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  اإلقرار

   :أنا الموقعة أدناه مقدمة الرسالة التي تحمل العنوان

منهاج الفنون والحرف على تنمية القدرات  قدرةمدى 
  اإلبداعية لدى طلبة الصف التاسع األساسي من 

 وجهة نظر الطلبة في محافظة قلقيلية

أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهدي الخاص، باستثناء مـا تمـت   

قدم من قبل لنيل أية درجة اإلشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة ككل، أو أي جزء منها لم ي

  .علمية أو بحث علمي أو بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى
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القدرات اإلبداعية لدى طلبة الصف التاسع األساسي من وجهة نظر الطلبة في محافظة قلقيلية 

مستوى وكان لمتغيرات النوع االجتماعي،  إذا، ومعرفة ما )2013- 2012(لدراسيللعام ا

  .إجاباتهم فيمتغير مستوى دخل األسرة أثر و، متغير مكان السكنو، التحصيل األكاديمي

وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع طالب وطالبات الصف التاسع األساسي في 

استخدمت و ،وطالبةً اًطالب) 1952( المدارس الحكومية في محافظة قلقيلية الذين بلغ عددهم

استجاب  طالباً وطالبةً،  )400(الباحثة المنهج الوصفي، حيث تم اختيار عينة عشوائية عددها

من مجتمع %20من العينة ونسبة % 88لبةً أي بنسبة استرداد بلغت طالباً وطا) 352(منهم 

  . الدراسة األصلي

وقامت ببنائها وتطويرها أعدت الباحثة استبانة،  الدراسة هذه أهداف تحقيق أجل ومن

من الدراسة  وفرضيات أسئلة، وتمت اإلجابة عن فقرة) 50(وتكونت من ، كأداة لجمع المعلومات

 SPSS( Statistical Package for(الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية استخدم برنامج خالل 

Social Sciences  

منهاج الفنون  قدرةفي مدى  و توصلت الدراسة إلى أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية

بدرجة من وجهة نظر الطلبة لدى طلبة الصف التاسع تنمية القدرات اإلبداعية  على والحرف

توجد فروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير النوع ، كما انه متوسطة



 س 

 تعزى لمتغير مستوى التحصيل األكاديميفروق و ،االجتماعي، وهذه الفروق تعود لصالح اإلناث

الطلبة ال توجد فروق بين متوسطات أفراد عينة الدراسة ، و100- 85تعود لصالح المستوى من 

  .متغير مستوى دخل األسرةو ،لمتغير مكان السكن تعزى في محافظة قلقيلية

بالعمل على رفع مستوى أداء المعلمين من خالل ورشات عمل وندوات تعمل وأوصت الدراسة 

على زيادة قدراتهم وتطويرهم، واالستمرار في تطوير محتوى منهاج الفنون والحـرف بحيـث   

اللوجستية المصاحبة لتنفيذ حصة  يستوعب األنماط الحديثة في التعليم، ضرورة تحسين الظروف

  .الفن

قدرة منهاج الفنون والحرف، القدرات اإلبداعية، طلبة منهاج الفنون والحرف، : ةكلمات مفتاحي

 .الصف التاسع األساسي
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  الفصل األول

  مقدمة الدراسة ومنهجيتها

  مقدمة الدراسة

هو كنز الكون الذي ال ينضب وال يثمن، ووجوده ورقيه هما عنوانا إن اإلنسان بوجوده 

الثقافة والتحضر، وهذا ما جعل التربية تدور في فلكه، الستثماره األمثل في خدمـة المجتمـع،   

الساعية إلى تربيته وإعداده بصورة تكفل كافة؛ البرامج نسان يمثل العنصر الذي تدور حوله فاإل

جوانب شخصيته الجسمية و النفسية والفكرية والجمالية اإلبداعية؛ وذلـك  له االرتقاء من جميع 

من أجل بلوغ مستقبل زاخر باألمن والرفاهية واالستقرار والرقي، وهذا ال يأتي إال عن طريق 

وقيمـاً   ومهـارات تمكينه من مادة ثقافية أصيلة وعميقة تشمل تجارب وخبرات حياتية متنوعة، 

ها استعداد نفسي متوازن ونزعات علمية وتوجهات وطنية، أي عن طريق معرفيةً إنسانيةً يدعم

  .تربيته تربية واعية واعدة

إن العلم طريق األمم للتقدم واالرتقاء، وسبيلها للوصول إلى أعلى الـدرجات وتحقيـق   

 م اهللا آدم األسماء كلها شغل بني البشر في تحصيل العلم والتسلح به، فلم تعدالغايات ومنذ أن علّ

قوة المدن تقاس بسكانها أو بعتادها بل بما تمتلكه من معارف، وفي عصر يتزايد االهتمام فيـه  

بالعلوم والتكنولوجيا، أصبح التحدي األكبر هو اللحاق بركب التطور الذي يتزايد بسرعة أكبـر  

  )2012الصليلي،(األمم على اللحاق به  قدرةمن 

وم والمعارف والذي يتسم دوماً بالسـرعة  وإننا نحن نعيش في هذا العصر الزاخر بالعل

تعمل علـى تحقيـق   ) 1998(والتنافس واإلبداع نجد أن التربية المعاصرة وكما ذكر المنتشري 

  .مستويات المعرفة بكامل جوانبها، وإن مهمة التربية تعد من أهم ما يجب أن يكتسبه المتعلم

لذا  متعلم ونظرته للحياة؛توسعة أفق العلى أن مهمة التربية هي ) 2000(ويؤكد عدس 

فإن من األهمية ربط التربية بالتعليم، ألن أهداف التربية وخططها وجميع ما يتعلـق بهـا مـن    

أن تقدم أي أمة من األمم كما حقل التعليم ومجاالته وبهذا نجد توصيات وقرارات ال تنفذ إال في 
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العلمي والتكنولوجي الـذي   مدى التطوريتأثر بحد بعيد في ) 2003(ر األسدي وعبد المجيد ذك

أنظمتهـا  تحرزه تلك األمة، وإن هذا التطور الذي تصل إليه يعكس هو اآلخـر مـدى كفـاءة    

  .وسياستها التربوية التعليميةوفعاليتها 

المفهوم الجديد للمدرسة ال يحصر وظيفتهـا فـي    وبالحديث عن دور التربية نذكر أن
ندماج م، بل تتعداه إلى ضمان القواعد الضرورية التحصيل المتعلمين للمعارف والسلوكيات والقي

وال يتأتى ذلك إال بتعليم رفيع يمكّن من بلوغ مستوى  ،في الحياة االجتماعية واالقتصاديةالنشء 
راق من المعارف والكفاءات وتعد المنظومة المدرسية ذلك النظام الذي يسود المنشأة التعليميـة  

 ،م بتوفير بيئة تعليمية خالقة تلبي االحتياجات الفردية للطالبلمراحل التعليم دون الجامعي ويقو
هم وتدرس لهم المواد الدراسية بمعايير وطرق ووسائل متعددة للتعلم ويقترن ذلـك  سن أداءحوتُ

  )2010الشلتي،(بتعلم اإلبداع واالبتكار والتشجيع عليه 

يـة  تدور فيه العملية التربوفتشير الى البيئة المدرسية بأنها الوسط الذي ) 1985(أما بدر
 وإعـدادهم  في صناعة األجيال ؛ومن خاللها تتحقق األهداف المنشودة من التربية كافة جوانبهاب

والقدوة الصالحة للبيئة المحلية، إذ  وتربية األجسام والعقول والقيم، كما تعد عنواناً كامالً للمجتمع
، كما يوقد روح المنافسة المحمودة بين أفراد فر البيئة المحفزة يشجع الطالب على اإلنتاجان توإ

دة فيهـا  الفصل الواحد، فيسعى كل طالب إلى إبراز مهاراته العقلية والحركية إلنتاج أعمال مفي
  .ابتكار وإبداع

أن منظومة البيئة المدرسية تتشكل من مجموعة من العناصـر  ) 2010(تورد الشلتي  و
رية التي تضبط العالقات بـين األطـراف ذات العالقـة    والمتغيرات المادية واالجتماعية واإلدا

بالعملية التربوية داخل المنظومة البيئية للمدرسة، وتحدد المسـؤوليات وأنمـاط التعامـل مـع     
العناصـر  : ين همائيسوتقسم عناصر البيئة المدرسية إلى قسمين ر ،المشكالت واتخاذ القرارات

ان هما ما يسمى بالمنهـاج؛  وهذان القسم، )المنهجيةاإلنشائية و( البشرية والعناصر غير البشرية
أن المنهاج هو مجموعة من الخبرات المتنوعـة  ) 2004(لذا فإننا نورد ما قاله يونس وآخرون

التي تقدمها المدرسة إلى التالميذ داخل المدرسة وخارجها لتحقيق النمو الشامل المتكامل في بناء 
  .مية مرسومة جسمياً وعقلياً ونفسياً واجتماعياً ودينياًالبشر وفق أهداف تربوية محددة وخطة عل
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المنهاج على أنه سلسلة من المخرجات التعليميـة  ) Johnson,1999(ويعرفه جونسون 

ن هذه المخرجات تعكس النتاجات التعلمية المـراد مـن   طلوبة والمنظمة في نسق معين، إذ إالم

  .الطالب أن يحققها

عـة  المنهاج سلسلة متماسكة مـن الخبـرات المتنو   أن) 1996(في حين يرى الغامدي 

الغـرض منـه    ،ويتم توجيهها بشكل مـنظم  وخارجها المدرسةيعيشها التلميذ ويمارسها داخل 

مساعدة التلميذ على النمو الشامل وتقدير حاجاته وميوله وقدراته وإنمائها مـن خـالل بـرامج    

  .مالحظة أثرها وقياس نجاحها محددة المحتوى واضحة األهداف ضمن محددات سلوكية يمكن

 فإننا نذكر مـا عرفـه شـوقي    ،وفيما يخص منهاج الفنون والحرف موضوع الدراسة

بطريقة منظمة مقصـودة،   الفنية تخطيطات وتنظيمات ألنشطة المتعلمين :ن المنهاجبأ) 2002(

 ذاتهـا   خارجها، والمناهج ليست هي األنشطة بحـد  كانت هذه األنشطة داخل المدرسة أمسواء

  .هي التخطيط لهذه األنشطة وإنما

هي تحويل ما يوجد فـي نطـاق   ) 1999(في التعليم كما أوردها جودة إن وظيفة الفن 

شاف ستكتفكير الفرد إلى صور جمالية بأساليب فنية شتى، وتشجيع ما هو فردي في األسلوب وا

لفرد المبتكر الحساس المتـذوق  وظيفة إبداعية تعد اواإلبداعية وصقلها، كما أنها  المواهب الفنية

  .للجمال، وتعمل على إطالق العنان النفعاالته ليفصح عما يدور داخل عقله وذاته

في كتابه أيضاً أن دروس الفن هي جزء من العملية التربوية،  )1999(جودة  كما يورد

اد لتكسـبهم  وإنمائها عنـد األفـر   بداعيةالفنية اإل دراتومكملة لها، حيث تقوم بمهمة تطوير الق

اتجاهات فنية جديدة تساعدهم على التكيف مع ظروف عملهم وبيئتهم، وتنمي عندهم الحرية في 

وليعبـروا عـن    ،شـاف ستكالتعبير الفني، ليعبروا عن خصوصيتهم في الرؤيا والتفكيـر واال 

مشاعرهم وأفكارهم وانفعاالتهم الذاتية بما يرضي حاجاتهم ورغباتهم، وتمنح كـل فـرد حقـه    

وتتضمن وظيفته أيضا خلق شكل جديـد   ،رعي في ممارسة األسلوب الفني الذي يرغب فيهالش
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من التعبير الفني غير المألوف، يكون فيه الفرد قادراً على اإلبـداع واالبتكـار غيـر خاضـع     

  .عن موضوعات ذات صلة ببيئته وتراثهويعبر للتأثيرات الخارجية واألجنبية، 

لدى الطلبة وغرسـه  اإلبداعي ب إلى تنمية الحس الجمالي ولعل التربية الفنية هي األقر

) 2005( عبيـد من المناسب أن نسوق هنا ما يراه في نفوسهم منذ السنوات األولى من العمر، و

بأنها تعبير عن الحياة بكل أبعادها، وهذا التعبير يتخذ شتى األشكال وكافـة  : حول التربية الفنية

ي إلى أعلى المهارات اإلبداعية، لذا فالتربية الفنية تقوم بترقية المستويات ابتداء من العمل اليدو

العقول واألحاسيس لدى الطلبة والطالبات، وتدعم القيم المرتبطة بالذوق العام، وتهذيب الـنفس،  

جديد إليه مـن خـالل    إبداعي وحب العمل، وهي بمثابة تعديل لسلوك الطالب أو إضافة سلوك

التشكيل وغيرها من مجاالت الفن، والتصوير، والرسم، : مختلفة مثلقيامه بممارسة أنشطة فنية 

كما أنها تعتبر مجاالً خصباً للمتعلم لتفريغ طاقاته وتلبية رغباته عن طريق ممارسة الفـن مـن   

لذا تعد التربية الفنية من الدعامات األساسية التي تعمـل علـى    ؛رسم وتشكيل ونحت وموسيقى

اجتماعيا وإثراء حياتهم، وهذا من شأنه أن يساعدهم على التكيف في و تكامل نمو الطالب فكرياً

مجتمعهم واستثمار أوقاتهم وتخليصهم من آثار التعب واإلجهاد النفسي الذي قد يتعرض له نتيجة 

  .الظروف الضاغطة، مما يجعل الطالب أكثر نشاطاً وإقباال على التعلم

والتفكير اإلبداعي لدى األفراد بشـكل  اإلبداع مجاالً خصباً لتنمية كما أن التربية الفنية 

بر الطلبة من خاللهـا عـن   مادة دراسية واحدة من المجاالت الفنية التي يع، والتربية الفنية عام

فـي   بية الفنيـة يتمثـل  معلم التركما أن دور  ،أفكارهم المختلفة داخل الغرفة الصفية وخارجها

كيـر  تنمية التفقيم اإلبداعية والجمالية، إضافة إلى الإيصال رسالة تربوية تنموية تتسم في غرس 

  )2009 ،عاشور والزعبي(اإلبداعي والناقد لدى الطلبة

ومن هذه القدرات اإلبداعية التي نسعى إلى معرفة مدى قدرة منهاج الفنـون والحـرف   

الطالقة، والمرونة، واألصـالة، والتحليـل، والتركيـب، واالحتفـاظ باالتجـاه،      : على تحقيقها

  ) 2004الهويدي،( الحساسية للمشكالت، والتقييم، والتنبؤ، والتفكير المنطقي و
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منهـا مـا   بشكل عام وهج التربية الفنية االصعوبات التي تواجه من الكثير من لكن هناك

وهو أن هذه المناهج بعيدة عن االتجاهات الحديثة والمعاصرة للتربيـة  ) 1996(ذكره الغامدي 

الذي أكد أن مناهج التربية الفنية تفتقر إلى األبحاث والدراسات مـن   )1992( الفنية، والشهري

أجل كشف مشكالتها ومعوقات تطوير مناهجها وطرق تدريسها، حتى يمكـن أخـذ وضـعها    

أن هناك صعوبات أخرى تتمثل في عدم ) 2000( الطبيعي في اإلطار التعليمي، بينما يرى الثقة

 ليمية والمراجع العلمية في المـدة الزمنيـة المفروضـة   توفر الخامات واألدوات والوسائل التع

أن مناهج التربية الفنية توضع على اعتبارها مادة ) 2004(للتدريس، بينما ترى حسني ومحمود 

منفصلة عن سائر المواد األخرى وهذا هو المعمول به حيث ينظر لمادة التربية الفنية على أنها 

ل التالميذ غير مبالين بهذه عالمواد الدراسية األخرى مما يجمادة ثانوية وال تحظى بأهمية بالغة ك

المادة وال بالدرجات التي يحصلون عليها وهذا بدوره يشكّل صعوبة لدى المعلمين في تنفيـذهم  

  .وتقويمهم لهذه المناهج

وزارة التربيـة   حرص) 2006(أورد أبو كشك  أما فيما يخص مناهجنا الفلسطينية فقد
، وتوليها المسؤولية عـن قطـاع   1994لفلسطينية منذ تسلمها زمام األمور عام والتعليم العالي ا

نجاز مناهج فلسطينية متطورة تؤكد علـى  والعمل على إ ،التعليم على النهوض بالعملية التربوية
 ،ضرورة الموائمة بين التعليم والتعلم من جهة واحتياجات الشعب الفلسطيني من جهـة أخـرى  

العلمي والتكنولوجي والتفاعل مع التطورات الحضارية فـي العـالم    وضرورة مواكبة التطور
المنهـاج  ، كما أورد أبو كشك أيضاً أن وتزويد الطلبة بالمعارف والخبرات والمهارات الالزمة

الفلسطيني منهاج وطني بحاجة إلى رعاية مستمرة عن طريق إثرائه وتصويب أخطائه والدفاع 
فهناك مالحظات قـدمت   ،وطنية الفلسطينية إلى رجل الشارععنه من أعلى الهرم في السلطة ال

طـول المـادة   ك ،إلى الوزارة وكانت مالحظات علمية ومدروسة وليست ارتجالية أو عشـوائية 
الدراسية والتسلسل في طرح الدروس ومناسبتها للفئة العمرية وأمور فنية أخرى أو االتهام بالنقل 

سيات في المباحث ال يمكن تجاهلها على اإلطالق، فهي مع العلم أن هناك أسا ،عن مناهج أخرى
  . ل العالمحقائق يتم التعامل بها في كل المناهج في دو
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ية لـدى  لتربية الفنية في تنمية اإلبداع والقدرات اإلبداعاأهمية بناء على ما تم ذكره من 

ـ  الطلبة، ونظراً لآلثار اإل ي أن تحظـى دائمـا   يجابية التي تتركها على واقعهم الحيـاتي، فينبغ

نضيف إلى ذلك أهمية أن تأخذ مناهجنـا الفلسـطينية   ، بالدراسة والتحديث واالبتكار والتطوير

  .ما زالت حديثة نسبياً بوصفهانصيبها من الدراسة والتحليل 

  مشكلة الدراسة

وضـرورية   مهمـة تعتبر عملية الموائمة بين محتوى المنهاج المدرسي وأهدافه عملية 

إلنجاح عملية التعلم والتعليم، فإذا لم يشتمل المنهاج على المعلومـات واألنشـطة والخبـرات    

والتجارب العملية التي تعمل على تحقيق ما يرمي إليه، يبقى حبراً على ورق دون أن يكون له 

  .أي قيمة أو معنى

أن  يـرون فس فان الكثير من المختصين في التربية وعلم الـن ) 2009(وكما يرى نصر

وبعد ذلك يترك الدور للكبار لدعم أو إخمـاد هـذه    ،على اإلبداع قدرةاألطفال يولدون ولديهم ال

ألن االختالف بين األفراد  ،وأنه من الخطأ تقسيم األفراد إلى فئتين مبدعين وغير مبدعين قدرةال

  .كمياً وليس نوعياً، فالجميع مبدعون والتفاوت بينهم كمي

دور فعال في بناء شخصية  الذي لهج التربية الفنية اومنها منه ،المناهجوهنا يأتي دور 

فهـي تسـهم مسـاهمة     ،المواطن الذي يعيش وسط التحديات والتحوالت االجتماعية المعاصرة

إيجابية في تنمية وصقل شخصية الطالب من النواحي العقلية والوجدانية والحسية والحركية، لذا 

متوازناً متسقاً دون االهتمـام   تربية الفنية تهتم بهذه النواحي اهتماماًبأن ال) 2008(يرى الخاتم 

بجانب على حساب اآلخر بحيث يستطيع الطالب أن يتكيف مع الحياة، أي أنه من خالل دراسته 

  .معنى حسب الطريقة التي يعيش بها إلى الحياة للفن يستطيع أن يضيف

أنـه مـادة دراسـية     لذات فإننا ندركوحين نتحدث أيضاً عن منهاج الفنون والحرف با

لتنمية القيم الجمالية لدى األفراد، إذ يعد واحداً من المجاالت التي يعبر الطلبة من  ومجاالً خصباً

خاللها عن رغباتهم وأفكارهم المختلفة داخل الغرفة الصفية وخارجها، وال تزال النتاجات الفنية 
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ي أكثر من مجال، وفي علم النفس علـى وجـه   ومنتجها موضع اهتمام الباحثين والمختصين ف

  )2006أبو شعيرة،( الخصوص

التربية والتعليم ال تتعامل بشـكل   لى أنه ال تزال وزاراتع) 2005( ويؤكد الخربوش

ـ اجاد مع منه ج التربيـة  اج التربية الفنية كالبرنامج العام لمراحل التعليم المختلفة، والمتابع لمنه

حاً مرسوماً بطريقة علمية أو بمعنى آخر وفق خطة موضوعية تتوافق جاً واضاالفنية ال يجد منه

بل إن األمـر ال يـزال متروكـاً     ،مع المراحل العمرية للطالب منذ وصوله إلى مقاعد الدراسة

أما أن يكون هناك برنامج  ،وحماسهم الشخصي في هذا الجانب قدرتهمالجتهاد مدرسي المادة و

  .ي علم الجمال والفن والتربية فهذا ال يزال األمل القادممدروس من قبل مختصين ومؤهلين ف

تتحدث عن تنمية القدرات اإلبداعية ونتيجة الطالع الباحثة على الدراسات السابقة التي 

فقد الحظت أن هناك  ،وبحكم عملها كمعلمة لمادة الفنون والحرف من خالل منهاج التربية الفنية،

صعوبات في تنفيذ مقررات التربية الفنية وتقويمها في فلسطين، وعجز في تطـوير القـدرات   

اإلبداعية لدى الطالب، وألن منهاج الفنون والحرف ما زال حديثاً نسبياً و في طبعتـه األولـى   

التي اهتمت بتقويم جاءت هذه الدراسة لتكون األولى على حد علم الباحثة  ،)1الملحق (التجريبية 

سؤال ما إذا كان منهاج الفنون والحرف  ربية الفنية، ولتحاول اإلجابة عنوتطوير واقع منهاج الت

  .على تنمية القدرات اإلبداعية لدى الطالب من وجهة نظر الطلبة في محافظة قلقيلية قدرةله 

  أسئلة الدراسة

  :تيةاألسئلة اآل نهدفت الدراسة إلى اإلجابة ع

منهاج الفنون و الحرف على تنمية القدرات اإلبداعية لطلبة الصف التاسع كما  قدرة ما مدى .1

 ؟يراها الطلبة في المدارس الحكومية في محافظة قلقيلية

فـي تنميـة القـدرات     قدرتـه هل تختلف رؤية الطلبة لمنهاج الفنون والحرف حول مدى  .2

لتحصـيل األكـاديمي، مكـان    النوع االجتماعي، مستوى ا: اإلبداعية لدى الطلبة باختالف

 ؟السكن، مستوى دخل األسرة
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  فرضيات الدراسة

  :انطلقت الباحثة في الدراسة الحالية من خمس فرضيات صفرية هي

بين متوسطات استجابات  )α=0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال .1

تنميـة   علىمنهاج الفنون والحرف  قدرةمدى طلبة الصف التاسع في محافظة قلقيلية نحو 

 .لديهم والمستوى المقبول تربوياً القدرات اإلبداعية

، بين متوسطات استجابات )α=0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة .2

تنمية القدرات اإلبداعية لدى  علىمنهاج الفنون والحرف  قدرةمدى أفراد عينة الدراسة نحو 

تعزى لمتغير النوع  اسع األساسي من وجهة نظر الطلبة في محافظة قلقيليةطلبة الصف الت

 .االجتماعي

، بين متوسطات استجابات )α=0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة .3

تنمية القدرات اإلبداعية لدى  علىمنهاج الفنون والحرف  قدرةمدى أفراد عينة الدراسة نحو 

لمتغيـر  تعـزى   طلبة الصف التاسع األساسي من وجهة نظر الطلبة في محافظة قلقيليـة 

  .مستوى التحصيل األكاديمي

، بين متوسطات استجابات )α=0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة .4

تنمية القدرات اإلبداعية لدى  علىف منهاج الفنون والحر قدرةمدى أفراد عينة الدراسة نحو 

لمتغير مكان تعزى  طلبة الصف التاسع األساسي من وجهة نظر الطلبة في محافظة قلقيلية

  .السكن

، بين متوسطات استجابات )α=0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة .5

مية القدرات اإلبداعية لدى تن علىمنهاج الفنون والحرف  قدرةمدى أفراد عينة الدراسة نحو 

لمتغيـر  تعـزى   طلبة الصف التاسع األساسي من وجهة نظر الطلبة في محافظة قلقيليـة 

 .مستوى دخل األسرة
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  أهداف الدراسة

  :هدفت هذه الدراسة إلى

تنمية القدرات اإلبداعية لـدى طلبـة    علىمنهاج الفنون والحرف  قدرةمدى التعرف إلى  .1

متوسطات إجابات الطلبة والمستويات المقبول تربويـاً فـي   ن الصف التاسع األساسي بي

 .محافظة قلقيلية

تنمية القـدرات اإلبداعيـة    علىمنهاج الفنون والحرف  قدرة معرفة فيما إذا كانت تختلف .2

بـاختالف  لدى طلبة الصف التاسع األساسي من وجهة نظر الطلبة في محافظة قلقيليـة  

 )مستوى دخل األسرة، ومكان السكن كاديمي، والنوع االجتماعي، ومستوى التحصيل األ(

  أهمية الدراسة

التـي تناولـت   ) حسب علم الباحثـة (الدراسة األولى  ة في أنها تعدتكمن أهمية الدراس

موضوع منهاج الفنون والحرف بعد أن تم اعتماده من وزارة التربية والتعليم الفلسـطينية منـذ   

ـ  )1ملحق رقم ( اآلن كطبعة تجريبية ولغاية 2004-2003العام  ا فـي  ، باإلضافة إلـى أهميته

  :الجوانب اآلتية

وتتضح في إعداد إطار نظري من خـالل اإلطـالع علـى األدبيـات     : األهمية النظرية .1

المعاصرة، والدراسات السابقة ذات الصلة المباشرة بموضوع الدراسة، والتعـرف علـى   

تفيد في بنـاء اإلطـار العملـي    محتوياتها الفكرية، واستخالص أبرز المؤشرات التي قد 

 .للدراسة

وتتضمن تطوير أداة بحثية لجمع البيانات المتعلقة بمدى قـدرة منهـاج   : األهمية البحثية .2

الفنون والحرف على تنمية القدرات اإلبداعية لدى طلبة الصف التاسع من وجهـة نظـر   

 .الطلبة، وتحليلها، واستخراج النتائج، وتعميمها
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وتكمن في مساعدة القائمين على إعداد مناهج الفنون والحـرف، فـي   : األهمية التطبيقية .3

التعرف على وجهة نظر الطلبة تجاه المنهاج ومدى قدرته على تنمية القدرات اإلبداعيـة  

لديهم، وتشجيعهم على االهتمام بمحور المعلم وطرق تدريسـه، والوسـائل واألنشـطة،    

قات المختلفة بين الطالب المتمثلـة  والمحتوى واألهداف، وتطويرها بحيث تحتوي الفرو

  .النوع االجتماعي، مستوى التحصيل األكاديمي، مكان السكن، ومستوى دخل األسرة: في

  حدود الدراسة

  :تيةالحدود اآلحددت الدراسة ب

  .2012/2013تم إجراء هذه الدراسة في الفصل الثاني من العام الدراسي : الحد الزماني .1

هذه الدراسة في المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم تم إجراء : الحد المكاني .2

  .الفلسطينية في محافظة قلقيلية

تم إجراء هذه الدراسة على طلبة الصف التاسع األساسـي فـي المـدارس    : الحد البشري .3
  .الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية في محافظة قلقيلية

تـم  ي ضوء مضمون أداة الدراسة التـي  اقتصر تناول نتائج الدراسة ف: جرائيالمحدد اإل .4
واستخراج معـاملي الصـدق   ، وتحليلها وفق أسئلة الدراسة ،استخدامها في جميع البيانات

 .والثبات لها

  مصطلحات الدراسة

ينية هو المنهاج الذي وضعته السلطة الوطنية الفلسط: التعريف اإلجرائي لمنهاج الفنون والحرف

زال العمل  للصف التاسع األساسي، وما يةالفنلتدريس التربية  2003/2004في العام الدراسي 
  .هذه الدراسة قائم به حتى تاريخ

مدى تحقيقه للقدرات اإلبداعيـة لـدى طلبـة    : التعريف اإلجرائي لقدرة منهاج الفنون والحرف

  .الصف التاسع األساسي
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طالقة، مرونة، ( مدى استخدام الطالب لطرق تفكير فيها: التعريف اإلجرائي للقدرات اإلبداعيـة 

أصالة، تحليل، تركيب، احتفاظ باالتجـاه، حساسـية للمشـكالت، تحديـد المشـكلة، التقيـيم،       

  .وهي بنود االستبانة التي تم بناؤها لهذه الدراسة )التنبؤ،التفكير المنطقي

في المدارس الحكومية التابعة جميع الطالب والطالبات  :طلبة الصف التاسعالتعريف اإلجرائي ل

  .2012/2013عام الدراسي لتربية والتعليم في قلقيلية لللمديرية ا

األساس اإلحصـائي القـائم علـى توزيـع      وهو: التعريف اإلجرائي للمستوى المقبول تربوياً

 :وكانت بالشكل التالي، ي بشكل متساويالمسافات بين فئات التدريج على مقياس ليكرت الخماس

درجة ) = 3.40 – 2.61(درجة كبيرة، ) = 4.20 – 3.41(درجة كبيرة جداً، ) = فأكثر 4.21(

  .درجة قليلة جداً)  = 1.81أقل من ( درجة قليلة،   ) = 2.60 –1.81( متوسطة، 
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  اإلطار النظري

يتميز المبدع بأنه إنسان ذو إمكانات خاصة تجعله مختلفاً عن غيره وتحديداً في ما لـه  

جزءاً من منظومة الفـروق الفرديـة    دعالقة بتفوقه في مجال أو عدة مجاالت، ولعل اإلبداع يع

التي تجعل التفاوت بين الناس من األمور الملحوظة في شتى مجاالت الحياة، ومن هنـا كـان   

ين بتفرده وعلو كعبـه وتألقـه   رالمبدع استثنائياً بحضوره الالفت الذي يجعله محط أنظار اآلخ

  )2010الشلتي،( ال من هم على شاكلتهي إبصورة مثالية ال تضاه

 قد اهتمت األمم في المبدعين منذ القدم حيث كانت األمم تظهـر إعجابهـا وتقـديرها   ل

التي قد تستعصي على الكثيرين منا، وكان يجيء تقـدير األمـم   لألعمال التي يقوم بها األفراد 

لهؤالء المبدعين لما في أفعالهم من أهمية في تقدم هذه األمم، وباعتبـار اإلبـداع أداة أساسـية    

  .أيام الحرب والعالمية سواء في أيام السلم أم في إلنسان في مواجهة المشكالت الحياتيةلمساعدة ا

العبقريـة،  : مفهوم اإلبداع يتداخل بمفـاهيم عـدة مثـل    أن) 2007(وكما أورد صالح 

والموهبة، واالبتكار، فمن الباحثين من يفرق بين هذه المفاهيم، ومنهم من ال يضع تمييزاً حـاداً  

ـ بينها معتبر هـذه المفـاهيم    داً أن جميع هذه المفاهيم متفوقة على النمط العادي، ومنهم من يع

ال بد لنا فـي البدايـة أن   ، فوبالحديث عن اإلبداعات فرضية اجتماعية يصعب تحديدها، متغير

  .المختلفةنتعرف إلى مفهومه بوجهات نظر التربويين 

    مفهوم اإلبداع

على أساليب القدماء باستحداث أساليب جديدة نظراً اإلبداع في األدب والفن هو الخروج 

تنتج عن عمليـة   ،الرتباط عملية التفكير اإلبداعي بالجوانب المهارية الفكرية والحسية والنفسية

  )Sternberg,1999(التفكير العادي ستيرنبيرغ 
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علـى   قدرةلالتعبير عن ا فيعرف اإلبداع أو العملية االبتكارية بأنها  )Smith,1998(سميث  أما

المبادرة التي يبديها الشـخص   يبينها عالقات أو ه إن إيجاد عالقات بين أشياء لم يسبق أن قيل

  .التفكير إلى مخالفة التفكير كلياً على االنشقاق من التسلسل العادي في قدرتهب

تقديم أفكـار أو أسـاليب أو طرائـق    : وعبرت كلمة اإلبداع في قاموس أكسفورد بأنها

أو أسـلوب  عمل قائم على تقـديم فكـرة،   : في قاموس األعمال فعرف اإلبداع بأنه جديدة، أما

إيجاد شيء على غير مثال سابق، فهو يتضمن : خدمة جديدة، كما عرف اإلبداع بأنه ، أو منتجو

وهـو إنشـاء مـا لـيس موجـوداً قـبالً        ،معنى االنقطاع عما اعتيد السير فيـه مـن قبـل   

  )(Loveless,2002لوفليس

هو مجموعة من األفكار الجديدة واألصيلة وغيـر  ) 2010(واإلبداع كما عرفتها الشلتي

أو ذات عالقة بتجميع أنماط وقدرات عقلية  ،التقليدية والمفيدة والتي تتصل بحل مشكالت تشكيلية

تفضي إلى التعامل األمثل مع جميع ما يطرأ بمواجهة اإلنسان المبدع حين يتجلى وإعادة ترتيبها 

  .بصورة فذة قدراتهدم نفسه وفنه وويق

ويعزى ذلك إلى اخـتالف منـاهج البـاحثين     يف اإلبداع،وبشكل عام فقد تعددت تعار

 واهتماماتهم العلمية ومدارسهم الفكرية، كما قد يعود ذلك إلى تعدد مجاالت الظاهرة اإلبداعيـة، 

العمليـة   ،ص المبـدع الشخ: ها رملتمجاالت كما أوردويمكن إجمال هذه التعريفات في أربعة 

  )2010رمل،(اعي، البيئة اإلبداعية اإلبداعية، اإلنتاج اإلبد

  الشخص المبدع: أوال

إلى أهم الصفات التي يتحلى بها الشـخص المبـدع وهـي    ) 2004( ويتعرض الشامي

المرونة في التفكير، واالستقالل الشخصي، والتحرر من القيود االجتماعية، والميل نحو المعقـد  

من األشياء، والشعور بالسعادة عند مواجهة األمور الصعبة، وتحمل الوقوع باألخطاء،  والمركب

وانخفاض مستوى القلق لديه، إضافةً إلى االنضباط الذاتي واالستقاللية، كراهية السلطة ومقاومة 
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لون العالية على التذكر، الميل للمغامرة، تفضيل المسائل المعقدة، يمي قدرةالضغوط االجتماعية، ال

  .إلى قراءة الكتب ويجيدون متعة في قراءتها، لهم جهود كبيرة في مجال تخصصهم

  اإلنتاج: ثانيا

لفرد مع الخبرة، اإلبداع على أنه ظهور إلنتاج جديد نتيجة تفاعل ا ذا المجال يعرففي ه

نـواتج  معينة من الزمن، واظهار لل إنتاج جديد نافع يحقق رضا مجموعة من الناس في فترة و

بأنـه إعـادة تنظـيم     في هذا المجال أيضاً اإلبداع ويعرف األصلية التي لم تكن معرفه سابقا،

من التعريفات السابقة نستنتج أن اإلبداع يعني إنتاج شيء جديد و، ل جديدالمعرفة واألفكار بشك

يفيد فئة كبيرة من الناس لفترة معينة من الزمن، وقد يظهر هذا اإلنتاج على شـكل نظريـة أو   

  )2010رمل، ( لوحة فنية أو على شكل اكتشاف جديد

  البيئة اإلبداعية :ثالثا

ويقصد بها الظروف البيئية أو المواقف المختلفة التي تواجه الفرد وتيسر ظهور اإلبداع 

معظـم سـكان اليابـان     مثال اليابان حيث) 2004( هويدي أو تعمل على إعاقة ظهوره ويذكر

الثقافي الذي يسهل ظهور اإلبداع والذي مـن مظـاهره الجـد     ويعود ذلك إلى المناخ ،مبدعون

والنظام وبذل الجهد الكبير في العمل واالنتماء للجماعة واحترام روح الفريق والتدرب الـذاتي  

النظام التربـوي  على مل المناخ توتنمية مهارة التعاون منذ الصغر، كما يش ،على حل المشكالت

لمين ومشرفين وأخصائيين وأدوارهم في تهيئة البيئة الصفية والمدرسة بما فيها من مديرين ومع

  .المالئمة لإلبداع

  لعملية اإلبداعيةا: رابعاً

لإلبداع بأنه عملية مزج عناصـر   ق هذا المنحنى، نأخذ تعريفلتحديد مفهوم اإلبداع وف

ض ثـم الفـرو   كلة وتحديد نقاط الضعف فيهاالشعور بالمشائدة معينة، وفي قالب جديد يحقق ف

نتائج، وهذا التعريف يبين أن اإلبداع عملية تمر بمراحل الواختبار صحة الفروض للوصول إلى 

زال يوجد اختالف بين الباحثين في هذه المراحل، وهكذا فأنه ينظـر إلـى   يمتتالية، علما أنه ال 
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 اإلبداعيـة  اإلبداع على أنه الشخص المبدع أو اإلنتاج اإلبداعي أو هو العملية اإلبداعية أو البيئة

  )2004الهويدي،(

   صفات المبدعين

عدة صفات اتفق عليها مجموعة من التربويين على مر المراحل والعصور، ونذكر هنا 

 ,Freeman(فريمـان   ية ال يختلف على دالالتها ، حيث صـنفها حتى باتت صفات ومعالم جل

  :إلى )1991

  الخصائص المعرفية: أوال

اللغويـة   قـدرة بعض الخصائص المعرفية مثـل ال ن حيث يظهر بعض األفراد المبدعي

  :بعض هذه الخصائص يأتيوفيما  ،على التعامل مع الرموز المجردة قدرةأو ال ،الحسابية قدرةوال

ـ : على التعامل مع األلفاظ والرموز المجردة قدرةال .1 ذ الصـغر فـي   حيث يظهر األطفال من

على استخدام الكلمات فـي جمـل تامـة كمـا      قدرةاللغوية والاألسرة وفي المدرسة القدرة 

واضحة في استخدام األعداد ومدلوالتها بشكل متقن رغم حداثة سنهم، لـذلك   قدرة يظهرون 

على فهم الرموز واسـتخدامها بشـكل    قدرتهممن أهم القدرات التي يتصف بها المبدع هي 

  .صحيح

بيئة التي تحيط به، حيث يقوم وفيما يظهر الطفل رغبته في التعرف على ال: حب االستطالع .2

 نالطفل بطرح أسئلة لفهم البيئة تلك، ومن واجب األسرة وأفراد العائلة والمدرسة أن تجيب ع

ألن ذلك يشجعه علـى اكتسـاب المعلومـات،     ،تساؤالت الطفل وتشجعه على طرح األسئلة

  .له من ظواهرالمالحظة واالنتباه والتعرف إلى المشكالت وتفسير ما يحدث حو قدرةوتنمية 

وحده وذلك كي يتمكن من بناء صـورة  وتعني أن الفرد يحب العمل : لعملاالستقاللية في ا .3

متكاملة عن المشكلة ويقوم بجمع المعلومات الالزمة ثم يضع الفـروض ويختبرهـا وذلـك    

يقـوم بحـل    أنفي مواجهـة المشـكالت و   قدرتهللوصول إلى النتائج، وذلك ليتعرف على 
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طالقا من دافع داخلي موجود عنده وليس من أجل الثـواب أو العقـاب الـذي    المشكالت ان

  .للعمل ينيستخدمه المعلمون إلثارة دافعية الطالب العادي

التركيز في المشكلة وذلك للوصول إلى الحـل أو  على الفرد  قدرةويعني : االحتفاظ باالتجاه .4

بعاده عن المشكلة األصلية، والشخص كانت شدة أو قوة المشتتات التي تحاول إ إلتقانها مهما

كلما زادت نسبة ذكـاء   الذي يتصف بهذه الصفة يصعب انتزاعه من عمله قبل إتمامه العمل

الفرد فان قوة تركيز الفرد تزداد وهذا يدل أن الفرد المبدع يحتفظ بـالتفكير فـي العمـل أو    

  .المشكلة أطول مما يحتفظ الفرد العادي في نفس االتجاه

يتصف األفراد المبدعون بأنهم يحبون القـراءة والمطالعـة للكتـب المتنوعـة     : لغوية قدرة .5

والمتعمقة، وحتى قبل تعلم القراءة فإنهم يظهرون مستويات متقدمة مـن التطـور اللغـوي    

اللفظية، وغالبا تكون حصيلتهم اللغوية متقدمة على األفراد من نفس السن، وهـذا   موائمةوال

  .ر مما يدركه أبناء سنهمأكثيدل إلى أنهم يدركون 

  الخصائص االنفعالية: ثانيا

وتعني القيم واالتجاهات والميول والرغبات التي يميل إليها األفـراد، وتهـتم الناحيـة    

ية وجودها محدود جـدا فـي   االنفعالية بالنواحي الوجدانية والشخصية واالجتماعية، وهذه الناح

الناحية المعرفية التي تركز كثيرا على الناحية المعرفية، وان نمو الفرد  من عكسالمناهج على ال

  .في الناحية المعرفية ال يعني بالضرورة نموه في الناحية االنفعالية

 اً لتحديد درجة اإلبـداع ومسـتواه؟   معيارالمستويات التي يمكن أخذها ما  والسؤال هنا

  :)Taylor, 1991(نّفه تايلر ولإلجابة عن هذا السؤال يمكننا أن نذكر ما ص

  مستويات اإلبداع

تختلف منتجات اإلبداع فقد تتراوح من اإلبداع في تنظيم المنزل إلى اكتشـاف عنصـر   

 :مستويات ةلذلك فقد صنف تايلور اإلبداع إلى خمس ؛جديد في الكيمياء أو اكتشاف نظرية
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عن نوعيته أو جودتـه،   ويعني تطوير فكرة أو تطوير ناتج بغض النظر: اإلبداع التعبيري .1

 .كتابة طفل لقصة أو عمل لوحة فنية: مثال ذلك

عملية تسهل العمل  ويعني إيجاد ناتج له فائدة أو قيمة أو تطوير آلة فنية أو: اإلبداع المنتج .2

 .ة موسيقية أو تطوير آلة تسهل العمل الزراعيتطوير آل: مثل

استخدام المواد بصورة جديدة ومطورة، ولكـن   القدرة علىويشير إلى : اإلبداع االبتكاري .3

دون أن يقدم إسهاما جديدا في المعرفة أو المبادئ أو النظريات أو المدارس الفلسفية، مثال 

 .ك اختراعات العالم أديسونعلى ذل

الفرد على دراسة نظريات أو قـوانين أو مبـادئ وتقـديم     قدرةويعني : اإلبداع التجديدي .4

 .لك اإلضافات التي قدمها رذرفورد على نموذج بور للذرةإضافات جديدة، مثال ذ

الفرد الوصول إلى نظرية أو قانون أو افتراض جديد ويتمثـل   قدرةويعني : اإلبداع التخيلي .5

 .ذلك في قوانين نيوتن أو النظرية النسبية ألينشتاين

  :باشر في سلوك الطلبة فهيأما المؤشرات السلوكية التي تنعكس بشكل واضح وم

تفضـيل المهمـات   والرغبة في التقصي واالستكشاف، واالستطالع واالستفسار،  حب

تعدد األفكار وتنوع اإلجابـات،  والثقة في النفس، ومرونة التفكير، ووالواجبات العلمية الصعبة، 

المبـادأة فـي مجـال عملـه،     وعلى التحليل والتركيـب،   والقدرةالعمل الجاد بدافعية ذاتية، و

قد يميل ولعمل والفكر والحكم ومخالفة رأي الجماعة إذا شعر أنه على صواب، االستقاللية في او

متحرر وثائر ولكنه يجاري المعايير االجتماعية وال يخرج عنهـا،  وإلى االنعزالية واالنطواء، 

 .مندفع ويستثار بسرعةو

  ):(Tuttle & Becker,1983وفيما يلي الخصائص التي اقترحها تتل وبيكر

يتمتع بحس وناقد لذاته ولآلخرين، ومثابر في متابعة اهتماماته، والع، محب لالستطفهو 

عـدم قبـول   وقيادي في مجاالت متنوعـة،  وحساس للظلم بمختلف مستوياته، ورفيع للدعابة، 
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يرى العالقات بين أشـياء أو  وفهم المبادئ والقوانين والنظريات بسهولة، واإلجابات السطحية، 

  .كثيرة لمثير معين اًأفكاريولد وأفكار تبدو متباعدة، 

الخصائص التي يتميز بها الفـرد المبـدع عـن    ) Badawy,2001(كما يذكر باداوي 

  :الشخص العادي

، يدركون أن ميولهم واتجاهـاتهم  في عمله وفعاليةأكثر ديناميكية وواثق من نفسه، إنه 

لية للمواد العمليـة  يعطون قيمة عاوتختلف عن اآلخرين، ميلهم نحو التسلطية أقل من العاديين، 

يتجهون نحو التحصيل والقبول بدافع داخلي ووالتطبيقية أكثر من اهتماماتهم بالشكل أو المظهر، 

يعطـون  ومن مالمة اآلخرين على أنشطتهم أو فشـلهم،   في حين يتجه العاديون نحو ذلك خوفاً

يعملـون  ويـرهم،  يقعون في المخاطر أقل من غو شواهد أكثر على اتزانهم االنفعالي والنفسي،

وعند حصولهم على البيانـات األساسـية    ،ببطء وحذر شديد عند تحليل المسائل وجمع البيانات

في حين يقضي األفراد العاديون وقتا قليال  ،واالقتراب من خطوة التركيب فإنهم يعملون بسرعة

  .في عملية التحصيل ولكنهم يقضون وقتا أكبر في محاولة تركيب المواد

  داعقدرات اإلب

  :وتسمى مكونات اإلبداع أو المهارات والتي اجتمع عليها العدد األكبر من العلماء هي

جديدة وبسرعة ومن أنواع  الفرد على خلق أفكار جديدة أو استعماالت قدرةوتعني : الطالقة .1

وهي أيضاً سيل من األفكار يطلقها الفرد بكـل   الطالقة اللفظية، الطالقة الفكرية،الطالقة؛ 

 )2004الطيطي،(ويسرسهولة 

الفـرد علـى    قـدرة الفرد على التفكير في أكثر من اتجاه، كما تعني  قدرةوتعني : المرونة .2

 )1999قطامي،( التغير بسهولة من موقف إلى موقف آخر وهي عكس حالة الجمود الذهني

الفرد على إعطاء استجابات أصيلة وجديدة، كما يوصـف الشـخص    قدرةوتعني : األصالة .3

بالمبدع إذا استطاع اإلتيان باستجابات أصيلة وجديدة تختلف عن التي يأتي بها أقرانه مـن  
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 حيث تنوعها وجدتها، وتعتبر هذه الخاصية من أكثر الخصائص ارتباطا بالتفكير اإلبداعي،

مبدع على إنتاج أفكار تجاه موقف معـين بشـروط   ال قدرةها األعسر أيضاً بأنها تكما عرف

 )2000األعسر،( معينة

لذلك يوصف الفرد  ؛الفرد على تحليل الكل إلى عناصره األساسية قدرةوتعني هذه : التحليل .4

على التعرف علـى تفاصـيل    قدرةالتحليل بأنه الفرد ذو الالتفكير وعلى  قدرةالذي عنده ال

 أن المبـدعون ) Piaget, 1958(بياجيـه   ، ويذكرمالًع موأجزاء الشيء سواء كان فكرة أ

 .وتحليلها على التفكير وإدراك المفاهيم قدرتهميتلفظون بما يدركون مما يعكس 

الفرد على تركيب العناصر لتكوين الشيء المتكامل، ويوصف الفرد  قدرةوتعني : التركيب .5

ضافة األجزاء أو التعديالت إلى على إ قدرةالتركيب بأنه الفرد الذي لديه ال قدرةالذي يتمتع ب

لكي يظهر الشيء على صورته المتكاملة سواء أكـان صـورة أو فكـرة أو     بعضاًبعضها 

 .الفكرة إلىبأنها الزيادة أو البناء أو اإلضافة ) Torrance,1976(ويورد تورانس  عمالً،

الفرد على تركيز انتباهـه فـي المشـكلة دون أن يكـون      قدرةوتعني : االحتفاظ باالتجاه .6

للمشتتات تأثير على تفكيره، وهذا يعني أنه يستطيع تركيز انتباهه في المشكلة أو في تفاعله 

مع المشكلة يكون أقوى من المؤثرات الخارجية، مما يقوي من فرص النجاح في الوصول 

 )2004الهويدي،( إلى الحل الصحيح

الفرد على الشعور واإلحسـاس بالمشـكالت، أو إيجـاد    قدرة وتعني : تالحساسية للمشكال .7

المشكالت واكتشافها وتحديد المعلومات الناقصة، وطرح التساؤالت الجيدة حول المشـكلة  

  )2010الشلتي،(على توضيح أكبر عدد من المشكالت التي تدور حول موضوع ما قدرةوال

ضل من األفكار أو النواتج أو حلـول المشـكلة   الفرد على اختيار األف قدرةوتعني : التقييم .8

 )1999قطامي،(
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الفرد على توقع النتائج والحلول المستقبلية والبدائل الممكنة، وتعرفهـا   قدرةوتعني : التنبؤ .9

على التنبؤ بأفكار جديدة ونادرة ومفيدة وليست تكراراً ألفكار  قدرةبأنها ال) 2002(السرور

 .مألوف وبعيد المدىسابقة، وهي عبارة عن إنتاج غير 

الفرد على معرفة العوامل ذات العالقة والمرتبطـة بالمشـكلة    قدرةوهو : التفكير المنطقي .10

كما يعني االنتقال بشكل متسلسل في خطوات حل  ،والعوامل التي ليس لها ارتباط بالمشكلة

 )2000األعسر،( المشكلة والوصول إلى نتائج ذات تسلسل واتساق منطقي

  اإلبداع في الصفوف المدرسيةأهداف تنمية 

لية المدرسة في تنمية النواحي إن تنمية اإلبداع هي جزء من مسؤو) 1999(حيث تذكر حجازي 

الصفة السـائدة فـي    ، وأنيجابية في الطالب مع االعتراف والقبول بقدرات الطالب المختلفةاإل

ارات التي يحتاجها الفرد في المعارف والمه ، وبالتاليالحياة الحديثة هي خضوعها للتغير السريع

المستقبل قد ال تكون معروفة في الوقت الذي يقضيه الفرد في المدرسة أو الجامعة لذلك يجـب  

على التكيف والبحث  قدرةوال ،على المؤسسات التعليمية أن تشجع المرونة واالنفتاح على الجديد

مساعدة الفـرد  ، وغير المتوقعةعن أساليب جديدة لفعل األشياء والتحلي بالشجاعة إزاء األمور 

 .نواع الضغوط والتوترعلى التعامل مع تحديات الحياة وما ينتج عنها من أ

  )تنمية اإلبداع(التعليم اإلبداعي 

بأنه العملية التي من خاللها يشعر المتعلم بالمشكالت في المعلومات التي : التعليم اإلبداعييعرف 

المعلومات وتركيبها بطريقة تساعده على تحديد الصعوبات يحصل عليها، مع تجميع المتعلم لهذه 

أو التعرف على العناصر المفقودة، مع البحث عن الحلول ووضع التخمينات أو صياغة الفروض 

فيما يتعلق بالتناقض، واختبار الفروض وتعديلها على أساس ما تسفر عنه عملية االختبار، ثـم  

إلى المعلم أو إلى الزمالء أو حتى غيرهم من األشخاص  إعادة اختبارها، وأخيراً توصيل النتائج

  .أو المحيطين بالمتعلم
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ن بعلـم الـنفس وطرائـق    اليب تنميته فيرى غالبية التربويون المختصوأما طرق وأس

  :آلتيتينالتدريس، أنه يمكن تنمية اإلبداع داخل المدرسة بإحدى الطريقتين ا

 .ة خاصة لتنمية اإلبداع والتفكير اإلبداعيبطريقة مباشرة عن طريق تصميم برامج تدريبي .1

: باستخدام بعض األساليب والوسائل التربوية مع المناهج المستخدمة بعد تطويرهـا ومنهـا   .2

 .شاف وحل المشكالتستكطريقة التقصي واالو مفتوحة النهاية، األنشطةاستخدام 

  :وعن خصائصه أوردت حجازي أن

والتـي تـرتبط    ،يب ألنماط التغير الخاصة بالطالبوهو التعلم الذي يستج :التعلم اإلبداعي .1

 .بالخصائص العقلية النمائية له

وذلك يعني ارتباطه بحاجات حقيقيـة   ،هو التعلم ذو المعنى بالنسبة للمتعلم :التعلم اإلبداعي .2

وعليـه   ،أم روحية ،أم نفسية ،أم اجتماعية ،أم عقلية ،سواء أكانت حاجات جسمية ،للمتعلم

 .أن يكون ذا معنىفالتعلم البد 

أم خبرة  ،سواء أكانت خبرة مباشرة حقيقية ،التعلم اإلبداعي هو التعلم القائم على الخبرة

وأقـل   ،وأكثر بقـاء  ،وكلما كانت الخبرة أقرب إلى الواقع كان التعلم أكثر فاعلية ،غير مباشرة

  )1999حجازي،(وأقل في الجهد المطلوب له  ،وأسرع في حدوثه ،نسياناً

  القدرات اإلبداعية وعالقتها بالفن والتربية الفنية

المجال الفني مجاالً خصباً لتنمية  ات اإلبداعية يجب اإلشارة هنا إلىوبالحديث عن القدر

مادة دراسية واحدة مـن  ، والتربية الفنية القيم الجمالية والتفكير اإلبداعي لدى األفراد بشكل عام

من خاللها عن رغباتهم وأفكارهم المختلفة داخل الغرفة الصفية  المجاالت الفنية التي يعبر الطلبة

وخارجها ويتمثل الفن في لوحة فنية أو تمثال أو ملصقة أو منحوتة أو غير ذلـك، وال تـزال   

النتاجات الفنية ومنتجها موضع اهتمام الباحثين والمتخصصين في أكثر من مجال وفـي علـم   

بية الفنية في السنوات األخيرة اهتماماً من لدن صناع وقد لقيت التر ،النفس على وجه الخصوص
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ات المختلفة في سبيل إنجـاح مهمـة معلـم    ن من حيث التطوير وتوفير اإلمكانالقرار في األرد

القيم الجمالية والتربويـة  التربية الفنية المتمثلة في إيصال رسالة تربوية تنموية تتسم في غرس 

والناقد لدى الطلبة والدور الفاعل لهذه المادة الدراسية في هذا تنمية التفكير اإلبداعي إضافة إلى 

  )2009 ،عاشور والزعبي( المجال

إن الجمال وتنميته لدى المتعلمين يعد من أولويات التربية الفنية كمادة دراسية إذ يسـهم  

نحـو   الجمالية لدى الطلبة وتنمية تفكيـرهم  وقيةالمحتوى العلمي لها إسهاما كبيرا في تربية الذ

الخلق واإلبداع ومن جانب آخر فعلم الجمال يرى في الفنون مجاالً خصباً للدراسة كونها تعمـل  

على اإلنتاج الخالق واإلبداعي الذي ينتج عن فكر تأملي ناقد وغير تقليدي فـي ظـل وجـود    

  .االستعداد الخاص والتدريب المستمر لدى المتعلمين إلنتاج األعمال الفنية اإلبداعية

يما يتعلق بالقدرات اإلبداعية والتفكير اإلبداعي بشكل خاص والعملية اإلبداعية على أما ف

فاإلبداع ليس عملية تحليل منطقية بالمعنى (وجه العموم من حيث كيفية الحدوث والقياس والتعلم 

هذا فضالً على أهمية  ،الحرفي للكلمة إنما هو تفاعل بين مجاالت فكرية مختلفة يتمتع بها الفرد

 ،على اإلحساس بالمادة التي بين أيـدينا  القدرةالتدريب والتعليم في تطوير اإلبداع الذي يعطينا 

 ،روبنسـون (بين المعرفة واإلحساس  حيث يكمن جوهر العملية اإلبداعية في هذه العالقة خاصة

2003(  

تعنـى   إن االهتمام بقدرات التفكير اإلبداعي والقيم الجمالية يعد من األمور المهمة التي

وذلك الرتباط القيم المختلفة بوظائف الشعور من حيث أن هـذه   ،بها التربية الفنية بشكل مباشر

وأن كل قيمة تعبر في كل وظيفة عن ارتبـاط الذاتيـة    ،القيم هي نية هذه الوظائف وغايتها معاً

  )1986،العوا(بالشروط الموضوعية التي هي كل إسهام واشتراك 

  يعتمد عليها في تدريس التربية الفنيةأهم النواحي التي 

تدريب الفكر عن طريق التجارب فقد أظهرت البحوث العلمية أن بنيان شخصية الطالب 

االبتكارية في هذه المرحلة تنبني على استخدام الفكر المنطقي الصحيح في البحث والتنقيب فـي  
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أو  ،شكال جديدة في أعمالـه وهذه العملية تحمل الطالب على خلق أ ،األشياء من خالل التجارب

والى جانب ذلك فعملية البحث تساعده على  ،تقوده على معرفة أشياء لم تخطر على باله من قبل

وهـذه   ،ويتجه الطالب فيها بصفة مستمرة إلى ما هو جديـد  ،وانمائها ،خلق أفكار جديدة عنده

فصح عما يدور في داخله العملية أيضا تحرك فاعلية الطالب ونشاطه في استخدام أشياء جديدة ت

  )1999حجازي،( اقةوتكون أعماله دائما متجددة ومبتكرة وخلّ ،وتحمل فكرة المبدع

  التعليم والتربية الفنية

تعد التربية الفنية من الدعامات األساسية لتكامل نمو الطالب فكرياً واجتماعياً فهي تثري 

أوقات فراغهم وتخلصهم من آثـار   حياة الطالب وتساعدهم على التكيف مع مجتمعهم واستثمار

التعب واإلجهاد النفسي مما يجعل الطالب أكثر إقباالً وأكثر نشاطاً على التعلّم، فهي إذن ترعـى  

الطلبة في النواحي التذوقية واالبتكارية بما تتيحه لهم من فرص األداء والممارسة الفنية المدعمة 

تكار في نمو متزايد ومستمر ومن ثمـرة ذلـك   بالتوجيه الفردي والجماعي بما يجعل عملية االب

  .االرتقاء باإلحساس الفني وصقل موهبة التذوق والنمو في األداء الفني

والتربية الفنية داخل المدرسة بجميع مراحلها التعليمية تعمل على دفـع الطـالب إلـى    

كتسـبون مـن   االهتمام بنواحي التنمية التي تؤثر في نضجهم بدافع ذاتي داخلي إليمانهم بمـا ي 

وعلـى   المعلومات والقدرات والخبرات والمهارات، فالتربية الفنية تساعد على النمو المتكامـل 

  )2005عبيد،(المساهمة في تطوير المجتمع 

ولهذا فعلى معلمها كما يرى  ؛ولقد أصبح مفهوم التربية الفنية متغيراً منذ عشرات السنين
سها بمشاكل المفهوم، وكذلك عملية ربط تدري أن يعرف ما المقصود من هذا )2003(الخميسي 

وكذلك على معلم التربية الفنية أن يكون ملماً ومتفهماً لمعنى تكـوين  المجتمع وحاجاته وثقافته، 
وأن يكون قادراً نسبياً على عملية النقد الفني وملماً بفلسفة الفـن وعلـم الجمـال     ،العمل الفني

سمات المراحل العمرية لنمو األطفـال وسـمات كـل    وسمات المراحل العمرية لنمو األطفال و
إليجاد فرد مبدع حساس مفكر يسهم بنصيب وافر في تقدم أمته ولديه  ؛مرحلة من هذه المراحل

  .الحوافز للتغير إلى ما هو أفضل متسلحاً بكل أركان الثقافة والفكر العلمي
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  ناهج في تنمية القدرات اإلبداعيةدور الم

السلوك نحو اإلبـداع وال يتـأتى    على المناهج التربوية في تحريكتقع المهمة األساسية 

ذلك إال من خالل معلومات ومعارف تحدث اإلثارة الفعالة لدى المتعلم وتصرفه عـن الركـود   

والتخاذل، وتعمق االستعدادات المبدعة للمتعلم وتكونها، وتساعد على تأصـيل هويتـه وثقتـه    

طية، فتنبعث مصادره مـن فلسـفة وثقافـات ومعتقـدات     بموروثاته وتصرفه عن التبعية والنم

وتضم ضمن عناصرها جميع الخبرات التعليمية  ،وتطلعات وطموحات المجتمع الذي برزت فيه

على تنوع أشكالها وأساليبها التعليمية والتدريسية التي تحقق من خاللهـا أهـدافها وسياسـتها    

  )2010الشلتي،( اإلبداعية المستقبلية المرسومة

  الفنية ورعاية القدرات اإلبداعيةج التربية امنه

  أن مناهج التربية الفنية لها دور فعال في بناء شخصـية المـواطن الـذي    في وال شك 
  يعيش وسط التحديات والتحوالت االجتماعية المعاصرة فهـي تسـهم مسـاهمة ايجابيـة فـي      

 الشـلتي، (والحركيـة  تنمية وصقل شخصية الطالب من النواحي العقلية والوجدانية والحسـية  
2010(  

األهـداف،  : ج التربيـة الفنيـة وهـي   امكونات لمنه ةأربع) 1996(كما يورد الغامدي 
  .التقييمو ،الطرق واألنشطة التعليميةو ،المحتوىو

  المعلم

الشخص المفوض عن المجتمع في التواصـل  ) 2005(المعلم وفق ما تراه الفتالوي  يعد
 وصـفه مع المتعلمين من خالل األدوار المتعددة التي يقوم بها تجاه هؤالء الطالب والممثلة في 

قائداً للمجموعة، وباحثاً في الشخصية، وصانع قرارات ومديراً لمشـروع وصـادراً ألحكـام    
  .سلوكلل وموجهاً ومرشداً

بأن أهمية المعلم تتضح في العملية التربوية بشكل عام والتعليمية ) 1996(ويقرر شوق 

مية اإلبداعية بشكل خاص من خالل ما اتفق عليه أغلب المربين والمهتمين بالعملية التربوية التعلّ
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ربوي في والمفتاح الرئيسي لنجاح العملية التربوية في أي برنامج ت مهمبأن المعلم هو القطب ال

كما أنه من ضمن مسـؤلياته   ،فرت فيه شروط المعلم الناجحاشتى مجاالت التعلم المختلفة إذا تو

تهيئة المناخ الذي يقوي ثقة المتعلم بنفسه ويقوي روح االبتكار واإلبداع لديه ويهـذب سـلوكه   

  .نجاز أمامهاز تفكيره ويفتح آفاق التحصيل واإلوينشط ويحف

تساعد المعلم على تنمية اإلبداع لدى تالميذه، أن يشجع التالميـذ  ومن اإلرشادات التي 

المكانية  قدرةعلى تعلم أشياء جديدة أكثر من االستظهار، أن يطرق المعالجات التي تعتمد على ال

أن يوظف الصورة أكثر من الكلمة، أن يعود التلميذ على أن يرى الصـورة  ، والتفكير البصري

في التفاصيل، أن يعطي مجاالً للتفكير الحدسي، أن ينمي لدى التالميذ  هيالكلية للموقف حتى ال يت

مثل معارفه أو معلوماته تماماً إن لم تكن نفسها؛ األهمية ساسية للمشكالت، مشاعر الطفل لها الح

احتـرام أسـئلة التلميـذ،    وأن يجعل من االختيار أداة لتطوير منهجه وأسلوبه وليس قيداً، و أهم

بأداء بعض االستجابات ه السماح لوأن أفكاره قيمة،  هشعوروالتي تصدر عنه،  هتاحترام خياالو

أن يشجع األطفال وربط التقويم ربطاً محكماً باألسباب والنتائج، ودون تهديد بالتقويم الخارجي، 

على استخدام األشياء أو الموضوعات واألفكار بطرق جديدة مما يساعد على تنميـة االبتكـار   

يجب أن ال يجبر التلميذ على استخدام أسـلوب  وق أفضل نمو بقدراتهم االبتكارية، لديهم وتحقي

أن يقدم المعلم نموذجاً جيداً للشخص المتفـتح ذهنيـاً،   ومحدد في حل المشكالت التي تواجهه، 

كأن يتحـدث عـن تنميـة    مية تستثير االبتكار عند األطفال، ينبغي أن يخلق المعلم مواقف تعلي

أن يشجع األطفال علـى االطـالع علـى    وة وأن يقدم لألطفال أسئلة مفتوحة، األفكار الشجاع

مبتكرات األدباء والشعراء والعلماء، تشجيع األطفال على تسجيل أفكارهم في كراسة خاصة بهم 

كلمـا  أو في بطاقات لألفكار، أن يشجع المعلم األطفال على تطبيق أفكارهم االبتكارية وتجريبها 

  )1999حجازي،( يجابي لدى األطفالفهوم ذات إأمكن ذلك، تنمية م

إن من أهم أهداف التربية الفنية صقل وتنمية قـدرات المـتعلم العقليـة واإلدراكيـة      :األهداف

والوجدانية والحسية والحركية واالرتقاء بكفاءته اإلبداعية وإحساسه بالجمال وتحويله من مقلـد  

  )2010الشلتي،(خالقة قدرة بصورة اعتيادية إلى مبدع أصيل ذي 
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  :ة وهية جوانب رئيستصنف األهداف في مجال التربية الفنية في ثالث

وتهتم بالجانب العقلي من التلميذ وتصف السلوك المتصل بأنواع المعرفة  :األهداف المعرفية •

 .المختلفة

ويهتم بالجانب العاطفي أو االنفعالي الذي يعكس مـا لديـه مـن قـيم     : األهداف الوجدانية •

 .تواتجاها

وتهتم بجانب التطبيق واألداء والسلوك الذي يتصل بما يقوم به التلميـذ  : األهداف المهارية •

 )1996،الغامدي( من أفعال مهارية مختلفة أثناء تعبيره الفني

الطالب علـى رؤيـة القـيم     قدرةتنمية  :كما أن من أهداف التربية الفنية اإلبداعية هي

على قدرة تنمية الوة من التراث وتدريبه على تذوق تلك القيم، الجمالية في الطبيعة واألعمال الفني

إكساب الطالب على سرعة المالحظة والتمييـز  والتعبير االبتكاري من خالل الممارسة الفنية، 

تزويد الطالب وتعريفهم بالثقافة الفنية المناسبة بالتراث الفني للبيئة خاصة والـوطن  وواالتقان، 

الطالب على التفاعل مع البيئة والتعبير عن مظاهرهـا وتقاليـدها    رةقداإلسالمي عامة، تنمية 

  )2005فضل،( وعاداتها

  المحتوى

 اًمحتـوى أو موضـوع   وصـفه بأن محتوى التربية الفنية يتمثل ب) 1994(يشير الشال 

يعبر عنه بمجموعة األنشطة والمهارات التعليمية التي تعلم الفنون بشتى مجاالتها  اًصرف اًتعليمي

  .عبيرية وقيمها وممارساتها وتقنيتهاالت

وهما التنظيم  ،ين عند اختيار المحتوىجانبين أساس) 2004(حسني و محمود  وأوردت

أما المستوى فهو يعنـي   ،فالتنظيم يعني ترتيب وتصنيف المحتوى الذي تم اختياره ،والمستوى

  .مدى مناسبة المحتوى وتنظيمه بالنسبة للمتعلم
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أنه من الالزم أن يتضمن محتوى منهج التربية الفنية عدداً من  )1996(ويورد الغامدي 

التقنيات الفنية والحقائق التاريخية والعادات المرتبطة بالفن سواء من حيث األداء  :العناصر وهي

أو ما يرتبط به من أساليب وكيفيات مع تأكيد الجوانب األخرى التي تهتم بعملية النقد والتـذوق  

  .نية بصفة شاملة ومراعاة الترابط والتكامل في ذلكالفني والثقافة الف

يرية اإلبداعية بأن تنوع مجاالت التربية الفنية وأشكالها التعب) 1998(كما يقرر أبو الخير

التي تختلف باختالف ممارساتها وطابعها التطبيقي، كالرسم والنحـت والخـط   المتعددة األوجه 

هي جميعها تشكل ثروة غنية للمتعلم بما تحملـه  و ،والحفر والنسيج والنقش والعمارة والجرافيك

  .من تنوع في لغات التعبير واإلبداع

  اإلبداعية  الطرق واألنشطة التعليمية

وذلك  اإلبداعية إن تدريس مادة التربية الفنية يتطلب من المعلم العديد من طرق التدريس

ومن تلـك   )2004(ومحمود ي كما أشارت إلى ذلك حسن ،باعتبارها ميداناً من ميادين المعرفة

وتقديم  الندوة، وطرق االستدالل،والمحاضرة، وحل المشكالت، واالكتشاف، والمناقشة، : الطرق

البيان العلمي واستخدام الوسائل التعليمية وجميعها طرق تدريس تضم وسائل يسـتطيع مـدرس   

  .اقف التعليمية المختلفةالتربية الفنية من خاللها تحقيق أهدافه المسنودة التي تتناسب مع المو

أن اعتماد التجربة العلمية في التدريس هو ما أدى إلى نجـاح  ) 1999(كما يذكر زكي 

كثير من الدول المتقدمة، ويرجع ذلك لألسلوب العلمي الذي تبنى عليه هذه الطريقة في استخدام 

إلـى أدلـة أو    ويحاول الطالب التوصل ،المشكالت أو التساؤالت التي تدور حول ظاهرة علمية

شواهد علمية من خالل التجربة وهذا ما يميز هذه الطريقة ألن األنشـطة العلميـة أو أسـلوب    

  .التجريب يسهم بشكل كبير في تحقيق الكثير من المهام

اً في مجال العملية مهمإلى أن الوسائل التعليمية تلعب دوراً ) 2006(ويشير أبو شعيرة 

من رياضيات وعلوم وفن، كذلك ال يقتصـر   للمواد التعليمية كافةفهي تصلح  االبداعية التعليمية

  .كافة المراحل التعليميةمرحلة تعليمية دون أخرى بل تشمل  استخدامها على
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أن زيادة فاعلية التعلم ال يمكن تحقيقها بمجرد توفير ) 1970( ويرى كاظم وعبد الحميد

واإلفـادة منهـا    ،تدريس على استخدامهاهذه الوسائل ما لم يصاحب ذلك اهتمام بتدريب هيئة ال

  .بحيث تكون جزءاً من المنهج تؤدي في النهاية إلى خدمة أهداف البرنامج التعليمي

فر الوسائل التعليمية الحديثـة فـي مـدارس    اإلى أن عدم تو) 2000(ويشير العريفي 

بب نقص مهـارة  فر منها بأسلوب يحقق االستفادة إما بساالمرحلة المتوسطة وعدم استخدام المتو

أو بسبب تقادم األجهزة وعدم صالحيتها يؤدي إلى ملـل الطالـب مـن المـادة      ،من المعلمين

  .التدريسية

تعتبر األنشطة من أهم العوامل التي تؤدي إلى تحقيق أهداف المنهج : األنشطة التعليمية
هذا نجد أن األنشطة وكلما كان المنهج متنوعاً فإن هناك فرصاً عديدة لتنفيذ األنشطة وب ،وتنفيذه

  .التي يتم اختيارها لها عالقة بمحتوى وأهداف المنهج

 الربط بين النشاط وبين عناصر المـنهج األخـرى،  : معايير اختيار أشكال النشاط هي
أن يساعد علـى  ومناسبة النشاط لمستوى مرحلة النمو الخاصة بالمتعلم وبقدراته واهتماماته، و

أن تتـاح  ، وأن يتيح فرص التفكير الجيد للمتعلمينويجابية، اإل الفرص للجميع بالمشاركة إتاحة
االعتماد على الجهود الفردية إلى جانب و ،فرص استخدام مصادر متنوعة غير الكتب المدرسية

مراعـاة  ، وتمكن المعلم من كفايات تخطيط النشاط وتنفيـذه مـع تالميـذه   والجهود الجماعية، 
  )2004ومحمود، حسني( الظروف البيئية واالجتماعية

  التقييم

إذ أنه يحكم على مدى فاعلية العمليـة   ،يأخذ معنى شامالً ييمالتق أن) 2007( ويرى جان       
األهداف ومدى مناسبتها ومـدى   ايتها إلى نهايتها بدءاً من تقييمالتربوية وال تستغني عنه من بد

بالعمليـة التعليميـة ومـدى    راً مته لألهداف مـرو مدى مالءبلوغ الطلبة لها وكذلك المحتوى و
 تقيـيم لهـا إذ   ذاتها والتي ال تستغني عن إجراء مالءمتها لبلوغ األهداف وانتهاء بعملية التقييم

يمكن معرفة مدى إتقان الطلبة لألشياء التي تعلموها وتحديد مدى التقدم الذي أحرزوه نحو بلوغ 
  .األهداف التي تم تحديدها مسبقاً
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عمليـة   ة الطالب وتربيته عن طريق الفن وهوسعى إلى تنميي لفنيةفي التربية ا والتقييم

ينبغي أن تتجرد من المظاهر السطحية الشخصية للمقوم لذا فهي وسيلة للتعرف على مدى نجاح 

أو فشل المتعلمين في المادة كما أنه يسعى لكشف المشكالت التي يتعرض لها التالميذ أو المعلم 

يعـد حـافزاً    ييمجابية لتحسين مستوى األداء في العمل كما أن التقفي المادة ووضع الحلول االي

  .للعمل المصحوب بالحيوية واالستمرارية

  معوقات اإلبداع وقدرات التفكير اإلبداعي

  :في هذا المجال) 1999(ونذكر هنا ما أورده حجازي 

  نقص البحوث التربوية التي تتناول قضايا اإلبداع في التخصصات المختلفة: أوال

كان له دور في إهمال المعلمين للقدرات اإلبداعية لطالبهم والفشل فـي   ،وبخاصة في الماضي 

لألسف فـي   ، وأن معلمينالكن هذا األمر تغير كثيراً في السنوات األخيرة عالمياً ،التعامل معهم

لك كثـرة  دولنا النامية غير واعين لهذه الدراسات ومضامينها التربوية، أو ال تهمهم نتائجها، ولذ

  .منهم يتمسكون بأفكار تقليدية أو غير واقعية عن تعليم اإلبداع أو تنمية التفكير اإلبداعي

  في مدارسنا  التدريس التقليدي: ثانياً

الطالب وبإصرار أن يجلسـوا متسـمرين فـي     تكليفالذي يتمثل في بعض جوانبه و

وأن يمتصوا المعرفة الملقاة لهم كما يمتص اإلسفنج الماء يعوق النشاط اإلبداعي ونمو  ،مقاعدهم

القدرات اإلبداعية، وربما ساهم نمط القيادة التربوية لدى مديري المدارس االتباعي المقلد فـي  

حيث يرون انحصار دورهـم فـي تنفيـذ     ،الحفاظ على هذا النمط الشائع من طرائق التدريس

سائهم حرفاً بحرف، فيرى بعض المدرسين وقد يشاركهم في ذلك مديرو المدارس توجيهات رؤ

فالطالب المبدع ال يرغب في السير مـع   ،أن تنمية قدرات الطالب اإلبداعية عمل شاق ومضنٍ

وغالبـاً مـا    ،وقد يكون مصدر إزعاج للمعلم والمدير على السـواء  ،أقرانه في مناهج تفكيرهم

كما يسبب بعض هؤالء الطـالب   ،ت السطحية التي ربما تعرض عليهيرفض التسليم بالمعلوما
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والحلـول الغريبـة التـي يقترحونهـا لـبعض       ،حرجاً لبعض المعلمين بأسئلتهم غير المتوقعة

 .المشكالت

  تغطية المادة التعليمية مقابل تعلمها: ثالثاً

خاصـة   ،الطالبج يعوق غالباً المعلمين عن تنمية القدرات اإلبداعية لدى اتكدس المنه

وبخاصة أنه ال يوجد فـي األدب   ،ها إلى يائهانهم ملزمون بإنهاء المادة من ألفعندما يشعرون بأ

وعلـى المعلـم    ،التربوي ما يؤكد أن تغطية المادة وقطعها بالكامل تعني أن الطالب قد تعلموها

د ال يغطـون مـادة   الذكي المبدع أن يدرك هذه الحقيقة وعلى الرغم من أن المعلمين المبدعين ق

عالوة على  ،اال أن طالبها يحتفظون بالمعلومات والمهارات التي كانوا قد تعلموها ،علمية كثيرة

  .نمو مواهبهم وقدراتهم التفكيرية اإلبداعية

  المناهج والكتب الدراسية: رابعاً

دب واأل ،تشير الدراسات التقويمية لمناهجنا إلى أنها لم تصمم على أساس تنمية اإلبداع

يؤكد على الحاجة إلى مناهج تدريسية وبـرامج تعليميـة هادفـة     ، إذالتربوي في مجال اإلبداع

  .ومصممة لتنمية التفكير اإلبداعي لدى الطالب

لذا ينبغي تطوير مناهجنا بحيث تسمح بإعطاء فرص التجريـب العلمـي والرياضـي    

وتشجع أسئلة الطالب وتقدم لهم  ،وتتضمن نشاطات مخبرية مفتوحة النهايات.. .واألدبي والفني

  .الفرص لكي يصوغوا الفرضيات ويختبروها بأنفسهم

  االتجاهات نحو اإلبداع: خامساً

يعتقد بعض المعلمين أن القدرات اإلبداعية لدى الطالب موروثة وأن بيئة التعلم لها أثر 

دون تـدريب   ويرى البعض اآلخر أن الموهبـة تكفـي   ،قليل في تنمية هذه القدرات اإلبداعية

كذلك فان هناك عدداً غير قليل من المعلمـين وبخاصـة ذوي    وهما معتقدان خاطئان، ،لإلبداع

والمواد التعليميـة   ،االتجاهات السلبية نحو اإلبداع ال يعرفون كيفية تبديل الطرق التي يتبعونها
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لرفـاق علـى   كما أن االمتثال التجاهات وضغوط مجموعات ا ،التي يستعملونها لتشجيع اإلبداع

 .الطالب المبدع للمواءمة والتكيف مع زمالئه يؤثر على إبداعه

  عوامل أخرى متصلة بالنظام التربوي: سادساً

االختبـارات  والتدريس الموجه فقط للنجاح والتحصيل المعرفي المبني على االستظهار، 

، واللذين يقـابالن  النظرة المتدنية للتساؤل واالكتشاففالمدرسية وأوجه الضعف المعروفة فيها، 

تمع ونظرته ومـدى تقـديره   بالعقاب أحياناً من قبل المعلمين، الفلسفة التربوية السائدة في المج

  .للمبدعين

  مشكالت المبدع التي تتعلق بالبيئة المدرسية

تحتوي البيئة المدرسية على متغيرات متعددة ووسائط متنوعة تلعب دوراً فـي تنميـة   

لصالح الطفل وفي المقابـل يمكـن أن    ثمارهالدى األطفال إذا ما تم استاإلبداع وصقل الموهبة 

  .تكون مصدراً إلثارة المشكالت لدى الموهوب فتعرقل نموه وتحد من مواهبه وإبداعاته

ن بسـبب أن الموهـوبين   بين الموهوبين والمعلمي ولعل من أهم تلك المشكالت ما يثار 

ب أسلو ، ويستخدموني تميزهم عن أندادهم في الفصلحثون عن فرديتهم الخاصة التكثيراً ما يب

على أنماط التفكير القائمة على المالحظـة واالسـتنتاج والتحليـل     التعلم الذاتي كما ويعتمدون

كثيراً ما يشعرون بالملل والضيق عندما يستخدم و  أي تلك المستويات العليا في التفكير ،والتقويم

 )2009نصر،(تقوم على أساليب التلقين والتفكير النمطي  المعلمون طرائق تقليدية في التدريس

  الدراسات السابقة

 علـى منهاج الفنون والحرف قدرة في ضوء الدراسة التي قامت بها الباحثة حول مدى 

تم  ،تنمية القدرات اإلبداعية لدى طالب الصف التاسع من وجهة نظر الطلبة في محافظة قلقيلية

السابقة التي تحدثت في جوانب هذه الدراسة، ومن أجل رؤيـة   االطالع على عدد من الدراسات
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تحليلية أعمق لهذه الدراسات ومن أجل االستفادة من الخبرات السابقة قامت الباحثة بتصنيفها إلى 

  :مجاالت ةثالث

 .يحتوي على الدراسات التي تحدثت عن قدرات اإلبداع :المجال األول

 .يحتوي على الدراسات التي تحدثت عن الفن ومنهاج التربية الفنية :المجال الثاني

يحتوي على الدراسات التي تحدثت عن دور الفن ومنهاج التربية الفنية في تنمية  :المجال الثالث

 .القدرات اإلبداعية

  التي تحدثت عن القدرات اإلبداعيةالدراسات  .

المسرحي واالرتجال كمصدر من بعنوان التعليم ) ,2011Toivanen(تويفانين  دراسة

هدفت هذه الدراسة إلى مناقشة كيفية تحضـير المعلمـين    ،مصادر اإلبداع لدى المعلم والطالب

طور التفاعل بين مهارات الطالب والمعلـم  ، و كيف يمكن للعمل المسرحي أن تلتدريس اإلبداع

أن  أظهرت نتـائج الدراسـة  مدينة هلسنكي في فنلندا،  م لمهنة التدريس فيفي عملية تعليم المعل

للمعلمـين   اًصـعب  اًتحـدي  تعدعلى الوصول إلى التعليم اإلبداعي والتفاعلي  قدرةعملية إتقان ال

 ،والطلبة على السواء بحيث أن هناك فجوة ما بين برامج المعلمين التعليمية واإلبداع في التعليم

ي يقوم به المعلم يجب أن يستند على وبناء على تلك النتائج أوصت الدراسة بأن التعليم الجيد الذ

مثل وجود الثقة والتفاعل والعواطف اإلبداعية التي يمكن ترسيخها من خالل الفن عديدة عوامل 

عملية لعب الـدوار  ة، و المسرحي وتمارين االرتجال أمام الجمهور مثل األلعاب اللفظية العفوي

بين الطلبة فالتدريب يمكن أن يتم مـن   تدريب مهارات التفاعل إلىوالحركات البدنية باإلضافة 

تعمل على تطوير أفكار جديدة وتفاعالت فنية أكثر عمقاً تكون ممتعة للطالب فمن  أنشطةخالل 

هـا  دة باستخدام أعضاء الحواس حيث إنخالل تدريب مهارات التفاعل سيتم اكتساب تجارب جدي

  .ن خالل طريقة إبداعية خالقةالواقعية م العروضتعمل على إعادة تشكيل الصور العقلية و 

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن فاعلية األنشطة اإلثرائية فـي   )2010(دراسة رمل 

الطالقة، والمرونة، واألصالة، والتفاصيل، والتفكير ( قدرةتنمية التفكير اإلبداعي من خالل تنمية 
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االبتـدائي الموهوبـات فـي    في مادة الرياضيات لدى تلميذات الصف الخامس ) اإلبداعي ككل

وأظهرت  ،المدارس الحكومية في مدينة مكة المكرمة، وقد استخدمت الباحثة منهج شبه تجريبي

المجموعة التجريبية تفوقن على نظيراتهن في المجموعة الضابطة في متوسط  ميذاتالنتائج أن تل

فكيـر والمسـتويات   درجات التفكير اإلبداعي والتحصيل الدراسي البعدي في جميع قـدرات الت 

ثرائية في تنمية التفكير اإلبـداعي  لعامة للدراسة فاعلية األنشطة اإلالمعرفية، وأظهرت النتيجة ا

والتحصيل الدراسي في مادة الرياضيات، وأوصت الباحثة بتوظيف األنشطة اإلثرائية ونماذجها 

  .التعليمية في تعلم الرياضيات بالمرحلة االبتدائية

أساليب المختبـرات المفتوحـة   "بعنوان ) ,2009Wang & Rao(دراسة وانغ وراو 

 إلىحيث هدفت هذه الدراسة " لتدريب طلبة المدارس في مقاطعة ووهان في الصين على اإلبداع

التعرف إلى دور المختبرات المفتوحة في زيادة اإلبداع لدى طلبة المدارس مـن خـالل تقـديم    

كـذلك مـن خـالل     في مادتي العلوم والتكنولوجياتصميم تجريبي لتدريب الطلبة على اإلبداع 

المادتين إضافة إلى مادة التدريب الهندسـي، وقـد    ت تستهدف مشاركات الطلبة في هاتينقياسا

أن المختبـرات   إلـى  الدراسة وخلصتناقشت الدراسة أيضاً تدريبات الطالب النوعية الشاملة، 

  .م اإلبداعيةالمفتوحة وسيلة فعالة لتدريب الطلبة وتطوير قدراته

هدفت إلى التعرف إلى أثر توظيف برنامج تدريسـي   )2009(دراسة عاشور والزعبي 

 ة الصف العاشر األساسي فـي األردن، معين في تنمية التفكير اإلبداعي والقيم الجمالية لدى طلب

وقد تم إتباع المنهج التجريبي وتطبيقه على مجموعتين ضابطة وتجريبيـة، وقسـم البرنـامج    

التي اشتملت على اختبارات وتمارين تساعد على اإلتيان المادة التدريسية : التدريسي إلى قسمين

تدريبي بأفكار إبداعية تتسم بالطالقة والمرونة، والقسم الثاني كان التمارين المصاحبة للبرنامج ال

عليهن العمل على حلهـا، وقـد ارتبطـت    وحيث تقوم بمجملها على وضع الطلبة أمام مشكلة 

التمارين بمنهاج التربية الفنية للصف العاشر األساسي حيث تم اختيـار التصـميم كونـه مـن     

الموضوعات الرئيسية في المنهاج، وتطلب تحليل أعمال الطالبات وتصحيحها توفير أداة مالئمة 

لغاية، حيث تم اشتقاق أداة خاصة لهذه الغاية تضمنت معايير التفكيـر اإلبـداعي والقـيم    لهذه ا
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الجمالية التي تم بناء البرنامج على أساسها، وتم تحليل النتائج باستخدام تحليل التباين المشـترك  

للبرنامج التدريسي المقترح  اًواضح اًحيث أظهرت النتائج بالنسب المئوية واألرقام أن هناك أثر

  .في تنمية التفكير اإلبداعي لدى الطلبة

أثـر   إلـى والتي هدفت التعـرف   )Cara & Pamela,2006(دراسة كارا وباميال 

استخدام نشاط للكتابة المبدعة واألدب لتدريس الرياضيات في تنمية األفكار المبدعة، وتكونـت  

ائي المتفوقين والذين شاركوا فـي مجموعـة مـن    عينة الدراسة من طلبة الصف التاسع االبتد

األنشطة والمشكالت الرياضية التي ركزت بصورة كبيرة على تنمية القدرات اإلبداعية ومهارات 

) ت(االتصال واستخدمت الدراسة المالحظة كأداة لجمع معلومات الدراسة وبياناتهـا واختبـار   

ا الدراسة هي تأكيد فعالية األنشطة األدبية في هإليلمعالجة البيانات ومن أهم النتائج التي توصلت 

  .تنمية األفكار المبدعة ومهارات االتصال في الرياضيات

والتي هدفت إلى دراسة فعالية استخدام برنامج كورت في تنمية  )2006(دراسة الجالد 

للعلوم  قدرات التفكير اإلبداعي لدى طالبات اللغة العربية والدراسات اإلسالمية في شبكة عجمان

طالبة من طالبات اللغـة العربيـة والدراسـات    ) 11(والتكنولوجيا، وتكونت عينة الدراسة من 

اإلسالمية في شبكة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، وطبقت الدراسـة اختبـار تـورانس للتفكيـر     

 في معالجة البيانات إحصائياً وكشفت النتائج عن وجود) ت(الباحثة اختبار اإلبداعي واستخدمت

) التفاعل(والثالثة ) توسيع مجال اإلدراك(أثر ذي داللة إحصائية لبرنامج كورت بوحدتيه األولى

في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى طالبات اللغة العربية والدراسات اإلسالمية فـي شـبكة   

  .عجمان للعلوم والتكنولوجيا

ائي قـائم علـى حـل    والتي هدفت إلى تقصي أثر برنامج إثر )2006(دراسة جرادات 

 المشكالت، في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي والناقد لدى الطلبة المتفوقين في المراكز الريادية

طالباً من طلبة المركز الريادي المتفـوقين فـي   ) 20(، وقد تكونت عينة الدراسة منفي األردن

دي للطلبة المتفوقين فـي  طالباً من طلبة المركز الريا) 20(كمجموعة تجريبية، و  مدينة الرمثا

مدينة اربد كمجموعة ضابطة، ثم إعداد برنامج إثرائي تناول نوعين من المشـكالت الحياتيـة   
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الواقعية والتي ترتبط بالمجتمع، والعلمية التي تعتمد على العمل اليدوي مرتبطة بمحتوى العلوم، 

ي، واسـتخدمت الدراسـة   وقد طبق على الطلبة اختبار للتفكير الناقد وآخـر للتفكيـر اإلبـداع   

في معالجة البيانات إحصائياً، وأشارت نتائج هذه الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة ) ت(اختبار

  .إحصائية لصالح المجموعة التجريبية على االختبار البعدي للتفكير اإلبداعي والناقد

 والتي هدفت إلى التعرف على مدى إدراك معلمـي العلـوم  ) Seo,2005( دراسة سيو

واستخدمت الدراسة االسـتبانة كـأداة لجمـع    ، للقدرات اإلبداعية لدى الطلبة الموهوبين بكوريا

معلماً من معلمـي  ) 60(المعلومات والبيانات المتعلقة بالدراسة، وتكونت عينة الدراسة من عدد

يـل  وتمت معالجة البيانات باسـتخدام تحل  ،العلوم الكوريين طبق عليهم اختبار للتفكير اإلبداعي

وأشارت النتائج إلى أن معلمي العلوم أظهروا إدراكا بالمكونـات المعرفيـة    ،التباين المصاحب

  .للقدرات اإلبداعية أكبر من إدراكهم للمكونات الشخصية والبيئية

يب الطلبـة علـى   كيف يمكن تدر "بعنوان  )Smolensky,2005( سمولنسكي دراسة

 العمـل،  بمحـيط  المرتبط اإلبداع بفحص القيام إلى الدراسة هدفتحيث "  تفكير إبداعي أفضل؟

 اإلبـداع  وسائل على الطالب في المرحلة األساسية تدريب أن على وتؤكد المشتركة، واالتجاهات

 قوة إلى تؤدي أن يمكن العملية هذه وأن جديد، أسلوب لتجريب جديدة مجاالت يفتح أن يمكن العديدة

 هناك إن: النتائج إلى الدراسة وتحدياته، وتوصلت للمستقبل مهيأة تكون بحيث ثقلها لها كبيئة عمل

 تطـوير  إبداعية، وإن بطريقة المشاكل وحل اإلبداعي التفكير على الطالب قدرات لتطوير أهمية

 والتـدريب  البيئة توفير البشرية، وإن اإلمكانات في االستثمار أنواع أعلى من يعد الطالب قدرات

  .الطويل المدى على والمدرسة الطالب من كالً يفيد أن يمكن الصحيحين

والتي هدفت إلى بناء برنامج تدريبي عن طريـق األنشـطة    )2004(دراسة الصرايرة 

اإلثرائية والتعرف على أثره في مستوى التفكير اإلبداعي ومفهوم الذات لـدى طلبـة الصـف    

ن فـي مـادة   السادس األساسي في مدرسة جامعة مؤتة النموذجية في محافظة الكـرك بـاألرد  

الرياضيات، وتكونت عينة الدراسة من جميع طلبة الصف السادس في مدرسة جامعـة مؤتـة   

طالباً وطالبة، تم توزيعهم عشوائياً علـى  ) 60(وعددهم  2002/2003النموذجية للعام الدراسي 
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درسـت بالطريقـة   ) ضـابطة (ثرائي، وأخـرى  طبق عليها البرنامج اإل) تجريبية(مجموعتين 

التقليدية، وتم تطبيق اختبار التفكير اإلبداعي ومقياس مفهوم الذات على المجموعتين، ومعالجـة  

البيانات باستخدام تحليل التباين الثنائي، وأظهرت نتائج الدراسة تفوق المجموعة التجريبية على 

  .المجموعة الضابطة في األداء على اختبار التفكير اإلبداعي ومقياس مفهوم الذات

أثر طريقة استعمال مسرح الدمى في التدريس على  بعنوان )2000( سة الشطناويدرا

ال عند طلبة الصـف الثالـث   التحصيل في مادة الرياضيات، وأثره على التفكير اإلبداعي والخي

) أنثـى  34ذكـراً، و  31(طالبـاً وطالبـة   ) 65(يبية ، قسمت العينة إلى مجموعة تجراألساسي

كما تم تطبيق اختبار التحصـيل  ) أنثى 31ذكراً، و 34(اً وطالبة طالب) 65(ومجموعة ضابطة 

ومقياس التفكير اإلبداعي ومقياس الخيال على مجموعتين، وأشارت النتائج إلى أن طريقة مسرح 

يجابي على كل من التحصـيل والتفكيـر   الطريقة التقليدية في تأثيرها اإلالدمى كانت أفضل من 

ت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور اإلبداعي والخيال، وكذلك أشار

 ،واإلناث في كل من التحصيل والتفكير اإلبداعي والخيال تعود الستعمال طريقة مسرح الـدمى 

  .باإلضافة إلى أنه ال يوجد أثر للتفاعل بين الطريقة والجنس

شطة اإلثرائية فـي  والتي هدفت التعرف إلى فاعلية استخدام األن )2000(دراسة الخضر

تدريس الرياضيات على التحصيل الدراسي والتفكير اإلبداعي لـدى تلميـذات الصـف األول    
تلميذة تـم  ) 60(المتوسط بمنطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية، وتكونت عينة الدراسة من 

 توزيعهن إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية، وطبق عليهم اختبار تحصيلي واختبـار تـورنس  
وتوصـلت الدراسـة إلـى تفـوق     ) ت(للتفكير اإلبداعي، وإحصائيا استخدمت الدراسة اختبار

المجموعة التجريبية على الضابطة في درجات الكسب في اختبار التفكير اإلبـداعي واختبـار   
  .التحصيل الدراسي

  ت عن الفن ومنهاج التربية الفنيةالدراسات التي تحدث

هدفت الدراسة إلى معرفة مـدى   Wallsh & Sheen, 2008)( دراسة والش وشين 

فهم وانطباعات وتقديرات األنشطة الفنية لدى طلبة المدارس االبتدائية فـي تـايوان وعالقتهـا    
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بالمعلمين، حيث استخدم الباحثان المنهج النوعي باستخدام المقابالت والمالحظات في محاولـة  

وممارستهم لحياتهم اليومية، وتم ، خالل المنهاجمنها لمعرفة تأثير الخبرات الفنية لدى الطلبة من 

اختيار طلبة من المرحلة االبتدائية في مدرستين توليان اهتماماً بتدريس الفن الطبيعي، وتركزان 

م على على الثقافة المحلية، أظهرت النتائج أن معلمي التربية الفنية يركزون عند تعليمهم لطلبته

ة نحوه، وتنمية المهارات الحركية لديهم عند ممارستهم لفـن  يجابيجمالية الفن وتطوير مشاعر إ

الرسم، وربط تلك الممارسات بتحصيل الطلبة، إضافة إلى محاولة تطبيق ذلك في حياة الطلبـة  

  .اليومية

هدفت إلى تحديد مدى تأثير المدرسة في تعليم منهج التربيـة   )2008(دراسة الكراشي 

الفنية،  ج التربيةالفنية التي يمكن اإلفادة منها في تطوير منهالفنية المعاصر وتحديد االتجاهات ا

مدرسة من المدارس األساسية في القاهرة وتم تصميم اسـتبانة  ) 20(وتكونت عينة الدراسة من 

ج التربية الفنية وكذلك تحديد االتجاهات الفنيـة  اللتعرف على دور المدرسة في تفعيل تعليم منه

أن أغلب المدارس تهمـل تحقيـق    :ائج التي توصلت إليها الدراسةلدى الطالب وكانت أهم النت

لدور األنشطة التعليمية اإلثرائية  اًأثر أهداف المنهج وتنفيذ محتواه بالشكل المطلوب، وأن هناك

في توظيف الوسائل التعليميـة   اًفي إكساب الطالب ألهداف منهج التربية الفنية، وأن هناك ضعف

نحو تعلم منهج التربية الفنيـة للحلقـة    اًايجابي اًة الفنية، وأن هناك اتجاهالحديثة في منهج التربي

  .الثانية من التعليم األساسي

الصعوبات التي تواجه منهج التربية الفنية بالمرحلـة  "بعنوان  )2008(دراسة الغامدي 

ـ "المتوسطة بمنطقة الباحة التعليمية من وجهة نظر المشرفين التربويين والمعلمين ث كـان  ، حي

هدف الدراسة هو التعرف على هذه الصعوبات من وجهة نظر المشرفين والمعلمين حيث تكون 

مجتمع الدراسة من جميع مشرفي ومعلمي التربية الفنية في منطقة الباحة التعليمية حيـث بلـغ   

واستخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي التحليلي، وكانـت أداة الدراسـة هـي    ) 90(عددهم 

ة وتكونت من فقرات تخص محور صعوبات التنفيذ، ومحور صعوبات التقـويم، وتـم   االستبان

، وأظهرت النتائج SPSSتحليل بيانات الدراسة باستخدام الحزم اإلحصائية للبرامج االجتماعية 
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ف وجود صعوبات تواجه منهج التربية الفنية في المرحلة المتوسطة تتضح بشكل بارز في األهدا

ستراتيجيات التدريس والوسائل التعليمية، كما أظهـرت أيضـاً   التعليمية وإ والمحتوى والخبرات

وجود صعوبات في تقويم منهج التربية الفنية في المرحلة المتوسطة أهمها عدم وجود معـايير  

  .قياسية مقننة لتقويم المنهج وتحسينه

هدفت الدراسة إلى تحديد مدى االسـتفادة مـن خصـائص     )2008( دراسة الحضرمي

الذي تقوم به هذه اللوحات فـي مسـاعدة   مهم وم األطفال في تصميم لوحات وإبراز الدور الرس

، وتكونت عينة الدراسة من معلمي المرحلة األساسية فـي  التالميذ الكتساب الخبرات والمعارف

حلوالً للمشكالت المدرسية والتربوية بأسلوب جديد يفيد المدارس الحكومية، وتضع هذه الدراسة 

باإلضافة إلى أنها تسهل على المعلم إرشاد التالميذ بطريقة جماعيـة   ،يذ في تحسين سلوكهالتلم

وقد توصلت الدراسة إلى إمكانية االستفادة من خصائص رسوم األطفال فـي تنفيـذ اللوحـات    

اإلرشادية المدرسية بصياغة متوازنة بين محافظتها على الوظائف اإلرشادية والقيم الفنية ألسس 

  .وعناصره التصميم

هدفت الدراسة إلى معرفة دور المعلم والمعلمة المأمول في ظل  )2007(دراسة الحربي 

التغيرات واالتجاهات الحديثة لمنهج التربية الفنية وتحديداً تبني االتجاه التنظيمي وتحديد مـدى  

 ، وتصـميم أنمـوذج للتـدريب   حاجة المعلمين والمعلمات الكتساب كفايات االتجاه التنظيمـي 

نترنت لتلبية االحتياجات التدريبية وتدريب معلمي ومعلمات التربيـة الفنيـة   اإللكتروني عبر اإل

وقدم استخدم الباحث المنهج التجريبي  ،على اكتساب الكفايات الالزمة في ضوء االتجاه التنظيمي

يـع  وتصميم المجموعة الواحدة ذات االختبارين القبلي والبعدي وتكون مجتمع الدراسة مـن جم 

متدرباً من الجنسـين واسـتخدم   ) 86(معلمي ومعلمات التربية الفنية وحددت عينة الدراسة في 

بحاجـة إلـى    معلماتها التربية الفنيةأن معلم : كانت أهم النتائجالباحث االختبار كأداة لدراسته و

تصـميم أنمـوذج للتـدريب     إمكانيـة واكتساب الكفايات الالزمة في ضوء االتجاه التنظيمي، 

تجربته على عينة تطوعية مـن  نترنت وقام بفعيله على هيئة موقع على شبكة اإللكتروني وتاإل

  .ومعلماتها التربية الفنيةمعلمي 
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هدفت إلى تقويم برنامج التربية الفنية فـي كليـة التربيـة     )2005(دراسة كاظم وجبر

واسـتطلعت   ،يجينجامعة السلطان قابوس وفقاً لبعض المعايير العالمية من وجهة نظر الخـر ب

فرداً من خريجي قسم التربية الفنية بكليـة التربيـة   ) 105(الدراسة آراء عينة عشوائية حجمها 

ومتغيـر  ) ذكـر، أنثـى  (الفنية جامعة السلطان قابوس وروعي في اختيار العينة متغير النوع 

ـ 2002-1994كما روعي سنة التخرج بين  )موجه تربية فنية مدرس،(الوظيفة  تخدام ، وتم اس

معلومات عامة، تقويم الخطة الدراسية، طرائق التـدريس  : محاور ةاالستبانة التي تضمنت ثالث

وتم التحقق من صدقها من خالل عرضها على متخصصين وحساب ثباتهـا بطريقـة    ،والتقويم

واسـتخدم فـي التحليـل     ،، واستخدم في التحليل اإلحصائي برنامج0.84كرونباخ ألفا وكانت 

وتمت معالجتها باستخدام المتوسط الحسابي واالنحـراف المعيـاري    SPSSرنامج اإلحصائي ب

لعينتين مستقلتين، وقد أظهرت النتائج بشكل عـام أن برنـامج   ) ت(لعينة واختبار) ت(واختبار 

التربية الفنية ليس بمستوى التوقعات من جميع جوانبه المطلوبة حيث أن درجة الرضا عن تلك 

فعة وأوصى الباحث بإضافة مقررات جديدة إلى الخطة والتركيـز علـى   المقررات لم تكن مرت

  .االختبارات العملية

التي هدفت إلى تقويم المناهج المقررة فـي أقسـام الفنـون     )2004( دراسة الجبوري

مدرساً ومدرسة، وباسـتعمال  ) 83(التشكيلية لمعاهد الفنون الجميلة في العراق من وجهة نظر 
األهداف التعليمية، ومحتوى المناهج (فقرة توزعت على ستة مجاالت ) 92(استبانة تكونت من 

المقررة، وطرائق التدريس، والوسائل والتقنيات التعليمية، واألنشـطة والفعاليـات التعليميـة،    
وأشارت النتائج إلى أن المجاالت الستة تتكامل وتتفاعل فيما بينهـا   ،)وأساليب تقويم نتاج الطلبة

ة في تصميم وبناء المناهج، وأشارت النتائج إلى وجود ضعف في استخدام وتشكل عناصر مهم
المدرسين في بعض الجوانب المتعلقة باألهداف التعليمية ومحتوى المناهج الدراسـية وطرائـق   

  .التدريس وأساليب التقويم

بعنوان واقع الوسائل التعليمية في تدريس التربية الفنية بمعاهد  )2003( دراسة بن طالب

لتربية الفكرية في المملكة العربية السعودية وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى استخدام ا

معرفـة مـدى   والوسائل التعليمية من قبل مدرسي مادة التربية الفنية في معاهد التربية الفكرية، 
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التعرف وكرية، فر الوسائل التعليمية المالئمة لتدريس مادة التربية الفنية في معاهد التربية الفاتو

المعوقات التي تحد من استخدام الوسائل التعليمية في تدريس مادة التربيـة الفنيـة بمعاهـد     إلى

وقد استخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي وقد قام بتطبيق االستبانة علـى   ،التربية الفكرية

وقد توصلت هذه الدراسة إلى عـدد مـن    ومشرفيها عينة البحث من معلمي مادة التربية الفنية

 ،أن المدرسين ال يستخدمون الوسائل التعليمية المالئمة لمادة التربية الفنية ؛النتائج كان من أهمها

  .وبينت أن حاجة المدرسين إلى التدريس في مجال إنتاج واستخدام الوسائل التعليمية كبيرة جداً

ج التربية الفنية للمدارس األساسية فـي  اهفقد تناولت تقويم من )2002(دراسة الزعبي 

ج التربية الفنية للصفين الخـامس  ااألردن في ضوء أهدافه، ولتحقيق ذلك تم تحليل محتوى منه

بين نسبة تمثيل األهـداف الخاصـة   ) وجود عدم اتساق(والسادس من المرحلة األساسية، وتبين 

الين فقط، وعدم شـمولية األهـداف   لألهداف العامة، وانحصر تمثيل األهداف السلوكية في مج

  .السلوكية لألهداف الخاصة، وأن العديد من األهداف السلوكية ليس لها محتوى علمي لتحقيقها

هدفت إلى إثراء مداخل التجريب في التربية الفنية ودعم التواصل  )2002( دراسة عابد

في تطوير طـرق التـدريس،   بين الفن والعلم ومن خالل االستعانة بالتقنيات الحديثة والمساهمة 

وكان من أبرز النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة أن برنامج الحاسب اآللي التي استخدمت 

وتثبيتها لـدى   ،كوسيلة مساعدة في موقف التدريس كان لها األثر الواضح في إيصال المعلومات

 ،يثري العملية اإلبداعيـة ات فنية كبيرة بالشكل الذي كان له إمكاناآلخر  بعضهمعينة الدراسة و

كما أنها توصلت إلى أن البرامج الجرافيكية قد تغني عن الخامات واألدوات التقليديـة للحلـول   

إضافة إلـى أن   وسرعته المنتج الفنينية مما يساعد على سهولة التشكيلية في إنتاج األعمال الف

  .ية وتجاوبهن معه في العملالطالبات استمتعن في التعامل مع الحاسوب في مجال التربية الفن

ج التربية الفنية للمرحلة المتوسـطة مـن   احول تقويم منه )2001( دراسة المشهداني

مدرس ومدرسة، وباستعمال االستبانة اتضح أن األهداف المعتمدة حالياً بحاجة  100وجهة نظر 

لـدى المـدرس   إلى التجديد واإلضافة، والى المزيد من الدقة في الصياغة لتوضيحها وترجمتها 

  .والطالب، كما أشارت النتائج إلى افتقار المنهج إلى التنوع في أساليب تقويم نتاج الطلبة
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ـ ادراسة نقدية لمنهبعنوان  )2000( دراسة الشهري طة ج التربية الفنية للمرحلة المتوس

وقد هدفت هذه الدراسة إلى استعراض الوضع الـراهن لمـنهج   في المملكة العربية السعودية، 

لتربية الفنية للمرحلة المتوسطة في المملكة العربية السعودية، ونقد منهج التربية الفنية للمرحلة ا

يجابية والسلبية فيه، وقد اتبع الباحث أسـلوب المـنهج الوصـفي    الجوانب اإلالمتوسطة وتحديد 

تربيـة  الوثائقي، حيث اعتمد في تنفيذ دراسته على الكتب والوثائق والنشرات الخاصة بمـادة ال 

يجابيات والسلبيات في خلص الباحث إلى ذكر العديد من اإلالفنية بالمملكة العربية السعودية وقد 

 ،ومن السلبيات التي أوردها الباحث عمومية األهداف وعدم وضـوح صـياغتها   ،المنهج القائم

عـدم تنـوع   وللتطورات العصرية،  وعدم مواكبته،  وضعف المحتوى، وعدم وضوح صياغته

  .مما يؤدي إلى ملل الطالب ،الوسائل التعليمية

بلغ  "تقويم منهج األشغال اليدوية لطلبة قسم التربية الفنية"بعنوان  )1997( دراسة لعيبي

طالباً وطالبةً في قسم التربية الفنية بكلية الفنون الجميلة ببغداد، أشارت نتـائج  ) 30(حجم العينة 

المقرر من وجهة نظر الخبراء والمتخصصين من حيـث  االستبانة إلى وجود ضعف في المنهج 

  .تطبيقه وعالقته باألهداف وبالمرحلة التعليمية

  الدراسات التي تحدثت عن دور الفن ومنهاج التربية الفنية في تنمية القدرات اإلبداعية

قدما دراسة مسحية للمصادر واألدبيات فـي مجـال الفنـون    ) 2012( الكناني وديوان

اإلدراك الحسـي،  واالنتبـاه،  (بية الفنية التي تناولت موضوع العمليـات العقليـة   والتر الجميلة

) التفكير، لدى الفرد المتعلم الذي يمارس المهارات الفنيةوالتذكر، والتصور الذهني، والتخيل، و

وكانت الدراسة بعنوان وظيفة التربية الفنية في تنمية التخيل وبناء الصور الذهنية لدى المـتعلم  

هامها في تمثيل التفكير البصري، ويرى الباحثان في خالصة البحث أن إتاحة الفرصة أمام وإس

المتعلم للتعبير بحرية كاملة ومن دون تقيد يعد منطلقاً السترجاع خبراته ومدركاته البصرية على 

ية ويمكن أن يلعب دوراً مهماً في تنمية مخيلته وتصوراته الذهن ،وفق متطلبات الموقف التعليمي

التي من خاللها يمكن الوصول إلى التمثيل التفكيري الذي يسهم في عملية االبتكار واإلبداع وهذا 

  .يأتي من خالل تشجيعه على ممارسة الفنون بأنواعها والتعبير عن ذاته
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هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر تدريس مادة التربيـة   )2012(دراسة الصليلي 

صف الثامن في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي والخيال الفنـي بدولـة   الفنية باستخدام القصة لل

الكويت، تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف الثامن بمدارس عبد اللطيف سعد الشمالن 

وهالة بنت خويلد والحارث السعدي وأم هشام بنت الحارث التابعة لمحافظة الجهراء التعليميـة  

طالباً وطالبة وتم اختيار ) 650(والبالغ عددهم ، 2010/2011اسي بدولة الكويت في العام الدر

العينة بطريقة قصدية ، وأظهرت النتائج أن المتوسط الحسابي للطلبة الذين درسـوا باسـتخدام   

وكذلك  ،كان األعلى) األصالةوالمرونة، والطالقة، (القصة في مهارات التفكير اإلبداعي الثالث 

ئية بين متوسطات أداء مجموعتي الدراسة على اختيـار التفكيـر   وجود فروق ذات داللة إحصا

وذلك لصالح المجموعة ) القصة، األسلوب االعتيادي(اإلبداعي البعدي تعزى ألسلوب التدريس 

التجريبية التي درست باستخدام القصة، وأوصى الباحث بتفعيل أسلوب تدريس القصة في مـادة  

التعليمية لما لها من األثر البالغ في زيادة فاعليـة المـتعلم   التربية الفنية وفي غيرها من المواد 

وحثه على عملية التفكير وعقد دورات تدريبية لمعلمي التربية الفنية حول كيفية تطبيق القصـة  

  .في تدريس مادة التربية الفنية

مؤشـرات  " وهي بعنـوان   ),2011Furnham & Batey(فورنهام و باتي  دراسة

اصة باإلبداع عند الطلبة في جامعة لندن في المملكة المتحدة في مادتي الفنون الفروق الفردية الخ

حيث هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى مؤشرات الفروق الفردية الخاصة باإلبـداع  " والعلوم

عند طلبة جامعة لندن في مادتي الفنون والعلوم من خالل استخدام قياسات متعددة من اإلبداع من 

وق الفردية واالرتباطات عند طلبة الفنون والعلوم، وقد قامت الدراسة األولـى  أجل فحص الفر

باختبار ما يعرف بطالقة التفكير التشعيبي، واإلبداع الشخصـي والتحصـيل اإلبـداعي عنـد     

مجموعة مقارنة من طلبة المادتين المذكورتين، في حين قارنت الدراسة الثانية بين طلبة العلوم 

االجتماعية والفنون من خالل إنجازين باستخدام مقياسين من مقاييس اإلبـداع،  الطبيعية والعلوم 

فروق دالة إحصـائياً فـي    أظهرت النتائج أن مجموعة اإلبداع المرتبط بالشخصية قد أظهرت

تحليل االرتباط اإلحصائي مظهرةً دوراً كبيراً للمتغيرات الشخصية الخاصة بالطلبة وقد أخـذت  

  .ار الفروقات بين المجموعات وتطبيقات المقاييس الخاصة باإلبداعالدراسة بعين االعتب
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التأثيرات المميزة للتفكير المتشعب، ومجال  وهي بعنوان )(Jeon, 2011دراسة جوين 

المعرفة، وفوائد اإلنجاز اإلبداعي في الفنون والرياضيات، حيث هدفت هذه الدراسة إلى اختبار 

الفوائـد الفرديـة و   (من الفوائد  المتشعب ومجال المعرفة و ونوعينر التأثيرات األساسية للتفكي

على اإلنجاز اإلبداعي في مادتي الفنون و الرياضيات، كما تهدف أيضـاً إلـى    )الفوائد الموقفية

تعديل التأثيرات لهذين النوعين من التأثيرات بحيث تم استخدام سلسلة من تحليل معادلة االنحدار 

طالباً من طلبة المستوى الثامن في كوريا، وقد شكلت ) 221(ى عينة منالمتضاعف الهرمي عل

مجاالت التفكير المتشعب والمعرفة إنجازات إبداعية في الفنون والرياضيات، وفي المقابل فـإن  

األهمية للعوامل المذكورة كانت مختلفة في المجالين، ففي مادة الفنون فسر التفكيـر المتشـعب   

ذي يتعلق باإلنجاز اإلبداعي عنه في مجال المعرفة، وفي مادة الرياضـيات  الكثير من التباين ال

فإن مجال المعرفة فسرت تبايناً أكثر من التفكير المتشعب، أما بالنسبة للفوائد الفردية فال يوجـد  

ة فـي الفوائـد   ذات داللة إحصائي اًلها فروق ذات داللة إحصائية، وفي المقابل فإن هناك فروق

بالتأثير على اإلنجاز اإلبداعي في الرياضيات ولكن ليس فـي مـادة   ا يتلقى الطالب الموقفية فيم

  .الفنون

دراسة هدفت التعرف الى منظومة البيئة المدرسية ومدى تأثيرها  )2010(قدمت الشلتي 

في تنمية القيم اإلبداعية للفن التشكيلي المعاصر لدى طالبات المرحلة الثانوية، وقامت باستخدام 
معلمة من معلمات التربية الفنية للمرحلـة الثانويـة   ) 51(ج الوصفي وكانت عينة الدراسة المنه

من إجمالي المجتمع وتم اختيارها بالطريقة العشوائية البسيطة، تم استخدام % 50وبلغت النسبة 
محاور وأظهـرت النتـائج أن    ةفقرة موزعة على أربع) 64(االستبانة كأداة قياس وتكونت من 

وأن دور المعلمة مرتفع وتعزي في تنمية القيم اإلبداعية متوسط،  مدرسة وعناصر المنهجدور ال
وعدم تعاون هيئـة   ،ذلك إلى قلة عدد الحصص الفنية وعدم ربط األداء الفني بقضايا معاصرة

التدريس في إعطاء دورات تدريبية حول تفعيل دور البيئة في الكشف عن القيم اإلبداعيـة وأن  
  .االستمرارية والجديةتأخذ طابع 

هدفت الدراسة إلى تطـوير الـوعي   ) Cohlic,et,al,2009(دراسة كوهليك وآخرون 

الذاتي ومفهوم الذات لدى األطفال الذين تعرضوا لصدمات نفسية في كندا، إذ تم تطوير برنامج 
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لتدريب  )التمثيل، والموسيقىوالرسم، (تدريبي عالجي يعتمد بشكل أساسي على النشاطات الفنية 

األطفال على تأكيد آرائهم، ومشاعرهم نحو الممارسات الفنية، وتم تطبيق البرنامج التدريبي مدة 

 ،ستة أسابيع وأشارت النتائج إلى أن األطفال قد تطورت لديهم مهارات جديدة لم تكن لديهم مسبقاً

بيئتهم المحيطة بهم على التكيف مع قدرتهم تطور المشاعر اإليجابية تجاه اآلخرين وزيادة  :مثل

بصورة أفضل من السابق، كما أظهرت النتائج أن البرنامج التدريبي أسهم في تنميـة التفكيـر   

  .الفنية نشطةاإلبداعي والخيال الفني لألطفال نتيجة لتدريبهم على األ

هدفت الدراسة إلى إعداد برنامج مقترح ذي فعالية فـي مقـرر    )2008(دراسة محمد 

االبتكارية لدى طالب الفرقة الرابعة بكلية التربية النوعية بجامعـة   موائمةاللتحسين  ؛المشروع
القاهرة تخصص التربية الفنية وتكونت عينة الدراسة من طالب الفرقة الرابعة تخصص تربيـة  

، ولغايات تحقيق أهداف الدراسة 2006/2007فنية بكلية التربية النوعية في جامعة القاهرة لعام 
ثم اختيار مادة التصـميم كأحـد    ،مج مقترح لمجاالت التربية الفنية بصفة عامةتم تصميم برنا

وتم تصميم الوحـدة   ،مجاالت التربية الفنية لمقرر المشروع بكلية التربية النوعية جامعة القاهرة
التي تطبق على طالب عينة البحث ثم الممارسات التطبيقية على طالب مادة مشروع التخـرج  

فعالية البرنامج المقتـرح   :بالكلية وكانت أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة بالفرقة الرابعة
االبتكارية لطالب التربية الفنية في مادة المشروع، وجود فروق دالـة إحصـائياً    قدرةلتحسين ال

تعزى للجنس ولصالح اإلناث على الذكور، أن أساليب التدريس والوسائل التعليمية الحديثة لهـا  
  .االبتكارية لدى الطالب قدرةير في تنمية الدور كب

هدفت الدراسة إلى التعرف على فعالية تطوير كراسة النشاط الفني  )2008(دراسة زلط 

، وتم استخدام المنهج التجريبي على للتالميذ في تنمية المفاهيم اإلبداعية الفنية والمهارات الحسية

ت الدراسة إلى أن من أولى االهتمامات وخلص مجموعتين منفصلتين من طالب الصف الخامس،

التي يجب العمل عليها تطوير كراسة األنشطة التربوية الفنية لمواكبـة المسـتجدات التربويـة    

التي تساعد على تنمية اإلبداع لدى  المهمةاألنشطة الفنية إحدى األنشطة التربوية  وتعدوالفنية، 

في تنمية المهارات الحسية عمليا لدى التالميـذ   التالميذ، وجود دور فعال لكراسة األنشطة الفنية

بحيث تساعد على تنمية المهارات اليدوية والفنية والتوافق الحسحركي والتحكم العضـلي مـن   
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ويلعب المعلم  ،هناك عالقة بين عناصر التفاعل الصفيوخالل تناول المواد المختلفة ومعالجتها، 

أن هناك عالقة ارتباطية وتضمينها أنشطة إبداعية، اً في تطوير كراسة النشاط الفني ومهمدوراً 

  .بين تحصيل المفاهيم الفنية اإلبداعية وتطور األداء المهاري الفني لدى التالميذ

هدفت هذه الدراسة إلى البحث في دور التربية الفنية في االرتقـاء   )2007(دراسة يس 

نولوجيا المعلومات، وتكونت عينـة  بقدرات المتعلم على التفكير والتنمية المستدامة في عصر تك
البحث من طلبة وطالبات قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية بجامعـة اإلسـكندرية خـالل    

تحليلي يهدف إلى التعرف على : وتكونت الدراسة من محورين األولالتصميم، دراستهم لمقرر 
ولوجيا المعلومات وعالقة التربية أسس عملية التعليم والتعلم وأهداف عملية التعليم في عصر تكن

وهو دراسة تطبيقية على طلبة : الفنية بتنمية قدرات المتعلم على التفكير اإلبداعي والمحور الثاني
قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية جامعة اإلسكندرية لتأكيد إمكانية تنمية قـدرات المـتعلم   

التدريب، وكان من نتائج الدراسـة أن اإللمـام بأسـس    العقلية على التفكير اإلبداعي بالتعليم و
المعارف والثقافة تساعد المتعلم على عمليات التفكير اإلبداعي وخلق البدائل وفهـم الحرفـة أو   

فتوظيف المعرفة في التفكير اإلبداعي هو أساس اإلبـداع،  ، التي سيتدرب عليها وإتقانها المهنة
الفنية تسهم في تنمية قدرات المتعلم علـى التواصـل مـع    كما أظهرت النتائج أيضاً أن التربية 

المجتمعات واإلحساس باحتياجاتها وفهم ثقافتها وتنمي قدراته على استخدام التفكير اإلبداعي فهو 
  .هدف أساسي من أهداف العملية التعليمية

النشاط اإلبـداعي  " وهي بعنوان  ),Slahova et al 2007(دراسة سالهوفا وآخرون 

حيث هدفت هذه الدراسة إلى توضيح مراحل تطور النشـاط  " في مفهوم التعليم للتنمية المستدامة

اإلبداعي وذلك من خالل اعتبار المظاهر المميزة لجميع المراحل وأشـكال حركـات التطـور    

ق التحليـل العلمـي   للشخص المبدع من خالل قيام الدراسة بفحص التجارب التربوية عن طري

وذلك من أجل تطوير نموذج ألشكال النشاط اإلبداعي لمعلمي مادة الفنون فـي حقـل التنميـة    

أشارت نتائج الدراسة فيما يتعلق باألدبيات العلمية في التربيـة وعلـم الـنفس     حيث المستدامة،

مـع العمليـة   والفلسفة إلى تشكيل النشاط اإلبداعي يتكون من العديد من المراحـل المترابطـة   
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وقد أوصت الدراسة بضرورة القيام بعدد  ،للفرد اإلبداعية وتعتمد على المواهب والقدرات الفنية

  .دراسات واسعة للنظام اإلبداعي الفني عند الفرد في جميع الحقول المذكورة أعاله

تحليل العملية التعليميـة لمـادة   " هي بعنوان Steinbring, 2005)( ستينبيرغ دراسة

 في والتعليم التعلم مواقف تحليل إلى الدراسة حيث هدفت" ومواقف تطوير التفكير اإلبداعي الفنون

 عمليات تعوق التي المعوقات على التعرف وكذلك اإلبداعي، التفكير مهارات وتنمية الفنية التربية

 في الفنية التربية معلمي من ومعلمة معلماً (91) من الدراسة عينة تكونت التفاعلية، والتعليم التعلم

 والتعليم التعلم مواقف وتحليل التدريسي أدائهم مالحظة تمت المتحدة، بالواليات الثانوية المدارس

 وجـود : الدراسـة  أظهرتها التي النتائج أهم وكانت اإلبداعي، التفكير مهارات تنمية في ودورها

 مهـارات  تعلـم  وبين والتعليم التعلم مواقف في فيه المرغوب االتصال نوع بين ارتباطيه عالقة

 المواقـف  خـالل  من اإلبداعي التفكير مهارات تعلم تطوير مصادر اإلبداعي، وأن هناك التفكير

  .الفنية التربية مادة تدريس في التفاعلية النظرية لتطوير النظرية

هدفت هذه الدراسة إلى محاولـة رفـع    ) ,2004Dong et al(دراسة دونغ وآخرون 

مستوى العملية اإلبداعية لدى طلبة الجامعات في هونغ كونج في الصين، وقد بينت هذه الدراسة 

ن يتمثالن في التطبيـع فـي   ت الصين فإن هناك عائقيأنه من اجل تحقيق هذا الهدف في جامعا

لطلبة الخريجين مـن الجامعـات   عملية التفكير و المعرفة غير المتحركة، حيث يتبين أن على ا

التفكير، وشخصية الطالـب،  : الصينية رفع مستوى اإلبداعية لديهم من خالل ثالثة مظاهر هي

فإن رفع مستوى اإلبداع يتضمن تطوير أنواع مختلفة من ) التفكير(والحكمة، ففي المجال األول 

تفكير الجدلي، أما فـي المجـال   لاربي، والتشعبي، والناقد، إضافة إلى االتفكير مثل التفكير التق

إضافة إلى استقاللية تتمثل في العمـل   ،الثاني فيتضمن وجود إرادة لدى الطالب وتحمل وتفاعل

الذي يقوم به والمتعة، كذلك ترى الدراسة أن رفع مستوى اإلبداع في مجال الحكمة في العمـل  

األشياء الذي يتضمنه العمل  الذي يقوم به الطالب تتضمن روح طلب الحقيقة وتنويع التعامل مع

وقد استخلصت الدراسة في خاتمتها أن الممارسة الناجحة لإلبداع في العمل الفني يتطلـب  ،الفني

أفراداً لديهم اعتقاد بالعمل الذي يقومون به كذلك وجود ثقة لديهم وقد أوصت الدراسة بضرورة 
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لقديمة في العمل الفني أي الصراع بين معالجة الصراع بين العملية اإلبداعية وااللتزام بالطريقة ا

  .التغيير والثبات

 مقررات في اإلبداعية المهارات تحليل إلى الدراسة هدفت Dana, 2003)( دانا دراسة

 معلمـي  مـن  ومعلمة معلماً )65( من الدراسة عينة االبتدائية، تكونت المدارس في الفنية التربية

 التفاعـل  أنمـاط  تقيـيم  وتم التدريسي، أدائهم مالحظة تمت االبتدائية، المرحلة في الفنية التربية

 أغلـب  الدراسـة أن  أظهرتها التي النتائج أهم وكانت اإلبداعية، المهارات لقياس بطاقة باستخدام

 عالقـة  الفنية و وجـود  التربية مادة تدريس في إبداعية مهارات يستخدمون الفنية التربية معلمي

 فـي  يؤثر وهذا اإلبداعية، الفنية للمهارات الطالب إتقان وبين المعلم تدريس أسلوب بين ارتباطيه

 لمتغيـر  تبعاً الفنية المهارات تعلم أنماط في إحصائية داللة ذات فروق التالميذ، و وجود تعلم تقدم

  .الذكور على اإلناث ولصالح الجنس

هدفت إلى قياس فعالية برنامج للتصميمات الزخرفية المستوحاة  )2003( دراسة رشوان

من بعض رموز الفن المصري القديم على تنمية االبتكار لدى طالب شـعبة التربيـة الفنيـة،    
ولتحقيق أهداف الدراسة تم اختيار مجموعتي الدراسة بطريقة عشوائية من بين طـالب شـعبة   

الضابطة من طالب الفرقـة   للمجموعة) 30(تجريبية وللمجموعة ال) 30(التربية الفنية وعددها 
مقياس االبتكار فـي مهـارات   : ، واستخدمت الدراسة األدوات التالية في عمليات القياسالرابعة

التصميم الزخرفي وبطاقة تقويم الجانب االبتكاري في التصميمات الزخرفية، وأظهـرت نتـائج   
بـين متوسـطي درجـات     0.01عند مستوى الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 

 المرونة،و الطالقة،( مجموعة البحث التجريبية والضابطة وفي التطبيق البعدي لمقياس االبتكار
في مهارات تصميم وحدة زخرفية ولعامل األصالة فـي مهـارات تكـرار الوحـدة     ) األصالةو

متوسطي درجات مجموعـة  الزخرفية، كما أظهرت أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 
مما  ،البحث التجريبية والضابطة وفي بطاقة تقويم الجانب االبتكاري لصالح المجموعة التجريبية

رموز الفن المصري القديم على  يؤكد فعالية برنامج التصميمات الزخرفية المستوحاة من بعض
  .تنمية االبتكار لدى مجموعة الدراسة التجريبية
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هدفت الدراسة إلى معرفة مدى استخدام الطالب المعلمين بكلية  )2002( دراسة درويش

جامعة السلطان قابوس والمعلمين في الخدمة ألنشطة التفكير اإلبـداعي فـي    –التربية العملية 

حـث الطـالب   مراحل تدريس التربية الفنية في المدارس اإلعدادية والثانوية، وكانت عينـة الب 

طان قابوس تخصص تربية فنيـة  جامعة السل –بكلية التربية  ن بالفصل الدراسي الثامنالمسجلي

قابوس تخصـص تربيـة فنيـة     التربية الفنية من خريجي كلية التربية جامعة السلطان ومعلمي

انوية من دول مختلفة ويعملون بتدريس التربية الفنية بالمدارس اإلعدادية والث والمعلمين الوافدين

من نتائج البحث تدني مستوى استخدام أنشطة التفكيـر   ، واتضحبمحافظة مسقط بسلطنة عمان

اإلبداعي لدى الطالب المعلمين تخصص تربية فنية ويعزى هذا إلى عدة أسـباب حسـب رأي   

معوقات إستراتيجية ومعوقات نابعة من التقيد بالقيم ومعوقات اإلدراك ومعوقـات   ؛الباحث منها

صى الباحث بضرورة إعادة النظـر فـي   نابعة من صورة الذات ومعوقات حل المشكالت، وأو

تطوير المقررات األكاديمية والتربوية في برنامج إعداد معلم التربية الفنية والعمل على إعـداد  

  .برنامج لتدريب معلمي التربية الفنية لالرتفاع بمستواهم الفني ونمو تفكيرهم اإلبداعي

تدريبي في تعليم الفنـون  هدفت إلى قياس أثر برنامج ) lefting,2000(دراسة ليفتنج 

على التفكير اإلبداعي، والتحصيل األكاديمي، ومفهوم الذات لدى طلبة المرحلة االبتدائية األولى، 
ثم تصميم برنامج تدريبي يتضمن تدريب الطلبة على مهارات خاصة بمادة التربيـة الفنيـة، إذ   

ن الطلبـة تطـورت لـديهم    وأظهرت النتائج أ ،طالباً وطالبة) 615(تكونت عينة الدراسة من 
األصالة والجدة في التفكير،  ؛مثلنشطة الفنية مهارات التفكير اإلبداعي من خالل ممارستهم لأل

إضافة إلى تطوير مفهوم الذات لديهم من خالل طريقة تعاملهم مع اآلخرين بصورة أفضل مـن  
، إذ لم يظهر هناك السابق، في حين لم توجد فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل األكاديمي

  .تباين في أداء الطلبة على اختباراتهم التحصيلية في المجموعتين

حيث هدفت هذه الدراسة إلى رفع مستوى اإلبداع لدى  ),Pirkko 1975(دراسة بيركو

رفع عملية اإلبداع، فقد تكونـت   فيفحص تأثير التدريب  أطفال أنهوا رياض األطفال من خالل

من الذكور حيث تم تخطـيط بيئـة تحفيزيـة لعينـة     ) 82(من األطفال اإلناث و) 86(عينة من

الدراسة، وتدريج مستوى التطور لدى هؤالء األطفال من خالل اللعب والمستويات اللغوية لديهم 
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ول للمدرسة واإلبداع قـد تـم   واإلبداع، وبعد القيام بتدريب األطفال على الذكاء والجاهزية للدخ

أن التدريب يزيد مـن اإلبـداع    :قياس جميع هذه العوامل، أظهرت النتائج عدد من األمور منها

ألكثر من برامج رياض األطفال التقليدية، و في مجال المستوى اإلدراكي فإن التدريب يزيد من 

 قـدرة إلنـاث فـي مـدى    اإلدراك، وقد أوجدت الدراسة أيضاً عدم وجود فروق بين الذكور وا

التدريب على زيادة مستوى اإلبداع وفي المجال المقابل هناك فروق لصالح اإلناث في الطالقـة  

  .واألصالة والمرونة بينما هذه الفروق تعود لصالح الذكور في مجال الرسم والفنون

حيث هدفت هذه الدراسة إلـى استكشـاف    ),McWhinnie 1969(دراسة ماكويني 

العالقة بين السلوكيات اإلدراكية والقياسات المتعلقة بالتفكير اإلبداعي بين طالب الصف الرابـع  

حيث تم اختبار العديد مـن   ،األساسي في مدارس مقاطعة نيوهال في والية كاليفورنيا األمريكية

على التمييز بين الرسم و القياسـات غيـر    قدرةلوا ،االستقالليةتفضيل التعقيد، و: القدرات منها

جل فحـص  ة تحليل االرتباط الخطي وذلك من أاللفظية للتفكير اإلبداعي، وقد استخدمت الدراس

العالقات بين المتغيرات حيث تم تحليل البيانات بصورة منفصلة عن الجـنس وقـد اسـتنتجت    

 .الدراسة عدة مقترحات تتعلق بتعليم مادة الفنون

  ب على الدراسات السابقةالتعقي

 ):الدراسات التي تحدثت عن القدرات اإلبداعية(التعقيب على دراسات المجال األول 

تناولت الدراسات في هذا المجال عدة طرق وأساليب للعمل على تنمية اإلبداع والقدرات 

وفي والتفكير اإلبداعي لدى الطالب وجرت هذه الدراسات على طالب من فئات دراسية مختلفة 

 :التعقيب على ما جاء فيها نقاط مواد دراسية متنوعة ومن أهم

هناك عدد من الدراسات اهتمت بدراسة فاعلية استخدام البرامج التجريبية المختلفـة مثـل    .1

التي تحدثت عن أثر توظيف برنامج تدريسي معين فـي  ) 2009(دراسة عاشور والزعبي 

التي تحدثت عـن أثـر   ) 2006(تنمية التفكير اإلبداعي والقيم الجمالية، ودراسة جرادات 

لمشكالت في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي، ودراسـة الجـالد   البرنامج القائم على حل ا
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التي درست فاعلية استخدام برنامج كورت لتنمية قـدرات التفكيـر اإلبـداعي،    ) 2006(

التي استخدمت األنشطة االثرائية كأسلوب لتطـوير مسـتوى   ) 2004(ودراسة الصرايرة 

 .التفكير اإلبداعي

ر استخدام األنشطة والفنون المسرحية مثل دراسة كما سعت بعض الدراسات إلى دراسة أث .2

 ،التي طرحت التعليم المسرحي واالرتجال كمصدر من مصادر اإلبـداع ) 2011( تويفانين

 ثرائية في تنمية التفكير اإلبداعي،التي تحدثت عن دور األنشطة اإل) 2010( ودراسة رمل

نشاط الكتابة المبدعة واألدب التي تحدثت عن أثر استخدام ) 2006(ودراسة كارال وباميال 

التي بحثت فاعليـة اسـتخدام األنشـطة    ) 2000(في تنمية األفكار المبدعة دراسة الخضر

) 2000(وأثرها على التحصيل الدراسي والتفكير اإلبداعي في التدريس، ودراسة الشطناوي 

تفكيـر  يجابي الستخدام مسرح الدمى في التدريس على تنميـة ال تي تحدثت عن األثر اإلال

 .اإلبداعي والخيال

تم عرض بعض الدراسات التي حاولت البحث عن الظروف المحيطة بالطالـب كـالمعلم    .3

التي بحثت عن مدى إدراك معلمي العلوم للقـدرات لـدى   ) 2005(والبيئة مثل دراسة سيو

التي بحثت في كيفية تدريب الطلبـة علـى التفكيـر    ) 2005(الطلبة، ودراسة سمولنسكي 

 .طرق أفضل من خالل محيط العملاإلبداعي ب

إن غالبية عينات البحث في هذا المجال هي طالب المرحلة األساسية كمـا فـي دراسـة     .4

ودراسـة  ) 2004( ودراسـة الصـرايرة  ) 2000( ودراسة الشـطناوي ) 2000(الخضر 

ودراسـة  ) 2006( ودراسة كارال وباميال) 2006(ودراسة جرادات ) 2005(سمولنسكي 

فكانـت  ) 2005(، أما دراسة الشنقيطي )2010(ودراسة رمل ) 2009(عاشور و الزعبي 

فقد ) 2011(و تويفانين ) 2009(و وانغ وارو ) 2006(عينتها طلبة الثانوية، ودراسة الجالد

كانت لطلبة الجامعة، في حين أن الدراسة الوحيدة التي كانت عينتها المعلمين هي دراسـة  

 ).2005(سيو
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باستثناء  ،لتحليل النتائج) ت(المجال المنهج التجريبي واختبار  استخدمت الدراسات في هذا .5
التـي  ) 2005(التي استخدمت المنهج شبه التجريبي، ودراسة سـيو ) 2010(دراسة رمل 

 .استخدمت المنهج الوصفي المسحي من خالل توزيع استبانة

مج جميع الدراسات في هذا المجال خرجت بنتائج ايجابيـة وتوصـيات السـتخدام البـرا     .6
أظهرت نتيجة ايجابية واحدة تجاه ) 2005(واألنشطة المقترحة فيها، أما نتيجة دراسة سيو 

  .المعلمين في مجال الدراسة

 )الدراسات التي تحدثت عن الفن ومنهاج التربية الفنية( التعقيب على دراسات المجال الثاني

والنقد لمناهج التربية الفنية تناولت الدراسات في هذا المجال الكثير من الوصف والتحليل 
في عدة دول ولمراحل تعليمية مختلفة ومن وجهات نظر مختلفة أيضاً، ومن أهم التعقيب على ما 

  :جاء فيها

من هذه الدراسات قامت بتقويم منهاج التربية الفنية والصعوبات التي تواجهه مثل  اًإن جزء .1
التربية الفنية وفقاً لبعض المعايير  التي تحدثت عن تقويم برنامج) 2005(دراسة كاظم وجبر

التي قامت بتقويم المناهج المقررة في أقسـام الفنـون   ) 2004(العالمية، ودراسة الجبوري 
لتقـويم مـنهج التربيـة الفنيـة فـي المـدارس       ) 2005(التشكيلية، ودراسـة الزعبـي   

لمتوسـطة،  لتقويم منهج التربيـة الفنيـة للمرحلـة ا   ) 2001(ودراسة المشهداني ،األساسية
لمنهج التربية الفنيـة، ودراسـة    اًوثائقي اًوصفي اًالتي قدمت نقد) 2000(ودراسة الشهري 

ودراسـة   التي تناولت تقويم منهج األشغال اليدوية لطلبة قسم التربية الفنيـة )1997(لعيبي 
 .التي تحدثت عن الصعوبات التي تواجه منهج التربية الفنية) 2008(الغامدي 

ـ جزء من هذه ا .2 ة مـن حيـث مـدى    لدراسات تحدث عن واقع الوسائل واألنشطة التعليمي

التـي  ) 2002( ودراسة عابـد ) 2003(متها مثل دراسة بن طالب استخدامها ومدى مالء

تحدثت عن استخدام الحاسوب كوسيلة من وسائل تدريس الفن وأظهـرت ايجابيـة ذلـك،    

تقديرات األنشـطة الفنيـة   عن مدى فهم وانطباعات و) 2008(وأيضاً دراسة والش وشين 

 .وعالقتها بالمعلمين
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التي تحدثت ) 2008(كما تحدثت دراستان عن دور المدرسة والمعلم وهما دراسة الكراشي  .3

فقد تحدثت عن ) 2007( عن تأثير المدرسة في تعليم منهج التربية الفنية، أما دراسة الحربي

 .لمنهج التربية الفنيةدور المعلم والمعلمة المأمول في ظل التغيرات الحديثة 

تنوعت عينة الدراسات السابقة بين طالب المرحلة األساسية كما في دراسة والش وشـين   .4

) 2008(وبين المعلمين كما في دراسة كما في دراسة الكراشـي  ) 2002(وعابد ) 2008(

وبـين  ) 2001(والمشهداني ) 2004(والجبوري ) 2007(والحربي ) 2008(والحضرمي 

وبـين طلبـة   ) 2003(وبن طالب ) 2008(مشرفين كما في دراسة والغامدي المعلمين وال

 ).1997( و لعيبي) 2005(الجامعات في كليات الفنون كما في دراسة كاظم وجبر

تنوعت المناهج البحثية في هذه الدراسات فكان منها المنهج الوصفي المسحي مثل دراسـة   .5

وبـن  ) 2005(وكاظم وجبـر ) 2008( والحضرمي) 2008(والغامدي ) 2008( الكراشي

، والمـنهج  )1997(ولعيبـي  ) 2001(والمشـهداني  ) 2004(والجبوري ) 2003( طالب

، أما في دراسـة  )2002( وعابد) 2003(ورشوان ) 2007(التجريبي مثل دراسة الحربي 

فـي  ) 2005(فقد استخدم المنهج النوعي، بينما اسـتخدم الزعبـي   ) 2008(والش وشين 

 .المنهج الوصفي الوثائقي) 2000(حليلي، واستخدم الشهري دراسته المنهج الت

الدراسات التي تحدثت عن دور الفن ومنهـاج التربيـة   (التعقيب على دراسات المجال الثالث 

 )الفنية في تنمية القدرات اإلبداعية

تناولت الدراسات في هذا المجال الدور الذي يقدمه الفن ومنهاج التربيـة الفنيـة فـي    

على تحقيق األهداف التي وضع من أجلها كمـا تناولـت    قدرتهعمليات التفكير اإلبداعية ومدى 

  :أيضاً بعض المناهج بالتحليل والنقد، ومن أهم التعقيب على ما جاء فيها

بدراسة برامج معينة تم تصميمها وتطبيقها من أجل دراسة  من هذه الدراسات قام اًجزءإن  .1

الذي قدم دراسة تحـدثت  ) 2009(الطلبة مثل دراسة كوهليك وآخرون  فيأثرها وفاعليتها 

) 2008( عن أثر برنامج تدريبي في تنمية التفكير اإلبداعي والخيال الفني، ودراسة محمـد 
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االبتكارية، ودراسة سالهوفا وآخرون  رةقدالتي تحدثت عن إعداد برنامج مقترح لتحسين ال

التي طرحت تطوير نموذج ألشكال النشاط اإلبداعي لمعلمي ماد الفنون، ودراسة ) 2007(

التي بحثت في فعالية برنامج للتصميمات الزخرفية المستوحاه من بعـض  ) 2003(رشوان 

لتي درست أثـر  ا) 2000(رموز الفن المصري القديم على تنمية االبتكار، ودراسة ليفتينج 

برنامج تدريبي في تعليم الفنون على التفكير اإلبداعي وزيادة التحصـيل، وجميـع هـذه    

 .الدراسات أكدت على فعالية هذه البرامج

من هذه الدراسات طرح أهمية الفن والتربية الفنية في تنمية اإلبداع مثل دراسـة   اًجزءإن  .2

نون الجميلة والتربية الفنية فـي تنميـة   التي تحدثت عن وظيفة الف) 2012( الكناني وديوان

نجاز اإلبداعي في الفنون التي تحدثت فوائد اإل) 2011(جوين الخيال لدى المتعلم، ودراسة 

التي تحدثت عن دور التربية الفنية في االرتقاء بقدرات ) 2007(والرياضيات، ودراسة يس 

) 2004(سة دونغ ووآخـرون  المتعلم على التفكير والتنمية المستدامة، في حين طرحت درا

رفع اإلبداع من خالل االهتمام بشخصية الطالب ونمط التفكير والحكمة وهذه أمور مأخوذة 

 .من الطرق المستخدمة في العمل الفني

تحدث أيضاً عن أثر استخدام أساليب تدريس مختلفة في تدريس الفن وأثرهـا   اً قدجزءأن و .3

الذي أثبتت دراسته أن هنـاك  ) 2012(سة الصليلي على اإلبداع والتفكير اإلبداعي مثل درا

) 2008(في النتائج تعزى لمتغير طريقة التدريس باستخدام القصة، ودراسـة زلـط    اًفروق

الذي تحدث عن فاعلية تطوير كراسة النشاط الفني للتالميذ في تنمية المفـاهيم اإلبداعيـة   

دام أنشطة التفكير اإلبـداعي  التي تحدثت عن أهمية استخ) 2002(الفنية، ودراسة درويش 

 .من قبل المعلمين

آخر من هذه الدراسات تناول مناهج الفن بالتحليـل والدراسـة مثـل دراسـة      اًجزءوأن  .4

التي قامت بتحليل العملية التعليمية لمادة الفنون ومواقف تطوير التفكير ) 2005(ستينبيرغ 

بتحليل المهارات اإلبداعية فـي  التي قامت ) 2003( اإلبداعي المصاحبة لها، ودراسة دانا
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مقررات التربية الفنية، وفي الدراستين كانت النتائج سلبية والتوصـيات أن يـتم تطـوير    

 .المناهج

كما أن جزء آخر من هذه الدراسات تناول الصفات والمؤشرات السلوكية الخاصة باإلبداع  .5

التي تحدثت ) 1969(ودراسة ماكويني ) 2011( في مجال الفن مثل دراسة فورنهام وباتي

 .عن السلوكات اإلدراكية والقياسات المتعلقة بالتفكير اإلبداعي

) 2010(وتحدثت دراستان عن أهمية البيئة في تنمية اإلبداع في الفن، األولى دراسة الشلتي  .6

التي هدفت إلى التعرف إلى منظومة البيئة المدرسية ومدى تأثيرها في تنمية القيم اإلبداعية 

التي تحدثت عن زيادة اإلبداع في التعليم ) 1975(كيلي، والثانية هي دراسة بيركوللفن التش

 .الفني من خالل تخطيط بيئة تحفيزية

هج التجريبـي كمـا فـي دراسـة     نتنوعت مناهج البحث في هذه الدراسات فكان هناك الم .7

، )2009(، ودراسة كوهليك وآخـرون  )2011(، ودراسة فورنهام وباتي )2012(الصليلي

، والمـنهج  )2000(، ودراسة ليفتيـنج  )2003(، ودراسة رشوان )2008(دراسة محمد و

، ودراسـة درويـش   )2008(، ودراسة زلط )2010(الوصفي المسحي مثل دراسة الشلتي 

، ودراسـة  )2007(، ومنهج تحليلي وتطبيقي مثل دراسة يـس )1975(، و بيركو)2002(

، ودراسة دانـا  )2005(راسة ستينبيرغ ، واستخدام المالحظات كما في د)1969(ماكويني 

فقـد  ) 2007(ودراسة سالهوفا وآخرون ) 2012(، أما في دراسة الكناني وديوان )2003(

 .كانت دراستهما مسحية لألدبيات

تنوعت العينات في هذه الدراسات فجزء منها كان لطلبة المرحلة األساسية كما في دراسـة   .8

كانـت لطلبـة الصـف الثـامن، ودراسـة       التي)2011(ودراسة جوين) 2012(الصليلي 

التي كانت للصف ) 1969(التي كانت للمرحلة االبتدائية، ودراسة ماكويني ) 2000(ليفتينج

األطفال في مرحلـة  ) 1975(وبيركو) 2009(بينما تناولت دراسة كوهليك وآخرون،الرابع

ودونغ  )2007(ويس ) 2008(و محمد ) 2011(الروضة، وتناولت دراسة فورنهام وباتي 
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طالب الجامعات، أما المجموعة الباقية من الدراسات فقد كانت عينتهـا  ) 2004(وآخرون 

ودانا ) 2005(وستينبيرغ ) 2008(وزلط ) 2010(من المعلمين والمعلمات كدراسة الشلتي 

 ).2002(ودرويش ) 2003(

 .لجميع الدراسات كان من ضمن توصياتها إجراء دراسات أخرى متخصصة في هذا المجا .9

  :ويمكن تلخيص ما تميزت به هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بما يلي

انها الدراسة األولى في حد علم الباحثة، التي بحثت في منهاج الفنون والحـرف للصـف    .1

التاسع، حيث أن أغلب الدراسات السابقة تناولت صفوف أخرى في عملية النقـد ومعرفـة   

 .اتجاهات ورأي طالبها

وهي الفئة التي لم تتطرق إليها أنها تناولت رأي الطالب تحديداً  لدراسة أيضاًوما يميز هذه ا .2

باقي الدراسات بشكل كافي وتركزت في معظمها على المعلمين والمشرفين وطلبة الجامعة 

 .المتخصصين في كليات الفنون

كما أنها أيضاً تناولت منهاج الفنون والحرف بجميع محـاوره المتمثلـة فـي المحتـوى،      .3

األنشطة وهذه المحاور لم تتناولها والوسائل التعليمية، وطرق التدريس، واألهداف، المعلم، و

 .معاً أي من الدراسات السابقة

كما أن هذه الدراسة تأتي في الوقت الذي تفتقر به الدراسات في فلسطين إلـى موضـوع    .4

 .الفنون وأهميته في تطوير وإنماء القدرات العقلية واإلبداعية
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  الفصل الثالث

  الطريقة واإلجراءات

  مقدمة

وصـفاً للطريقـة   المجتمـع وعينـة الدراسـة و    منهج وليتضمن هذا الفصل عرضاً ل

واإلجراءات التي اتبعتها الباحثة في تحديد مجتمع الدراسة وعينتها، واسـتخدام أداة الدراسـة،   

وخطوات التحقق من صدق األداة وثباتها، إضافة إلى وصـف متغيـرات الدراسـة والطـرق     

  .اإلحصائية المتبعة في تحليل البيانات

  منهج الدراسة

منهاج الفنون والحرف في تنمية القدرات اإلبداعية لدى  قدرةمن أجل التعرف على مدى 

استخدمت الباحثة المنهج  طلبة الصف التاسع األساسي من وجهة نظر الطلبة في محافظة قلقيلية

  .الوصفي لمالءمته للبحث

  مجتمع الدراسة

مـدارس محافظـة   طلبة الصف التاسع األساسي فـي  جميع  يتكون مجتمع الدراسة من

مدرسـة   46فـي  طالباً وطالبة ) 1952(والبالغ عددهم  2012/2013قلقيلية في العام الدراسي 

  ).2الملحق (حسب 

  عينة الدراسة

قامت الباحثة باختيار عينة عشوائية، حيث تم اختيار الطالب الـذين تحمـل أرقـامهم    

طالـب  ) 400(أفـراد العينـة   مضاعفات العدد خمسة في القوائم المدرسية لألسماء، وبلغ عدد 

وطالبة من الصف التاسع في المدارس الحكومية، وبعد توزيع أداة الدراسة علـى العينـة تـم    

ويعود السـبب فـي الفـرق بـين     ) (88%بلغت  استردادبنسبة  ستبانة منهاا) 352( استرجاع

بانات، فـي بعـض االسـت    الى عدم اإلجابة على جميع الفقرات االستبانات الموزعة والمستردة
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الصف  طالباً وطالبةً من) 352(تكونت عينة الدراسة الحالية من  وبذلك وغياب بعض الطالب،

) ولالجد(من مجتمع الدراسة، و% 20، أي ما نسبته التاسع األساسي في مدارس محافظة قلقيلية

  :ة الدراسة حسب المتغيرات المستقلةبين توزيع عيني

  متغيراتها المستقلةتوزيع عينة الدراسة حسب  :)1(جدول 

 النسبة المئوية العدد  المتغيرات 

 نوع االجتماعيال
 53.4 188 طالب

  46.6 164  طالبة

  التحصيل األكاديمي

 4.8 17  50أقل من 

50 -69  51 14.5 

70  -84 129 36.6 

85 -100 155 44.0 

  مكان السكن

 41.5 146 مدينة

 57.7 203  قرية

 0.9  3  تجمعات بدوية

  مستوى دخل األسرة

 19.9 70  1500 اقل من

1500 – 3500 164 46.6 

 33.5 118  3500 أكثر من

  أداة الدراسة

استخدمت الباحثة استبانة، قامت بتطويرها كأداة لجمع المعلومات في هذه الدراسة، وذلك 

  :وفقاً للخطوات التالية

وتطوير القدرات اإلبداعية وطرقـه  مراجعة األدب النظري المتعلق بموضوع منهاج الفنون  -1

  .ومؤشراته
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  .مراجعة الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة -2

) 2010(االفادة من بنود االستبانات الواردة في بعض الدراسات كما في دراسـة الشـلتي    -2

  .)2004( ، ودراسة الجبوري)2005(ودراسة كاظم وجبر

  .ا بتحكيم االستبانةاألخذ بآراء المحكمين الذين قامو -3

  )3ملحق(  وقد اشتملت االستبانة في صورتها النهائية على ثالثة أجزاء

شمل مقدمة االستبانة ويحتوي على مجموعة من العناصر التي تحدد هدف الدراسة  :القسم األول

، إضافة إلـى فقـرة   ونوع البيانات والمعلومات التي تود الباحثة جمعها من أفراد عينة الدراسة

وطمأنتهم على سرية  ،على اإلجابة بموضوعية وصراحة على فقراتها تشجع الطالب والطالبات

 .وأنها لن تستخدم إلّا ألغراض البحث العلمي فقط ،المعلومات

معلومات عامة والتي دخلت كمتغيرات في البحث وهذه المتغيرات هي متغيـرات  : القسم الثاني

  .ومستوى دخل األسرة ،ومكان السكن ،اديمي للطالبومستوى التحصيل األك النوع االجتماعي،

منهاج الفنون والحرف في تنمية القـدرات   قدرةبمدى يتعلق سؤال  50تكون من  :القسم الثالث

موزعـة   اإلبداعية لدى طلبة الصف التاسع األساسي من وجهة نظر الطلبة في محافظة قلقيلية

  ) :2 الجدول(محاور، وهذه المحاور موضحة في  ةعلى ثالث

  محاور الدراسة :)2(جدول 

  األسئلة  المحور  الرقم

1  
الفنون والحرف وطرق تدريسه في تنمية قدرات الطالب  منهاجدور معلم 
  اإلبداعية

1-18  

  34 - 19  الفنون والحرف وأنشطته في تنمية القدرات اإلبداعية منهاجدور وسائل   2
  50- 35  الفنون والحرف واهدافها في تنمية القدرات اإلبداعية منهاجدور محتوى   3

  50  مجموع األسئلة

  ):معيار التقويم(تفسير النتائج  •
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تم تحويل المتوسطات الحسابية إلى نسب مئوية وفسرت النتائج على هذا األساس وفـق  

  :)3الجدول (المعيار الموضح في 

لمدى قدرة منهاج الفنون والحرف علـى تنميـة    طالبالمعايير تقدير استجابات  :)3(جدول 
   القدرات اإلبداعية لديهم 

  المستوى  النسبة المئوية

  كبيره جداً .فأكثر %80 
  كبيرة  79.9-70%

  متوسطة %69.9-60
  قليلة %59.9-50

 قليلة جداً  % 50 من اقل

  صدق األداة

  :استخدمت الباحثة نوعين من الصدق وهما

بعد إعداد أداة الدراسة بصورتها األولية وللتحقق مـن صـدقها قامـت     :الصدق الظاهري .1

) 12( الباحثة بعرضها على عدد من المحكمين ذوي الخبرة واالختصاص وبلـغ عـددهم  

وقد طلب من المحكمين إبداء الرأي في فقرات أداة الدراسة من حيـث  ) 4 ملحق( اً، محكم

تعـديل أو  العت فيه، إما بالموافقـة أو  صياغة الفقرات، ومدى مناسبتها للمحور الذي وض

  .حذفال

تم التحقق من دالالت صدق البناء الستبانة البحث عـن طريـق   ):  العاملي(البناء صدق  .2

ـ ) 77(، على عينة استطالعية مكونة من )5ملحق(وزيع االستبانة بصورتها األولية ت  اًطالب

وبعد إرجاعها وإدخال البيانات إلى برنـامج   ،)6ملحق(من مدارس محافظة قلقيلية  وطالبةً

تـم تنفيـذ    ،SPSS( Statistical Package for Social Sciences(التحليل اإلحصائي 

  ):4الجدول(ل العاملي كما هو مبين في التحلي
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 (Varimax)محاور أداة الدراسة وتشبع الفقرات عليها حسب التحليل العاملي ): 4(جدول 

  المستخلصة من مصفوفة االرتباطات المحاور  رقم الفقرة
1  2  3  

Q1 0.656      

Q2  0.681      

Q3 0.647      

Q4 0.553      

Q5 0.568      

Q6 0.660      

Q7 0.630      

Q8 0.668      

Q9 0.646      

Q10 0.604      

Q11 0.636      

Q12 0.598      

Q13 0.488      

Q14 0.488      

Q15 0.629      

Q16 0.660      

Q17 0.510      

Q19 0.682      

Q21   0.579    

Q24   0.325    

Q30   0.478    

Q31   0.582    

Q34   0.582    

Q36   0.554    

Q38   0.623    

Q39   0.620    

Q40   0.607    

Q41   0.388    
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  المحاور المستخلصة من مصفوفة االرتباطات  رقم الفقرة
1  2  3  

Q43   0.571    

Q44   0.580    

Q45   0.697    

Q46   0.599    

Q47   0.517    

Q48   0.342    

Q50   0.582    

Q18     0.596  

Q20     0.453  

Q22     0.575  

Q23     0.466  

Q25     0.601  

Q26     0.353  

Q27     0.606  

Q28     0.707  

Q29     0.542  

Q32     0.512  

Q33     0.632  

Q35     0.669  

Q37     0.471  

Q42     0.362  

Q49     0.480  

  41.538  28.816  15.591  درجة التشبع

  12.722  13.225  15.591 التباين المفسر

 3(، نتائج التحليل العاملي والتي أبقت على عدد المحاور كما هو )4 الجدول(يتضح من 

باإلضافة إلى أنها حددت درجة التشبع لكل فقرة على مجالها، وبناء عليه تـم تجميـع   ) محاور

  ).3ملحق (الصورة المعدلة لالستبانة ضح في كما هو مو قرات المتشبعة في نفس المجالالف
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وهذا يعنـي أن االسـتبانة تقـيس    ) 41.538(كما يظهر أيضاً أن درجة التشبع كانت 

  .مما وضعت من أجله، وهذه النسبة كافية لقياس صدق االستبانة% 41.538

  ثبات األداةاختبار 

الفـا   تحققت الباحثة من ثبات أداة الدراسة مـن خـالل اسـتخدام معادلـة كرونبـاخ     

)Chronback Alpha( وكانت النتائج كما هي مبينة في ،)5جدول ال(  

في  )Chronback Alpha(معامل ثبات الدراسة باستخدام معادلة كرونباخ الفا  :)5(جدول 
  الدراسة حاورما يتعلق بم

  معامل الثبات  حورالم  الرقم
الطالب دور معلم مادة الفنون والحرف وطرق تدريسه في تنمية قدرات   1

  اإلبداعية
0.915  

  0.836  دور وسائل مادة الفنون والحرف وأنشطته في تنمية القدرات اإلبداعية  2
  0.921  دور محتوى مادة الفنون والحرف وأهدافها في تنمية القدرات اإلبداعية  3

  0.951  الدرجة الكلية

أن قيمة معامل كرونباخ ألفا مرتفعة لكل مجال حيث تتراوح بين ) 5الجدول (يالحظ من 

) دور وسائل مادة الفنون والحرف وأنشطته في تنمية القدرات اإلبداعية(للمجال الثاني ) 0.836(

دور محتوى مادة الفنون والحرف وأهدافها فـي تنميـة القـدرات    (للمجال الثالث ) 0.921(و 

هـي  و ،)0.915(عامل كرونباخ ألفا لجميـع فقـرات االسـتبانة    كذلك كانت قيمة م، )اإلبداعية

  .وتفي بأغراض البحث العلميمعامالت ثبات عالية 

  إجراءات الدراسة

  :اء الدراسة وفق الخطوات التاليةلقد تم إجر

  .إعداد أداة الدراسة بصورتها النهائية والتأكد من صدقها وثباتها •

 .تحديد أفراد عينة الدراسة •
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  .)8،7المالحق( وافقة الجهات ذات االختصاصعلى م الحصول •

  .توزيع االستبانة •

إلى الحاسـوب ومعالجتهـا إحصـائيا    تجميع االستبانة من أفراد العينة وترميزها وإدخالها  •
 SPSS(Statistical Package for(باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

Social Sciences. 

وتحليلها و مناقشتها، ومقارنتها مع الدراسات السابقة، واقتراح التوصيات استخراج النتائج  •
 .المناسبة

  تصميم الدراسة

  :تيةتضمنت الدراسة المتغيرات اآل

  :)Independent Variables( المتغيرات المستقلة -1

  )طالبةو طالب(وله مستويان االجتماعي  النوع -

-70، و من 69-50، و من 50أقل من (: مستويات ةوله أربع مستوى التحصيل األكاديمي -
  )100-85ومن  ،84

  )، وتجمع بدويوقرية ،مدينة: (مستويات ةوله ثالث مكان السكن -

شيكل،  3500-1500شيكل، و من  1500أقل من ( مستوياتة وله ثالث مستوى دخل األسرة -
  )شيكل 3500و أكثر من 

  :)Dependent Variables( المتغيرات التابعة -2

منهاج  قدرةمدى بالمتعلقة استجابات طلبة الصف التاسع األساسي على محاور الدراسة 
تنمية القدرات اإلبداعية لدى طلبة الصف التاسع األساسي من وجهة نظر  علىالفنون والحرف 

  .الطلبة في محافظة قلقيلية
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  حصائيةالمعالجات اإل

) SPPS(اإلحصائية للعلوم االجتماعيـة  من أجل معالجة البيانات استخدم برنامج الرزم 

Statistical Package for Social Sciences تيةوذلك باستخدام المعالجات اإلحصائية اآل:  

 .لحساب االتساق الداخلي لفقرات أداة الدراسة) Alpha-Cronbach(معادلة كرونباخ ألفا  - 

 .المتوسطات الحسابية والنسب المئوية واالنحرافات المعيارية - 

 .اختبار التحليل العاملي لقياس صدق أداة الدراسة - 

لإلجابة على السؤال األول والفرضية ) One Sample t-Test ( لعينة واحدة) ت(اختبار  - 

 .التابعة له

، لمعرفة إذا كان هنـاك  Independent samples T- testلعينتين مستقلتين ) ت(اختبار  - 

 االجتماعيفروق دالة إحصائياً تعزى لمتغير النوع 

، لمعرفة إذا كان هناك فروق دالة One – Way ANOVAاختبار تحليل التباين األحادي  - 

إحصائياً تعزى لمتغيرات مستوى التحصيل األكاديمي، ومتغير مكان السكن، ومستوى دخل 

 األسرة

فـي المجـاالت التـي رفضـت     الفروق  لمعرفة مصدر )LSD(اختبار المقارنات البعدية  - 

 .استخدام تحليل التباين األحاديفرضياتها بعد 
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 الفصل الرابع

  نتائج الدراسة
  

  النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة: أوال

  النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة: ثانيا
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

  مقدمة

منهاج قدرة مدى يتناول هذا الفصل عرضاً لنتائج الدراسة التي هدفت إلى التعرف على 

تنمية القدرات اإلبداعية لدى طلبة الصف التاسع األساسي من وجهة نظر  علىالفنون والحرف 

النـوع  (كما هدفت أيضاً إلى التعرف على دور متغيرات الدراسـة  الطلبة في محافظة قلقيلية، 

علـى  ) الحالة االقتصادية لألسـرة ومكان السكن، ومستوى التحصيل األكاديمي، واالجتماعي، 

  .ات نظر طالب الصف التاسع األساسي في المدارس الحكومية في محافظة قلقيليةوجه

وتم التأكد من صدقها، ومعامـل   ، وتطويرها،استبانه ولتحقيق هدف الدراسة؛ تم وضع

ثباتها، وبعد عملية جمع االستبانات تم ترميزها وإدخالها للحاسوب ومعالجتها إحصائيا باستخدام 

ـ     SPSS( Statistical Package for Social(وم االجتماعيـة  الرزمـة اإلحصـائية للعل

Sciences ،نتائج الدراسة تبعا لترتيب أسئلتها وفرضياتها أتيوفيما ي.  

  متعلقة بسؤال الدراسة األول النتائج ال: أوال

تنمية القدرات اإلبداعية لدى طلبـة الصـف    علىمنهاج الفنون والحرف  قدرةما مدى     

  التاسع األساسي من وجهة نظر الطلبة في محافظة قلقيلية؟

عنه من خالل استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة   وتمت اإلجابة 

لمحاور أداة الدراسة، واعتمدت الباحثة في هذه الدراسة المقياس اآلتي لتقدير درجة قدرة منهاج 

الفنون والحرف على تنمية القدرات اإلبداعية لدى طلبة الصف التاسع من وجهة نظر الطلبة في 

  : محافظة قلقيلية ووسطها

  درجة كبيرة جداً)     =   فأكثر 4.21(

  درجة كبيرة )   = 4.20 –3.41(
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  درجة متوسطة )   = 3.40 –2.61(

  درجة قليلة  )  = 2.60 –1.81( 

  درجة قليلة جداً )  = 1.81أقل من ( 

أما األساس الذي تم االعتماد عليه في توزيع هذه الفئات فهو األساس اإلحصائي القـائم  

المسافات بين فئات التدريج علـى مقيـاس ليكـرت الخماسـي بشـكل متسـاوي       على توزيع 

  .هذه النتائج) 6الجدول (، ويبين )2007الحلو،(

موافقـة   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجـة ال : )6(جدول 
مية القـدرات  الستجابات عينة طالب الصف التاسع لمدى قدرة منهاج الفنون والحرف على تن

  اإلبداعية لديهم مرتبة تنازلياً وفق المتوسط الحسابي

  العدد المحور
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

النسبة 
  المئوية

درجة 
  الموافقة

دور المعلم وطرق تدريسه في تنمية 
 .القدرات اإلبداعية

  متوسطة %62.2 0.75 3.13 352

الفنون والحـرف  دور وسائل منهاج 
 في تنمية القدرات اإلبداعية وأنشطته

  متوسطة %62.3 0.81 3.11 352

الفنون والحرف  دور محتوى منهاج
 وأهدافها في تنمية القدرات اإلبداعية

  متوسطة %61.7 0.85 3.08 352

  متوسطة 62.2% 0.70 3.11 352  المجموع

منهاج الفنون  قدرة نحو مدى متوسط استجابات عينة الدراسة أن) 6الجدول (يتضح من 

) 0.70(وانحراف معياري ) 3.11(كانت بمتوسط لديهم تنمية القدرات اإلبداعية  علىوالحرف 

في حين تراوحت المتوسـطات الحسـابية    ،على الدرجة الكلية للمحاور% 62.2وبنسبة مئوية 

وهذا يمثل اتجاه متوسط في وجهة نظـر  ) 3.08 – 3.13(الستجابات أفراد عينة الدراسة بين 

  .تنمية القدرات اإلبداعية قدرته علىطلبة الصف التاسع تجاه منهاج الفنون والحرف ومدى 
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في المتوسطات الحسـابية واالنحرافـات    اًواضح اًكما يدل الجدول أيضاً أن هناك تقارب

واالنحـراف  ) 3.13،3.11،3.08( المعيارية للمحاور الثالثة حيث كـان المتوسـط الحسـابي   

دور المعلم وطرق تدريسه فـي تنميـة   (بترتيب تنازلي لمحاور ) 810،0.85.،750.( المعياري

، دور وسائل مادة الفنون والحرف وأنشطته في تنمية القـدرات اإلبداعيـة  و القدرات اإلبداعية،

  ).دور محتوى مادة الفنون والحرف وأهدافها في تنمية القدرات اإلبداعيةو

واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة األوساط الحسابية، يوضح ) 9الملحق (و

دور معلم الفنون والحرف وطرق  وفق المتوسط الحسابي لمحور ،الموافقة للفقرات مرتبة تنازلياً

  .تدريسه في تنمية القدرات اإلبداعية

األوساط الحسابية، واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة يوضح ) 10الملحق (و

دور وسائل مادة الفنون والحرف  وفق المتوسط الحسابي لمحور ،قرات مرتبة تنازلياًالموافقة للف

  .وأنشطته في تنمية القدرات اإلبداعية

األوساط الحسابية، واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة يوضح ) 11الملحق (و

توى مادة الفنون والحرف وفق المتوسط الحسابي لمحور دور مح ،الموافقة للفقرات مرتبة تنازلياً

  .وأهدافها في تنمية القدرات اإلبداعية

ولمعرفة أن ذلك ينطبق على المجتمع تم فحص الفرضية األولى مع المستويات المقبولة 

لجميع المستويات ووجدت ) One Sample t-test(لعينة واحدة ) ت(اختبار تم استخدام  تربوياً

ينـة الدراسـة كانـت بـين     أفراد ع ستجاباتالحسابية البين المتوسطات أن الداللة اإلحصائية 

  .يوضح هذه النتائج) 7الجدول(و ،)3.40 –2.61(المستويين 
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في استجابات طالب الصـف   فروقلعينة واحدة لفحص داللة ال) ت(ار نتائج اختب: )7(جدول 
تنمية القدرات اإلبداعية  علىمنهاج الفنون والحرف  قدرةمدى  نحو في محافظة قلقيلية التاسع
  )3.40 –2.61: المعيار(لديهم 

  العدد  المحور
االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

  3.40المعيار  2.61المعيار

مستوى 
  الداللة

قيمة 
  )ت(

مستوى 
  الداللة

  )ت(قيمة 

ــم  دور المعلــ
وطرق تدريسـه  
في تنمية القدرات 

 .اإلبداعية

352 .750  3.13 *0.000 13.059 *0.000  6.635 - 

دور وسائل منهاج 
الفنون والحـرف  
وأنشطته في تنمية 

 القدرات اإلبداعية

352 .810 3.11 *0.000 12.878  *0.000 23.269- 

دور محتـــوى  
ــون  ــاج الفن منه
والحرف وأهدافها 
في تنمية القدرات 

 اإلبداعية

352 .850  3.08 *0.000 10.494 *0.000 6.899 - 

 -13.290 0.000* 8.998 0.000* 3.11 0.70 352  المجموع

 .)α=0.05(مستوى الداللة دالة إحصائية عند *

أن هناك فروقاً ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة     ) 7الجدول (يتضح من 

)α=0.05 ( تنمية القدرات اإلبداعيـة   علىمنهاج الفنون والحرف قدرة في الدرجة الكلية لمدى

قيمـة مسـتوى   حيـث كانـت    ،)2.61(للمعيـار من وجهة نظر الطلبة في محافظـة قلقيليـة   

، وهذا يدل على وجود فروق لصالح عينة الدراسة) 0.05(، وهي نسبة أقل من )0.000(الداللة

 الداللـة قيمـة مسـتوى   حيث كانـت   ،)3.40(للمعيارهناك فروقاً ذات داللة إحصائية  كما أنه

 المعيـار، على وجود فـروق لصـالح   أيضاً وهذا يدل ) 0.05(، وهي نسبة أقل من )0.000(
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وبالتالي فإننا نرفض الفرضية ونقول أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  

)α=0.05 ( تنمية القدرات اإلبداعية من وجهة نظـر   علىمنهاج الفنون والحرف قدرة في مدى

  .وهي نسبة متوسطة) 3.40 –2.61(بين متوسطات اإلجابة والمستوى المقبول تربويا الطلبة 

، فيالحظ من النتائج السابقة وجود فروق ذات داللـة  ةالدراسة الثالث حاورأما بالنسبة لم

ما بين متوسطات استجابات أفـراد عينـة الدراسـة    ) α=0.05( إحصائية عند مستوى الداللة

دور المعلم وطرق تدريسه في تنمية (في المحور األول) 3.40-2.61(اً والمستوى المقبول تربوي

الفنون والحرف وأنشـطته فـي تنميـة     دور وسائل منهاج(والمحور الثاني ) القدرات اإلبداعية

الفنون والحرف وأهدافها فـي تنميـة    دور محتوى منهاج(لمحور الثالث وا) القدرات اإلبداعية

لجميع المحـاور وبالتـالي فإننـا    ) 0.000( قيمة مستوى الداللةحيث كانت ) القدرات اإلبداعية

ذات داللة إحصائية عند مستوى  نرفض الفرضية أيضاَ لمحاور الدراسة ونقول أنه توجد فروق

تنمية القدرات اإلبداعية من وجهة  علىمنهاج الفنون والحرف قدرة في مدى ) α=0.05(الداللة 

والمسـتوى المقبـول تربويـا     ى محاور الدراسة الثالثعل نظر الطلبة بين متوسطات اإلجابة

  .وهي نسبة متوسطة ايضاً) 3.40 –2.61(

   النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني: ثانيا

هل تختلف رؤية طلبة الصف التاسع في محافظة قلقيلية حول مدى قدرة منهاج الفنـون  

النوع االجتماعي، ومستوى التحصـيل  : والحرف على تنمية القدرات اإلبداعية لديهم باختالف 

  :اآلتية  هتمت اإلجابة عنه من خالل فرضياتو األكاديمي، ومكان السكن، ومستوى دخل األسرة؟

  ولى األالنتائج المتعلقة بالفرضية 

، بـين متوسـطات   )α=0.05( داللةالال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

علـى  منهاج الفنون والحرف  قدرةمدى نحو في محافظة قلقيلية،  طلبة الصف التاسعاستجابات 

 .نوع االجتماعيتعزى لمتغير ال تنمية القدرات اإلبداعية لديهم
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-Independent Tلعينتين مسـتقلتين ) ت(ولفحص الفرضية استخدمت الباحثة اختبار 

test، يبين نتائج فحص السؤال) 8 الجدول(و.  

منهاج  قدرةفي مدى  مجموعتين مستقلتين لفحص داللة الفروقل) ت(نتائج اختبار : )8(جدول 
تنمية القدرات اإلبداعية لدى طلبة الصف التاسع من وجهة نظر الطلبـة   علىالفنون والحرف 

  تبعاً لمتغير النوع االجتماعي

  العدد  النوع  المحور
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

قيمة 
  )ت(

مستوى 
  الداللة

وطرق تدريسه في دور المعلم 

  .تنمية القدرات اإلبداعية

 0.75 2.91  188  طالب
-6.151  *0.000 

 0.68 3.39  164  طالبة

الفنون  دور وسائل منهاج

والحرف وأنشطته في تنمية 

  القدرات اإلبداعية

 0.78 2.92  188  طالب

-5.038  *0.000 
 0.80 3.34  164  طالبة

الفنون  دور محتوى منهاج

والحرف وأهدافها في تنمية 

  القدرات اإلبداعية

 0.87 2.94  188  طالب

-3.442  .0010*  
 0.81 3.25  164  طالبة

  الدرجة الكلية
 0.70 2.92  188  طالب

-5.600  *0.000 
 0.65 3.33  164  طالبة

  )α=0.05(دالة إحصائية عند مستوى الداللة *

منهاج الفنون قدرة مدى إن قيمة مستوى الداللة للدرجة الكلية في ) 8الجدول (يتبين من 
تنمية القدرات اإلبداعية لدى طلبة الصف التاسع األساسي من وجهة نظر الطلبـة   علىوالحرف 

وهذه القيمة أقل من القيمـة  ) 0.000(تساوي  نوع االجتماعيتعزى لمتغير الفي محافظة قلقيلية 
توجد فروق ذات " نه إ: ونقول ،، ولذلك فإننا نرفض الفرضية)0.05( المحددة في الفرضية وهي
استجابات أفراد عينـة الدراسـة    ، بين متوسطات)α=0.05( داللةال داللة إحصائية عند مستوى

تنمية القدرات اإلبداعية لدى طلبة الصـف التاسـع    علىمنهاج الفنون والحرف  قدرةمدى نحو 
هـذه  تعزى لمتغير النوع االجتمـاعي، وأن   افظة قلقيليةاألساسي من وجهة نظر الطلبة في مح

بينما بلغ متوسط ) 3.33(وذلك بداللة المتوسط الحسابي الذي بلغ  الفروق تعود لصالح الطالبات
  ).2.92( الطالب
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، فيالحظ من النتائج السابقة وجود فروق ذات داللـة  ةالدراسة الثالث حاورأما بالنسبة لم

استجابات أفراد عينة الدراسـة فـي    ، بين متوسطات)α=0.05( داللةالإحصائية عند مستوى 

والثـاني  ) ه في تنمية القدرات اإلبداعيةدور معلم الفنون والحرف وطرق تدريس(المجال األول 

دور محتوى (والثالث ) ه في تنمية القدرات اإلبداعيةالفنون والحرف وأنشطت دور وسائل منهاج(

فقد بلغـت قيمـة الداللـة لهـذه      ،)ها في تنمية القدرات اإلبداعيةالفنون والحرف وأهداف منهاج

، وهذه القيم أقل من القيمـة المحـددة فـي    )0.001، 0.000، 0.000(المجاالت على التوالي 

توجـد فـروق ذات داللـة    " ولذلك فإننا نرفض الفرضية ونقول بأنـه  ) 0.05(الفرضية وهي 

مـدى  استجابات أفراد عينة الدراسة نحـو   سط، بين متو)α=0.05(إحصائية عند مستوى داللة

تنمية القدرات اإلبداعية لدى طلبة الصف التاسع األساسي من  على منهاج الفنون والحرف قدرة

األول والثـاني  ( حاورللم نوع االجتماعيتعزى لمتغير الوجهة نظر الطلبة في محافظة قلقيلية 

حيـث بلـغ متوسـطهن     ةالثالث حاورالم في وأن هذه الفروق تعود لصالح الطالبات ،)والثالث

الحسابية على التوالي بينما بلغت متوسطات الطالب ) 3.25، 3.34، 3.39(الحسابي على التوالي

)2.91 ،2.92 ،2.94(  

  نيةالنتائج المتعلقة بالفرضية الثا

 ، بـين متوسـطات  )α=0.05( داللةالال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

تنميـة القـدرات    علـى منهاج الفنون والحـرف   قدرةمدى استجابات أفراد عينة الدراسة نحو 

تعـزى   اإلبداعية لدى طلبة الصف التاسع األساسي من وجهة نظر الطلبة في محافظة قلقيليـة 

  .لمتغير مستوى التحصيل األكاديمي

ابات أفراد عينة ستجالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ال يظهر) 9الجدول (و

   .الدراسة
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ستجابات أفراد عينة الدراسة نحـو  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ال: )9(جدول 
تنمية القدرات اإلبداعية لدى طلبـة الصـف التاسـع     علىمنهاج الفنون والحرف  قدرةمدى 

  التحصيل األكاديميتعزى لمتغير مستوى األساسي من وجهة نظر الطلبة في محافظة قلقيلية 

  العدد  المستوى األكاديمي  المحور
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

دور المعلم وطرق تدريسه 
في تنمية القدرات 

  .اإلبداعية

 0.73 2.97  17  50أقل من 

 0.80 3.03  51  69 – 50من 

 0.70 3.13  129  84 – 70من 

 0.78 3.19  155  100 -  85من 

الفنون  دور وسائل منهاج
والحرف وأنشطته في 
  تنمية القدرات اإلبداعية

 0.75 2.58  17  50أقل من 

 0.74 2.89  51  69 – 50من 

 0.75 3.17  129  84 – 70من 

 0.87 3.21  155  100 -  85من 

 دور محتوى منهاج
الفنون والحرف وأهدافها 

في تنمية القدرات 
  اإلبداعية

 0.81 2.49  17  50أقل من 

 0.74 3.00  51  69 – 50من 

 0.88 3.09  129  84 – 70من 

 0.85 3.18  155  100 -  85من 

  الدرجة الكلية

 0.65 2.69  17  50أقل من 

 0.66 2.98  51  69 – 50من 

 0.68 3.13  129  84 – 70من 

 0.73 3.19  155  100 -  85من 

أفراد  ستجاباتال أن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية) 9الجدول (يتضح من 

تنمية القدرات اإلبداعية لـدى طلبـة    علىمنهاج الفنون والحرف  قدرةمدى عينة الدراسة نحو 

تعزى لمتغير مستوى التحصيل الصف التاسع األساسي من وجهة نظر الطلبة في محافظة قلقيلية 

  :يأتيكانت كما  األكاديمي

  فـي محـور دور    100-85 كان للمستوى األكـاديمي مـن  ) 3.19(أعلى متوسط حسابي  -

للمستوى ) 0.88( المعلم وطرق تدريسه في تنمية القدرات اإلبداعية، وأعلى انحراف معياري
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الفنون والحرف وأنشطته فـي تنميـة القـدرات     ور وسائل منهاجد، في محور 84-70من 

  .اإلبداعية

دور محتوى في محور  50كان للمستوى أقل من ) 2.49(بينما اتضح أن أقل متوسط حسابي  -
) 0.73(منهاج الفنون والحرف وأهدافها في تنمية القدرات اإلبداعية، وأقل انحراف معياري 

  .في محور دور المعلم وطرق تدريسه في تنمية القدرات اإلبداعية 50كان للمستوى أقل من 

-85للمستوى من ) 3.19(أما فيما يتعلق بنتائج الدرجة الكلية فقد كان أعلى متوسط حسابي  -
، وأقـل متوسـط حسـابي    100-85للمستوى من ) 0.73(، وأعلى انحراف معياري 100

  .50للمستوى أقل من ) 0.65(، وأقل انحراف معياري )2.69(

 One- Way(ولفحص الفرضية، فقد استخدمت الباحثـة تحليـل التبـاين األحـادي     

ANOVA( ونتائج ،)تبين ذلك) 10الجدول.  
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استجابات أفراد عينة  ألحادي لداللة الفروق بين متوسطاتالتباين انتائج اختبار : )10(جدول 
تنمية القدرات اإلبداعية لدى طلبة الصف  على منهاج الفنون والحرفقدرة مدى الدراسة نحو 

تعزى لمتغير مسـتوى التحصـيل   ، التاسع األساسي من وجهة نظر الطلبة في محافظة قلقيلية
  األكاديمي

  مصدر التباين  المحور
موع مج

  المربعات

  درجة

  الحريات

متوسط 

مجموع 

  المربعات

) ف(قيمة 

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

دور المعلم وطرق 

تدريسه في تنمية 

  .القدرات اإلبداعية

 899. 510. 3 1.529  بين المجموعات 

  567. 348 197.283  داخل المجموعات 0.442

   351 198.812  المجموع الكلي

دور وسائل مادة 

الفنون والحرف 

وأنشطته في تنمية 

  القدرات اإلبداعية

 4.705 3.036 3 9.108  بين المجموعات 

*0.003 
  645. 348 224.534  داخل المجموعات

   351 233.642  المجموع الكلي

دور محتوى مادة 

الفنون والحرف 

وأهدافها في تنمية 

  القدرات اإلبداعية

 3.717 2.638 3 7.913  بين المجموعات 

*0.012 
  710. 348 246.968  داخل المجموعات 

   351 254.881  المجموع الكلي

  الدرجة الكلية

 3.456 1.677 3 5.031  بين المجموعات 

  485. 348 168.892  داخل المجموعات  0.017*

   351 173.923  المجموع الكلي

  )α=0.05(دال إحصائيا عند مستوى الداللة  *

منهاج الفنـون   قدرةمدى إن قيمة مستوى الداللة للدرجة الكلية ل) 10الجدول (يتبين من 
تنمية القدرات اإلبداعية لدى طلبة الصف التاسع األساسي من وجهة نظر الطلبـة   علىوالحرف 

وهذه القيمة أقل  ،)0.017(يساوي  تعزى لمتغير مستوى التحصيل األكاديميفي محافظة قلقيلية 
توجـد  " ، ولذلك فإننا نرفض الفرضية ونقول بأنه )0.05(من القيمة المحددة في الفرضية وهي

أفراد عينة  ، بين متوسطات استجابات)α=0.05(داللةالفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
لبة الصـف  تنمية القدرات اإلبداعية لدى ط علىمنهاج الفنون والحرف قدرة مدى الدراسة نحو 
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تعزى لمتغيـر مسـتوى التحصـيل     التاسع األساسي من وجهة نظر الطلبة في محافظة قلقيلية
  ".األكاديمي

استجابات أفراد عينة الدراسة نحـو الدرجـة    عرفة لمن تعود الفروق بين متوسطاتولم

اسـع  تنمية القدرات اإلبداعية لدى طلبة الصف الت علىمنهاج الفنون والحرف قدرة مدى الكلية ل

تعزى لمتغير مستوى التحصيل األكـاديمي،  األساسي من وجهة نظر الطلبة في محافظة قلقيلية 

  :يوضح ذلك) 11الجدول (و LSDفقد تم استخدام اختبار المقارنات البعدية 

استجابات أفـراد   لمعرفة الفروق بين متوسطات LSDاختبار المقارنات البعدية : )11(جدول 
تنميـة القـدرات    علـى نون والحرف قدرة منهاج الفعينة الدراسة نحو الدرجة الكلية لمدى 

تعـزى  اإلبداعية لدى طلبة الصف التاسع األساسي من وجهة نظر الطلبة في محافظة قلقيلية 
 .لمتغير مستوى التحصيل األكاديمي

  100 - 85من   84 - 70من   69 -50من   50أقل من   المستوى

  *-0.50402 0.43967-  - 0.28745 ـــــ  50أقل من 
 0.21657- 0.15222- ـــــ ـــــ  69 -50من 

 0.06435- ـــــ ـــــ ـــــ  84 - 70من 

 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  100 - 85من 

  )α=0.05(دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

مـن جهـة   ) 50أقل من (يالحظ من الجدول السابق وجود فروق بين مستوى تحصيل 

-85(مـن  من جهة أخرى وان هذه الفروق تعود لصالح مستويات ) 100-85من (والمستوى 

100(.  

، فيالحظ من النتائج السابقة عدم وجود فـروق ذات  ةأما بالنسبة لمحاور الدراسة الثالث

الدراسة ما بين متوسطات استجابات أفراد عينة ، )α=0.05( داللةالداللة إحصائية عند مستوى 

بينما ) دور معلم الفنون والحرف وطرق تدريسه في تنمية القدرات اإلبداعية( في المحور األول

دور وسـائل  (ي المحور الثاني ف نفسهالداللة  نفسه مستوىوجد فروق ذات داللة إحصائية عند ي

تـوى  دور مح(والمحور الثالـث   )الفنون والحرف وأنشطته في تنمية القدرات اإلبداعيةمنهاج 
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فقد بلغـت قيمـة الداللـة لهـذه      ،)الفنون والحرف وأهدافها في تنمية القدرات اإلبداعية منهاج

، وهذه القيم أقل من القيمة المحددة في الفرضية وهي )0.012، 0.003(المجاالت على التوالي 

ى توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو" ولذلك فإننا نرفض الفرضية ونقول بأنه  ،)0.05(

منهـاج الفنـون    قـدرة مدى ، بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة ل)α=0.05( داللة

تنمية القدرات اإلبداعية لدى طلبة الصف التاسع األساسي من وجهة نظر الطلبـة   علىوالحرف 

 دور وسائل منهاج(لثاني للمحور ا تعزى لمتغير مستوى التحصيل األكاديمي في محافظة قلقيلية

الفنـون   دور محتـوى منهـاج  (والثالث ) والحرف وأنشطته في تنمية القدرات اإلبداعيةالفنون 

  .)والحرف وأهدافها في تنمية القدرات اإلبداعية

 حـور ولمعرفة لمن تعود الفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو الم

تنمية القدرات اإلبداعية لدى طلبة الصف  على منهاج الفنون والحرف قدرةمدى الثاني والثالث ل

تعزى لمتغيـر مسـتوى التحصـيل    التاسع األساسي من وجهة نظر الطلبة في محافظة قلقيلية 

  :يوضح ذلك ) 12 الجداول(و LSDفقد تم استخدام اختبار المقارنات البعدية  ،األكاديمي

لمعرفة الفروق بين متوسطات استجابات أفـراد   LSDاختبار المقارنات البعدية : )12(جدول 
الفنون والحرف وأنشطته فـي تنميـة    دور وسائل منهاج(حو المحور الثاني عينة الدراسة ن

منهاج الفنون والحرف في تنمية القدرات اإلبداعية لدى طلبـة   قدرةلمدى  )القدرات اإلبداعية
تعـزى لمتغيـر مسـتوى     لقيليةالصف التاسع األساسي من وجهة نظر الطلبة في محافظة ق

  .التحصيل األكاديمي

  100 - 85من   84 - 70من   69 -50من   50أقل من   المستوى

  *0.62844-  *0.59043- 0.31373- ـــــ  50أقل من 
 0.03801- 0.27670- ـــــ ـــــ  69 -50من 

 0.03801 ـــــ ـــــ ـــــ  84 - 70من 

 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  100 - 85من 

  )α=0.05(دال إحصائيا عند مستوى الداللة  *



81 

مـن جهـة    )50أقل من (يالحظ من الجدول السابق وجود فروق بين مستوى تحصيل 
من جهة أخرى وان هذه الفروق تعـود لصـالح   ) 100-85من (و ) 84-70من (ومستويات 
  )100-85من (و  )84 -70من (مستويات 

متوسطات استجابات أفـراد   لمعرفة الفروق بين LSDاختبار المقارنات البعدية : )13(جدول 
الفنون والحرف وأهدافها فـي تنميـة   دور محتوى منهاج (و المحور الثالث عينة الدراسة نح
منهاج الفنون والحرف في تنمية القدرات اإلبداعية لدى طلبـة   قدرة لمدى) القدرات اإلبداعية

مسـتوى   تعـزى لمتغيـر   قلقيليةالصف التاسع األساسي من وجهة نظر الطلبة في محافظة 
  التحصيل األكاديمي

  100 - 85من   84 - 70من   69 -50من   50أقل من   المستوى

  *0.69616- 0.60046- 0.51593-  ـــــ  50أقل من 
 0.18023- 0.08453- ـــــ ـــــ  69 -50من 

 0.09570- ـــــ ـــــ ـــــ  84 - 70من 

 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  100 - 85من 

  )α=0.05(دال إحصائيا عند مستوى الداللة  *

مـن جهـة   ) 50أقل من (يالحظ من الجدول السابق وجود فروق بين مستوى تحصيل 

  .)100-85من(من جهة أخرى وان هذه الفرق يعود لصالح مستوى ) 100-85(منومستوى 

  ثالثةالنتائج المتعلقة بالفرضية ال

، بـين متوسـطات   )α=0.05( مستوى داللـة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 

تنميـة القـدرات    علـى منهاج الفنون والحـرف   قدرةمدى استجابات أفراد عينة الدراسة نحو 

تعـزى   اإلبداعية لدى طلبة الصف التاسع األساسي من وجهة نظر الطلبة في محافظة قلقيليـة 

  .لمتغير مكان السكن

سـطات الحسـابية واالنحرافـات    ولفحص الفرضية، فقد قامت الباحثة بحسـاب المتو 

 One- Way(و اختبار تحليل التبـاين األحـادي   ) 14الجدول (في  كما هو موضح المعيارية

ANOVA ( في) 15الجدول(  
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ستجابات أفراد عينة الدراسة نحو المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ال: )14(جدول 
تنمية القدرات اإلبداعية لدى طلبـة الصـف التاسـع     علىمنهاج الفنون والحرف  قدرةمدى 

  تعزى لمتغير مكان السكناألساسي من وجهة نظر الطلبة في محافظة قلقيلية 

  العدد  مكان السكن  المحور
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

دور المعلم وطرق تدريسه 
في تنمية القدرات 

  .اإلبداعية

 0.84 3.21 146  مدينة

 0.67 3.08 203  قرية

 1.52 2.74 3  تجمعات بدوية

الفنون  دور وسائل منهاج
والحرف وأنشطته في 
  تنمية القدرات اإلبداعية

 0.85 3.19 146  مدينة

 0.79 3.07 203  قرية

 0.81 2.46 3  تجمعات بدوية

دور محتوى منهاج الفنون 
في تنمية  والحرف وأهدافه

  القدرات اإلبداعية

 0.86 3.22 146  مدينة

 0.83 3.00 203  قرية

 1.44 2.67 3  تجمعات بدوية

  الدرجة الكلية

 0.78 3.21 146  مدينة

 0.63 3.05 203  قرية

 1.26 2.63 3  تجمعات بدوية

أفراد  ستجاباتال أن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية) 14الجدول (يتضح من

تنمية القدرات اإلبداعية لـدى طلبـة    علىمنهاج الفنون والحرف  قدرةمدى عينة الدراسة نحو 

 مكـان السـكن  تعزى لمتغير الصف التاسع األساسي من وجهة نظر الطلبة في محافظة قلقيلية 

  :يأتيكانت كما 

كان للمدينة في محور دور محتوى منهاج الفنون والحـرف  ) 3.22(أعلى متوسط حسابي    -

كـان للتجمعـات   ) 1.52(اإلبداعية، وأعلى انحراف معيـاري  وأهدافه في تنمية القدرات 

  .البدوية في محور دور المعلم وطرق تدريسه في تنمية القدرات اإلبداعية
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كان للتجمعات البدوية في محـور دور وسـائل    ) 2.46(ينما اتضح أن أقل متوسط حسابي   -

ـ   ل انحـراف معيـاري   منهاج الفنون والحرف وأنشطته في تنمية القدرات اإلبداعيـة، وأق

  .كان للقرية في محور دور المعلم وطرق تدريسه في تنمية القدرات اإلبداعية) 0.67(

للمدينة، وأعلـى  ) 3.21(أما فيما يتعلق بنتائج الدرجة الكلية فقد كان أعلى متوسط حسابي - 

، وأقل انحـراف  )2.63(للتجمعات البدوية، وأقل متوسط حسابي ) 1.26(انحراف معياري 

  .للقرية) 0.63(ي معيار

نتائج اختبار التباين األحادي لداللة الفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة : )15(جدول 
تنمية القدرات اإلبداعية لدى طلبة الصف  علىمنهاج الفنون والحرف مدى قدرة الدراسة نحو 

  السكنتعزى لمتغير مكان التاسع األساسي من وجهة نظر الطلبة في محافظة قلقيلية 

  مصدر التباين  المحور
مجموع 

  المربعات

  درجة

  الحريات

متوسطات 

  المربعات

) ف(قيمة 

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

دور المعلم وطرق 

تدريسه في تنمية 
  .القدرات اإلبداعية

 0.942 2 1.884  بين المجموعات

 0.564 349 196.928  داخل المجموعات  0.190 1.669

   351 198.812  المجموع الكلي
دور وسائل مادة 

الفنون والحرف 
وأنشطته في تنمية 
  القدرات اإلبداعية

 1.181 2 2.362  بين المجموعات

 0.663 349 231.280  داخل المجموعات 0.170  1.782

   351 233.642  المجموع الكلي
دور محتوى مادة 

الفنون والحرف 
وأهدافها في تنمية 
  القدرات اإلبداعية

 2.311 2 4.623  المجموعاتبين 

 0.717 349 250.258  داخل المجموعات 0.51  3.223

   351 254.881  المجموع الكلي

  الدرجة الكلية

 1.343 2 2687  بين المجموعات

 0.491 349 171.237  داخل المجموعات  0.066  2.738

   351 173.923  المجموع الكلي
  )α=0.05(الداللة دال إحصائيا عند مستوى  *
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منهاج الفنـون   قدرةمدى إن قيمة مستوى الداللة للدرجة الكلية ل) 15الجدول (يتبين من 

تنمية القدرات اإلبداعية لدى طلبة الصف التاسع األساسي من وجهة نظر الطلبـة   علىوالحرف 

لقيمـة  وهذه القيمة أكبر مـن ا ) 0.066(تعزى لمتغير مكان السكن يساوي في محافظة قلقيلية 

ال توجد فروق " ، ولذلك فإننا ال نرفض الفرضية ونقول بأنه )0.05( المحددة في الفرضية وهي

مدى ، بين متوسطات أفراد عينة الدراسة نحو )α=0.05( ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

تنمية القدرات اإلبداعية لدى طلبة الصف التاسع األساسي من  علىمنهاج الفنون والحرف  قدرة

  .تعزى لمتغير مكان السكن وجهة نظر الطلبة في محافظة قلقيلية

، فيالحظ من النتائج السابقة عدم وجود فـروق ذات  ةأما بالنسبة لمحاور الدراسة الثالث

ات أفراد عينة الدراسـة  ، ما بين متوسطات استجاب)α=0.05( داللة إحصائية عند مستوى داللة

 )دور معلم الفنون والحرف وطرق تدريسه في تنميـة القـدرات اإلبداعيـة   (في المجال األول 

في و ) الفنون والحرف وأنشطته في تنمية القدرات اإلبداعيةدور وسائل منهاج (والمجال الثاني 

فقـد   ،)رات اإلبداعيةالفنون والحرف وأهدافها في تنمية القد دور محتوى منهاج(المجال الثالث 

، وهذه القيم أكبر من )0.051، 0.170، 0.190(بلغت قيمة الداللة لهذه المجاالت على التوالي 

ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية  " مستوى الداللة ولذلك فإننا ال نرفض الفرضية ونقول بأنه 

منهاج الفنون  قدرة مدى، بين متوسطات أفراد عينة الدراسة نحو )α=0.05( عند مستوى داللة

تنمية القدرات اإلبداعية لدى طلبة الصف التاسع األساسي من وجهة نظر الطلبـة   علىوالحرف 

  .تعزى لمتغير مكان السكن في محافظة قلقيلية

  النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة 

، بـين متوسـطات   )α=0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة 

تنميـة القـدرات    علـى  منهاج الفنون والحـرف  قدرةمدى استجابات أفراد عينة الدراسة نحو 

تعـزى   اإلبداعية لدى طلبة الصف التاسع األساسي من وجهة نظر الطلبة في محافظة قلقيليـة 

  .لمتغير مستوى دخل األسرة
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 One- Way(األحـادي  ولفحص الفرضية، فقد استخدمت الباحثة اختبار تحليل التباين 

ANOVA( ونتائج ،) ذلك تبين) 17،16الجدولين.  

لمتوسطات استجابات أفـراد عينـة   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : )16(جدول 
تنمية القدرات اإلبداعية لدى طلبة الصف  علىمنهاج الفنون والحرف  قدرةمدى الدراسة نحو 

  .مستوى دخل األسرة تعزى لمتغير التاسع األساسي من وجهة نظر الطلبة في محافظة قلقيلية

  العدد  مستوى الدخل  المحور
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

دور المعلم وطرق 
تدريسه في تنمية 
  .القدرات اإلبداعية

  0.71  3.12 70  1500اقل من 
1500-3500 164 3.18 0.76 

  0.77 3.08 118  3500أكثر من 
دور وسائل مادة الفنون 
والحرف وأنشطته في 
  تنمية القدرات اإلبداعية

 0.79 3.04 70  1500اقل من 

1500-3500 164 3.11  0.78 

  0.88 3.17 118  3500أكثر من 
دور محتوى مادة الفنون 
والحرف وأهدافها في 

  اإلبداعية تنمية القدرات

  0.87 3.02 70  1500اقل من 
1500-3500 164 3.07 0.85 

 0.84 3.14 118  3500أكثر من 

  الدرجة الكلية

  0.69 3.06 70  1500اقل من 
1500-3500  164 3.12 0.69 

 0.74 3.13 118  3500أكثر من 

 سـتجابات ال أن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة ) 16الجدول (يتضح من 

تنمية القدرات اإلبداعيـة لـدى    علىمنهاج الفنون والحرف  قدرةمدى أفراد عينة الدراسة نحو 

مسـتوى  تعزى لمتغيـر  طلبة الصف التاسع األساسي من وجهة نظر الطلبة في محافظة قلقيلية 

  :يأتيكانت كما  دخل األسرة 

دور المعلـم   فـي محـور   3500-1500كان للمستوى من ) 3.18( أعلى متوسط حسابي - 

، وكـان  )0.71(وطرق تدريسه في تنمية القدرات اإلبداعية، وأعلى انحـراف معيـاري   

 .للمحور نفسه 1500للمستوى أقل من 
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في محـور دور   1500كان للمستوى أقل من ) 3.02( بينما اتضح أن أقل متوسط حسابي - 
ل انحراف معياري محتوى منهاج الفنون والحرف وأهدافه في تنمية القدرات اإلبداعية، وأق

في محور دور وسائل منهـاج الفنـون والحـرف     3500كان للمستوى أكثر من ) 0.88(
 .وأنشطته في تنمية القدرات اإلبداعية

للمستوى أكثر من ) 3.13( أما فيما يتعلق بنتائج الدرجة الكلية فقد كان أعلى متوسط حسابي - 
) 3.06(ل متوسـط حسـابي   للمستوى نفسه، وأق) 0.74(، وأعلى انحراف معياري 3500

و 1500للمسـتويين اقـل مـن    ) 0.69(، وأقل انحراف معياري 1500للمستوى أقل من 
1500-3500.  

نتائج اختبار التباين األحادي لداللة الفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة : )17(جدول 
اإلبداعيـة لـدى طلبـة    مدى موائمة منهاج الفنون والحرف في تنمية القدرات الدراسة نحو 

مستوى دخـل   تعزى لمتغير الصف التاسع األساسي من وجهة نظر الطلبة في محافظة قلقيلية
  األسرة

  مصدر التباين  المحور
مجموع 
  المربعات

  درجة
  الحريات

متوسطات 
  المربعات

) ف(قيمة 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

دور المعلم وطرق 

تدريسه في تنمية 
  .القدرات اإلبداعية

 0.516 0.664 0.377 2 0.753  المربعات بين الفئات

     0.568 349 198.059  المربعات الداخلية
       351 198.812  المجموع الكلي

دور وسائل مادة 

الفنون والحرف 
وأنشطته في تنمية 
  القدرات اإلبداعية

 0.571  5620. 0.375 2 0.750  المربعات بين الفئات

     0.667 349 232.892  المربعات الداخلية

       351 233.642  المجموع الكلي

دور محتوى مادة 
الفنون والحرف 

وأهدافها في تنمية 
  القدرات اإلبداعية

 0.652  4280. 0.312 2 0.623  المربعات بين الفئات

     0.729 349 254.257  المربعات الداخلية

       351 254.881  المجموع الكلي

  الدرجة الكلية

 0.812  2080. 0.104 2 0.223  الفئاتالمربعات بين 

     0.498 349 175.367  المربعات الداخلية
       351 175.590  المجموع الكلي

  )α=0.05(دال إحصائيا عند مستوى الداللة * 
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منهاج الفنـون   قدرةمدى إن قيمة مستوى الداللة للدرجة الكلية ل) 17الجدول (يتبين من 

تنمية القدرات اإلبداعية لدى طلبة الصف التاسع األساسي من وجهة نظر الطلبـة   علىوالحرف 

وهذه القيمة أكبر مـن   ،)0.812(تعزى لمتغير مستوى دخل األسرة يساوي  في محافظة قلقيلية

ال توجد " ، ولذلك فإننا ال نرفض الفرضية ونقول بأنه )0.05(القيمة المحددة في الفرضية وهي

، بين متوسطات أفراد عينـة الدراسـة   )α=0.05( إحصائية عند مستوى داللةفروق ذات داللة 

تنمية القدرات اإلبداعية لدى طلبة الصـف التاسـع    علىمنهاج الفنون والحرف  قدرةمدى نحو 

  .تعزى لمتغير مستوى دخل األسرة األساسي من وجهة نظر الطلبة في محافظة قلقيلية

فيالحظ من النتائج السابقة عدم وجود فـروق ذات   ة،أما بالنسبة لمحاور الدراسة الثالث

، ما بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسـة  )α=0.05( داللة إحصائية عند مستوى داللة

و ) دور معلم الفنون والحرف وطرق تدريسه في تنمية القـدرات اإلبداعيـة  (في المجال األول 

و فـي   )وأنشطته في تنمية القدرات اإلبداعيـة دور وسائل مادة الفنون والحرف (المجال الثاني 

فقـد   ،)دور محتوى مادة الفنون والحرف وأهدافها في تنمية القدرات اإلبداعيـة (المجال الثالث 

، وهذه القـيم األولـى   )0.571،0.652، 0.516(بلغت قيمة الداللة لهذه المجاالت على التوالي 

ال توجـد  " ك فإننا ال نرفض الفرضية ونقول بأنه ولذل ،والثانية والثالثة أكبر من مستوى الداللة

، بين متوسطات استجابات أفراد عينـة  )α=0.05( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

تنمية القدرات اإلبداعية لدى طلبة الصف التاسع  علىمنهاج الفنون والحرف  قدرةمدى الدراسة ل

تعزى لمتغير مستوى دخـل األسـرة فـي     ةاألساسي من وجهة نظر الطلبة في محافظة قلقيلي

  .ةمجاالت الدراسة الثالث
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  الفصل الخامس

  النتائج والتوصياتمناقشة 
  

  مناقشة النتائج: أوالً

  التوصيات: ثانياً
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  الفصل الخامس

  النتائج والتوصياتمناقشة 

  مناقشة النتائج: أوالً

منهـاج الفنـون    قدرةمدى يهدف هذا الفصل إلى مناقشة نتائج الدراسة التي بحثت في 

تنمية القدرات اإلبداعية لدى طلبة الصف التاسع األساسي من وجهة نظر الطلبـة   على والحرف

 .وكذلك التعرف إلى دور بعض المتغيرات في موضوع الدراسة في محافظة قلقيلية

وستحاول الباحثـة مناقشـة   ، وقد اشتملت الدراسة على مجموعة من األسئلة والفروض

  .المتعلقة بها النتائج

  النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسةمناقشة 

الحرف على تنمية القدرات اإلبداعية قدرة منهاج الفنون وما مدى (حيث كان السؤال األول  .1

  )؟لطلبة الصف التاسع كما يراها الطلبة في المدارس الحكومية في محافظة قلقيلية

توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى    ال( ونصهاالتأكد من فرضيته تم  حيث

تنمية القدرات اإلبداعية لدى طلبة  علىمنهاج الفنون والحرف  قدرةفي مدى  )α=0.05( الداللة

  .جابتهم والمستوى المقبول تربوياًالصف التاسع من وجهة نظر الطلبة بين متوسطات إ

د فـروق ذات داللـة   توج(رفض الفرضية حيث أنه ) 7جدولال( وأظهرت النتائج في   

تنميـة   علـى منهاج الفنون والحـرف   قدرةفي مدى  )α=0.05(إحصائية عند مستوى الداللة 

القدرات اإلبداعية من وجهة نظر الطلبة بين متوسطات اإلجابة والمسـتوى المقبـول تربويـا    

، وهذا ما يدلل علـى وجـود   )0.05(وهي نسبة أقل من ) 0.003(حيث كانت ) 3.40 -2.61(

  .الفروق لصالح عينة الدراسة

عدم رضى الطالب عن تعزو الباحثة هذا يدل على وجهة نظر متوسطة في المنهاج وو

دور المعلم وطرق تدريسـه فـي تنميـة القـدرات     (ه الثالث محاورالمنهاج بدرجة كبيرة في 
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ور ود ودور وسائل مادة الفنون والحرف وأنشطته في تنميـة القـدرات اإلبداعيـة،   ، اإلبداعية

يدل أن هذه المحاور غيـر  و) محتوى مادة الفنون والحرف وأهدافها في تنمية القدرات اإلبداعية

ومشبعة للقدرات اإلبداعية للطالب، وهذه النتيجة اتفقت معها الدراسة النقدية للشـهري  مرضية 

التي أظهرت أن من سلبيات منهج التربية الفنية عمومية األهـداف وعـدم وضـوح    ) 2000(

عدم تنوع الوسـائل  وعدم مواكبة المحتوى للتطورات العصرية، و ضعف المحتوى، ،هاصياغت

  .التعليمية مما يؤدي إلى ملل الطالب

التـي أظهـرت أن دور المدرسـة    ) 2010(وتتشابه النتائج أيضاً مع دراسة الشـلتي  

أظهـرت  التـي  ) 2005(وعناصر المنهج في تنمية القيم اإلبداعية متوسط، ودراسة كاظم وجبر

ن ، حيـث إ نتائجها أن برنامج التربية الفنية ليس بمستوى التوقعات من جميع جوانبه المطلوبـة 

  .عن المقررات لم تكن مرتفعة ادرجة الرض

التي أشارت إلى وجود ضعف في المنهج المقرر من ) 1997(وأيضاً مع دراسة لعيبي 

  .هداف وبالمرحلة التعليميةوجهة نظر الخبراء والمتخصصين من حيث تطبيقه وعالقته باأل

 ، فتعزو الباحثة درجة رضىفيما يخص النتائج المتعلقة بمحور المعلم وطرق تدريسهو

إعـداد وتطـوير   في  قصورهناك  هإلى أن، على أداء المعلم وطرق تدريسه المتوسطة الطالب

مجـال تنميـة   المعلم بشكل يسمح له أن يواكب األنماط الحديثة في التعليم وآخر المستجدات في 

، وأنه ليس بمستوى تطلعات الطالب ورغباتهم، وأنه غير قادر علـى تطـوير   التفكير واإلبداع

قدراتهم اإلبداعية، وزيادة ثقتهم بنفسهم، وال يحفزهم على البحث واالستكشاف في عـالم الفـن   

دراسة  وهذا ما توافق معوال يعطي المجال للمنافسة والتفرد،  وإيجاد هوية وأسلوب خاص بهم،

التي أظهرت تدني مستوى استخدام أنشطة التفكير اإلبـداعي لـدى الطـالب    ) 2002(درويش 

المعلمين تخصص تربية فنية، كما أن غالبية كليات الفنون في فلسطين تعطـي شـهادات فـي    

تخصص محدد من جوانب الفن مثل التصوير أو التصميم الداخلي أو الجرافيك أو الخـزف وال  

على تدريس التربية الفنية،  اًقادر اًبية الفنية وال تعد الدارس ليخرج منها معلمتقدم تخصص التر

أن معلم ومعلمة التربية الفنية هم بحاجة ) 2007(وهذه النتيجة التي خرجت بها دراسة الحربي 



91 

التـي  ) 2004( إلى اكتساب الكفايات الالزمة في ضوء االتجاه التنظيمي، ودراسـة الجبـوري  

كبير  هناك جزء ف في استخدام المدرسين لبعض جوانب منهاج الفن، وأيضاًأظهرت وجود ضع

من حملة الشهادات العلمية في مجال الفن بل هم من تخصصات أخـرى   االفن ليسو من معلمي

  .وتعطى لهم حصص الفن استكماالً لنصابهم الوظيفي من الحصص

حيـث  ) 2010(لشـلتي  وهناك دراستان خالفتا الرأي في هذه النتائج األولى دراسـة ا 

أظهرت أن دور معلمة الفنون مرتفع في تنمية القدرات اإلبداعية للطالبات، والثانية دراسة والش 

التي أظهرت أن معلمي التربية الفنية يركزون عند تعليمهم ) Wallsh & Sheen,2008(وشين 

حركية لـديهم عنـد   لطلبتهم على جمالية الفن وتطوير مشاعر ايجابية نحوه، وتنمية المهارات ال

ممارستهم لفن الرسم، وربط تلك الممارسات بتحصيل الطلبة، إضافة إلى محاولة تطبيق ذلك في 

  .حياة الطلبة اليومية

الطالب  ئل واألنشطة تعزو الباحثة عدم رضاوفيما يخص النتائج المتعلقة بمحور الوسا
وعدم تطويرهـا، وأن   ،يعوانحصارها في عدد محدد من المواض واألنشطة إلى قصور الوسائل

اإلنتاج اليدوي التقليدي وتستبعد الجانب اإلبـداعي  ذه المواضيع تركز على المهارات وغالبية ه
وأن الوسائل واألنشطة ال تعطي المجال للمغامرة واالستكشاف، وال تركـز علـى    االبتكاري،

كما يل نتيجتها وتوقعها، األفكار التي تحتاج إلى تفكير عميق، وأنها ال تتيح الفرصة لمحاولة تخ
أن المدارس غير مجهزة بغرف أو مشاغل خاصة بالفن لتعطي المجال للطالب بالتفاعل بشـكل  
مريح أكثر مع الخامات واألدوات الفنية وتساعد المعلم على استخدام الوسائل بشكل حر أكثر من 

واضيع تحتاج إلى دقيقة وقت قصير نسبياً ليتم إعطاء م 40وقت الحصة  وحدود غرفة الصف، 
وقت طويل إلنتاج مشاريع مفتوحة تزيد من تنشيط التفكير اإلبداعي خاللهـا، كمـا أن عـدد    
الحصص األسبوعية للفن هو حصة واحدة وهذا يبعد الطالب عن االستمرارية والتواصل الناجح 

غير مهيأ  ، وأيضاً معلم الفنون)2010( مع عمله، وهذا ما أشارت إليه أيضا نتائج دراسة الشلتي
على استخدام الوسيلة التعليميـة المالئمـة    قدرتهلتصميم وسائل تعليمية مناسبة للمنهاج أو عدم 

أن المدرسين ال يستخدمون الوسائل التعليميـة  ) 2003( وهذا ما أظهرته نتيجة دراسة بن طالب
إنتاج واسـتخدام  وبينت أن حاجة المدرسين إلى التدريس في مجال  ،المالئمة لمادة التربية الفنية
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التـي أكـدت علـى     )2012(الوسائل التعليمية كبيرة جداً، وأكدت ذلك أيضا دراسة الصليلي 
ضرورة عقد دورات تدريبية لمعلمي التربية الفنية حول كيفية تطبيق القصة في تـدريس مـادة   

وهـذا   التربية الفنية، وكذلك وفيما يخص األنشطة حيث فإنها غير موجودة أو مفعلة بشكل كافي
التي أظهرت أن الطالب تتطور لديهم مهـارات  ) Lefting,2000( ما توافق مع دراسة ليفتنج

  .التفكير اإلبداعي من خالل ممارستهم لألنشطة الفنية

إلـى  درجة الرضى المتوسـطة  تعزو الباحثة ف وأهدافه، أما فيما يتعلق بمحور المحتوى
وأنه يعاني من خلل يتمثـل  ، المحتوى وأهدافهغير راضين عن هذا كون طالب الصف التاسع 

في كونه ال يطرح مواضيع تثير في داخلهم الرغبة في المنافسة والتميز، وأنه ال يراعي الفروق 
الفردية بينهم، وأنه ال يقدم األفكار الجديدة والمتحررة وغير التقليدية، وأنه ال يتيح لهم الفرصة 

التي ) 2005(دراسة الزعبي  زمالئهم، وهذا يتوافق معلينقدو بشكل موضوعي أعمالهم وأعمال 
عدم وجود اتسـاق بـين األهـداف    وجود خلل في محتوى التربية الفنية، كانت إحدى نتائجها 

التي ) 2001( وأن األهداف السلوكية ليس لها محتوى، ودراسة المشهداني ه،الخاصة والعامة ل
ضافة والدقة في الصياغة وأن المحتوى بحاجة قالت بأن أهداف المحتوى بحاجة إلى التجويد واإل

  .إلى التنويع في استخدام أساليبه

  سؤال الثانيال ةالنتائج المتعلقة بفرضي

هل تختلف رؤية الطلبة لمنهاج الفنون والحرف حول مدى موائمته في (ما السؤال الثاني وهو أ
مستوى التحصيل األكاديمي، و النوع االجتماعي،: تنمية القدرات اإلبداعية لدى الطلبة باختالف

 :فرضياتهمن خالل  نهفقد تمت اإلجابة ع) ؟مستوى دخل األسرةومكان السكن، و

  نتائج المتعلقة بالفرضية األولىمناقشة ال -أ

، )α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة" التي تنص على أنه 
تنميـة   علىمنهاج الفنون والحرف  قدرةمدى بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو 

 القدرات اإلبداعية لدى طلبة الصف التاسع األساسي من وجهة نظر الطلبة في محافظة قلقيليـة 
  "تعزى لمتغير النوع االجتماعي
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 داللة إحصائية عند مستوى داللةتوجد فروق ذات " أنه ) 8الجدول (أظهرت النتائج في 

)α=0.05( منهاج الفنون والحرف قدرة مدى ، بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو

في تنمية القدرات اإلبداعية لدى طلبة الصف التاسع األساسي من وجهة نظر الطلبة في محافظة 

  .الطالباتصالح تعزى لمتغير النوع االجتماعي، وأن هذه الفروق تعود ل قلقيلية

وتشير النتائج إلى أن درجة الطالب والطالبات متوسطة وتعكس عـدم رضـى علـى    

المنهاج ولكن الطالبات كانت متوسطاتهن أعلى بنسبة غير مرتفعة بشكل كبير، وتعزو الباحثـة  

ذلك اال أن المنهاج ال يرضي الطالب بنوعيهما االجتماعيين بالدرجة األولى، أمـا  بالدرجـة   

ية فتعزو الباحثة الفروق البسيطة لصالح الطالبات إلى أن عدد معلمين الفن المتخصصين في الثان

محافظة قلقيلية ستة معلمين فقط مقابل سبع عشرة معلمة متخصصة  وهذا أثر على طريقة تقديم 

المنهاج والطرق والوسائل المستخدمة لعرضه وقلل من رغبة الطالب في الفن حيث في أغلـب  

تم تحويل الحصة المخصصة لهم للفن إلى مواد أخرى أو عدم أعطائها بشكل مرضي األحيان ي

أكثـر التزامـاً بالمنـاهج     الطالبات كما أنللطالب ويقلل من تفاعلهم واندماجهم بمنهاج الفن،  

المدرسية بشكل عام ورغبة في المنافسة والحصول على العالمات المرتفعة مما يدفعهن لالهتمام 

وهذا ما ينعكس في النتائج السـنوية علـى مسـتوى     جميع المناهج التي يدرسنها والتركيز في

وأيضا تدل النتائج  ،المحافظة حيث تتصدر اإلناث غالبية المراكز األولى في التحصيل األكاديمي

، أن المنهاج  يناسب الطالبات ويرضيهن بما يطرحه من محتوى وأهـداف ووسـائل وأنشـطة   

) Dana,2003(وتوافقت هذه النتيجة مع دراسة دانـا  ل معه بنفس الدرجة،وبالتالي لم يتم التفاع

حيث كان هناك فروق في تحليل المهارات اإلبداعية في مقررات التربية الفنيـة تبعـاً لمتغيـر    

فقد كانت النتيجة مختلفة في حدود  )Pirkko 1975(الجنس لصالح اإلناث، أما في دراسة بيركو

التدريب على  موائمةالدراسة عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث في مدى معينة فقد أوجدت 

 المجال المقابل هناك فروق لصالح اإلناث في الطالقـة واألصـالة   وفي ،زيادة مستوى اإلبداع

وأيضاً فـي دراسـة    ،والمرونة بينما هذه الفروق تعود لصالح الذكور في مجال الرسم والفنون

لنتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصـائية بـين الـذكور    أشارت ا) 2000( الشطناوي
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واإلناث في كل من التحصيل والتفكير اإلبداعي والخيال تعود الستعمال طريقة مسرح الـدمى،  

  .باإلضافة إلى أنه ال يوجد أثر للتفاعل بين الطريقة والجنس

ـ ةوهذا التحليل يدعمه نتائج محاور الدراسة الثالث توجـد  " ائج أنـه  ، حيث أظهرت النت

، بين متوسطات استجابات أفراد عينـة  )α=0.05( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

تنمية القدرات اإلبداعية لدى طلبة الصـف   علىمنهاج الفنون والحرف قدرة مدى الدراسة نحو 

تعزى لمتغيـر النـوع االجتمـاعي     التاسع األساسي من وجهة نظر الطلبة في محافظة قلقيلية

  .في المجاالت الثالث وأن هذه الفروق تعود لصالح الطالبات )األول والثاني والثالث(للمجاالت 

  ائج المتعلقة بالفرضية الثانية مناقشة النت -ب

، )α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة" التي تنص على أنه 

تنميـة   علىمنهاج الفنون والحرف  قدرةمدى بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو 

 القدرات اإلبداعية لدى طلبة الصف التاسع األساسي من وجهة نظر الطلبة في محافظة قلقيليـة 

  ."مستوى التحصيل األكاديمي تعزى لمتغير

ق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى   توجد فرو" أنه ) 10الجدول (أظهرت النتائج في 

 علىمنهاج الفنون والحرف  قدرةمدى ، بين متوسطات أفراد عينة الدراسة نحو )α=0.05( داللة

تنمية القدرات اإلبداعية لدى طلبة الصف التاسع األساسي من وجهة نظر الطلبة فـي محافظـة   

  .تعزى لمتغير مستوى التحصيل األكاديميقلقيلية 

توسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة إلـى أن الطـالب بجميـع     شير نتائج الموت

مستويات تحصيلهم األكاديمي كانت لهم درجات متقاربة وتراوحت بين قليلة وقليلة جداً، وهـذا  

تتقارب وجهة نظرهم حول المنهاج، وأنه غير  همتحصيلالطالب بجميع مستويات  إلى أنيشير 

مراعاة ضعف في قدراتهم اإلبداعية، ويدل أيضاً على مرضي لهم ويعاني من ضعف في تنمية 

محتويات نفسه مع جميع مستويات الطالب، وأنه يوازي مستوى الفروق الفردية وأنه يتعامل بال

وما يؤكد ذلك هو نتيجة لجميع المواد  نفسها العالمةاألخرى بحيث يحصل الطالب على المناهج 
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وتعزو الباحثة ذلـك   100-85حيث يظهر أن الفروق تعود لصالح المستوى من  ،)11الجدول(

أن الطالب الذي يمتلك القدرة على التفكير اإلبداعي في الفن ينعكس أداؤه على جميع المواد إلى 

التي يدرسها ويصبح قادراً على التخيل والتحليل والتركيب ويؤثر بشكل ايجـابي علـى بـاقي    

، لمستوى األكاديمي المرتفع يوازي الطالب ذوي اويدل أيضاً أن المنهاج  تحصيله األكاديمي، 

وأن معايير التقييم المستخدمة في منهاج الفنون والحرف تتشابه مع معايير التقييم المستخدمة في 

باقي المواد والتي تتمثل في غالبيتها بالمستويات األولى من هرم بلوم وهـي المعرفـة والفهـم    

غير مناسب لتقييم القدرات اإلبداعية لدى الطالب، وهذا ما يتفـق مـع دراسـة    والتطبيق وهذا 

ج التربية الفنية في المرحلة امنه التي أظهرت وجود صعوبات في التقييم في ) 2008(الغامدي 

  .ها عدم وجود معايير قياسية لذلكالمتوسطة أهم

توجد " لفرضية حيث أنه أشارت النتائج الى رفض ا ةأما بالنسبة لمحاور الدراسة الثالث

، بين متوسطات استجابات أفراد عينـة  )α=0.05( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

تنمية القدرات اإلبداعية لدى طلبة الصف التاسع  علىمنهاج الفنون والحرف  قدرةمدى الدراسة ل

 حصـيل األكـاديمي  تعزى لمتغير مستوى الت األساسي من وجهة نظر الطلبة في محافظة قلقيلية

 (والثالث  )دور وسائل مادة الفنون والحرف وأنشطته في تنمية القدرات اإلبداعية(للمحاور الثاني

وان هذه الفرق يعود في ) دور محتوى مادة الفنون والحرف وأهدافها في تنمية القدرات اإلبداعية

المحور الثالث لصـالح  وفي ) 100-85من (و  )84 -70من (لصالح مستويات  المحور الثاني

  )100-85من (مستوى 

أكثر  100-85و من  84-70وتعزو الباحثة ذلك إلى أن الطالب ذوي المستويات من 

على فهم المحتوى وما يتطلبـه   قدرةعلى فهم الوسائل ودورها وكيفية التعامل معها وأكثر  قدرة

أقل جرأة في التعبير عـن   وما يمكنهم الخروج منه، أما الطالب ذوي المستويات المنخفضة فهم

في فهم طبيعة المحتوى ومتطلباته وهذا يدل مرة أخرى أن المنهـاج يخاطـب    قدرةذاتهم واقل 

  .مستوى معين من الطلبة
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  نتائج المتعلقة بالفرضية الثالثةمناقشة ال -ج

، )α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة "التي تنص على أنه 

تنميـة   على منهاج الفنون والحرف قدرةمدى بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو 

 القدرات اإلبداعية لدى طلبة الصف التاسع األساسي من وجهة نظر الطلبة في محافظة قلقيليـة 

  ".تعزى لمتغير مكان السكن

إحصائية عند مسـتوى  أنه ال توجد فروق ذات داللة ) 15الجدول (أظهرت النتائج في 

 علىمنهاج الفنون والحرف  قدرةمدى ، بين متوسطات أفراد عينة الدراسة نحو )α=0.05(داللة

تنمية القدرات اإلبداعية لدى طلبة الصف التاسع األساسي من وجهة نظر الطلبة فـي محافظـة   

فقد أظهرت  ةثتعزى لمتغير مكان السكن، وهذه النتيجة تشابهت مع محاور الدراسة الثال قلقيلية

، بين متوسـطات  )α=0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة"النتائج أنه 

تنمية القدرات اإلبداعيـة لـدى    علىمنهاج الفنون والحرف  قدرةمدى أفراد عينة الدراسة نحو 

مكـان  تعـزى لمتغيـر    طلبة الصف التاسع األساسي من وجهة نظر الطلبة في محافظة قلقيلية

  ".السكن

وجهـات   فيوتعزو الباحثة ذلك على أن مستويات مكان السكن بالنسبة للطلبة ال تؤثر 

، وأنها كانت قليلـة وقليلـة جـدا فـي     منهاج الفنون والحرف قدرةمدى نظرهم نحو إدراكهم ل

متوسطاتها، وهذا يدل على ضعف المنهاج من وجهة نظر الطلبة في مختلف أماكن سكنهم بـين  

حيـث أن   قرية وتجمع بدوي وأنهم جميعاً تقريباً لديهم وجهة النظر نفسها تجاه المنهاج،مدينة و

 للدورات نفسهاظروف تطبيق المنهاج واحدة في جميع المدارس وأن جميع المعلمين يخضعون 

، وأن المنهاج بشكله الحالي يتم تطبيقه فقط ويستخدمون وسائل تعليمية وطرق تدريسية متشابهه

البيئة الخارجية أو المجتمع، وأنه يساعد على الترابط  فيه دود غرفة الصف وال تؤثرفي داخل ح

وبالتالي تزيـد   ،التي تهم الجميع ضوعاتمع المجتمع والبيئة بكل طبقاتها من خالل تناوله للمو

أن التربية الفنية تسهم ) 2007(كما جاء في دراسة يس من رغبتهم وتفاعلهم مع البيئة والمجتمع،

، تنمية قدرات المتعلم على التواصل مع المجتمعات واإلحساس باحتياجاتهـا وفهـم ثقافتهـا   في 
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قد تطورت لـديهم  التي أظهرت أن الطالب  )Cohlic,et,al,2009(دراسة كوهليك وآخرون و

قـدرتهم  مهارات جديدة لم تكن لديهم مسبقاً مثل تطور المشاعر اإليجابية تجاه اآلخرين وزيادة 

 .ع بيئتهم المحيطة بهم بصورة أفضل من السابقعلى التكيف م

  نتائج المتعلقة بالفرضية الرابعةمناقشة ال -د

، )α=0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة"التي تنص على أنه 
تنميـة   علىمنهاج الفنون والحرف  قدرةمدى بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو 

 القدرات اإلبداعية لدى طلبة الصف التاسع األساسي من وجهة نظر الطلبة في محافظة قلقيليـة 
  ".مستوى دخل األسرة  تعزى لمتغير

أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى  ) 17 الجدول(أظهرت النتائج في 

 على منهاج الفنون والحرف قدرةمدى ، بين متوسطات أفراد عينة الدراسة نحو )α=0.05( داللة

تنمية القدرات اإلبداعية لدى طلبة الصف التاسع األساسي من وجهة نظر الطلبة فـي محافظـة   

  .تعزى لمتغير مستوى دخل األسرة قلقيلية

" أيضاً تشير إلى أنه  )17الجدول(فإن نتائج  ةوهذا أيضا ما يتعلق بمحاور الدراسة الثالث
، بين متوسـطات اسـتجابات   )α=0.05( ئية عند مستوى داللةال توجد فروق ذات داللة إحصا

تنمية القدرات اإلبداعية لدى طلبـة   علىمنهاج الفنون والحرف  قدرةمدى أفراد عينة الدراسة ل
 تعزى لمتغير مسـتوى دخـل   الصف التاسع األساسي من وجهة نظر الطلبة في محافظة قلقيلية

  .األسرة في محاور الدراسة الثالث

البيئة المدرسية وغير منفتح علـى المجتمـع    أن منهاج الفنون والحرف محصور في وهذا يدل
محددة ولكـن   ضوعات، وأنه أيضاً يعطي موفيهبحيث ال يسمح للمستويات االقتصادية أن تؤثر 

يسمح للطالب باختيار آليات ومواد مختلفة لتطبيقها، وأن المنهاج يخاطب الشريحة الكبرى مـن  
وي الدخل المتوسط، وأن المحتوى يعرض مواضيع منبثقة مـن الواقـع   الطالب التي تخص ذ

فإن ظروف تعليمه وبالتالي  ،خاماته هي من نتاج البيئة والواقع ، وأنوالبيئة والموروث الثقافي
  .لدى الطالب باختالف بيئتهم نفسه االنطباعنفسها وتولد النتيجة  وتطبيقه تعطي
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 التوصيات: ثانياً

ة حسب محـاور  لمن نتائج خرجت الباحثة بعدة توصيات وهي متسلسفيَ ضوء ما تقدم 

  :الدراسة

العمل على رفع مستوى أداء المعلمين من خالل برامج تدريبية وخطط تطويريـة تعمـل    .1

  .على زيادة قدراتهم على تطوير طرق تدريسهم بحيث تواكب األنماط الحديثة في التعليم

والحرف بحيث يستوعب األنمـاط واألفكـار   االستمرار في تطوير محتوى منهاج الفنون  .2

  .الحديثة التي تعمل على تطوير تفكير الطالب وتنمية قدراتهم اإلبداعية

العمل على تضمين منهاج الفنون والحرف لوسائل وأنشطة فنية حديثة تساهم فـي خلـق    .3

  .فرص االبتكار واإلبداع لدى الطالب

حصة الفن من خالل زيادة مـدتها،  ضرورة تحسين الظروف اللوجستية المصاحبة لتنفيذ  .4

وتكرارها مرتين على األقل أسبوعيا، وتوفير مشاغل ومراسم وأدوات وخامات خاصـة  

 .لتطبيقها

تعميم نتائج هذا البحث على المؤسسات التعليمية ومديريات التربية والتعليم فـي الضـفة    .5

 .الغربية وذلك لالستفادة منه وتطوير المنهاج

ث والدراسات حول منهاج الفنون والحرف مـن وجهـات نظـر    إجراء مزيد من األبحا .6

  .مختلفة كالمعلمين والمشرفين
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 .أم القرى بمكة المكرمة
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، 1، طأسس المناهج وعناصرها وتنظيماتها من منظور إسالمي، )2007(محمد صالح،  جان،

 .مطابع الوحيد، مكة المكرمة

تقويم مناهج أقسام الفنون التشكيلية لمعاهـد الفنـون   ، )2004(فاروق عباس علي، الجبوري،

، رسالة ماجستير غير منشورة،كلية الفنـون  مدرسيهاالجميلة في العراق من وجهة نظر 

 .الجميلة، جامعة بغداد، العراق

أثر برنامج إثرائي قائم على المشكالت في تنمية ، )2006(جرادات، عبد اهللا مصطفى محمود،

، مهارات التفكير الناقد واإلبداعي لدى الطلبة المتفوقين في المراكز الريادية في األردن

 .غير منشورة، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، األردنرسالة دكتوراة 

 .، دار الفك، عمان2، طالموهبة والتفوق واإلبداع، )2004(جروان، فتحي عبد الرحمن، 

فاعلية استخدام برنامج كورت في تنمية قدرات التفكير اإلبداعي ، )2006( الجالد، ماجد زكي،
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زيع ، دار المسيرة للنشر والتو2، طالجديد في الفن والتربية الفنية، 1999جودة، محمد حسين، 

 .والطباعة، عمان

،مصـر،دار المسـيرة للنشـر    تنمية اإلبداع ورعاية الموهبه لدى األطفال ،)1999( حجازي،

 .والطباعة

، فاعلية أنموذج للتدريب االلكتروني إلكساب معلمي ومعلمات )2007(الحربي، سهيل بن سالم 

كتوراه غير منشورة، ، رسالة دالتربية الفنية الكفايات الالزمة في ضوء االتجاه التنظيمي

 قسم المناهج وطرق التدريس، كلية التربية، جامعة ام القرى، مكة المكرمة

، مناهج وطرق تدريس التربيـة الفنيـة بـين النظريـة     )2004(ليلى وياسر محمود، حسني، 
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101 

األطفـال كمـدخل لتصـميم لوحـات     خصائص رسوم ، )2008(الحضرمي، معالي سعيد فرج 

  .، رسالة ماجستير غير منشورة،جامعة ام القرى، مكة المكرمةاإلرشاد المدرسي

مستوى ممارسة مديري المدارس الثانوية فـي مـديريات محافظـات    ، )2007(الحلو،غسان، 

مجلـة جامعـة النجـاح    ، شمال فلسطين لكفاياتهم اإلشرافية من وجهة نظر المعلمـين 
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، مكتبة العبيكـان، الريـاض، المملكـة    اتجاهات حديثة في التربية الفنية، )2008(الخاتم، سعد
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 .لقاهرةا
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 ترجمة رامه موصللي، شعاع للنشر والعلوم، سوريا

، مـنهج التربيـة الفنيـة للمـدارس األساسـية فـي       )2002(الزعبي، محمد أحمد محمود،

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الفنـون الجميلـة،  ضوء أهدافهتقويمه في :األردن
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دراسة نقدية لمنهج التربية الفنية للمرحلة المتوسـطة فـي   ، )2000(الشهري، عبد اهللا ظافر،
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   )1(ملحق 

  مقدمة كتاب منهاج الفنون والحرف للصف التاسع األساسي 
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  )2( ملحق

  توزيع مجتمع الدراسة حسب مدارس محافظة قلقيلية

  اسم المدرسة
  عدد الطالب

  طالبات  طالب

  141  0  بنات أبو علي إياد الثانوية
  73 0  بنات الشارقة األساسية
  75 0  بنات العمرية الثانوية

  22 0  الشهداء األساسية المختلطة
  35 0  يوسف عودة األساسية المختلطة

  0  244  ذكور الرازي األساسية
  34  0  العودة األساسية المختلطة

  0  102  ذكور مسقط الثانوية
  14  11  النبي الياس الثانوية المختلطة
  10  4  الفندق األساسية المختلطة

 0  69  ذكور حبلة الثانوية

 0  20  ذكور باقة الحطب الثانوية

 0  31  ذكور اماتين الثانوية

 0  25  جيت الثانوية المختلطة

 0  28  ذكور حجة الثانوية

  6  4  صير األساسية المختلطة
  9  8  فالمية الثانوية المختلطة

  76  0  بنات حبلة الثانوية
  0  25  ذكور جينصافوط الثانوية

  21  0  الحطب الثانويةبنات باقة 
  6  10  عسلة األساسية المختلطة
  31  0  بنات جينصافوط الثانوية
  10  14  سلمان الثانوية المختلطة

  33  0  بنات حجة الثانوية
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  اسم المدرسة
  عدد الطالب

  طالبات  طالب

  43  0  بنات كفر قدوم الثانوية
  49  0  بنات كفر ثلث الثانوية

  12  9  كفر القف الثانوية المختلطة
  29  0  بنات جيوس الثانوية

  5  10  فرعتا األساسية المختلطة
  0  51  ذكور كفر ثلث الثانوية
  0  46  ذكور كفر قدوم الثانوية

  0  28  ذكور عبد الرحيم عمر الثانوية
  29  0  بنات راس عطية الثاوية

  29  0  بنات اماتين الثانوية
  8  7  الصمود الثانوية المختلطة

  4  9  والمدور األساسية المختلطةاتحاد األشقر 
  24  0  بنات عزون عتمة الثانوية المختلطة

  9  11  بيت أمين األساسية المختلطة
  0  22  بيت أمين الثانوية المختلطة -عزون

  27  0  بنات سنيريا الثانوية
  0  34  ذكور سنيريا الثانوية

  107  0  بنات فاطمة غزال األساسية
  0  46  األساسيةذكور الشهيد ياسر عرفات 
  30  0  بنات جيت الثانوية

  0  13  ذكور راس عطية الثانوية
  0  70  ذكور عزون المتوسطة

  1001  951  المجموع
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  ) 3(ملحق 

  االستبانة بشكلها النهائي

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  جامعة النجاح الوطنية

  عمادة الدراسات العليا

  

  :أعزائي طلبة الصف التاسع األساسي

  االحترام والتحية،،بعد 

  :السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  

/ استكماال لمتطلبات التخرج لنيل درجة الماجستير في برنامج مناهج وطرق تـدريس  
منهاج الفنون والحرف في  قدرةمدى " جامعة النجاح الوطنية، تقوم الباحثة بإجراء دراسة حول 

ع األساسي من وجهة نظر الطلبة فـي محافظـة   تنمية القدرات اإلبداعية لدى طلبة الصف التاس
ولتحقيق أهداف هذه الدراسة تضع الباحثة بين أيديكم استبانه لجمع البيانات الالزمة لها، " قلقيلية 

وتأمل من حضراتكم االطالع عليها واختيار مستوى اإلجابة الذي يناسبكم بدقة على كل فقـرة  
  .فيها وفقا لما ينسجم مع وجهة نظركم

الباحثة لكم بان االستبانة التي بين أيديكم هي ألغراض البحث العلمي فقط، ولـن   وتؤكد
  .تستخدم ألغراض أخرى

  ...واقبلوا فائق االحترام

  نصار ضياء حسين محمد: الباحثة

   



116 

  "مالحظة"

  :تقسم االستبانة إلى قسمين

  .يناسب حالتكأمام ما ) √(ويتكون من بيانات شخصية عنك، يرجى وضع إشارة  :القسم األول

فقرة لجمع بيانات حول موضوع الدراسة، يرجى وضع إشارة ) 50(ويتكون من  :القسم الثاني

أمام كل فقرة في المستوى الذي يناسب وجهة نظرك وعدم إجراء أي تعديل أو تغيير على ) √(

  .الفقرة

  القسم األول

  البيانات الشخصية

 :النوع) 1

  طالبة)   (      طالب  )   (

  :تحصيل األكاديميمستوى ال) 2

  69إلى  50من  )  (     50أقل من  )  (

  100إلى  85من  )  (   84إلى  70من  )  (

  :مكان السكن) 3

   تجمعات بدوية )  (     قرية )  (       مدينة )  (

  ):مستوى دخل األسرة(الحالة االقتصادية لألسرة ) 4

  شيقل 3500-1500 )  (   شيقل1500أقل من  )  (

  )( شيقل 3500أكثر من )   (
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  القسم الثاني

  دور معلم مادة الفنون والحرف وطرق تدريسه في تنمية قدراتي اإلبداعية :المحور األول

  العبارة  الرقم
  الدرجة

  أوافق

  بشدة
  أعارض  محايد  أوافق

أعارض 

  بشدة

1  
ينمي معلم الفنون والحرف ميلي لالستطالع 

 .واالكتشاف
          

2  
يساعدني معلم الفنون والحرف في الوصول 

 .إلى نتائج عديدة في الدرس الواحد
          

3  
يزيد معلم الفنون والحرف من ثقتي بنفسي 

 .وبما أنتجه من أعمال فنية
          

4  
يعطيني معلم الفنون والحرف الفرصة 

 .الستخراج أفكار عديدة من الدرس الواحد
          

5  
يشعرني معلم الفنون والحرف بأهمية العمل 

 .الذي أقوم به وجديته
          

6  
يساعدني معلم الفنون والحرف على 
استخدام أكثر من طريقة أثناء تطبيقي 

 .لموضوع الدرس

          

7  
ينمي معلم الفنون والحرف رغبتي 

  .الشخصية في المشاركة واالنتاج
          

8  
يشجعني معلم الفنون والحرف على االبتكار 

 .والتميز
          

9  
يطرح معلم الفنون والحرف مواضيعاً 
وأفكاراً تدفعني للتفكير في كل جوانبها وما 

  .يتعلق بها
          

10  
يتيح لي معلم الفنون والحرف المجال 

 .للمنافسة والرغبة في التفرد
          

11  
يشجعني معلم الفنون والحرف على تطوير 

 .األفكار المتحررة والمنطلقة التي أقدمها
          

12  
يشركني معلم الفنون والحرف في عملية 

 .النقد السليمة ألعمال زمالئي
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  العبارة  الرقم
  الدرجة

  أوافق

  بشدة
  أعارض  محايد  أوافق

أعارض 

  بشدة

13  
يسألني معلم الفنون والحرف أسئلة تحتاج 

 .إلى تنشيط تفكيري لإلجابة عنها
          

يؤكد معلم الفنون والحرف على خصوصيتي   14
            .اآلخرينفي العمل وإنتاج أفكار مختلفة عن 

15  
يشجعني معلم الفنون والحرف على البحث 
بشكل دائم عن ما هو جديد في عالم الفن 

 .وتطوراته

          

16  
يساعدني معلم الفنون والحرف على تحليل 
العمل الفني إلى عناصره األساسية 

 .وتفاصيله الصغيرة

          

17  
يساعدني معلم الفنون والحرف على إيجاد 

لمشاكلي واستبدال أي خامات الحلول 
 .وأدوات غير متوافرة ببدائل أخرى

          

18  
يساعدني معلم الفنون والحرف على تحديد 
المشاكل التي تواجهني في عملي الفني 

 .وأسبابها وطرق عالجها

          

  دور وسائل مادة الفنون والحرف وأنشطته في تنمية قدراتي اإلبداعية :المحور الثاني

19  
وسائل محتـوى الفنـون والحـرف    تهيئ 

 .وأنشطته الفرصة للمغامرة باستكشافها
          

20  
تتنوع الوسائل واألنشـطة كلمـا تنوعـت    
األفكار التـي يطرحهـا محتـوى الفنـون     

 .والحرف في الدرس الواحد

          

21  
توجهني وسائل محتوى الفنـون والحـرف   
وأنشطته نحو األفكار العميقة، وتبعدني عن 

 .السطحية المباشرةاألفكار 

          

22  
تعطيني وسائل وأنشطة محتـوى الفنـون   
والحرف الطريقة لتشخيص المشاكل التـي  
 تواجهني في عملي الفني والمرونة في حلها
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  العبارة  الرقم
  الدرجة

  أوافق

  بشدة
  أعارض  محايد  أوافق

أعارض 

  بشدة

23  
تقدم وسـائل محتـوى الفنـون والحـرف     

تعليمية تفتح المجال أمـامي  وأنشطته طرقاً 
 .الستكشاف الغرض المرجو منها بمفردي

          

24  
تمدني وسائل محتـوى الفنـون والحـرف    

 .وأنشطته بالثقة بالنفس
          

25  
تمكني وسائل محتـوى الفنـون والحـرف    
وأنشطته من استكشاف أكثر من فكرة فـي  

 .الدرس الواحد

          

26  
 تجعلني وسائل محتوى الفنـون والحـرف  

 .وأنشطته أتعامل مع أفكاري بجد واهتمام
          

27  
يخلق اسـتخدام الوسـائل واألنشـطة فـي     
محتوى الفنون والحرف الرغبة في داخلـي  

 .للتنافس االيجابي والتمايز

          

28  
تخلق وسائل محتـوى الفنـون والحـرف    
وأنشطته فـي داخلـي األفكـار الجديـدة     

 .المتحررة

          

29  

اســتخدام الوســائل أشــارك مــن خــالل 
واألنشطة وتطبيقها فـي محتـوى الفنـون    
والحرف في عملية النقـد وتقيـيم عملـي    

 .وأعمال زمالئي

          

30  
تساهم وسائل محتـوى الفنـون والحـرف    
وأنشطته في زيادة قدرتي على تقديم حلول 

 .جديدة وناجحة لمشاكلي

          

31  
تحثني وسائل محتـوى الفنـون والحـرف    

 .جهد اضافي الستخدامها وأنشطته على بذل
          

32  
تحثني وسائل محتـوى الفنـون والحـرف    
وأنشطته للبحث دائما عن الجديد في عـالم  

 .الفن وتطوراته
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  العبارة  الرقم
  الدرجة

  أوافق

  بشدة
  أعارض  محايد  أوافق

أعارض 

  بشدة

33  
ترشدني وسائل محتوى الفنـون والحـرف   

الفني إلـى  وأنشطته إلى كيفية تحليل عملي 
 .عناصره األساسية

          

34  
تتيح وسـائل محتـوى الفنـون والحـرف     
وأنشطته الفرصة لي لتخيل الشكل النهـائي  

 .لعملي الفني ورسم صورة ذهنية له

          

  دور محتوى منهاج الفنون والحرف وأهدافه في تنمية قدراتي اإلبداعية :المحور الثالث

35  
تبادل  يشجعني محتوى الفنون والحرف على

 .الخبرات بيني وبين زمالئي
          

36  
يتضمن محتوى الفنون والحـرف أفكـاراً   
متنوعة تقودني إلى إنتـاج أعمـال فنيـة    

 .متعددة

          

37  
ــرف    ــون والح ــوى الفن ــمن محت يتض
موضوعات تناسب ميولي وتزيد من ثقتـي  

 .بنفسي

          

38  
يستوعب محتوى الفنون والحرف أفكـاري  

 .مهما كانت متنوعة
          

39  
يراعي محتوى الفنون والحـرف الفـروق   

 .الفردية بيني وبين زمالئي
          

40  
يساعدني محتوى الفنون والحـرف علـى   
تخيل الشكل النهائي الـذي سـيكون عليـه    

 .عملي الفني

          

41  
يشجع محتوى الفنون والحرف الطالب على 

 .المنافسة االيجابية التي تقودهم إلى التميز
          

42  
يتيح لي محتوى الفنون والحـرف طـرح   

 .األفكار المتحررة وغير التقليدية
          

43  
يتيح لي محتوى الفنون والحرف الفـرص  

 .لنقد أعمال زمالئي بشكل موضوعي
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  العبارة  الرقم
  الدرجة

  أوافق

  بشدة
  أعارض  محايد  أوافق

أعارض 

  بشدة

44  
يشجعني محتوى الفنـون والحـرف علـى    

دائم عن ما هو جديد في عـالم  لبحث بشكل 
 .الفن وتطوراته

          

45  
يحثني محتوى الفنون والحرف على البحث 

 .في تفاصيل العمل الفني وأجزائه
          

46  
يتضمن محتوى الفنـون والحـرف طـرق    
عديدة في الدرس لتوظيفها والحصول على 

 .نتائج متعددة

          

47  
أقدم عمل خاص بي ومختلف عن اآلخرين 

 باإلفادة من محتوى الفنون والحرف
          

48  
تتميز موضوعات محتوى الفنون والحـرف  
بالمرونة التي تساعدني في إيجـاد البـدائل   

 .ألدواتي الفنية وخاماتي

          

49  
يتنوع محتوى الفنون والحرف في األفكـار  

 .التي يطرحها في دروسه المختلفة
          

50  
 يطرح محتوى الفنون والحرف موضوعات

  .تحثني على بذل جهد فكري وذهني عال
          

  مع الشكر الجزيل
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  )4(ملحق 

  المحكمون لقياس صدق أداة الدراسة

  مكان العمل  طبيعة العمل  االسم  الرقم

  مدير التربية والتعليم   يوسف عودة. أ  1
/ مديرية التربية والتعليم 

  قلقيلية

  يحيى ندى.د  2
مدير فرع منطقة قلقيلية 

  التعليمية
  جامعة القدس المفتوحة

  جامعة النجاح الوطنية  أستاذ في كلية الفنون الجميلة  أحمد موسى.د  3
  جامعة النجاح الوطنية  أستاذ في كلية الفنون الجميلة  خليفة جاد اهللا.أ  4
  جامعة النجاح الوطنية  أستاذ لغة عربية  يحيى جبر.د  5
  النجاح الوطنيةجامعة   موظفة في مكتبة الجامعة  ليلى البيطار.أ  6
  جامعة القدس المفتوحة  أستاذ غير متفرغ  مقبل عواد  7

  مشرف لغة عربية   سالمة عودة  8
/ مديرية التربية والتعليم

  قلقيلية 

  مشرف التربية الفنية  روحي عرمان  9
مديرية التربية والتعليم 

  قلقيلية/
  قلقيلية/مديرية التربية والتعليم  قسم النشاطات  معاذ نزال  10
  قلقيلية/مديرية التربية والتعليم  مرشد تربوي  محمود أبو علبة  11

  معلمة تربية فنية  سناء نصار  12
/ بنات أبو علي إياد الثانوية

  قلقيلية
  قلقيلية/ذكور الرازي األساسية  معلم تربية فنية  أحمد شريم  13
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  )5(ملحق 

  االستبانة قبل تعديلها وإجراء الصدق العاملي

  الرحمن الرحيمبسم اهللا 

  جامعة النجاح الوطنية

  عمادة الدراسات العليا

  

  :أعزائي طلبة الصف التاسع األساسي

  بعد االحترام والتحية،،

  :السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  

/ استكماال لمتطلبات التخرج لنيل درجة الماجستير في برنامج مناهج وطرق تـدريس  
مدى موائمة منهاج الفنون والحـرف  " بإجراء دراسة حول  جامعة النجاح الوطنية، تقوم الباحثة

في تنمية القدرات اإلبداعية لدى طلبة الصف التاسع األساسي من وجهة نظر الطلبة في محافظة 
ولتحقيق أهداف هذه الدراسة تضع الباحثة بين أيديكم استبانه لجمع البيانات الالزمة لها، " قلقيلية 

ليها واختيار مستوى اإلجابة الذي يناسبكم بدقة على كل فقـرة  وتأمل من حضراتكم االطالع ع
  .فيها وفقا لما ينسجم مع وجهة نظركم

وتؤكد الباحثة لكم بان االستبانة التي بين أيديكم هي ألغراض البحث العلمي فقط، ولـن  
  .تستخدم ألغراض أخرى

  ...واقبلوا فائق االحترام

  نصار ضياء حسين محمد: الباحثة
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  "مالحظة"

  :تقسم االستبانة إلى قسمين

  .أمام ما يناسب حالتك) √(ويتكون من بيانات شخصية عنك، يرجى وضع إشارة  :القسم األول

فقرة لجمع بيانات حول موضوع الدراسة، يرجى وضع إشارة ) 50(ويتكون من  :القسم الثاني

أي تعديل أو تغيير على أمام كل فقرة في المستوى الذي يناسب وجهة نظرك وعدم إجراء ) √(

  .الفقرة

  القسم األول

  البيانات الشخصية

 :النوع) 1

  طالبة)   (      طالب)   (

  مستوى التحصيل األكاديمي) 2

   69إلى  50من  )  (     50أقل من  )  (

  100إلى  85من  )  (   84إلى  70من )   (

  :مكان السكن) 3

  تجمعات بدوية )  (     قرية)   (       مدينة )  (

  ):مستوى دخل األسرة(االقتصادية لألسرة الحالة ) 4

  شيقل 3500-1500 )  (   شيقل1500أقل من  )  (

  شيقل 3500أكثر من )   (
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  القسم الثاني

  دور معلم مادة الفنون والحرف وطرق تدريسه في تنمية قدراتي اإلبداعية :المحور األول

  العبارة  الرقم
  الدرجة

  أوافق

  بشدة
  أعارض  محايد  أوافق

أعارض 

  بشدة

1  
ينمــي معلــم الفنــون والحــرف ميلــي 

 .لالستطالع واالكتشاف
          

2  
يساعدني معلـم الفنـون والحـرف فـي     
الوصول إلى نتائج عديـدة فـي الـدرس    

  .الواحد
          

3  
يساعدني معلم الفنـون والحـرف علـى    
استخدام أكثر من طريقة أثنـاء تطبيقـي   

 .لموضوع الدرس

          

4  
من ثقتي بنفسي يزيد معلم الفنون والحرف 
 .وبما أنتجه من أعمال فنية

          

5  
يعطيني معلم الفنون والحـرف الفرصـة   

 .الستخراج أفكار عديدة من الدرس الواحد
          

6  
يشعرني معلم الفنون والحـرف بأهميـة   

 .العمل الذي أقوم به وجديته
          

7  
ينمي معلـم الفنـون والحـرف رغبتـي     

 .الشخصية في المشاركة واالنتاج
          

8  
يشجعني معلم الفنـون والحـرف علـى    

  .االبتكار والتميز
          

9  
يتيح لي معلم الفنون والحـرف المجـال   

 .للمنافسة والرغبة في التفرد
          

10  
يؤكــد معلــم الفنــون والحــرف علــى 
خصوصيتي في العمـل وإنتـاج أفكـار    

  .مختلفة عن اآلخرين
          

11  
تطوير يشجعني معلم الفنون والحرف على 

  .األفكار المتحررة والمنطلقة التي أقدمها
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  الرقم
  

  العبارة

  الدرجة
  أوافق

  بشدة
  أعارض  محايد  أوافق

أعارض 

  بشدة

12  
يشركني معلم الفنون والحرف في عمليـة  

  .النقد السليمة ألعمال زمالئي
          

13  
يسألني معلم الفنون والحرف أسئلة تحتاج 

  .عنها إلى تنشيط تفكيري لإلجابة
          

14  
يطرح معلم الفنون والحـرف مواضـيعاً   
وأفكاراً تدفعني للتفكير في كـل جوانبهـا   

  .وما يتعلق بها
          

15  
يشجعني معلم الفنون والحرف على البحـث  
بشكل دائم عن ما هو جديد في عـالم الفـن   

 .وتطوراته

          

16  
يساعدني معلم الفنون والحرف على تحليل 

عناصـره األساسـية   العمل الفنـي إلـى   
 .وتفاصيله الصغيرة

          

17  
يساعدني معلم الفنون والحرف على إيجاد 
الحلول لمشاكلي واسـتبدال أي خامـات   

 .وأدوات غير متوافرة ببدائل أخرى

          

يساعدني معلم الفنون والحرف علـى تخيـل     18
 .الشكل النهائي الذي سيكون عليه عملي الفني

          

19  
الفنون والحرف على تحديد يساعدني معلم 

المشاكل التي تواجهني في عملـي الفنـي   
  .وأسبابها وطرق عالجها

          

20  
يشجعني معلم الفنون والحرف على تبادل 

 .الخبرات بيني وبين زمالئي
          

  دور محتوى وأهداف مادة الفنون والحرف في تنمية قدراتي اإلبداعية :المحور الثاني

21  
والحـرف وأنشـطته    يهيئ محتوى الفنون

  .الفرصة للمغامرة واالكتشاف
          

يتضمن محتوى الفنـون والحـرف أفكـاراً      22
            .متنوعة تقودني إلى انتاج أعمال فنية متعددة
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  الرقم
  

  العبارة

  الدرجة
  أوافق

  بشدة
  أعارض  محايد  أوافق

أعارض 

  بشدة

يتضمن محتوى الفنون والحرف موضوعات   23
            .من ثقتي بنفسيتناسب ميولي وتزيد 

24  
يتنوع محتوى الفنون والحرف في األفكار 

 .التي يطرحها في الدرس الواحد
          

25  
يستوعب محتوى الفنون والحرف أفكاري 

  .مهما كانت متنوعة
          

26  
يراعي محتوى الفنون والحرف الفـروق  

 .الفردية بيني وبين زمالئي
          

27  
الطـالب  يشجع محتوى الفنون والحـرف  

على المنافسة االيجابية التي تقودهم إلـى  
  .التميز

          

28  
يتيح لي محتوى الفنون والحـرف طـرح   

  .األفكار المتحررة وغير التقليدية
          

29  
يتيح لي محتوى الفنون والحرف الفـرص  

  .لنقد أعمال زمالئي بشكل موضوعي
          

30  
يوجهني محتوى الفنون والحـرف نحـو   

العميقة، ويبعدني عـن األفكـار   األفكار 
  .السطحية المباشرة

          

يطرح محتوى الفنون والحرف موضـوعات    31
            .تحثني على بذل جهد فكري وذهني عال

32  
يشجعني محتوى الفنون والحـرف علـى   
البحث بشكل دائم عن ما هو جديـد فـي   

  .عالم الفن وتطوراته
          

33  
ابراز يحثني محتوى الفنون والحرف على 

  .تفاصيل العمل الفني وأجزائه
          

34  
يعطيني محتوى الفنون والحرف الطريقـة  
لتشخيص المشاكل التـي تـواجهني فـي    

  .عملي الفني والمرونة في حلها
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  الرقم
  

  
  العبارة

  الدرجة

  أوافق

  بشدة
  أعارض  محايد  أوافق

أعارض 

  بشدة

35  

يبرز لي محتوى الفنون والحرف وسـائل  
الفنون والحرف الفرصة لي لتخيل محتوى 

الشكل النهائي لعملي الفني ورسم صـورة  
  .ذهنية له

          

في تنمية قدراتي  دور الوسائل التعليمية واألنشطة لمادة الفنون والحرف :المحور الثالث
  اإلبداعية

36  
تقدم وسائل محتـوى الفنـون والحـرف    
وأنشطته طرقاً تعليمية تفتح المجال أمامي 

  .الستكشاف الغرض المرجو منها بمفردي
          

37  
تتضمن وسائل محتوى الفنون والحـرف  
وأنشطته عدة طرق الستخدامها والحصول 

  .على نتائج متعددة
          

38  
تمدني وسائل محتوى الفنـون والحـرف   

  .وأنشطته بالثقة بالنفس
          

39  
تمكني وسائل محتوى الفنـون والحـرف   

أكثر من فكرة في وأنشطته من استكشاف 
  .الدرس الواحد

          

40  
تجعلني وسائل محتوى الفنون والحـرف  

  .وأنشطته أتعامل مع أفكاري بجد واهتمام
          

41  
يخلق استخدام الوسـائل واألنشـطة فـي    
محتوى الفنون والحرف الرغبة في داخلي 

  .للتنافس االيجابي والتمايز
          

42  
والحرف باستخدامي وسائل محتوى الفنون 

وأنشطته أقدم عمـل فنـي خـاص بـي     
  .ومختلف عن اآلخرين

          

43  
تنقلني وسائل محتوى الفنـون والحـرف   
وأنشطته من األفكار التقليدية إلى األفكـار  

 .المتحررة
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  الرقم
  

  
  العبارة

  الدرجة

  أوافق

  بشدة
  أعارض  محايد  أوافق

أعارض 

  بشدة

44  
محتوى أشارك من خالل استخدام وسائل 

الفنون والحرف وأنشطته في عملية النقـد  
 .وتقييم عملي وأعمال زمالئي

          

45  
تساهم وسائل محتوى الفنـون والحـرف   
وأنشطته في زيادة قدرتي على تقديم حلول 

 .جديدة وناجحة لمشاكلي

          

46  
تحثني وسائل محتوى الفنـون والحـرف   
ــذل جهــد اضــافي  ــى ب وأنشــطته عل

 .الستخدامها

          

47  
تحثني وسائل محتوى الفنـون والحـرف   
وأنشطته للبحث دائما عن الجديد في عالم 

 .الفن وتطوراته

          

48  
ترشدني وسائل محتوى الفنون والحـرف  
وأنشطته إلى كيفية تحليل عملي الفني إلى 

 .عناصره األساسية

          

49  
تتميز الوسائل واألنشـطة فـي محتـوى    

تسـاعدني  الفنون والحرف بالمرونة التي 
 .في إيجاد البدائل ألدواتي الفنية وخاماتي

          

50  
تتيح وسائل وأنشـطة محتـوى الفنـون    
والحرف الفرصة لي لتخيل الشكل النهائي 

 .لعملي الفني ورسم صورة ذهنية له

          

  مع الشكر الجزيل
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  )6(ملحق 

  أسماء مدارس العينة االستطالعية

  عدد االستبانات الموزعة  المدرسة

  12  بنات أبو علي اياد الثانوية
  10  ذكور الرازي األساسية
  10  بنات جيوس الثانوية
  11  بنات العمرية الثانوية

  13  كفر القف الثانوية المختلطة
  10  ذكور سنيريا الثانوية
  11  بنات سنيريا الثانوية

  77  المجموع
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  )7(ملحق 

  موافقة الجامعة

 
  



  محافظة قلقيلية
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  )8(ملحق 

محافظة قلقيلية/ والتعليم  التربيةمديرية موافقة 
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  )9(ملحق 

األوساط الحسابية، واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة الموافقة للفقرات  

دور معلم الفنون والحرف وطرق تدريسه  مرتبة تنازليا وفق المتوسط الحسابي لمحور

  .في تنمية القدرات اإلبداعية

درجة 
  الموافقة

النسبة 
  المئوية

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

  الفقرة
رقمها في 
يب االستبانة

رت
الت

  

 3.43 1.206 68.6 متوسطة
يشعرني معلم الفنون بأهمية العمل الذي أقوم 

  به وجديته
5 1  

 3.41 1.077 68.2 متوسطة
ينمي معلم الفنون والحرف ميلي لالستطالع 

  واالكتشاف
1 2  

 3.40 1.206 68.0 متوسطة
يزيد معلم الفنون والحرف من ثقتي بنفسي 

  وبما أنتجه من أعمال فنية
3 3  

 3.30 1.179 66.0 متوسطة
ينمي معلم الفنون والحرف رغبتي الشخصية 

 في المشاركة واإلنتاج
7 4  

 3.24 1.216 64.8 متوسطة
يشجعني معلم الفنون والحرف على االبتكار 

  والتميز
8 5  

 3.23 1.196 64.6 متوسطة

يساعدني معلم الفنون والحرف على تحديد 
المشاكل التي تواجهني في عملي الفني 

  وأسبابها وطرق عالجها
18 6  

 3.21 1.223 64.2 متوسطة
يساعدني معلم الفنون والحرف على استخدام اكثر 

  من من طريقة أثناء تطبيقي لموضوع الدرس
6 7  

 3.19 1.237 63.8 متوسطة
والحرف الفرصة يعطيني معلم الفنون 

  الستخراج أفكار عديدة من الدرس الواحد
4 8  

 3.16 1.158 63.2 متوسطة
يساعدني معلم الفنون والحرف في الوصول 

  غلى نتائج عديدة في الدرس الواحد
2 9  

 3.12 1.246 63.4 متوسطة
يطرح معلم الفنون والحرف مواضيعاً وأفكاراً 

  بها تدفعني للتفكير في كل جوانبها وما يتعلق
9 10  

 3.10 1.358 63.0 متوسطة

يساعدني معلم الفنون والحرف على إيجاد 
الحلول لمشاكلي واستبدال أي خامات وأدوات 

  غير متوافرة ببدائل أخرى
17 11  
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درجة 
  الموافقة

النسبة 
  المئوية

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

  الفقرة
رقمها في 
يب االستبانة

رت
الت

  

 3.08 1.203 61.6 متوسطة
يتيح لي معلم الفنون والحرف المجال 

  للمنافسة والرغبة في التفرد
10 12  

 3.04 1.236 60.8 متوسطة
يؤكد معلم الفنون والحرف على خصوصيتي 

  في العمل وإنتاج أفكار مختلفة عن اآلخرين
14 13  

 3.02 1.205 60.4 متوسطة
يشجعني معلم الفنون والحرف على تطوير 

  المتحررة والمنطلقة التي أقدمهااألفكار 
11 14  

 2.99 1.235 59.8  قليلة

يشجعني معلم الفنون والحرف على البحث 
بشكل دائم على ما هو جديد في عالم الفن 

  وتطوراته
15 15  

 2.99 1.286 59.8 قليلة

يساعدني معلم الفنون والحرف على تحليل 
العمل الفني إلى عناصره األساسية وتفاصيله 

  الصغيرة
16 16  

 2.77 1.187 55.4 قليلة
سألني معلم الفنون والحرف أسئلة تحتاج إلى 

  تنشيط تفكيري لالجابة عنها
13 17  

 2.73 1.242 54.6 قليلة
يشركني معلم الفنون والحرف في عملية النقد 

  السليمة ألعمال زمالئي
12 18  

 3.13 75261. 62.3  متوسطة
الفنون والحرف وطرق تدريسه دور معلم لمجال الدرجة الكلية 

  في تنمية القدرات اإلبداعية
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  )10(ملحق 

األوساط الحسابية، واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة الموافقة للفقرات 

وسائل مادة الفنون والحرف وأنشطته  دور مرتبة تنازليا وفق المتوسط الحسابي لمحور

  .في تنمية القدرات اإلبداعية

درجة 
  الموافقة

النسبة 
  المئوية

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

  الفقرة
رقمها في 
يب االستبانة

رت
الت

  

 3.31 1.162 66.2 متوسطة
ترشدني وسائل محتوى الفنون والحرف وأنشطته 
  19 33  إلى كيفية تحليل عملي الفني إلى عناصره األساسية

 3.28 2.438 65.6 متوسطة

الفنون والحرف وأنشطته تساهم وسائل محتوى 
في زيادة قدرتي على تقديم حلول جديدة 

  وناجحه لمشاكلي
30 20  

 3.24 2.032 64.8 متوسطة

تتيح وسائل محتوى الفنون والحرف وأنشطته 
الفرصة لي لتخيل الشكل النهائي لعملي الفني 

  ورسم صوره ذهنية له
34 21  

 3.23 2.965 64.6 متوسطة
والحرف وأنشطته في تخلق محتوى الفنون 

  داخلي األفكار الجديدة المتحررة
28 22  

 3.19 1.169 63.8 متوسطة
تتنوع الوسائل واألنشطة كلما تنوعت األفكار التي 
  يطرحها محتوى الفنون والحرف في الدرس الواحد

20 23  

 3.18 1.237 63.6 متوسطة
تجعلني وسائل محتوى الفنون والحرف 

  بجد واهتمام وأنشطته أتعامل مع أفكاري
26 24  

 3.18 1.242 63.6 متوسطة
تمدني وسائل محتوى الفنون والحرف وأنشطته 

  25 24  بالثقة بالنفس

 3.09 1.210 61.8 متوسطة
تحثني وسائل محتوى الفنون والحرف وأنشطته 

  على بذل جهد إضافي الستخدامها
31 26  

 3.07 1.367 61.4 متوسطة

في محتوى يخلق استخدام الوسائل واألنشطة 
الفنون والحرف الرغبة في داخلي للتنافس 

  االيجابي والتمايز
27 27  

 3.05 1.950 61.0 متوسطة

تقدم وسائل محتوى الفنون والحرف وأنشطته 
طرقاً تعليمية تفتح المجال أمامي الستكشاف 

  الغرض المرجو منها بمفردي
23 28  
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درجة 
  الموافقة

النسبة 
  المئوية

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

  الفقرة
رقمها في 
يب االستبانة

رت
الت

  

 3.04 1.220 60.8 متوسطة

أشارك من خالل استخدام الوسائل واألنشطة 
وتطبيقها في محتوى الفنون والحرف في عملية 

  النقد وتقييم عملي وأعمال زمالئي
29 29  

 3.01 1.238 60.4 متوسطة
تحثني وسائل محتوى الفنون والحرف وأنشطته 
  للبحث دائماً عن الجديد في عالم الفن وتطوراته

32 30  

 3.01 1.231 60.4 متوسطة
تمنني وسائل محتوى الفنون والحرف وأنشطته 
  من استكشاف أكثر من فكرة في الدرس الواحد

25 31  

 3.01 1.178 60.4 متوسطة
تهيئ وسائل الفنون والحرف وأنشطته الفرصة 

  للمغامرة باستكشافها
19 32  

 3.01 1.125 60.4 متوسطة

توجهني وسائل محتوى الفنون والحرف 
وأنشطته نحو األفكار العميقة وتبعدني عن 

  األفكار السطحية المباشرة
21 33  

 2.95 1.136 59.0 قليلة

تعطيني وسائل وأنشطة محتوى الفنون 
والحرف الطريقة لتشخيص المشاكل التي 

  تواجهني في عملي الفني والمرونة في حلها
22 34  

 3.11 0.815 62.2  متوسطة
دور وسائل مادة الفنون والحرف وأنشطته الدرجة الكلية لمجال 

  في تنمية القدرات اإلبداعية
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  )11(ملحق 

األوساط الحسابية، واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة الموافقة للفقرات 

الفنون والحرف وأهدافها في محتوى مادة  مرتبة تنازليا وفق المتوسط الحسابي لمحور

  .تنمية القدرات اإلبداعية

درجة 
  الموافقة

النسبة 
  المئوية

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

  الفقرة
رقمها في 
يب االستبانة

رت
الت

  

 3.47 2.043 69.4  متوسطة
يشجعني محتوى الفنون والحرف علـى تبـادل   

 الخبرات بيني وبين زمالئي
35 35  

 3.22 1.246 64.4 متوسطة
ينوع محتوى الفنون والحرف فـي األفكـار   

 التي يطرحها في دروسه المختلفة
49 36  

 3.20 1.239 64.0 متوسطة
يساعدني محتوى الفنون والحرف على تخيل 

 الشكل النهائي الذي سيكون عليه عملي الفني
40 37  

 3.14 1.228 62.8 متوسطة
أفكـاراً  يتضمن محتوى الفنـون والحـرف   

 متنوعة تقودني إلى إنتاج أعمال فنية متعددة
36 38  

 3.10 1.280 62.0 متوسطة

يشجعني محتوى الفنون والحرف علـى البحـث   
بشكل دائم عن ما هو جديـد فـي عـالم الفـن     

 وتطوراته

44 39  

 3.09 1.252 61.8 متوسطة
يشجع محتوى الفنون والحرف الطالب على 

 تقودهم إلى التميزالمنافسة االيجابية التي 
41 40  

 3.09 1.325 61.8 متوسطة
يطرح محتوى الفنون والحرف موضـوعات  

 تحثني على بذل جهد فكري وذهني عالي
50 41  

 3.07 1.231 61.4 متوسطة
يتضمن محتوى الفنون والحرف موضوعات 

 تناسب ميولي وتزيد من ثقتي في نفسي
37 42  

 3.07 1.245 61.4 متوسطة
بي ومختلف عن اآلخـرين  أقدم عمل خاص 

 باإلفادة من محتوى الفنون والحرف
47 43  

 3.05 1.186 61.0 متوسطة
يتضمن محتوى الفنون والحرف طرق عديدة في 

 الدرس لتوظيفها والحصول على نتائج متعددة
46 44  

 3.04 1.192 60.8 متوسطة
يحثني محتوى الفنون والحرف على البحـث  

 وأجزائهفي تفاصيل العمل الفني 
45 45  
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درجة 

  الموافقة

النسبة 

  المئوية

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي
  الفقرة

رقمها في 

يب االستبانة
رت

الت
  

 3.01 1.205 60.2 متوسطة
يراعي محتوى الفنـون والحـرف الفـروق    

 الفردية بيني وبين زمالئي
39 46  

 2.98 1.208 59.6 قليلة
 يستوعب محتوى الفنون والحـرف أفكـاري  

 مهما كانت متنوعة
38 47  

 2.96 1.245 59.2 قليلة
يتيح لي محتوى الفنون والحرف الفرص لنقد 

 أعمال زمالئي بشكل موضوعي
43 48  

 2.95 1.265 59.0 قليلة

تتميز موضوعات محتوى الفنون والحـرف  
بالمرونة التي تساعدني على إيجـاد البـدائل   

 ألدواتي الفنية وخاماتي

48 49  

 2.94 1.231 58.8 قليلة
يتيح لي محتوى الفنون والحرف طرح الفكار 

 المتحررة غير التقليدية
42 50  

 3.11 0.707 62.2  متوسطة
دور محتوى مادة الفنون والحرف وأهدافها الدرجة الكلية لمجال 

 في تنمية القدرات اإلبداعية
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Abstract 

This study aims at identifying the ability of arts and crafts 

curriculum on the development of creative abilities of ninth basic grade 

students from students point of view in Qalqilia District. Also, it aims at 

identifying some study variables like (gender, academic achievement, place 

of residence and family income). 

For achieving the study purpose, a questionnaire consists of 50 items 

has been developed, distributed among 400 students out of 1952 of ninth 

basic grade which are the study community  . Only 352 students  (88.0% ) 

from the study sample which consists  20.0% out of the study community   

responds on the study tool which was gathered, codified, entered the 

computer and statically processed by using the Statistical Package of the 

Social Science (SPSS). 

The study results showed a medium  response on the ability of arts 

and crafts curriculum on the development of creative abilities of ninth basic 

grade students from students point of view in Qalqilia District. Also, the 

study results showed that there are significant differences at ( α=0.05) level 

among the responses means about the ability of arts and crafts curriculum 



c 

on the development of creative abilities of ninth basic grade students from 

students point of view in Qalqilia District due to the variables of gender 

and academic achievement for the females and for ( 85-100). On the other 

hand, there are no significant differences at ( α=0.05) level among the 

responses means about the ability of arts and crafts curriculum on the 

development of creative abilities of ninth basic grade students from 

students point of view in Qalqilia District due to the variables of place of 

residence and family income. 

According to the study results, several recommendations have been 

suggested, included the necessity for developing the teachers' abilities 

throughout the workshops and sessions and developing the ability of 

curriculum for enhancing the ninth grade  students' creative abilities, 

involving new strategies of teaching and improvement of the logistical 

environment accompanied to implement the lesson. 

Key words: Arts and crafts curriculum, Creative abilities, Ninth grade 

students, Art curriculum abilities.  

 

 

  

         




