة بمغت عدد اًعدت الباحثة فقرات اختبارية لطالب مجموعتي البحث 

فقرة لمبعدين المعرفي والميارى وتم بناء فقرات البعدين بصورة اختيار من  32الفقرات 
 خاطئة وواحدة صحيحة  4متعدد ألربعة اختيارات 

 تصحيح المقياس 
لغرض تصحيح االجابات تم اعطاء )درجة واحدة( لإلجابة الصحيحة عن كل فقرة من 

إلجابة الخاطئة , وتعامل فقرات المقياس لمبعدين المعرفي والميارى واعطاء )صفر( ل
, وبذلك تكون الدرجة الكمية محصورة مابين الفقرة المتروكة معاممة االجابة الخاطئة 

( درجة , وقد اعدت الباحثة االجابات النموذجية لمبعدين المعرفي والمياري 32-)صفر 
 التي تم عمى اساسيا تصحيح االجابات .

 
 صدق المقياس

 
المقيــاس بصورتــو األوليــة عمــى مجموعــة مــن الخبــراء عــرض  : الصدق الظاىري 

والمتخصصيــن والمحكميــن وطرائـق تدريـس التربية الفنية بيـدف التحقـق مـن صالحيتـو 
وفـي ضـوء ذلـك اعتمـد  وتحـري صدقـو كأداة لمبحـث وألبداء آرائيـم بشـأن فقراتـو ،

ـوق مـن آراء الخبـراء ، وقـد أظيـرت النتائـج عـدم % (فمـا ف 91نسـبة اتفـاق ) ةالباحثـ
 .(فقـرة 32سـقوط أي فقـرة فاصبـح المقيـاس بصورتـو النيائيـة مكـون مـن )
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 ثبات المقياس 
 31–معادلــة كيــودر ريتشاردســون ةالباحثـ ت: أســتعمم (المعرفــي والميــاري)لمبعديــن 

 ةالباحثـ توقـد وجـد (بدائـل)ن فقــرات ىذيــن البعديــن مكونـة مـن اختيـار مـن متعـدد أل
 ( .87.1)،(وثبـات البعـد الميـاري يسـاوي  92.1)أن ثبـات البعـد المعرفـي يسـاوي 

 
 تطبيق التجربة 

وتـم  6/21/3131باشـر الباحثـة بتدريـس مجموعتـي البحـث يـوم األربعاء المصـادف 
, وطبقت الباحثة المقياس  22/2/3132األنتياء مـن التدريـس يـوم األربعـاء المصـادف 

 . 3132/ 2/  28عمى مجموعتي البحث يوم االحد 
 

 الفصل الرابع 
 عـرض النتائج:

)ال توجد فـروق ذو داللة ة الصفريـة التـي تنـص عمـى انـو لغـرض التحقـق مـن الفرضيـ
(بيـن متوسـط درجـات طالب المجموعـة التجريبيـة الذيـن  1,16إحصائيـة عنـد مسـتوى)

درسـوا باسـتعمال البرنامـج المحوسـب ومتوسـط درجـات طالب المجموعـة الضابطـة 
ختبــار التائــي لعينتيـن مسـتقمتين، ومـن الا ، اســتعملبالطريقـة التقميديـة( )الذيـن درسـوا

المجموعـة  البختبـار لممجموعتيـن ظيـر إن متوسـط درجـات طاالمقارنـة نتائـج  اللخـ
فـي حيـن بمـغ متوسـط  ، ( 47.4)(وبانحـراف معيـاري 74.51)التجريبيـة قـد بمـغ 

(وباسـتخدام  27.5ري)وبانحـراف معيـا ( 36.48)المجموعـة الضابطـة  الدرجـات ط
بيـن المجموعتيـن وجـدول  الداللةلعينتيـن مسـتقمتين لمعرفـة ( test-t) ختبـار التائـيالا
 احصائيا .الفـروق بيـن ىذيـن المتوسـطين تبيـن وجـود فـروق دالـة  : (يبيـن ذلـك 3)
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 (3جدول ) 
 نتائج االختبار التائي لعينين مستقمتين

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

t-test sig  الداللة
المحسو  االحصائية

 بة
 الجدولية

 دالة 0,00 2 3.67 66 3.36 40.63 33 التجريبية
 4.16 37.25 35 الضابطة

 

 
 

 ( يوضح نتائج االختبار3شكل )

35.5

36

36.5

37

37.5

38

38.5

39

39.5

40

 التجريبية  
 الضابطة
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(أكبـر مـن القيمـة  78.4المحسـوبة والبالغـة ) (إن القيمـة التائيـة 3يتبيـن مـن جـدول)
( ذو داللـة إحصائيـة بيـن متوسـط درجـات بدرجـة حريـة  3التائيـة الجدوليـة البالغـة )

طالب  بين (ممـا يـدل عمـى إن ىنـاك فرقـا 16.1(وعنـد مسـتوى الداللـة ) 77)
ـق ذلـك تـم رفـض الفرضيـة مجموعتـي البحـث ولصالـح المجموعـة التجريبيـة وعمـى وف
لــة إحصائيــة عنــد مســتوى الالصفريـة وقبـول الفرضيـة البديمــة القائمــة بوجــود فــرق ذو د

المجموعــة التجريبيـة الذيـن درسـوا  الب(بيــن متوســط درجــات طــ 16.1)لــة الالد
وعـة الضابطـة الذيـن المجم طالبباسـتعمال البرنامـج المحوسـب ومتوسـط درجـات 

  .درسـوا بالطريقـة التقميديـة
 

 تفسير النتائج
إن اسـتخدام البرنامـج المحوسـب فـي التدريـس ومـا تضمنـو مـن أسـاليب متنوعـة لمـدرس  

مـع المـادة التعميميـة وىـذا قـد سـاعدىم عمـى التفـوق وزيـادة الثقـة  الطالب زاد مـن تفاعـل
بالنفـس وبقدراتيـم الذاتيـة وبالتالـي إلـى إثـارة االىتمـام بتقصـي المعمومـات واالسـتمتاع 
بيـا والبحـث عـن كل مـا ىـو جديـد ، باالضافـة إلـى أن اسـتخدام اسـتراتيجية)التدريـب 

قـد أكسـبت  المتعمـم المعرفـة العمميـة وفيـم الظواىـر التـي مكنتـو مـن بنـاء  )والممارسـة
أسـاس متيـن لتطويـر ثقافتـو  وانعكاسـاتيا عمـى مختمـف نواحـي حيـاة المتعمـم ، أي إن 
البرنامـج المحوسـب زاد مـن الثقافـة الطالب ، وىـو مـا يتفـق مـع نتائـج دراسـة 

 ( .3122)الخزاعـي،
 االستنتاجات  

ادى الى زيادة معرفتيم  اسس تربيةتدريـس مـادة  اللفاعميـة البرنامـج المحوسـب خـان 
 . عتياديـةالأكثـر مـن الطريقـة ا وفيميم لممادة الدراسية 
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 التوصيات  
 توصي الباحثة باالتي :إلييا  ناالنتائج التي تم توصم خاللمن 

تحويــل المناىــج الدراســية الورقيــة إلــى برامــج محوســبة باســتعمال اســتراتيجيات  -2
 ( التدريــب والممارســة(ســيما اســتراتيجيتي المختمفــة 

قادرين عمى ليكونوا وبالتخصصات كافة  لالساتذةفتح دورات مكثفة لتعميم  -3
، ودورات تكميميـة لتطويـر  اسـتعمال الحاسـوب وبخاصـة البرامـج التعميميـة

 . قدراتيـم البرمجيـة وتحديـث المعمومـات
 

 المقترحات 
 ىدراسـة تقيـس اثـر اسـتراتيجيات ُأخـر  إجراء ةقترح الباحثتلمبحث الحالي  الاستكما

 . طمبـة لمراحـل دراسـية مختمفـةلملمتعمـم بمسـاعدة الحاسـوب 
  

  : المصادر العربية
: (مسـتوى ثقافـة الميـزر لـدى طمبـة الصـف  3121، يحيـى محمـد ( أبـو جحجـوح -2

الحـادي عشـر المتضمنـة فـي كتـاب الثقافـة العمميـة بمحافظـة غـزة ، مجمـة 
  . ، جامعـة األقصـى 2الجامعـة اإلسـامية ، العـدد 

: (التربية التكنولوجية  :311حسان ، حسن محمد ومحمد عطوة مجاىد (. -3
تمية لمواكبة عصر المعموماتية ، مؤتمر المعموماتية وقضايا التنمية ضرورة ح

 . العربية ، المركز العربي لمتعميم والتنمية ، كمية سـيناء ، اإلسـكندرية
، دار  3: (ميارات التدريس الصفي ، ط 3118محمود )الحيمة ، محمد . -4

  المسيرة ، عمان
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 s’E 5( التدريـس بأنمـوذج بايبـي: (فاعميـة  3122الخزاعـي، عقيـل أميـر (. -5
فـي اكتسـاب المفاىيـم الفيزيائيـة وتنميـة التنــور الفيزيائــي لــدى طــاب الصــف (

األول المتوســط ، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة ، كميــة التربيــة، جامعــة 
  . القادســية

،  2تدريس العامة ، ط: (طرائق ال 8::2الخوالدة ، محمد محمود وآخرون (.  -6
 . 289وزارة التربية والتعميم ، اليمن .

:(طـرق تدريـس  3122الربـاط ، بييـرة شـفيق وسـموى فتحـي المصـري (. -7
 .، دار الفكـر ، عمـان 2الحاسـوب رؤيـة تطبيقيـة ، ط

, التربية الفنية لطفل الروضة ,دار المسيرة لمنشر  3119الينيدي ,منال , -8
 .عمان2والتوزيع ,ط

،دار المسيرة ،  2: (تطوير المناىج التعميمية ، ط 3122فوزي وعفت الطناوي ( -9
 .عمان

: (مقدمة في تقنيات التعميم  3119شمى ، نادر سعيد و سامح سعيد إسماعيل ( -:
 . ، دار الفكر ، عمان 2، ط

: (أسـس ومبـادئ البحـث  3113)، فاطمـة عـوض و ميرفـت عمـى خفاجـة -21
  . سـكندريةاالشـعاع الفنيـة ، ال، مكتبـة ومطبعـة ا 2العممـي ، ط

: (مبادئ القياس والتقويم في التربية ،  :::2الظاىر ، زكريا محمد وآخرون ( -22
 دار الثقافة ، عمان

: (عمم النفس التربوي .. النظرية والتطبيق  3111عدس ، عبد الرحمن ( -23
 األساسي ، دار الفكر ، عمان
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،دار  2:(المناىج وطرائق التدريس ، ط :311يونس كرو (العزاوي ، رحيم  . -24
 دجمة ، عمان

 2تصال في التعميم الفعال ، طال: (تكنولوجيا ا 3118عطية ، محسن عمي ( . -25
  (3119).، دار المناىج ، عمان

، مكتبة  2: (أساليب تدريس الحاسوب ، ط 3116عفانة ، عزو وآخرون ( -26
  .آفاق ، غزة

 عمـي ، محمـد السـيد  -27
،  2(اتجاىـات وتطبيقـات حديثـة فـي المناىـج وطـرق التدريـس ، ط 3122)  -28

 دار المسـيرة ، عمان
مناىجـو وأسـاليبو  –(البحـث العممـي أسسـو  3112عميـان ، ربحـي مصطفـى ) -29

  .إجراءاتـو ، بيـت األفـكار الدوليـة ، عمـان –
 4القياس والتقويم في العممية التدريسية، ط:( :::2عودة ، احمد سميمان ( -:2

  .،دار األمل لمنشر والتوزيع، أربد
: (الحاسوب التعميمي وتطبيقاتو التربوية ،  3115)عيادات ، يوسف احمد  -31

 .،دار المسيرة ، عمان 2ط
،  2(مدخل إلى تكنولوجيا التعميم ، ط 3122)الفريجات ، غالب عبد المعطي  -32

 . كنوز المعرفة ، عمان
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 اداة البحث

 اسئمة االختبار التحصيمي لطمبة قسم التربية الفنية المرحمة االولى
 6) لكل سؤال    -اختر االجابة الصحيحة بوضعك دائرة حوليا من االسئمة االتية :

 سؤال فقط( 31درجة ( ) االجابة عن 

ىي مجموعة من العمميات التي يقوم بيا المجتمع بنقل معارفو واىدافو بشكل  .2
 . التربية والتعميم د    . التيذيبج. التربية بالتعميم     أ.متجدد ومستمر    

  . التنمية والزيادة جالتدريب والتعميم   ب.. التربية والتنمية   أ التربية لغتا ىي   .3
 التنمية والتدريب  د.
. ب. افالطون أ   تضفي  الى الجسم والنفس كل جمال وكمال   تعريف لـ التربية .4

 . لوثربيرجد . لودج جارسطو 
 . التعميم ج . الفن ب. التربية  أىو تعبير عن العواطف واالحاسيس واالنفعاالت    .5
 . القراءةد
. أ ىي محاولة تغيير سموكيات االفراد عن طريق الممارسات الفنية الى االفضل   .6

 التربية الفنية  د.التربية والتعميم       ج.. التربية البدنية                  بالتربية    
. أعممية الرسم بطريقة التقميد والمحاكاة حرفيا لمصورة المرسومة تسمى بـ النقل من  .7

 .  الخيالد. الطبيعة   ج. االمشق                           بالشرق  
 أ.يرسم بيا االطفال دون ان يتدخل احد في رسوميم  بـ   تسمى المرحمة التي .8

 . التعبير المجسدد . التعبير المقيد  جالتعبير المقمد  ب.التعبير الحر المطمق   
الخيال أَىّم مَن الَمعرَفة، فالَمعرَفة َمحدوَدة بما نعرفو اآلن وما َنفَيَمو، بينما الخيال  .9

. سوفوكميس  أَيحَتوي العالم كّمو َوكلَّ ما َسَيتم َمعرَفَتو أو َفيَمو إلى األبد مقولة لـ  
 . ايزنشتاين د. لودي جانيتي  جستانسالفسكي   ب.
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. ج. جون دوي ت.ىربرت ريد أاالنسان وحاجاتو  غير وجو الفن وجعمو يرتبط بحياة .:
 . يوسف شاىيندثورن دايك 

احد الكتب التي وضعت اسس فمسفة لمجمال واكدت عمى ان يكون الفنان انسان  .21
. جالخبرة فمسفة  ب.. الفن فمسفة  أاختار الفن كقيمة وعمل في حياتاه  ىو كتاب  

 . الفن خبرة دالحياة خبرة 
ىو مفكر اكد عمى ان لمفن دورًا تربويًا ال يقل اىمية عن دور العمم والمعرفة في  .22

 . افالطوند . مان وتنيج. ىربرت ريد ب جون ديو أ.المناىج 
. تجون دوي  أ.في الفن  رفض التمييز بين الظاىرة الفنية والظاىرة الجمالية    .23

 سوفوكميس .د. ثورن دايك              جىربرت ريد 
. بالعممية   أ.الطفل يرسم ما يعرفو ال ما يراه ، ىو راي اصحاب النظرية ان  .24

 . الواقعية د. المعرفية  جالفنية 
النفسية  أ.اعتبار العمر الزمني اساس العممية الفنية ،ىو راي اصحاب النظرية  .25

 .التأثريةد. المعرفية  ج. التطورية ب
. ب. فرويد  ألفني ىي نظرية لـ نظرية التحميل النفسي واثار الشعور في النتاج ا .26

 . كيموج د . دافنشيجلون فيمد  
 أ.مرحمة التخطيط العشوائي التي يمر بيا المتعمم في الرسم تكون بين سن الـ    .27

 سنة  6-5. د سنة       5-3  ج.سنة                 7-4. بسنة     3-4
ضوح في التفاصيل تبدأ رؤية الطفل لمحيطو بالنضج وتبدأ رسوماتو اكثر دقة وو  .28

. ج. التخطيط الشكمي   ب. التعبير الواقعي                   أفي مرحمة 
 . ما قبل التخطيط دالتخطيط الشكمي   
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يساعد في تكوين عادات وميارات وقيم واساليب الزمة لمواصمة التعميم ولممشاركة  .29
.  النشاط ب. النشاط المدرسي   أفي التنمية الشاممة                       

 . النشاط الال صفي د. النشاط السياسي   جاالنفعالي    
. جالتعمم   ب.اليدف   أ.يساعد المعمم عمى اعداد وتنظيم اجراءات التدريس    .:2

 . المتعمم د النموذج  
احدىما اتجاه بصري واالخر اتجاه حسي  يرسم الطفل بيذه المرحمة باتجاىين .31

. ج. شبو الواقعية   ب. الواقعية   أ         وتسمى ىذه المرحمة بـ          
 . ما قبل الواقعية د محاولة التعبير الواقعي   

يقصد بيا قدرة المتعمم عمى تذكر معمومات ومفاىيم سابقة أ. الفيم واالستيعاب   .32
 ب. الفيم  ج. المعرفة  د. التطبيق 

في ىذه المرحمة يبدا الطفل بادراك ما حولو ويتفحصو ويتأثر بو أ. التخطيط   .33
التخطيط الشكمي   د. محاولة التعبير  ما قبل التخطيط   ج. العشوائي    ب.

 الواقعي .
 


