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 : قدمةامل

عد التربية الفنية  
ُ
   أحدت

ُ
  بناء  ل في  سهم مع بقية املواد الدراسية األخرى في تحقيق التكامُ املواد التربوية التي ت

ً
 مهما

ً
شخصية الطالب، كما أن لها دورا

 للتربية عن طريق الفن، ومجاالته، وأنشطته املختلفة؛ الدى الط واألدبيفي تنمية الوعي الجمالي  
ً
 كبيرا

ً
  وهي لب، حيث تمثل محورا

ر فيها الطالب وسيلة يعب 

أفكاره ومشاعره وأحاسيسه وعواطفه وانفعاالته حـول األشياء   بيئته؛    املتوافرة عن  الفنية حظيت    لك لذو في  التربية  املختصين من خالل    مادة  باهتمام 

املنهج التربوي   ختلفةإجـراء الدراسات والبحوث امل  شهدت العملية التعليمية ا لقد    .إلبراز أهميتها كعنصر أساس ي في 
 
  لتعل

ً
مية في العصر الحاضر تطـورا

نتيجـة ؛ 
ً
الذي    هـائال والتقني  العلمي  األخيرة  ظهر  للتطور  السنوات  بفي  املستحدثات  السيما  بالتدريس، وظهرت  اآللـي وبرمجياته  الحاسـب  أجهـزة  دخـول 

التعلي والبرامج  والتلفاز،  كالفيديو  الحديثـة  التقنيـة  الوسائل  من  والعديد  إدخالها   واإلنترنتمية،  التكنولوجية  مسألة  وأصبحت  اإللكتروني،  والبريد 

كان ال بد من التنوع في استخدام تقنيات التعليم التي تخدم املناهج الدراسية، فالتعليمي؛  والتطور  ودمجها بالتدريس مسألة ضرورية إلحداث التقدم  

 
 
 يم املختلفة، وتنمية اتجاهات الطلبة نحو املادة الدراسية.والتعل م، وتوظيفها لدعم طرق التدريس، وأساليب الـتعلم وفرص التعل

املناهج   ضمن  رئيس  كموضوٍع  التفكير  تعليم  ويجب  خاص،  بشكٍل  املدرسة  وعلى  عام،  بشكل  والتعليم  التربية  عاتق  على  التفكير  تعليم  يقع 

التي تسمح ببناء    اإلبداعيةتربية ضخ األفكار واالستراتيجيات  الدراسـية يؤدي لتطوير عقل الطالب مما يؤدي إلى تطور مجتمعي، حيث يقع على عاتق ال

 يعتبر التعليم من أجل التفكير وتعليم مهارات اإلبداع هدف؛ و جبل قادر على التفكير املنهجـي؛ لرفـع مـستوى مهاراتـه اإلبداعية
ً
 من  مهم  ا

ً
التربية    أهدافا
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ص:امل
ّ
 لخ

اعتمدت الباحثة أداتي دراسة وعينتين شملت طالبات املرحلتين املتوسطة والثانوية، ومعلمات التربية الفنية بمدارس تعليم شرق جدة،  

بخبرة ومؤهل تعليمي وتدريبي، وأكدن يتمتعن  عينة الدراسة  واستخدم املنهج الوصفي التحليلي، واستنتجت الدراسة أن معلمات التربية الفنية  

منه بكتاب أن  النظر  وإعادة  فيه،  الواردة  األخطاء  بعض  العملية، وتصويب  والنشاطات  للوحدات  والتعديل  للتقييم  بحاجة  الفنية  التربية  اج 

دليل املعلم للتطوير، وتخصيص وقٍت كاٍف لحصة التربية الفنية إلجراء التطبيق العملي، وتحديد فصل دراس ي لكل مجال من مجاالت التربية 

مجاالت باحتراف وإتقان؛ وإن نسبة كبيرة من الطالبات عينة الدراسة    6تتخرج الطالبة من الصف الثالث املتوسط وقد أنجزت  الفنية بحيث  

أكد نسبة   الفنية، وقد  التربية  األكاديمية، وكذلك على تقدير ممتاز بمادة  باملواد  الدراسة   %72حصلن على تقدير ممتاز   الطالبات عينة  من 

الترب مادة  املوهبة أهمية  لتنمية  املحتوى  تناسب  بأساليب  املادة  وتطبيق  بشرح   املعلمة  دور  وأهمية  لديهن  اإلبداع  مهارات  تنمية  في  الفنية  ية 

املواد   توفر  وعدم  الطالبات،  ألعمال  الالذع  بالنقد  املعلمات  بعض  أسلوب  اإلبداع  معيقات  اهم  أن  على  وأكدن  لديهن،  اإلبداع  ومهارات 

ا  للتطبيق  وتعديل منهج  والخامات  تقييم  لجنة إلعادة  بتشكيل  الدراسة  أوصت  وقد  نفقتهن،  املواد على  تلك   بشراء  الطالبات  وتكليف  لعملي 

وتطوي وإدامته،  الطالبي  للناتج  دائم  وتوفير معرض  بشرائها،  الطالبات  وال  املعلمات  تكلف  ال  بحيث  الخام  املواد  وتوفر  الفنية،  ر منهج  التربية 

 (.STEM ائم نمط التعليم )ستم التربية الفنية ليو 

 تربية فنية؛ مهارات؛ إبداع؛ معلمات.  الكلمات املفتاحية:

 

http://www.refaad.com/
https://www.refaad.com/views/EPSR/Home.aspx
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اإلبداع    أهميةتنطلق  و ة؛  العام أنتعليم مهارات  افتراض مفاده:  املعلمين    باإلمكـان  هاملعاصرة من  اإلبداعي من خالل تعامل  الطالب  رفع مستوى تفكير 

معه،   بعـضيبدي  كما  املناسب  اتجه  حيث  اإلبداع،  تعليم  بمجال   
ً
ملحوظا  

ً
اهتماما املعاصر  التربوي     البحث 

 
تعل على  بالتركيز  والباحثين  م التربويين 

من الطلبة  ليتمكن  على  اإلبداع،  حيـاتهم،  السيطرة  إعمـال  أمـور  علـى  القائمـة  املعلوماتيـة  والثـورة  التكنولـوجي،  التطـور  مـع   . الـذهن  والتفاعل 

(Melvin,1999l) 

ق واإلنتاج الفني   الذوق الجمالي والتذو  االبتكاري عند تتكون التربية الفنية من منظومة متكاملة، من معلم التربية الفنية ومدى قدرته على تنمية 

االبتكارية الفرد  الفنية إسهامها في تكوين شخصية  للتربية  املعرفية  الفنية، وللنظرية  باملعارف واملعلومات  هم   ( 2008. )شريف،الطلبة، وقدرته على مد 

امل والخامات  واألدوات  اإلنتاج  طرق  على  والتعر ف  الفني،  اإلنتاج  ممارسه  خالل  من  اإلبداعي  السلوك  تنمية  للعملية ويمكن  رئيس ي  كهدف  ستخدمة، 

 (؛ 2001التعليمية، وهو ادنى وأضيق حدود العملية اإلبداعية )قشوع،

م، بل ازدادت مسؤولياته وتطو 
 
 للمعرفة واملعلومات ألذهان الطلبة في عملية التعليم والتعل

ً
رت، وأصبحت لم يعد ُمعلم التربية الفنية مجرد ناقال

ة لالستخدام الفعال  د عليه )زيتون،الحاجة ماس 
 
( الذي أشار إلى أنه أصبح للمعلم 200٤للوسائل التعليمية والتقنيات الحديثة في التدريس، وهذا ما أك

املرجوة  األهداف  لتحقيق   
ً
م سعيا

 
للتعل التدريس  أنماط  فيها  تتوافق  استراتيجية  في رسم   

ً
 جديدا

ً
أن  دورا كما  املدرسية مل،  البيئة  في  الفنية  التربية  علم 

 
 
التعل ة  التعليمية   مي 

ً
 هاما

ً
 ؤ ومس  دورا

ُ
ت بولية  األذواق،  عنى   و بناء 

ُ
بناء  سهم  ت تتاحالطالب    شخصيةفي  التي  االبتكارية  العمليات   يطلق ، حيث  له  من خالل 

نه يترك بصمته الواضحة التدريس الفعال بالدرجة األولى على شخصية املعلم، ذلك أل ويعتمد  ،  ي شخصياتهم وينم  طلبة  اإلبداع واالبتكار استعدادات ال

التعليمي  العملية  الفع   ة،على  و ال  واملعلم  االبتكار  على  القدرة  يُ لديه  أن   يستطيع 
 
وإمكانعل قدرات  من  الطالب  يمتلك  ما  بمقدار  الطالب   ات.م 

 ( 2008)إبراهيم،

الطلب  بعضيتجاهل  ربما   ملبادئ فنون  العميقين  املعرفة والفهم  الفنية  التربية  التربوية معلمي  يو   ة وأساليبها  بالحسبان  ال  الفرديةأخذون    الفروق 

 
 
  إنتاجهمضعف كذلك و  طلبةا يؤدي إلغفال نمو وتطور المم ؛، ويجهلون مشكالتهم الفنية وأنماطهم التعبيرية غير املحدودة وطرق توجيههام كمبدأ للتعل

االبتكار  ويؤدي    ،الفني روح  لتالش ي  الخاطئ  للديتوجيههم  ودفعهم  و لهم  غيرهم. ص  وتقم    ،الفنيوإحساسهم  كيانهم  إهمال  تقليد  لشخصيات   هم 

 (. 2008الحيلة،)

الحديث عن الفنية بيشغلون معظم وقت حصة التربية  يجعلهم    ،ألهمية دورهم   معلمي التربية الفنية  بعضتجاهل  ن  أ (  2002،قطامي)كد  أ وقد  

للمادة  التربوية واملعرفية  األهداف  االهتمام بتحقيق  الفني، دون  أن    ،اإلنتاج  الفنيةكما  التربية  أهداف  أهم  اإلبداعي هو  السلوك  وذلك   ؛تعزيز وتنمية 

   .بإتاحة الفرصة للتعبير الذاتي

الدراسة كمحاولة ملعرفة   تأتي هذه  التربية  دور  وعليه     الفنية،مادة 
ُ
امل التدريس  املعلمات  وأساليب  تنمية  تبعة من  لدى طلبات   اإلبداعمهارات  في 

املعلمات والطالبات على ومقترحات  ومعرفة مالحظات    ،اململكة العربية السعوديةإناث مكتب تعليم شرق جدة باملرحلتين املتوسطة والثانوية بمدارس  

 تطبيقية وتحلي  أدواتوفق    ،مادة التربية الفنية  منهاج
ً
 منهج وأساليب الستنتاجات، وبهدف تقديم التوصيات ألصحاب القرار نحو تطوير    ل علمي وصوال

 .اإلبداع لدى الطالباتمادة التربية الفنية لتحقيق مهارات تدريس 

 : الدراسة أهمية

أهمية أنهذه    تكمن  في  الجانب  الدراسة  تتناول  في عملية  أ حيث    اإلنساني،ها  األهم  العنصر  العامة بكذلك  و   ،التعليم نه  الحياة  مختلف جوانب 

  ،
ً
أنهاعامة الفني  تسبُ   كما  التربية  تتناول منهج  املعلمات والطالباتر جوانب تعليمية  اهتمامها بركيزة مهمة من ركائز  ة من وجهة نظر   وأهداف ، وكذلك 

  أصبح الذي  اإلبداعوهي  أال ،التعليم العام  
ً
  مقياسا

ُ
 نها: أ  هذه الدراسة كذلك في أهميةة قطاع التعليم تبرز همي  أ من و سية، للتناف

 
ا
 تساعد القائمين على  :  أول

 
إدارة ومشرفين تربويين ومعلمين و   إداريينمن    مكتب تعليم شرق جدة،ب  الثانويةاملتوسطة و دارس  املفي    م عملية التعليم والتعل

املناسبة حول    على  ،اإلناثتعليم   التربوية  القرارات  التعليميـةاتخاذ  العمليـة  اإلبداعي في  التفكير     تفعيل أساليب 
 
أ مية  التعل التربية فضل بشكل  ، ومادة 

 خاص.  الفنية بشكٍل 

 
ا
تثانيا الباحث:  أخرى،  ةأمل  ودراسـات  لبحـوث  التمهيد  اإلبـداعي  في  التفكيـر  أسـاليب  تدريس  باستراتيجيات    تتنـاول  الفنية تالملادة    دة متعد  أساليب  ربية 

 .اتلدى الطلب اإلبداعيلتحقيق مزيد من التفكير 

 
ا
تأثالثا الباحث:  ل  ةمل  االتجاهـات الحديثـة  باحثين جدد في ظـل  الدراسة   أن تفيد هذه 

 
التعليم والتعل املناهج  تطوير عملية  التدريس   وأساليبم وتطوير 

 التربية الفنية بشكل خاص.  ة بشكل عام، وماد

 :الدراسةمشكلة 

العام  إن   التعليم  في  الفنية  التربية  تدريس  السعودية    واقع  العربية  يختلف  الباململكة  املع  بقية  التعليم األخرى واد  ن  واقع  حال  ر   ، حالها    املتطو 

املتقدمة،  ب الدول  الحديثة مختلف  النظرة  املعتمدة على  الوثيقة  تأليفه على  في  اعتمـد  مـنهج  من خالل  الفنية  التربية  ملادة  الذي حدث  التطور  ورغم 
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الفنية التربيـة  عام    لتدريس  أن  هـ  1٤25الصادرة  الفنية  إال  التربية  للتطوير  منهج  بحاجة  زال  و التطورات  الوازي  يي  كثر  أ ال   . حديثة التقنية  العلميـة 

 م(، 2003هري )الش

من الدراسات بمجال التربية الفنية باختالف اهتماماتها البحثية؛ خلصت لنتيجـة مشتركة تشير لضرورة تدريس مادة التربية  قد أجريت العديد  ل

 لم يعد  أكدت نتائج تلك الدراسات على أنه    حيث) م2005أمـينو   ،م2007ة وفق استراتيجيات حديثـة تعتمد على التقنية، كدراسة )الحربي  الفني  
ً
كافيا

 باملعارف لتزويد اللم  أن يكـون املعلـم مُ 
ً
واقع الحياة  في أصبح بأمس  الحاجة ملتابعة التغيـرات السريعة في مجال املعرفة اإلنسانية وتطبيقاتها بل بها،  طلبةـا

على ضرورة إعادة صياغة مفردات    م(2001،كدت دراسة )باجودة أ ما  ك،  معها فة والتكي  ليتمكنوا من مواكبة الحياة املعاصر   الطلبةكي يستطيع إعداد  

تُ  التي  العربية  جامعات  و   كليات بس  در  املقررات  مُ اململكة  يتعر  السعودية إلعداد  بحيث  ية؛  الفنَّ ربية 
َّ
الت  علم 

ُ
امل في ف  الجديدة  املناهج  علم على خصائص 

بين   فجوة  يحدث  ال  كي  إعداد  امليدان  بطرق  الكليات  الفنيةتلك  التربية     ؛معلم 
ُ
امل تلك  خاصة  املعاصرة  املناهج   وواقع 

 
بفني  تعل التقنيات  قة  دمج  ات 

 . الحديثة بتدريسها

التعليم  لقد   وزارة  األخيرة  أولت  السنوات  ال   أهميةفي  و ستخدام  كبيرة  الحديثة،  التدريس  وأنماط  وأساليب  من  طـرق  التفكير    أهمهاالتي  نمط 

أنه  ،  اإلبداعي خـالل  إال  الفنيةومن  التربية  مادة  بتدريس  الشخصية  الباحثة  الفنية  بعض  أن  تالحظ،  خبرة  التربية  طرق    ،معلمات  يعتمدن  مازلن 

واجت وقدراتهن  إمكاناتـهن  تعتمد على  ُمتباينة  تدريس  الشخصيةواستراتيجيات  أن  هاداتهن  أي  الفنية  طرق  ،  التربية  مادة  أنماط عتمد  تزال  تال  تدريس 

 ما تستخدم تقنيات التعليم الحديثة،  بشكل عام  تقليدية
ً
تحقيق األهداف املرجوة من  في تطبيقات تدريس مادة التربية الفنية مما يضعف سبل  ، ونادرا

الطو املادة،   مللل  التي    أنالسيما    من دراستها،  نونفوره  اتلبايؤدي  الفنية  اللوحات واألعمال  الدراس ي وال   ينتجنهاغالبية  العام  بنهاية  ُتتلف  الطالبات؛ 

الضروري    كماتفاد منها،  سي تنمية مهارات  واقع  التعر ف على  أنه من  الفنية في  التربية  الطالبات  اإلبداعدور مادة  آراء ذلك من خالل استطالع  و   ؛لدى 

الدور؛   ذلك  في  املادة  نظر معلمات  تقدم  ووجهات  ما  الحاليةتبلور  توبناء على  الدراسة  تقييم    مشكلة  الفنيةفي  التربية  املادة  منهج  قبل معلمات   ، من 

     لديهن. اإلبداعمهارات من ربية الفنية تج الفيما يحقق منه جهة نظر الطالباتوكذلك معرفة و لدى الطالبات،  اإلبداعفي تنمية مهارات  هاملعرفة دور 

 على ما سبق
ً
 : السؤال الرئيس التالي ىاإلجابة عل دراسةحاول الت ؛وتأسيسا

 ؟ املتوسطة والثانوية(املرحلتين )لدى طالبات  اإلبداعدور مادة التربية الفنية في تنمية مهارات ما 

 : األسئلة الفرعية التاليةيتفّرع عنه و 

رات اإلبداع لدى السؤال األول: ما أثر اختالف متغيرات )الدرجة العلمية، عدد سنوات الخبرة، دورات التأهيل( في آراء املعلمات نحو دورهن في تنمية مها

 على ذلك؟ 
ً
 الطالبات عينة الدراسة؟ وهل توجد فروق دالة إحصائيا

 نة الدراسة، على دور منهاج التربية الفنية في تنمية مهارات اإلبداع لدى الطالبات؟ السؤال الثاني: ما أبرز مالحظات معلمات التربية الفنية عي

 ؟السؤال الثالث: ما مقترحات املعلمات عينة الدراسة على منهاج التربية الفنية ليكون دوره أفضل في تنمية مهارات اإلبداع لدى الطالبات

ئية لدور مادة التربية الفنية في تنمية املوهبة واإلبداع من وجهة نظر الطالبات عينة الدراسة السؤال الرابع للدراسة: هل توجد فروق ذات داللة إحصا

 تعزى ملتغيرات )مستوى التحصيل ملادة التربية الفنية، ولجميع املواد للعام الدراس ي السابق(؟

ي مادة التربية الفنية املوهبة واإلبداع لدى الطالب  ات عينة الدراسة؟السؤال الخامس للدراسة: هل تنم 

 السؤال السادس للدراسة: ما أبرز مالحظات الطالبات عينة الدراسة على دور مادة التربية الفنية في تنمية مهارات اإلبداع لديهن؟

 الدراسة؟السؤال السابع للدراسة: ما معيقات دور مادة التربية الفنية في تنمية املوهبة واإلبداع للطالبات، من وجهة نظر الطالبات عينة 

 ؟ السؤال الثامن: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية لدور التربية الفنية في تنمية املوهبة واإلبداع لدى الطالبات تعزى ملتغير)املرحلة(

 : أهداف الدراسة

 التالية:  األهدافهذه الدراسة لتحقيق سعى ت

 لدى الطالبات. اإلبداعالتعرف على وجهات نظر معلمات التربية الفنية في دور مادة التربية الفنية في تنمية مهارات  .1

 . مقارنة بنتائج التحصيل الدراس ي لبقية املواد ملادة التربية الفنيةمستوى التحصيل الدراس ي لدى الطالبات عينة الدراسة لى عالتعرف  .2

التفكير  الكشف عما إذا كان هناك اختالف في   .3 لدى الطالبات وفق متغيرات   اإلبداعيوجهات نظر املعلمات نحو دور مادة التربية الفنية في تنمية 

 (.دورات االختصاص سنوات الخبرة، املؤهل العلمي،)

في   .٤ اختالف  كان هناك  إذا  تنمية  الكشف عما  في  الفنية  التربية  مادة  نحو دور  الطالبات  نظر  )  اإلبداعمهارات  وجهات  نتائج  لديهن وفق متغيرات 

 ، واملرحلة(.التحصيل الدراس ي

 الدراسة: حدود 

 الدراسة بالحدود التالية: تتحدد

 ه 1٤٤0/1٤٤1العام الدراس ي •
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الدراسة مدارس   • مادة   اإلناثيشمل مجتمع  )معلمات  نظر  الدراسة وجهات  وتستهدف  تعليم شرق جدة  بمكتب  والثانوية  املتوسطة  للمرحلتين 

 والطالبات(  ،التربية الفنية

 ه. 1٤٤1رحلتين املتوسطة والثانوية باململكة العربية السعودة للعام الدراس يلممنهج التربية الفنية ل •

 معّوِّقات الدراسة: 

مرض)كورونا انتشار  إيقات(  19بسبب  املدارس  فم  في  للدراسة،    لىإ وتحول    التعليم  التطبيقي  الجانب  مرحلة  في  وذلك  ُبعد،  عن  التعليم  نمط 

الظروف  الطالبات  أكبرلعدد    الباحثة  وصول من    فحالت  باملدارسمن  املعلمات  بينما تواصلت مع  لغالبيتهن،  اإللكتروني  حيث بدأت   ، لعدم توفر بريد 

 
ً
 . بتطبيق استبانة املعلمات أوال

 :مصطلحات الدراسة

، ويقاس بالدرجة التي يحصل عليها الطالب في االختبار املعـد  الطالقـة، املرونـة واألصـالة: يتضمن مجموعة من القدرات العقلية أهمهـا  التفكير اإلبداعي

تشجيع التفكير    مختلفة باختالف البيئة التعليمية واملرحلة العمرية، واملادة التعليمية، ويتم لنمط التفكير اإلبداعي حيث يوجد عدة أنماط    خصيـصا

، وتقبل اإلبداع، اإلبداعي، وفق املواقف املختلفة التي تسهم في تحقيق الشروط األولية لإلبداع، ومنها احترام املبدعين من خالل حرية التعبير عن الرأي

 لمية، وطرق التدريس، وطرق التقويم. وتقديم موضوعات الثقافة الع

اإلبداعيمهارات   واستخدامها :  التفكير  استحضارها  يتيح   
ً
استيعابا علمية  ومنطلقات  أساسـيات  واسـتيعاب  العلميـة،  األدلة  في  النظر  على  القدرة  هي 

العصرية. والقضايا  املستجدات  مع  التعامل  ومنها  إليها،  الحاجة  عند  منهجية  مج بطريقة  غالبية  وتتضمن  عليها  اتفقت  العقلية  القدرات  من  موعة 

 البحوث والدراسات وهي:

يتم استدعاء استعماالت، ومرادفات وفوا الطالقة التي  السرعة  أو  التـي يمكـن استدعاؤها  األفكـار  اإلبداعي وتتضمن تعدد  التفكير  ئد : إحدى مهارات 

 (2002ألشياء محددة. )قطامي،

 (2005،التفكير اإلبداعي ويقصد بها القدرة على تغيير الحالـة الذهنية بتغيير املوقف. )حبش: إحدى مهارات ملرونةا 

 (2003: إحدى مهارات التفكير اإلبداعي التي تستخدم؛ ألجل التفكير بطرائق واستجابات غير عادية، أو فريدة من نوعها. )سعادة،األصالة

  
 
بمنهجية مرنة تتيح لها الوعي   مة ناضـجة قـادرة علـى التحليـل واملناقشة والتقويم لكل األفكار التي تمر بهاتكمن أهمية التفكير اإلبداعي في بناء عقلية متعل

 أصبح شاف وقد  بمتطلبات الحياة؛ ويرى )بياجيه( أن الهدف الرئيس ي للتربية هو خلق فرد قادر على فعل أشياء جديدة، تمتـاز باإلبداع واالبتكار واالكت

 لحل معظم املشكالت املستعصية. )توق، اإلبداع مفتاح
ً
 ( 1997التربية في أكمل معانيها فأصبح مفتاحا

 : دراسةالمنهج 

آراء مجتمع الدراسة ممثال بعينتي  اعتمد هذا املنهج في تحليل  حيث  املنهج الوصفي التحليلي؛ باعتباره األنسب لطبيعة املوضوع  اعتمدت الدراسة  

طالبة من املرحلتين املتوسطة    (60)مكتب تعليم شرق جدة، و  إناثمعلمة تربية فنية يدرسن بمدارس    ( 102)معلمة من اصل    ( 53)الدراسة املكونة من  

  أسئلة وخمسة   ،( فقرة 50أداتين شملت كل منهما على )، الستخالص نتائج آرائهن في مقومات ومعيقات مهارات اإلبداع  ملادة التربية الفنية وفق والثانوية

،ب  مهارات اإلبداعمفتوحة ملعرفة مقترحات املعلمات والطالبات على منهج التربية الفنية، ومعيقات تنمية  
 
مادة   وكذلك تحليل آرائهن بمنهج   غرفة الصف

 . للطالب واملعلمالتربية الفنية في كتب 

 أدبيات الدراسة: 

 :للدراسة النظري ألدب امراجعة 

واالبتكاري وم الجمالي  اإلبداع والتعبير  تناولت طرق وأساليب  التي  الدراسات  العديد من  أن هنالك  التربوي  النظري  األدب  املطلع في  بينها يجد  ن 

( إلى استقصاء أثر تدريس 2009عنيت بعض الدراسات بدور مادة التربية الفنية في تنمية مهارات اإلبداع لدى الطلبة، حيث هدفت دراسة )الرواشدة،

تدري أهمية  نتائجها  وبينت  السعودية،  العربية  اململكة  بمدارس  الثاني متوسط  الصف  طلبة  لدى  العقلي  النمو  في  والطباعة  الجرافيك  س فن تقنيات 

أهداف الدراسة، وأظهرت نتائجها وجود    الطباعة في املدارس ألهميته كوسيلة تنموية وإبداعية للطلبة، وقد اتبعت الباحثة املنهج التجريبي للتحقق من

تد بضرورة  الدراسة  أوصت  وقد  اإلبداعي،  والتعبير  للتطوير   
ً
وسيطا تكون  أن  ويمكن  العقلي،  النمو  على  والطباعة  الحفر  وتقنيات  لفنون  ريس أثر 

( ألثر استبدال األلوان على الشكل والتعبير في 2000ه، وجوهرميتطبيقات الحفر والطباعة وإدخالها في مناهج التربية الفنية؛ وكذلك هدفت دراسة )زر 

البارز  الطباعة  في  األلوان  استبدال  عن  تنتج  التي  اإلبداعية،  والتشكيلية  الجمالية  القيم  اختالف  إلظهار  هدفت  والتي  البارزة،  القالب الطباعة  من  ة 

وتقنية كل وأداء  أسلوب  واالستفادة من  واحد،  فني  أصل عمل  طبعات من  لعدة  السطح    الخشبي  قالب  املطبوع من  الفني  العمل  أثناء معالجة  فنان 
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الفنان، وكذلك البارز، وتوصلت إلى أن استبدال األلوان يؤدي الختالف الشكل والتعبير عنه مما يؤكد حتمية وجود اإلبداع بالقيم اللونية التي ينتجها  

 .ساليب تشجيع التفكير اإلبداعي لدى الطلبةدرجة ممارسة املعلمين واملعلمات أل  (2009الزغبي، وآخرونبحثت دراسة )

التعرف على درجة استخدام معلمي املرحلـة األساسـية ألنماط التفكير اإلبداعي في تدريس العلوم لى  إY) 2007،هدفت دراسة )زيدان والعودة ما  ك

 ومعلمة، وحيث استخدم  80  من  بمحافظة الخليل، وقد تكونت عينة الدراسة
ً
نة منمعلما ، وقـد  فقرة   ٤6 الباحثان بطاقة مالحظة كأداة للدراسة، مكو 

كانت التقويمية، حيث  واألسئلة  التعليم  وأساليب  طرق  بمجالي  الخبرة  ملتغير  تعزى  إحصائية  داللـة  ذات  فروق  وجود  الدراسة  نتـائج  الفروق   أظهـرت 

( ملعرفة أثر التعلم  2009)الزايدي،   سنوات، كما هدفت دراسة5األقـل من    رة مقارنة مع الخب  سنوات  10وأكثر من    سنوات  10-5 لصالح سنوات الخبرة 

املكرمة، وكذلك   الدراس ي لدى طالبات الصف الثالث املتوسط باملدارس الحكومية بمدينة مكة  االبتكاري والتحصيل  هدفت النشط في تنمية التفكير 

)العجمي الطالبات، حيث  ) 2005،دراسة  لدى  اإلبداع  تنمية  في  اإلحساء  بمحافظة  االبتدائية  املرحلة  تواجه معلمات  التـي  التعليمية  املشكالت  ملعرفة 

استبانة مكونة من)ا   استخدم اإلبداع، طبقت على عينة عـشوائية مكونة من)3٤لباحث  تنمية  املعلمات فـي  التي تواجه  ( 300( فقرة ملعرفة املشكالت 

راس ي،  ستنتجت الدراسة أن أهم املشكالت التي تواجه املعلمات في تنمية اإلبـداع هـي صعوبة التعامل مع األعداد الكبيرة للطالبات بالفصل الدمعلمة، وا 

د، وبفترة زمنية محددة.   وقلة الوعي بأهمية التعليم اإلبداعي، وإلزام املعلمة بمنهج ُمحد 

للكشف عن أثر النشاطات بوقت الفراغ في تنمية العقل والتفكير اإلبداعي، حيث (  Hong & Milgram 1993لقد هدفت دراسة )ملغرام وهونج  

 وطالبة من املرحلة الثانوية، واستخدم الباحثان استبانة للكشف عن النشاطات التي تمارس بوقت الفراغ    (٤8تكونت العينة من )
ً
الرسم، مثل )طالبا

 ذا داللة والحفر والطباعة، واملوسيقى، والتمثيل، واألدب
ً
(، وتم تطبيق مقياس التحصيل والتفكير اإلبداعي والقدرة العقلية، وأظهرت النتائج أن هناك أثرا

 إحصائية ألنشطة الحفر والطباعة في تنمية مهارات اإلبداع لدى الطلبة. 

أنها  خالل  ومن   نجد  السابقة  الدراسات  فروقات  استعراض  أو  املنهج،  دور  تناول  منها   وقليل  الطلبة،  عند  اإلبداع  تقيس  جوانب  عدة  تناولت 

غ  واتفقت  الطلبة؛  لدى  اإلبداع  مهارات  تنمية  في  الفنية  التربية  مادة  اثر  على  كداللة  الدراس ي  التحصيل  ومستوى  املراحل   بين  تلك املتغيرات  البية 

التد وطرق  املنهج  دور  أهمية  على  عملية  الدراسات  محاور  لتشمل  الدراسة  هذه  وتأتي  الطلبة؛  لدى  اإلبداع  مهارات  تنمية  في  املعلمين  وأساليب  ريس 

الوقت بنشاطات  التعليم )املعلم والطالب واملنهج( وتركز على مادة التربية الفنية التي يهملها بعض أطراف عملية التعليم فتتحول إلى حصة فراغ لقضاء 

ا أخذنا بالحسبان أن مادة التربية الفنية اختيارية لطالبات املرحلة الثانوية، فإن االهتمام باملرحلتين املتوسطة والثانوية جاء  خارج نطاق املنهج، واذا م

من الطالبات واملعلمات نحو كتب  آراء  اإلبداعية لكل منهما، ومعرفة  املهارات  تنمية  الفنية في  التربية  الدراسة، ملعرفة دور مادة  الترببهذه  الفنية  هاج  ية 

قات دور التربية الفنية في تنمية مهارات اإلبداع لديهن  .وكتاب دليل املعلم ملادة التربية الفنية، ومعرفة آراء الطالبات بمعو 

هنا   الطلبةإ ونتطرق  لدى  اإلبداع  مهارات  تنمية  في  الفنية  التربية  دور معلمي  و لى  الفنية  أ ،  التربية  ملنهج  اإلبداعي  التفكير  مهارات  بشكٍل عام،  هم 

 . الحديث التعليمي ( وأساليب تدريس التربية الفنية وفق هذا النمطSTEM نظام )ستم تعريف بنمط التعليم بالو 

  لدى الطلبة: التفكير اإلبداعيفي تنمية مهارات معلم التربية الفنية  دور 

سهلة، لذا فإنه بمقدار كفاءة املعلم على تمييز الفروق بين خصائص  تكمن أهمية دور املعلم في التعرف على الطلبة املبدعين، وهي مهمة ليست  

إد علـى  وتـساعدهم  تناسبهم،  التي  التعليمية  واالستراتيجيات  اإلبداعية،  للبدائل  تناوله  فاعلية  تـزداد  وأسـاليبهم،  ومهاراتهم  نواحي الطلبة  وتنمية  راك 

اإلبداع في تدريسه يجـب أن يفهم مواهب وإبداعات وقدرات الطالب املتنوعة، كما يجب أن يتحلى قدراتهم اإلبداعية، فاملعلم املبدع أو املمارس ألنماط  

اإلبداع، و  ُممار س  املعلم  يبرز دور  الطالب، وهنا  الكامنة لدى  اإلبداعية  القوى  له بتوجيه وإثارة جميع  للمنهج بمهـارات واسـتراتيجيات تسمح  ط   
 
خط

ُ
امل

ا  ُعه؛ فاملنهج  للعلم واملعرفة والفهم والشرح، الدراس ي وواض  التعليمية  الوسائل  ابتكارية، تعتمد على  إبداعية نقدية  يتأتى من منهج ُمعد  بطرق  إلبداعي 

 ( 2005املشرفي،) :ومن أهم العوامل التي تساعد على تنمية مهارا ت التفكير اإلبداعي لدى الطلبة، فالتحليل والنقد، وأخيـرا تقويم االستيعاب.

 يتفوق على حفظ املعلومات. .1
ً
 تشجيع املعلم للتفكير اإلبداعي واعتباره أمرا

 إكساب الطلبة الثقة بالنفس وتقدير ما يظهروا من إبداعات.  .2

املعرفـة،   .3 عـن  البحث  تعتمد  ومهاراته  اإلبداعي  التفكير  تنمي  وأساليب  طرق  يكون  استخدام  دبحيث  ُمرش  املعلم   دور 
ً
 ومساعد  ا

ً
عن   ا البحث  في 

 عرفة. امل

 . وفق املشاركة مع الجماعة تعليم الطلبة استخدام أساليب الحل اإلبداعي للمشكالت .٤

 إثابة وتعزيز املواهب اإلبداعية وتكريمها. .5

 ( 2002أبو العز،بعض املبادئ التي تساعد في تنمية اإلبداع من خـالل املواقف والخبرات التعليمية: )

 التفكير اإلبداعي لدى املتعلمين.تعليم املعلمين كيفية تقييم  .1

 جعل املتعلمين أكثر قابلية وحساسية للمواقف التعليمية، وتشجيعهم على تداول األفكار واستغالل املواقف الحياتية والتعامل معها.  .2

م وهادف. .3
 
 تعويد املتعلمين على كيفية التعامل مع املعلومات بشكل منظ

دة لعملية اإلبداع وأساليب التقويم الذاتي. توفير بيئة تساعد على التفكير اإلبداعي  .٤  من خالل املصادر املساع 
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 تشجع على البحث والتقص ي  واالهتمام بامليول واالتجاهات في التعليم.   ضرورة االهتمام بطرق وأساليب التعليم التـي .5

 ( 2002من أهم وسائل التفكير اإلبداعي في البيئة الصفية: )العزة،

مي يحترم األفكار اإلبداعية الجديدة إيجاد جو  .1
 
ل وداعم لألفكار اإلبداعية.  تعل  ز وإيجابي ومتقب 

 ُمعز 

 التنبيه لألفكار املتعلقة بتهديد الذات وعدم الشعور باألمن نتيجة تلك األفكار. .2

 االهتمام باألفكار التي يطرحها الطلبة وتعزيزها. و طرح أفكار جديدة مبتكرة  .3

 إعطاء وقت كاف للطلبة للتفكير. يساعد في التفكير املشترك واتخاذ القرارات و  الجو الديمقراطي الذي  .٤

 االهتمام بجميع مظاهر اإلبداع كاالستجابات اللفظية سواًء )شعرية، نثرية، والخيالية(.  .5

 باملشاركة. السماح لجميع الطلبة ، و تزويد الطلبة باملصادر الداعمة لتشجيع تنمية التفكير اإلبداعي .6

 : مهارات التفكير اإلبداعي ملنهج التربية الفنية

النم به ورعاية  الدائم  واالبتكارية واالرتقاء  اإلبداعية  املوهبة والقدرات  الذي يمتلك  اإلنسان  الحديث إلعداد  التربية بمفهومها  اإلنساني تسعى  و 

االبت  عالم  في  له  التمكين  درجات  من  درجة  اقص ى  لتحقيق  جوانبه   بجميع 
ً
عقليا الفرد  لدى  متكاملة  شخصية  بتكوين  التربية  تهتم  كما  الخالق،   كار 

 
ً
   وجسميا

ً
   وانفعاليا

ً
لى انتقال دور التربية الفنية الى ع(  2008، الحيلة  2007، فضل  2009، البشايرة  2010)عايش:  اتفقت آراء الباحثين، وقد  واجتماعيا

املهاراتالتركيز على   الطلبة،    تنمية  اإلبداعي ففإاإلبداعية لدى  العمل  الطالب يمتلك طاقة  أن  تساعده  ذا كان  تنمية موهبته؛ يمكن  الفنية في  التربية 

 ع  يقهبطت يمكن  ، وكيف  تنمية مهارات اإلبداع  ا فيالفن  ية توضح دور  و كتب ترب  ة وقد ظهرت عد
ً
العامة في ميادين    مليا ، لهذا فان التربية الفنية الحياة 

عامة اإلبداع  وتطور  يها  وتنم  املواهب  وتكشف  اإلبداع  وتطور  املواهب  تكشف  ألنها  )وقد  ؛  مهمة  و)المبرت Victor Linenfoldلد  الينفو فيكتور  ذكر   ،

والعقلي( وظائف وأهداف التربية الفنية بنفس، حيث أكدا على أن التربية الفنية تساعد في النمو اإلبداعي  كتابهما )( في  Lambert Britain, 2007بريتين

 تنمية النواحي التالية عند الطالب: 

الفني، والتفاعل معه واالستمتاع به، حيث يساعده ذلك النمو العاطفي .1 العمل  انخراطه بممارسة  للطالب من حيث  الوجدانية  الناحية  تنمية   :

 الحس ي والوجداني فيصبح بذلك مرهف الحس، رقيق الوجدان.  على تنمية وعيه

مثل التفكير الذي يتضمن استخدام العقل الذي يقوم بعمليات ذهنية    وإثارة : تنمية القدرة على التفكير املتجدد الخصب املتنوع،  النمو الفكري  .2

ل، وتوليد أفكار جدي) ر، التخي   دة(. التحليل، املقارنة، االختيار، التعميم، التصو 

ي املهارات والقدرات العضلية. النمو البدني .3  : حيث إن التربية الفنية نشاط أدائي ينم 

 : حيث تؤدي التربية الفنية بتدريب حواس الطالب على االستخدام غير املحدود عن طيق ممارسة األعمال الفنية.النمو اإلدراكي .4

توثيق الروابط اإلنسانية وتوحيد املشاعر من خالل استمتاع اآلخرين بأعمال الطلبة الفنية النمو االجتماعي: تؤدي استخدامات التربية الفنية الى   .5

ي الروابط االجتماعية فما بينهم وتزيد من تآلفهم.   التي تنقل أحاسيسهم وانفعاالتهم فتقو 

الجمالي .6 الفني  النمو  ق  التذو  تنمية  البالجمال،    وإدراك:  نفوس  في  ومعاييره  الجمال  استجابات غرس مقومات  تنمية  تعني  التذوق  فتنمية  طلبة، 

فتجعله حساسا للقيم والعالقات الجمالية، قادرا على التعر ف عليها باي مجال   هالطالب للمؤثرات الجمالية، بحيث تحقق االرتقاء بمستوى ذوق

ن العقلية الناقدة للطالب التي تستهجن القبح وتستبعده وبالتال  ي تتكون معايير جمالية لدى الطالب. يقع نظره عليه، كما أنها تكو 

اإلبداعي .7 الطالب  النمو  قدرات  وتحرك  تثير  التي  الفنية  املواقف  تنمية  خالل  من  الطلبة،  لدى  اإلبداعية  القدرة  لتنمية  الفنية  التربة  تهدف   :

ر الفرص واملجا  الت.اإلبداعية الكامنة، كطالقة األفكار واملرونة الخيالية، واألصالة، والتفاصيل، وتيس 

ي التربية الفنية القدرة على ا نمو القدرة على النقد .8 عميقة للنقد، وتفسح املجال للقعل الناقد  و تسعة  منقد املوضوعي، وتوفر أرضية ثقافية  ل: تنم 

الفن األعمال  بين  ومقارنات  تصورات  تدعمه  آخر  طراز  من  نوعية  بخبرة  مقارنتها  ويستطيع  معانيها،  بكل  الفنية  الخبرة  يعيش  املختلفة الذي  ية 

 بينها وبين الطبيعة.ما ببعضها البعض، و 

التربية الفنية ليست دراسة وتطبيقات ملهارات حرفية فقط، كما أنها ليست مادة تحفيظ، فهي ليست مجرد حقائق تحفظ بل هي نشاط ذهني إن  

، وبدني يشحذ القدرات اإلبداعية التي تنمي املوهبة لدى الطالب وهي نشاط متكامل يتيح للط
ً
الب فرص أسمى ألنماط التفاعل كي ينشط نشاطا تلقائيا

، وو 
ً
، وعقليا

َ
ي مهاراته، وعاداته، وخبراته، أي أنه ينمو جسديا ، ويتأمل، وينم  ، بكامل ذاته، فهو يشاهد ويفكر، ويدرك العالقات، ويحس 

ً
، وأخالقيا

ً
جدانيا

املمارسات  تلك  وان  اإلبداعية؛  مواهبه  لتنمية  متاحة   
ً
فرصا امل  ويجد  الفنون  في  للطلبة  املتاحة  ة  الحي  االبتكارية  على  ختلفة  اإلبداعية  قدراتهم  ي  تنم 

توفر أنشطة تعليمية تفسح املجال للتجريب،  ها  االبتكار، وتفكيرهم العلمي، وتحملهم املسؤولية، وتعلمهم مجابهة املواقف، وإحساسهم بالعالقات، ألن

الفكرية، وتفتح فرص للتفاعل بشكل إيجابي، وتيهئ مناخ مالئم للمثابرة واإلبداع والقيادة ومرونة التفكير، وتنمي استعداد ا  ز في  واملخاطرة  لطلبة للتمي 

 (2011املهنا،.   )مهارات اإلبداعمختلف نواحي 

إزنرأ و  إي  )اليوت  الرأي  في  Elliot E Eisnerكد هذا   )( فيه  كتابه  أشار  الذي  والعقل(  واإلبداع  وتطوير  إ الفن  الوعي،  تكوين  في  الفنون  أهمية  لى 

اإلنسان، و وتهذيب     تنر الجانب العقلي والتفكير اإلبداعي و طو  تساعد على تن الفنون  إ عدة جوانب في 
عد   أن  يمكن  املوهبة، و   م 

ُ
 ت

ً
التربية الفنية أنموذجا
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 ,Eisnerجديدة. )كار  فع على استخدام الخامات بطرق وأ فائدة للنمو املعرفي، وتتسع لألفكار الغريبة، وتشج    أكثرلتدريس املواد األكاديمية األخرى، فهي  

2002 ) 

تعد مركز  التي  املتحدة  بالواليات   
ً
بدءا  ،

ً
وعامليا  

ً
الفنية محليا التربية  مناهج  تطورت  للتربية لقد   

ً
متميزا  

ً
ُبعدا ولتجسيد  التربوي،  املجال  في   

ً
متميزا  

ً
ا

ر الذاتي، أي الفنية وتجاوز مرحلة التعبير الذاتي، والتي من خصائصها تركيز التربية الفنية على مساعدة الطالب على تحقيق إبداعاته من خالل التعبي

كما   البصرية،  الخبرات  من  بدال  الذاكرة  على  شمولظهر  االعتماد  وضعه)  ي اتجاه  الفنية  برونرللتربية  ]Jerome Brunerجيروم  وهو  الفنية  (  التربية 

م الذاتي، املعرفية
 
ر والتعل

 
د الطلبة باملعرفة بدال من التذك .  )  وذلك[ حيث تزو 

ً
 ( Walling, 2001لتعميق مفاهيم التربية الفنية عمليا

د لهذه االتجاهات العديد من الدراسات، التي   ي كافة جوانب الطالب و   أكدت أنوقد مه  همها الجانب أ التربية الفنية وما يتصل بها من مهارات، تنم 

 أساس  الذي يعد  و املعرفي الذي يشتمل على التفكير اإلبداعي  
ً
تنمية املوهبة لدى الطالب، وكذلك تأثر )باركان( بكتاب )جون ديوي( بعنوان)الفن خبرة(  ل  ا

 في تنمية املشاعر وبناء الخبرات املتكاملة القيمة لدى الطالب، وعليه اكد )باركان( أن سلوك الطالب في بناء العمل الذي اكد فيه أن الفن يسهم إيجا
ً
بيا

لتي تساعده على  الفني وتكوينه مرهون بالقيم الفنية التي يكتسبها من خالل الرؤيا املباشرة والتحليل ملا يشاهده من أعمال فنية فانه يكتسب البصيرة ا 

 ( 2011الريعاني، دة التنظيم للقيم الفنية.  )إعا

 : للتعليم وأساليب تدريس التربية الفنية( STEM ستم)نظام 

في جميع  املدرس ي طوير التعليم لت 2030خطة التعليم وفق رؤية اململكة أشارتلعربية السعودية بالتطوير والتحديث وقد يهتم التعليم في اململكة ا 

م عدد من املهارات وممارستها وتنميتها، وصقل املهارات ذات املوضوع املحدد )كالفن، والرسم، والتصميم( وبعضها متعدد  ، وذلك عن طريق  همراحل
 
تعل

إضافة ملهارات متعددة التخصصات، مثل مهارات التواصل والتفكير اإلبداعي، وهذه املختلفة،  املوضوعات كالقدرات البحثية الالزمة في مجال العلوم  

الوطنية    املهارات املناهج  في  حياتي  مدرجة  نمط  ليكون  التعليم  التي طورت  املتحدة  واململكة  املتحدة  الواليات  التعليم مثل  في  املتقدمة  الدول  لبعض 

 (.2011)جيانغ ليو وآخرون، . STEMبنظام التعليم  فتم دمج املواد العلمية  تطبيقي اكثر مما هو مادة نظرية 

  وليس مواد العلوم فقط،  STEMعليم  وفق نظام تفن، والرسم، والتصميم  التعليم  منظومة  طوير  تب  تلتي اهتم ا الدول    ل أو ململكة املتحدة  تعتبر ا 

خطة استراتيجية لعدد من السنوات لتطوير الجوانب التكنولوجية والعلمية عبر تكوين عدد من الهيئات التي  بناًء علىسياسة تعليمية اقتصادية،  وفق

الجانب،   واالبتكارك تدعم هذا  االستثمار  ووثيقة  والصناعية،  العلمية  لتعليم    200٤الجمعيات  األجل  طويلة  السياسات  أعمال  تحدد  في   STEMوالتي 

املتحدة.   الوطنيةئأنشحيث  اململكة  املناهج  املدراس ومجلس  املؤهالت واملناهج، ثم مجلس  تنمية  إنجلترا تدعى وكالة    ،ت هيئات مستقلة استشارية في 

، ومن ذلك  2011ثم سنة  ،  2006الرياضيات والعلوم سنة  بوقد تم حل الغرف املتخصصة  ،  متحانات والتقييم املدرس ي، وعدد من الهيئاتومجلس اال 

الحكومة ألخذ املشورة من هيئات مهنية أو مجموعة من الخبراء   تسعىقدم املشورة بشأن املناهج والتصميم، لستقلة تُ د هناك أي هيئة مُ لم تعُ   وقتال

 املختصين.

 الجانب التطبيقي للدراسة 

 
ا
 : تحليل ُمجتمع وعّينة الدراسة:  أول

 سن مادة التربية الفنية للمرحلتين الثانوية واملتوسطة، بمدارس مكتب  
تعليم شرق  يتكون مجتمع الدراسة من معلمات التربية الفنية اللواتي ُيدر 

املتوسطة ملكتب 102جدة، والبالغ عددهن ) املدارس  بلغ عدد  املتوسطة والثانوية ملكتب تعليم شرق جدة، حيث  املرحلتين  ( معلمة، وكذلك طالبات 

( )٤0تعليم شرق جدة  الثانوية  املدارس  بلغ عدد  و  املدارس )2٤( مدرسة متوسطة،  تلك  في  الطالبات  إجمالي مجموع  بلغ  طالبة،  28,753( مدرسة،   )

( فإن هناك  الطالبات،  رغبة  تلك  9وبحسب  في  الثانوية  املرحلة  طالبات  وليس جميع  الطالبات،  بعض  الفنية  التربية  مادة  فيها  يدرس  ثانوية  ( مدارس 

  (2020املدارس، وهو ما يصعب تحديده ألن املادة اختيارية لطالبات املرحلة الثانوية. )إحصائية مكتب تعليم شرق جدة لعام

لة للمعلمات تكونت من )
 
نة عشوائية ممث ة شاملة، فقد تم اختيار عي  ( معلمة من 53ولكبر حجم أعداد الطالبات وصعوبة إجراء دراسة مسحي 

( للطالبات مكونة من  اخذ عينة عشوائية ممثلة  الخبرة، وكذلك تم  ملختلف سنوات  تعليم شرق جدة،  )60مختلف مدارس مكتب  منهن  (  35( طالبة 

املتوسطة، و)طالبة ف املرحلة  الثانوية، ومن مختلف مدارس مكتب تعليم شرق جدة. والجدول )25ي  املرحلة  التربية 1( طالبة في  يبين توزيع معلمات   )

 الفنية عينة الدراسة، 
ً
 للمتغيرات الشخصية والوظيفية.  تبعا
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 توزيع أفراد العينة : (1جدول )
ا
 للمتغيرات الشخصية والوظيفية  تبعا

 %النسبة عدد التكرار الفئة املتغيرات

 
ُ
 دّرِّ الصفوف التي ت

ا
 77.358 ٤1 املتوسطة  سينها حاليا

 22.6٤2 12 الثانوية

 3.77٤ 2 سنوات  5-1 عدد سنوات الخبرة

 56.60٤ 30 سنوات  6-10

 39.623 21 سنوات 10أكثر من 

 3.77٤ 2 ماجستير الدرجة العلمية

 7.5٤7 ٤ دبلوم بعد البكالوريوس 

 88.679 ٤7 بكالوريوس 

 أهم الدورات التطويرية ملصلحة التعليم وطرق تدريس مادة التربية الفنية 

 

 

 

 
 

 1٤.286 25 جداريات بفن الفسيفساء 

 8.571 15 التعلم النشط. 

 8.000 1٤ املهارات الفنية للمشروع الفصلي. 

 6.286 11 الفن الرقمي. 

 6.286 11 تقنيات املعادن. 

 5.71٤ 10 دمج التقنية في منهج التربية الفنية. 

 5.1٤3 9 األسس اإلنشائية لأللوان الزيتية. 

 ٤.571 8 دمج اللغة الصينية في منهج التربية الفنية. 

 ٤.571 8 استراتيجيات التدريس الحديثة. 

 3.٤29 6 ملف اإلنجاز اإللكتروني. 

 3.٤29 6 تقنية الريزن. 

 2.857 5 تقنيات الخزف. 

 2.857 5 الكوالج. 

 2.286 ٤ األلوان املائية. 

 2.286 ٤ اإلدارة الصفية. 

 2.286 ٤ االثنوجرافيك في األنشطة الصفية. 

 1.71٤ 3 دورة األحبار. 

 1.71٤ 3 تشكيالت حروفية بالشاشة الحريرية.

 1.71٤ 3 اإلبداعي. فن التدريس 

 1.71٤ 3 إعداد املدربين 

 1.71٤ 3 ألوان الباستيل 

 1.71٤ 3 العروض التقديمية

 1.71٤ 3 مهارات األسئلة الصفية في منهج التربية الفنية

 1.71٤ 3 التعلم باللعب 

 1.1٤3 2 الفصل املقلوب 

 1.1٤3 2 نواتج التعلم 

 1.1٤3 2 تدريس القيم

لنا   )يتبين  الجدول  ملتغير )امل1من  العينة  أفراد  إجابات  نتائج  أن   رحلة  ( 
ً
املتوسطة( هن  التي تدرسينها حاليا اللواتي يدرسن )املرحلة  املعلمات  أن   )

( بلغ  حيث   
ً
عددا )٤1األكثر  مئوية  بنسبة   )77.358( بلغ  حيث   

ً
عددا األقل  هن  الثانوية(  )املرحلة   سن 

يدر  اللواتي  املعلمات  بينما  وبنسبة (  %12(، 

 والذي بلغ )  10-6%(.أما متغير )عدد سنوات الخبرة(، فيظهر أن املعلمات اللواتي خبرتهن )22.6٤2)
ً
%(، 56.60٤( بنسبة )30سنوات( هن األكثر عددا

 والذي بلغ )  5-1بينما املعلمات اللواتي خبرتهن )
ً
العلمية(، يبين أن املعلمات اللواتي %(.وأن متغير )الدرجة  3.77٤( وبنسبة )2سنوات( هن األقل عددا

( بلغ  والذي   
ً
األكثر عددا )بكالوريوس( هن  )٤7مؤهلهن  بنسبة   )88.679( بلغ   حيث 

ً
األقل عددا )ماجستير(هن  اللواتي مؤهلهن  املعلمات  بينما   ،)%2  )

 %(.3.77٤وبنسبة )

 توزيع الطالبات أفراد العينة : (2جدول )
ا
 للمتغيرات الشخصية ومستوى التحصيل األكاديمي للعام الدراس ي السابق  تبعا

 املرحلة الثانوية  املرحلة املتوسطة  املتغيرات

 النسبة% التكرار الفئة النسبة% التكرار الفئة

 12 3 جيد 1٤ 5 جيد مستوى التحصيل األكاديمي لجميع املواد للعام الدراس ي السابق 

 
ً
جيد  23 8 جيد جدا

 جدا

5 20 

 68 17 ممتاز 63 22 ممتاز

 0 0 مقبول  20 7 مقبول  مستوى التحصيل األكاديمي ملادة التربية الفنية للعام الدراس ي السابق 

 8 2 جيد ٤9 17 جيد

 
ً
جيد  20 7 جيد جدا

 جدا

5 20 

 72 18 ممتاز 11 ٤ ممتاز

 88 22 نعم 72 25 نعم لديك؟ مهارات اإلبداعهل تنّمي مادة التربية الفنية لديك 

 12 3 ال 28 10 ال
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( الجدول  من  لنا  ن  الدراس ي 2يتبي  للعام  املواد  لجميع  األكاديمي  تحصيلهن  )مستوى  اللواتي  الدراسة  عينة  املتوسطة  املرحلة  طالبات  أن   )

)1٤39السابق بلغ  والذي   
ً
تكرارا األكثر  هن  )ممتاز(  بتقدير  )22ه(  بنسبة  طالبة  اللو 63%(  الدراسة  عينة  الثانوية  املرحلة  طالبات  فإن  وكذلك  اتي  (، 

 والذي بلغ )1٤39)مستوى تحصيلهن األكاديمي لجميع املواد للعام الدراس ي السابق
ً
(، بينما  %68( طالبة بنسبة )17ه( بتقدير )ممتاز( هن األكثر تكرارا

 والذي بلغ )طالبات املرحلة املتوسطة اللواتي مستوى تحصيلهن األكاديمي لجميع املواد للعام الدراس ي السابق بتقدير )جيد( هن األقل تك
ً
( وبنسبة 5رارا

(1٤%  ،) 
ً
 والذي كما أن طالبات املرحلة الثانوية اللواتي مستوى تحصيلهن األكاديمي لجميع املواد للعام الدراس ي السابق بتقدير )جيد( هن األقل تكرارا

( )3بلغ  وبنسبة%  مستو 12(  اللواتي  الدراسة  عينة  املتوسطة  املرحلة  طالبات  أن  لنا  يتبين  كما  للعام %(.  الفنية  التربية  ملادة  األكاديمي  تحصيلهن  ى 

 والذي بلغ )
ً
%(، إال أن طالبات الثانوي اللواتي )مستوى تحصيلهن األكاديمي ملادة  ٤9( طالبة بنسبة )17الدراس ي السابق بتقدير )جيد( هن األكثر تكرارا

 والذي بلغ )التربية الفنية للعام الدراس ي السابق(، بتقدير )ممتاز( هن األكثر تكرار 
ً
%(، بينما طالبات املرحلة املتوسطة عينة الدراسة 72( بنسبة % )18ا

بلغ )  والذي 
ً
األقل تكرارا بتقدير )ممتاز( هن  السابق  الدراس ي  للعام  الفنية  التربية  األكاديمي ملادة  %(؛  11( وبنسبة مئوية )٤اللواتي مستوى تحصيلهن 

مستوى   اللواتي  الثانوي  طالبات  )بينما  بلغ  والذي   
ً
تكرارا األقل  )جيد(هن  بتقدير  السابق  الدراس ي  للعام  الفنية  التربية  ملادة  األكاديمي  ( 2تحصيلهن 

 %(. 8.000وبنسبة % )

ي مادة التربية الفنية لديك   كثر ؟(، هن األمهارات اإلبداعكما يبين الجدول أن طالبات املرحلة املتوسطة اللواتي أجبن )بنعم( على املتغير )هل تنم 

بلغ )  والذي 
ً
التربية 72( طالبة بنسبة )25تكرارا ي مادة  تنم  املتغير ]هل  بـ)نعم( على نفس  أجبن  اللواتي  الدراسة  الثانوية عينة  املرحلة  %(، وأن طالبات 

لديك   اإلبداعالفنية  )  مهارات  بلغ  والذي   
ً
تكرارا األكثر  )22لديك[، هن  املتوسط88( بنسبة%  املرحلة  بينما طالبات  أجبن  %(،  اللواتي  الدراسة  ة عينة 

بلغ )  والذي 
ً
األقل تكرارا   28( طالبات وبنسبة )10بـ)ال(هن 

ً
األقل تكرارا بـ)ال( هن  أجبن  اللواتي  الدراسة  الثانوية عينة  املرحلة  %(، وكذلك فإن طالبات 

 %(.  12( طالبات وبنسبة% )3والذي بلغ )

لى تقدير ممتاز ملجموع عالمات املواد للسنة السابقة من املرحلتين هن األعلى نسبة بين  ونستدل من النتائج ككل أن الطالبات اللواتي حصلن ع

ير ممتاز الطالبات عينة الدراسة، وان نسبة الطالبات اللواتي حصلن على تقدير جيد هن األقل نسبة، بينما تفاوتت الطالبات اللواتي حصلن على تقد

قدير ممتاز هو األعلى نسبة للمرحلة الثانوية بينما كان تقدير جيد هو األعلى للمرحلة املتوسطة، وهنا يتأكد أن  ملادة التربية الفنية للعام املاض ي فكان ت 

بة باملادة، وحاز التقدير مادة التربية الفنية للمرحلة الثانوية اختيارية وعليه ستبدع الطالبات اللواتي اخترن مادة التربية الفنية ألن النتائج مقترنة بالرغ

إ م جاءت  وكذلك  الثانوية.  املرحلة  لطالبات  األقل  النسبة  على  جيد  تقدير  حاز  بينما  املتوسطة  املرحلة  طالبات  لدى  األقل  النسبة  على  جابات  متاز 

ي اإل  بداع لديهن وحازت  الطالبات عينة الدراسة للمرحلتين املتوسطة والثانوية بالنسبة األعلى فإلجابة بنعم حيث تأكد لديهن أن مادة التربية الفنية تنم 

ة الدراسة.   اإلجابة )ال( على النسبة األقل لدى الطرفين وهو توافق عام لجميع الطالبات عين 
 

: تصحيح املقياس:
ا
 ثانيا

أ  )  ة دا تكونت  من  النهائية  بصورتها  منهما  استبانة  كل  نت  وتكو  للطالبات،  والثانية  للمعلمات،  األولى  استبانتين  من  حيث  50الدراسة  فقرة،   )

الباحثة مقياس ليكرت للتدرج الخماس ي بهدف قياس آراء أفراد عينة الدراسة، وتم إعطاء موافق بشدة ) ( درجات،  ٤( درجات، وموافق )5استخدمت 

( )(  3ومحايد  موافق  وغير  )نيدرجت(  2درجات،  بشدة  موافق  وغير   ،1( إشارة  وضع  منهن  وطلب  واحدة،  درجة  درجة  √(  تعكس  التي  اإلجابة  أمام   )

 موافقتهن، وقد اعتمد التصنيف التالي للحكم على املتوسطات الحسابية:  

 )مرتفعة([  5.00 -3.68)متوسطة(، ومن  3.67 -2.3٤)منخفضة(، ومن  2.33   -1.00]من 

 وقد تم احتساب املقياس من خالل استخدام املعادلة التالية: 
 

 (1الحد األدنى للمقياس ) -( 5الحد األعلى للمقياس )

 (  3عدد املستويات املطلوبة )          

 .لنهاية كل فئة  (1.33)ومن ثم إضافة الجواب                  1.33     

 

 :
ا
 ألداة املعلمات:والصدق البنائي لثبات اثالثا

  طريقة )كرونباخ ألفا(، التي  
ً
تعتمد يقيس صدق األداة ما وُضعت األداة لقياسه، أما الثبات فهو معامل ارتباط، يقاس بعدة طرق أكثرها شيوعا

 
ً
طريقة إعادة االختبار، على عينة قبلية ومن  على االتساق الداخلي، لألسئلة مع بعضها البعض، ومع كل األسئلة بصفة عامة، ومن مقاييس الثبات أيضا

إمكانية االعتماد عل للتأكد من  األداة  ثبات  اختبار  لنتائج متماثلة، والغاية من  املختبرة، وبالتوصل  املجموعة  يها في اإلجابة عن ثم يكرر االختبار لنفس 

( ( لقياس درجة املصداقية إلجابات مجتمع الدراسة على أسئلة ألفا  كرونباخأسئلة الدراسة وتحقيق أهدافها، وقد استخدم مقياس االتساق الداخلي 

بين )صفر تتراوح  اإليجابيات ولذا فان قيمتها  بين  الداخلي  الثبات  أنها معامل  ألفا على  لهذا 1-االستبانة. ويمكن تفسير   
ً
املقبولة إحصائيا القيمة  ( وأن 

، مما يؤكد    الستبانة املعلماتوقد أظهرت نتائج احتساب هذا املعامل أن ثبات الفقرات    (Sekaran, 2003: 84)( فأكثر.   0.60املقياس هي )
ً
كان مقبوال

 . ( التالي3إمكانية االعتماد على االستبانة في اإلجابة عن أسئلة الدراسة، كما يوضح ذلك جدول )
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 معامالت كرونباخ ألفا الخاصة بمجالت الدراسة : (3جدول )
 معامل كرونباخ ألفا  الفقراتعدد  املجال

 0.8٤6 17 محتوى الكتاب 

 0.71٤ 8 لغة الكتاب وأسلوب العرض 

 0.72٤ 8 إخراج الكتاب

 0.733 17 تقويم أدلة املعلم 

 0.900 50 "تقويم كتاب معلم التربية الفنية ودليل املعلم" ككل

 إذا زاد عن )( أن معامالت كرونباخ ألفا مقبولة ألغراض 3يظهر من الجدول )
ً
 (.0.60الدراسة؛ حيث يعتبر معامل الثبات )كرونباخ ألفا( مقبوال

   داة الدراسة:أل  ئيبناالصدق ال

الكلية  بالدرجة  الدراسة  مجاالت  من  مجال  كل  ارتباط  مدى  ويبين  إليها،  الوصول  األداة  تريد  التي  األهداف  تحقق  مدى  يقيس  البنائي  الصدق 

األ  الدراسة،  ،  داة لفقرات  أداة  بناء  )  وللتأكد من صدق  استطالعية مكونة من  بسحب عينة  األداة  تطبيق  اختبار إلمكانية  إجراء  ، من معلمة(  20تم 

و  أسبوعين،  فترة  بينهما  متباعدتين  تجربتين  على  طبقت  الدراسة  فقراتمجتمع  بين  االرتباط  معامالت  حساب  الكلي   تم  املجال  من  وكل  مجال،  كل 

   داة أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجالت األ   ت النتائج بين  حيثلي، واملقياس الك
ً
وبذلك يعتبر جميع   α= 0.05عند مستوى معنوية     دالة إحصائيا

ن( أدناه ت٤، والجداول )(2018)صافي، لقياسه تصادقه ملا وضع ألداة ا  مجالت  . ذلك بي 

    :ودليل املعلمالصدق البنائي ملقياس تقويم كتاب التربية الفنية 

 معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات املجال األول والدرجة الكلية للمجال واملقياس )تقويم كتاب التربية الفنية ودليل املعلم( ككل : (4جدول )

 تقييم كتاب معلم التربية الفنية ودليل املعلم ككل  ككل  محتوى الكتاب رقم الفقرة 

1 
** 0.800 لالرتباط معامل بيرسون   0.298 **  

 0.020 0.000 القيمة االحتمالية 

2 
** 0.825 معامل بيرسون لالرتباط   0.5٤5 **  

 0.013 0.000 القيمة االحتمالية 

3 
** 0.837 معامل بيرسون لالرتباط   0.٤83 **  

 0.031 0.000 القيمة االحتمالية 

٤ 
** 0.691 معامل بيرسون لالرتباط   0.706 **  

 0.031 0.011 القيمة االحتمالية 

5 
** 0.598 معامل بيرسون لالرتباط   0.768 **  

 0.030 0.005 القيمة االحتمالية 

6 
** 0.566 معامل بيرسون لالرتباط   0.751 **  

 0.0٤0 0.009 القيمة االحتمالية 

7 
*0.872 معامل بيرسون لالرتباط   0.750*  

 0.00٤ 0.002 القيمة االحتمالية 

8 
** 0.63٤ معامل بيرسون لالرتباط   0.290*  

 0.006 0.003 القيمة االحتمالية 

9 
*0.551 معامل بيرسون لالرتباط   0.788*  

 0.008 0.001 القيمة االحتمالية 

10 
** 0.868 معامل بيرسون لالرتباط   0.٤68*  

 0.037 0.000 القيمة االحتمالية 

11 
*0.56٤ معامل بيرسون لالرتباط   0.٤29*  

 0.009 0.008 القيمة االحتمالية 

12 
*0.582 معامل بيرسون لالرتباط   0.٤65*  

 0.039 0.002 القيمة االحتمالية 

13 
** 0.825 معامل بيرسون لالرتباط   0.67٤ **  

 0.00٤ 0.000 القيمة االحتمالية 

1٤ 
*0.٤79 معامل بيرسون لالرتباط   0.709 **  

 0.000 0.026 القيمة االحتمالية 

15 
*0.532 معامل بيرسون لالرتباط  * 0.٤36*  

 0.002 0.020 القيمة االحتمالية 

** 0.860 معامل بيرسون لالرتباط  16  0.830 **  
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 0.009 0.000 القيمة االحتمالية 

17 
** 0.737 معامل بيرسون لالرتباط   0.601*  

 0.006 0.000 القيمة االحتمالية 

 ككل  محتوى الكتاب

** 0.610 1.000 بيرسون لالرتباط معامل   

 0.00٤  القيمة االحتمالية 

 20 20 العدد

 (α ≤0.01** معامالت ارتباط مقبولة ودالة عند مستوى الدللة )     (α ≤0.05*معامالت ارتباط مقبولة ودالة عند مستوى الدللة )  

املبينة دالة عند  أعاله  (  ٤يظهر من الجدول ) ارتباط قوي، وهي معامالت   (α=  0.05  )معنوية  مستوى أن معامالت االرتباط  وهذا يدل على وجود معامل 

 مقبولة ألغراض تطبيق الدراسة.

 الفنية ودليل املعلم( ككل معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات املجال الثاني والدرجة الكلية للمجال واملقياس )تقويم كتاب التربية  : (5جدول )

 تقييم كتاب معلم التربية الفنية ودليل املعلم ككل  لغة الكتاب وأسلوب العرض ككل  رقم الفقرة

1 
*0.781 معامل بيرسون لالرتباط   0.660*  

 0.001 0.30 القيمة الحتمالية 

2 
** 0.593 معامل بيرسون لالرتباط   0.٤28*  

 0.008 0.006 القيمة الحتمالية 

3 
** 0.6٤6 معامل بيرسون لالرتباط   0.573*  

 0.003 0.002 القيمة الحتمالية 

٤ 
** 0.63٤ معامل بيرسون لالرتباط   0.602 **  

 0.009 0.003 القيمة الحتمالية 

5 
** 0.729 معامل بيرسون لالرتباط   0.523 

 0.003 0.000 القيمة الحتمالية 

6 
** 0.52٤ معامل بيرسون لالرتباط   0.6٤9 **  

 0.002 0.003 القيمة الحتمالية 

7 
*0.571 معامل بيرسون لالرتباط   0.٤0٤*  

 0.008 0.008 القيمة الحتمالية 

8 
*0.7٤٤ معامل بيرسون لالرتباط   0.618*  

 0.006 0.007 القيمة الحتمالية 

 لغة الكتاب وأسلوب العرض ككل 

** 0.625 1.000 معامل بيرسون لالرتباط   

 0.003  القيمة الحتمالية 

 20 20 العدد 

 ( α ≤0.01** معامالت ارتباط مقبولة ودالة عند مستوى الدللة )(          α ≤0.05معامالت ارتباط مقبولة ودالة عند مستوى الدللة )

وهذا يدل على وجود معامل ارتباط قوي، وهي معامالت مقبولة    α=  0.05معنوية    مستوى ( أن معامالت االرتباط املبينة دالة عند  5يظهر من الجدول )

                                                                                                                  .ألغراض تطبيق الدراسة

 معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات املجال الثالث والدرجة الكلية للمجال واملقياس )تقويم كتاب التربية الفنية ودليل املعلم( ككل : (6جدول )

 تقييم كتاب معلم التربية الفنية ودليل املعلم ككل   إخراج الكتاب ككل  رقم الفقرة 

1 
**0.63٤ معامل بيرسون لالرتباط   0.٤18**  

 0.006 0.003 القيمة االحتمالية 

2 
**0.676 معامل بيرسون لالرتباط   0.6٤6**  

 0.005 0.002 القيمة االحتمالية 

3 
**0.792 معامل بيرسون لالرتباط   0.811**  

 0.000 0.000 االحتمالية القيمة 

٤ 
**0.789 معامل بيرسون لالرتباط   0.6٤8**  

 0.002 0.000 القيمة االحتمالية 

5 
*0.552 معامل بيرسون لالرتباط   0.٤02*  

 0.009 0.12 القيمة االحتمالية 

6 
**0.656 معامل بيرسون لالرتباط   0.٤99**  

 0.025 0.002 القيمة االحتمالية 

7 
**0.636 بيرسون لالرتباط معامل   0.809**  

 0.000 0.003 القيمة االحتمالية 

**0.819 معامل بيرسون لالرتباط  8  0.721**  
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 0.000 0.000 القيمة االحتمالية 

**0.881 1.000 معامل بيرسون لالرتباط  إخراج الكتاب" ككل"   

 القيمة االحتمالية 
 

0.000 

 20 20 العدد

 ( α ≤0.01** معامالت ارتباط مقبولة ودالة عند مستوى الدللة )    (α ≤0.05مقبولة ودالة عند مستوى الدللة )*معامالت ارتباط  

املبينة دالة عند  6يظهر من الجدول ) االرتباط  يدل على وجود معامل ارتباط قوي، وهي معامالت مقبولة    مما  α=  0.05معنوية    مستوى ( أن معامالت 

                                          .ألغراض تطبيق الدراسة

 (تقويم كتب التربية الفنية ودليل املعلم )ككل معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات املجال الرابع والدرجة الكلية )للمجال واملقياس(: (7جدول )
 تقييم كتاب معلم التربية الفنية ودليل املعلم ككل   استبانة تقويم أدلة املعلم ككل  الفقرةرقم 

1 
 *0.٤98 ** 0.588 معامل بيرسون لالرتباط 

 0.026 0.006 القيمة االحتمالية 

2 
 *0.5٤3 ** 0.6٤0 معامل بيرسون لالرتباط 

 0.013 0.002 القيمة االحتمالية 

3 
 *0.٤5٤ ** 0.672 لالرتباط معامل بيرسون 

 0.0٤٤ 0.001 القيمة االحتمالية 

٤ 
 ** 0.805 ** 0.865 معامل بيرسون لالرتباط 

 0.000 0.000 القيمة االحتمالية 

5 
 ** 0.٤81 *0.500 معامل بيرسون لالرتباط 

 0.031 0.025 القيمة االحتمالية 

6 
 *0.555 ** 0.72٤ معامل بيرسون لالرتباط 

 0.011 0.000 االحتمالية القيمة 

7 
 ** 0.٤57 *0.٤80 معامل بيرسون لالرتباط 

 0.003 0.032 القيمة االحتمالية 

8 
 0.557 *0.٤92 معامل بيرسون لالرتباط 

 0.002 0.028 القيمة االحتمالية 

9 
 ** 0.572 ** 0.577 معامل بيرسون لالرتباط 

 0.005 0.008 القيمة االحتمالية 

10 
 ** 0.730 ** 0.753 بيرسون لالرتباط معامل 

 0.000 0.000 القيمة االحتمالية 

11 
 ** 0.٤65 *0.5٤0 معامل بيرسون لالرتباط 

 0.003 0.01٤ القيمة االحتمالية 

12 
 ** 0.823 ** 0.883 معامل بيرسون لالرتباط 

 0.000 0.000 القيمة االحتمالية 

13 
 ** 0.802 ** 0.871 معامل بيرسون لالرتباط 

 0.000 0.000 القيمة االحتمالية 

1٤ 
 ** 0.710 ** 0.779 معامل بيرسون لالرتباط 

 0.000 0.000 القيمة االحتمالية 

15 
 ** 0.769 ** 0.835 معامل بيرسون لالرتباط 

 0.000 0.000 القيمة االحتمالية 

16 
 ** 0.751 ** 0.663 معامل بيرسون لالرتباط 

 0.000 0.001 االحتمالية القيمة 

17 
 ** 0.677 ** 0.735 معامل بيرسون لالرتباط 

 0.001 0.000 القيمة االحتمالية 

 استبانة تقويم أدلة املعلم)ككل( 
 ** 0.86٤ 1.000 معامل بيرسون لالرتباط 

 0.000  القيمة االحتمالية 
 20 20 العدد

 (α ≤0.01** معامالت ارتباط مقبولة ودالة عند مستوى الدللة )  (α ≤0.05الدللة ) *معامالت ارتباط مقبولة ودالة عند مستوى   

وهذا يدل على وجود معامل ارتباط قوي، وهي معامالت مقبولة   α=  0.05معنوية    مستوى ( أن معامالت االرتباط املبينة دالة عند  7يظهر من الجدول )

 ألغراض تطبيق الدراسة.

: الثبات 
ا
 ألداة الطالبات: والصدق البنائي رابعا

الداخلي ) االتساق  ألفاتم احتساب مقياس  نتائج احتساب  كرونباخ  أظهرت  األداة، وقد  أسئلة  الطالبات على  املصداقية إلجابات  ( لقياس درجة 

ح ذلك الجدول )هذا   
، مما يؤكد إمكانية االعتماد على األداة في اإلجابة عن أسئلة الدراسة، ويوض 

ً
 ( التالي:8املعامل أن ثبات الفقرات كان مقبوال

 معامالت كرونباخ ألفا الخاصة بمجالت الدراسة: (8جدول )
 معامل كرونباخ ألفا  عدد الفقرات املجال

 0.8٤7 20 الفنية وطرق وأساليب تدريسها في تنمية قدراتي اإلبداعية دور معلمة مادة التربية 

 0.798 15 دور محتوى وأهداف مادة التربية الفنية في تنمية موهبتي وقدراتي اإلبداعية 

 0.865 15 مهاراتي اإلبداعية دور الوسائل التعليمية واألنشطة ملادة التربية الفنية في تنمية 

 0.892 50 " ككل مهارات اإلبداع"أثر التربية الفنية في تنمية 

 (.0.60مقبول إذا زاد عن )مقبولة ألغراض الدراسة؛ حيث يعتبر معامل الثبات )كرونباخ ألفا(  ( أن معامالت كرونباخ ألفا 8يظهر من الجدول )
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 صدق بناء أداة الدراسة:

، من مجتمع الدراسة طالبة(  20)تم إجراء اختبار إلمكانية تطبيق األداة بسحب عينة استطالعية مكونة من  للتأكد من صدق بناء أداة الدراسة،  

فقرات كل مجال، وكل من املجال الكلي واملقياس الكلي، حيث  طبقت على تجربتين متباعدتين بينهما فترة أسبوعين، وتم حساب معامالت االرتباط بين  

 عند مستوى  ابينت النتائج أن جميع معامالت االرتباط في جميع مج
ً
وبذلك يعتبر جميع مجالت األداة صادقه    α= 0.05معنوية  الت األداة دالة إحصائيا

ن ذ( ت11-9والجداول )، (2018)صافي، ملا وضعت لقياسه  لك. بي 

 
ا
    : طالباتمن وجهة نظر ال مهارات اإلبداع: الصدق البنائي ملقياس أثر التربية الفنية في تنمية أول

 للطالبات ككل مهارات اإلبداعأثر التربية الفنية في تنمية ) معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات املجال األول والدرجة الكلية للمجال واملقياس: (9جدول )
 

التربية الفنية وطرق وأساليب تدريسها في تنمية  دور معلمة مادة 

 قدراتي اإلبداعية

في تنمية   ثر التربية الفنيةأ 

 1 ككل  املوهبة واإلبداع
 ** 0.677 ** 0.909 معامل بيرسون لالرتباط 

 0.001 0.000 القيمة االحتمالية 

2 
 *0.506 ** 0.758 معامل بيرسون لالرتباط 

 0.023 0.000 القيمة االحتمالية 

3 
 *0.610 ** 0.615 معامل بيرسون لالرتباط 

 0.003 0.00٤ القيمة االحتمالية 

٤ 
 *0.585 *0.698 معامل بيرسون لالرتباط 

 0.00٤ 0.030 القيمة االحتمالية 

5 
 *0.501 ** 0.811 معامل بيرسون لالرتباط 

 0.02٤ 0.000 القيمة االحتمالية 

6 
 *0.679 *0.739 معامل بيرسون لالرتباط 

 0.001 0.000 القيمة االحتمالية 

7 
 *0.535 *0.٤59 معامل بيرسون لالرتباط 

 0.015 0.0٤2 القيمة االحتمالية 

8 
 ** 0.683 ** 0.766 معامل بيرسون لالرتباط 

 0.001 0.000 القيمة االحتمالية 

9 
 *0.٤63 ** 0.596 معامل بيرسون لالرتباط 

 0.0٤0 0.006 االحتمالية القيمة 

10 
 *0.517 ** 0.817 معامل بيرسون لالرتباط 

 0.020 0.000 القيمة االحتمالية 

11 
 *0.551 ** 0.835 معامل بيرسون لالرتباط 

 0.012 0.000 القيمة االحتمالية 

12 
 0.618 *0.553 معامل بيرسون لالرتباط 

 0.007 0.002 القيمة االحتمالية 

13 
 *0.٤89 ** 0.793 بيرسون لالرتباط معامل 

 0.029 0.000 القيمة االحتمالية 

1٤ 
 *0.٤79 *0.٤80 معامل بيرسون لالرتباط 

 0.033 0.032 القيمة االحتمالية 

15 
 ** 0.598 ** 0.57٤ معامل بيرسون لالرتباط 

 0.005 0.008 القيمة االحتمالية 

16 
 *0.5٤2 ** 0.817 معامل بيرسون لالرتباط 

 0.01٤ 0.000 القيمة االحتمالية 

17 
 ** 0.58٤ ** 0.835 معامل بيرسون لالرتباط 

 0.007 0.000 القيمة االحتمالية 

 *0.623 *0.٤77 معامل بيرسون لالرتباط  18

 0.005 0.038 القيمة االحتمالية 

 *0.522 ** 0.793 معامل بيرسون لالرتباط  19

 0.018 0.000 القيمة االحتمالية 

 ** 0.695 ** 0.585 معامل بيرسون لالرتباط  20

 0.007 0.007 القيمة االحتمالية 

دور معلمة مادة التربية الفنية وطرق وأساليب  

 تدريسها في تنمية قدراتي اإلبداعية 

 ** 0.780 1.000 معامل بيرسون لالرتباط 

 القيمة االحتمالية 
 

0.000 

 20.000 20.000 العدد

 (α ≤0.01** معامالت ارتباط مقبولة ودالة عند مستوى الدللة ) (α ≤0.05مقبولة ودالة عند مستوى الدللة ) *معامالت ارتباط 

( الجدول  عند مستوى معنوية  9يظهر من  دالة  إزاء كل فقرة  املبينة  االرتباط  أن معامالت   )0.05  =α   وهي ارتباط قوي،  يدل على وجود معامل  وهذا 

 ألغراض تطبيق الدراسة. معامالت مقبولة 
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 لطالبات ككل لمعامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات املجال الثاني والدرجة الكلية للمجال واملقياس أثر التربية الفنية في تنمية مهارات اإلبداع : (10جدول )
 

دور محتوى وأهداف مادة التربية الفنية في تنمية موهبتي وقدراتي 

 اإلبداعية 

 "في تنمية املوهبة واإلبداع ية الفنيةاثر الترب"

 1 ككل 
 *0.521 *0.63٤ معامل بيرسون لالرتباط 

 0.00٤ 0.006 القيمة االحتمالية 

2 
 *0.639 *0.582 معامل بيرسون لالرتباط 

 0.003 0.032 القيمة االحتمالية 

3 
 ** 0.629 ** 0.728 معامل بيرسون لالرتباط 

 0.003 0.000 القيمة االحتمالية 

٤ 
 ** 0.578 ** 0.699 معامل بيرسون لالرتباط 

 0.008 0.001 القيمة االحتمالية 

5 
 *0.78٤ ** 0.633 معامل بيرسون لالرتباط 

 0.00٤ 0.003 القيمة االحتمالية 

6 
 *0.5٤5 ** 0.655 معامل بيرسون لالرتباط 

 0.013 0.002 القيمة االحتمالية 

7 
 *0.532 *0.٤71 معامل بيرسون لالرتباط 

 0.002 0.036 القيمة االحتمالية 

8 
 *0.533 *0.٤76 معامل بيرسون لالرتباط 

 0.015 0.03٤ القيمة االحتمالية 

9 
 ** 0.7٤7 ** 0.873 معامل بيرسون لالرتباط 

 0.000 0.000 القيمة االحتمالية 

10 
 *0.5٤6 ** 0.662 معامل بيرسون لالرتباط 

 0.013 0.001 االحتمالية القيمة 

11 
 ** 0.765 ** 0.750 معامل بيرسون لالرتباط 

 0.000 0.000 القيمة االحتمالية 

12 
 ** 0.789 ** 0.687 معامل بيرسون لالرتباط 

 0.000 0.001 القيمة االحتمالية 

13 
 ** 0.711 ** 0.791 معامل بيرسون لالرتباط 

 0.000 0.000 القيمة االحتمالية 

1٤ 
 ** 0.٤87 ** 0.699 معامل بيرسون لالرتباط 

 0.029 0.001 القيمة االحتمالية 

15 
 ** 0.610 ** 0.605 معامل بيرسون لالرتباط 

 0.00٤ 0.006 القيمة االحتمالية 

دور محتوى وأهداف مادة التربية الفنية في تنمية 

 موهبتي وقدراتي اإلبداعية 

 ** 0.892 1.000 معامل بيرسون لالرتباط 

 القيمة االحتمالية 
 

0.000 
 20.000 20.000 العدد

 (α ≤0.01** معامالت ارتباط مقبولة ودالة عند مستوى الدللة ) (α ≤0.05*معامالت ارتباط مقبولة ودالة عند مستوى الدللة ) 

( الجدول  لنا من  عند مستوى معنوية  10يتبين  دالة  املبينة  االرتباط  أن معامالت   )0.05   =α   وهي معامالت ارتباط قوي،  يدل على وجود معامل  وهذا 

 مقبولة ألغراض تطبيق الدراسة.

 واملقياس )أثر التربية الفنية في تنمية مهارات اإلبداع الطالبات ككلمعامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات املجال الثالث والدرجة الكلية للمجال : (11جدول )
 

دور الوسائل التعليمية واألنشطة ملادة التربية الفنية في تنمية  

 مواهبي وقدراتي اإلبداعية 

 ككل  "في تنمية املوهبة واإلبداع اثر التربية الفنية"

1 
 ** 0.566 ** 0.686 معامل بيرسون لالرتباط 

 0.009 0.001 القيمة االحتمالية 

2 
 ** 0.767 ** 0.861 معامل بيرسون لالرتباط 

 0.000 0.000 القيمة االحتمالية 

3 
 *0.633 *0.٤90 معامل بيرسون لالرتباط 

 0.001 0.028 القيمة االحتمالية 

٤ 
 ** 0.600 ** 0.733 معامل بيرسون لالرتباط 

 0.005 0.000 القيمة االحتمالية 

5 
 *0.507 *0.٤76 معامل بيرسون لالرتباط 

 0.015 0.03٤ القيمة االحتمالية 

6 
 *0.٤٤9 *0.51٤ معامل بيرسون لالرتباط 

 0.0٤7 0.020 القيمة االحتمالية 

7 
 ** 0.66٤ ** 0.611 معامل بيرسون لالرتباط 

 0.001 0.00٤ القيمة االحتمالية 

8 
 ** 0.863 ** 0.7٤8 معامل بيرسون لالرتباط 

 0.000 0.000 القيمة االحتمالية 

9 
 *0.٤07 *0.530 معامل بيرسون لالرتباط 

 0.008 0.016 القيمة االحتمالية 

10 
 ** 0.775 ** 0.880 معامل بيرسون لالرتباط 

 0.000 0.000 القيمة االحتمالية 

11 
 ** 0.771 ** 0.872 معامل بيرسون لالرتباط 

 0.000 0.000 القيمة االحتمالية 

12 
 *0.688 *0.536 معامل بيرسون لالرتباط 

 0.0٤1 0.015 القيمة االحتمالية 
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13 
 ** 0.72٤ ** 0.831 معامل بيرسون لالرتباط 

 0.000 0.000 القيمة االحتمالية 

1٤ 
 ** 0.760 ** 0.689 معامل بيرسون لالرتباط 

 0.000 0.001 القيمة االحتمالية 

15 
 ** 0.670 ** 0.765 لالرتباط معامل بيرسون 

 0.001 0.000 القيمة االحتمالية 

دور الوسائل التعليمية واألنشطة ملادة التربية  

 الفنية في تنمية مواهبي وقدراتي اإلبداعية 

 ** 0.891 1.000 معامل بيرسون لالرتباط 

 القيمة االحتمالية 
 

0.000 

 20.000 20.000 العدد

 (α ≤0.01** معامالت ارتباط مقبولة ودالة عند مستوى الدللة ) (α ≤0.05مقبولة ودالة عند مستوى الدللة ) *معامالت ارتباط 

( الجدول  مستوى معنوية  11يبين  عند  دالة  املبينة  االرتباط  أن معامالت   )0.05  =α   وهي معامالت مقبولة قوي،  ارتباط  وجود معامل  يدل على  وهذا 

 لتطبيق الدراسة.

: أساليب تحليل البيانات بطريقة املعالجات اإلحصائية: 
ا
 خامسا

وذلك من أجل توظيف البيانات   (SPSS) االعتماد على عدد من األساليب اإلحصائية وباستخدام برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  تم 

ضوء   وفي  فرضياتها،  واختبار  الدراسة  أهداف  لتحقيق  عليها  الحصول  تم  تم التي  فقد  التحليل  وأغراض  القياس  وأساليب  الدراسة  متغيرات  طبيعة 

 استخدام األساليب اإلحصائية التالية: 

 التكرارات والنسب املئوية للمتغيرات الشخصية وللمالحظات واملقترحات  •

 اختبار درجة املصداقية والثبات لبيانات أداة الدراسة.  •

ركزية هي عبارة عن قيم تنزع إلى مركز معين، أي أنها تتجه نحو قيمة معينة تقع في املركز أو تقترب  مقاييس النزعة املركزية: إن مقاييس النزعة امل •

)باسم،   منه  املحسوبة  العينة  بيانات  ما، من خالل  داللة معينة عن مجتمع  لتعطي  املدروس،  املقياس  وذلك حسب  تم  ٤6،  2003منه،  وقد   ،)

 استخدام الوسط الحسابي كأحد هذه املقاييس: 

 : استخدم الوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة على االستبانة الختبار أسئلة الدراسة. الوسط الحسابي

اختالف مقاييس التشتت  أو  انحرافات  إذ تقيس  املركز،  ابتعادها عن  أي مدى  البيانات اإلحصائية بشكل كمي،  انتشار  التشتت مدى  تبين مقاييس   :

 املعايير الذي هو عادة أحد األوساط الحسابية، هذا وقد تم استخدام أهم هذه املقاييس وهي:  املفردات عن أحد املستويات أو

املتغير نفسه، ويعتبر من  النحراف املعياري   بوحدات 
ً
الحسابي مقاسا القيم عن وسطها  ت 

 
ر عن مقدار تشت القياس ي، ويعب  باالنحراف   

ً
أحيانا : ويسمى 

ت ويقف في 
 
 مقدمتها عند التطبيق. أهم مقاييس التشت

 ( ملتغيرات الدراسة one sample Kolmogorov Smirnov testتم تطبيق ) 

 (. way-ANOVA-3تحليل التباين الثالثي )

: عرض النتائج 
ا
 سادسا

أفراد عينة الدراسة على أسئلة األداة:   .1 إجابات املعلمات  التي  نتائج تحليل  الدراسة  أسئلة  بناًء على  النتائج  هدفت لتقويم كتابي سيتم عرض 

 التربية الفنية، ودليل املعلم: 

افات املعيارية ملجالت: (12جدول )  (53)ن= ]تقويم كتاب التربية الفنية ودليل املعلم[  األوساط الحسابية والنحر
 الرتبة الدرجة  النحراف املعياري  الوسط الحسابي  املجال الرقم

 1 مرتفعة 0.٤63 ٤.361 محتوى الكتاب  1
 2 مرتفعة 0.٤9٤ ٤.309 إخراج الكتاب 3
 3 مرتفعة 0.٤37 ٤.272 تقويم أدلة املعلم  4

 ٤ مرتفعة 0.511 ٤.253 لغة الكتاب وأسلوب العرض  2
  مرتفعة 0.378 ٤.306 تقويم كتاب التربية الفنية ودليل املعلم ككل 

(، كان أعالها للمجال ٤.361-٤.253" تقويم كتاب التربية الفنية ودليل املعلم "تراوحت بين )  ملجاالت( أن األوساط الحسابية  12يبين الجدول )

[ الكتاب[األول  )  محتوى  بلغ  حسابي  )٤.361بمتوسط  الثالث  املجال  يليه  مرتفعة،  بدرجة  الكتاب(  حسابيإخراج  بمتوسط  الثانية  املرتبة  في  بلغ    ( 

(٤.309( الثاني  املجال  األخيرة  وباملرتبة  بدرجة مرتفعة،  العرض(  وأسلوب  الكتاب  )لغة  بلغ  بمتوسط حسابي  املتوسط 253.٤(  وبلغ  بدرجة مرتفعة،   )

 ( بدرجة مرتفعة. ٤.306الحسابي للمقياس ]تقويم كتاب معلم التربية الفنية ودليل املعلم( ككل )
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 الكتاباملجال األول: محتوى 

افات املعيارية لفقرات : (13جدول )  ( 53محتوى الكتاب[ واملجال ككل )ن= ]األوساط الحسابية والنحر
 الرتبة الدرجة  النحراف املعياري  الوسط الحسابي  الفقرة الرقم
 1 مرتفعة 0.772 ٤.566 يتناسب محتوى الكتاب مع مستوى الطالبات.  2
 2 مرتفعة 0.798 ٤.5٤7 الطالبات. يراعي الفروق الفردية بين  ٤
 3 مرتفعة 0.607 ٤.5٤7 توجه املادة العلمية إلى مزيد من القراءة الخارجية.  11

 ٤ مرتفعة 0.77٤ ٤.5٤7 ترتبط املادة العلمية باملواد الدراسية األخرى.  8
 5 مرتفعة 0.775 ٤.528 يوجد لهذا املحتوى أهداف محددة.  1
 6 مرتفعة 0.722 ٤.٤53 املوضوعات بالترابط والتكامل. تتسم  6
 7 مرتفعة 0.8٤2 ٤.٤15 يواكب املحتوى تطورات العصر.  5

 8 مرتفعة 0.706 ٤.3٤0 يستخدم مداخل حديثة في تدريس الوحدات.  12
 9 مرتفعة 0.876 ٤.3٤0 يوجد توازن بين موضوعات الكتاب في ضوء أهداف املنهج.  3
 10 مرتفعة 0.992 ٤.302 املحتوى بمشكالت البيئة ويعالجها. يرتبط  10
 11 مرتفعة 0.863 ٤.283 يركز املحتوى على تنمية التفكير واإلبداع.  13

 12 مرتفعة 0.818 ٤.283 يلبي احتياجات املتعلمين وميولهم.  17
 13 مرتفعة 1.0٤1 ٤.26٤ يخلو من الحشو والتكرار.  15
 1٤ مرتفعة 1.133 ٤.208 االجتماعية والثقافية واالقتصادية في املجتمع.يراعي القيم  9
 15 مرتفعة 0.885 ٤.208 ينمي مهارات التعلم الذاتي.  16

 16 مرتفعة 0.988 ٤.151 يراعي التنوع بين البيئات املختلفة.  7
 17 مرتفعة 0.907 ٤.151 يحتوي على مادة علمية إثرائيه.  1٤

  مرتفعة 0.٤63 ٤.361 ككل " محتوى الكتاب     "

( الجدول  بين )13يبين  الكتاب[ تراوحت  الحسابية لفقرات ]محتوى  أن األوساط  للفقرة رقم )566.٤-151.٤(  أعالها  ( والتي تنص على 2(، كان 

( بمتوسط حسابي  الطالبات(  الكتاب مع مستوى  ا ٤.566)يتناسب محتوى  وباملرتبة  وبدرجة مرتفعة،   )( رقم  الفقرة  )يراعي  7ألخيرة  تنص على  والتي   )

( رقم  والفقرة  املختلفة(  البيئات  بين  )1٤التنوع  حسابي  بمتوسط  إثرائيه(  علمية  مادة  على  )يحتوي  على  تنص  والتي  وبلغ 151.٤(  مرتفعة،  وبدرجة   )

 ( وبدرجة مرتفعة. ٤.361الوسط الحسابي للمجال ]محتوى الكتاب[ ككل )

 املجال الثاني: لغة الكتاب وأسلوب العرض       

افات املعيارية لفقرات املجال ]لغة الكتاب وأسلوب العرض[ واملجال ككل )ن= : (14جدول )  ( 53األوساط الحسابية والنحر
 الرتبة الدرجة  النحراف املعياري  الوسط الحسابي  الفقرة  الرقم
 1 مرتفعة  0.83٤ ٤.358 األساسية بشكل واضح.تبرز املفاهيم والتعميمات  ٤
 2 مرتفعة  0.85٤ ٤.3٤0 ترتبط الصورة أو الشكل ارتباطا جذريا بالنص. 5
 2 مرتفعة  0.807 ٤.3٤0 يتضمن قائمة باملراجع واملصادر املعينة. 7
 ٤ مرتفعة  0.803 ٤.321 تستخدم اللغة السليمة السهلة الواضحة في عرض املعلومات. 1
 5 مرتفعة  1.022 ٤.26٤ يتنوع أسلوب العرض بما يتناسب مع املوضوع املقدم.  2
 6 مرتفعة  0.826 ٤.170 يتضمن قائمة باملراجع واملصادر املعينة. 8
 6 مرتفعة  0.978 ٤.075 يوجد أشكال ورسوم أو صور واضحة لإلرشاد.  5
 7 مرتفعة  0.917 ٤.075 يراعى عنصر التشويق في العرض.  3

  مرتفعة  0.511 ٤.2٤3 ككل "  لغة الكتاب وأسلوب العرض       "

(، كان أعالها للفقرة  ٤.358-٤.075تراوحت بين )املجال ]لغة الكتاب وأسلوب العرض[    ( أعاله أن األوساط الحسابية لفقرات1٤يبين الجدول )

(  5( وبدرجة مرتفعة، وباملرتبة األخيرة الفقرة رقم )٤.358بمتوسط حسابي )( تبرز املفاهيم والتعميمات األساسية بشكل واضح( والتي تنص على )٤رقم )

( بمتوسط حسابي يراعى عنصر التشويق في العرض( والتي تنص على )3والفقرة رقم )  يوجد أشكال ورسوم أو صور واضحة لإلرشاد(والتي تنص على )

 ( وبدرجة مرتفعة. ٤.253ككل ) وأسلوب العرض[ ]لغة الكتاب( وبدرجة مرتفعة، وبلغ الوسط الحسابي للمجال 075.٤)

 املجال الثالث: إخراج الكتاب  

افات املعيارية لفقرات )إخراج الكتاب( واملجال ككل )ن= : (15جدول )  (53األوساط الحسابية والنحر
 الرتبة الدرجة  النحراف املعياري  الوسط الحسابي  الفقرة الرقم

 1 مرتفعة 0.٤78 ٤.660 املتعلم. حجم حروف الطباعة مناسب لعمر  6
 2 مرتفعة 0.7٤8 ٤.٤53 غالفه الخارجي متين وشائق.  7
 3 مرتفعة 0.872 ٤.321 يتضمن فهرسا دقيقا منظما، يسهل االطالع على محتوياته  3
 ٤ مرتفعة 0.738 ٤.26٤ يتضمن قائمة بملحقاته.  ٤

 5 مرتفعة 0.933 ٤.226 حجم الكتاب مالئم لالستخدام.  8
 6 مرتفعة 0.982 ٤.189 يراعي التنظيم في عرض العناوين والنقاط املهمة.  1
 7 مرتفعة 1.110 ٤.189 يتضمن قائمة باألشكال والصور والرسوم. 5

  مرتفعة 0.٤9٤ ٤.309 ككل ( إخراج الكتاباملجال )

( الجدول  الحسابية لفقرات  15يبين  أن األوساط  الكتاب[  (  بين )مجال ]إخراج  للفقرة رقم )٤.660-٤.189تراوحت  أعالها  ( والتي تنص على  6(، 

املتعلم ) لعمر  الطباعة مناسب  بمتوسط حسابي )حجم حروف   )٤.660( رقم  الفقرة  األخيرة  وباملرتبة  )5( وبدرجة مرتفعة،  تنص على  والتي  يتضمن ( 

للمجال ]٤.189( بمتوسط حسابي )ئمة باألشكال والصور والرسومقا الحسابي  الوسط  الكتاب[( وبدرجة مرتفعة، وبلغ  )  إخراج  ( وبدرجة  ٤.309ككل 

 مرتفعة. 
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 املجال الرابع: تقويم أدلة املعلم   

افات املعيارية لفقرات : (16جدول )  (53تقويم أدلة املعلم( واملجال ككل )ن= )األوساط الحسابية والنحر
 الرتبة الدرجة  النحراف املعياري  الوسط الحسابي  الفقرة الرقم
 1 مرتفعة 0.٤70 ٤.830 يتضمن أنشطة إثرائيه وطرائق تنفيذها.  1٤
 2 مرتفعة 0.623 ٤.6٤2 يتضمن أنشطة عالجية وطرائق تنفيذها.  15
 3 مرتفعة 0.821 ٤.556 يعرض أخطاء التعلم الشائعة وطرائق عالجها.  16

 3 مرتفعة 0.665 ٤.556 يتضمن قائمة باملراجع واملصادر الضرورية.  17
 5 مرتفعة 0.775 ٤.509 يوضح األسس التربوية لتوظيف أدوات التقويم املختلفة.  11
 6 مرتفعة 0.636 ٤.٤3٤ إثرائيه ضرورية. يزود املعلم بمعلومات  6
 7 مرتفعة 0.7٤3 ٤.396 يقدم إجابات تفصيلية دقيقة لألنشطة املختلفة.  12

 7 مرتفعة 0.793 ٤.396 يوضح مهارات التعلم والتفكير.  9
 7 مرتفعة 0.862 ٤.396 يطرح خيارات متعددة للتهيئة الحافزة.  7
 10 مرتفعة 0.998 ٤.2٤5 تقنيات التعلم ووسائله املختلفة. يطرح األسس الفنية لتوظيف  10
 11 مرتفعة 0.95٤ ٤.226 يحدد الخطة الزمنية لعدد حصص الدروس والوحدات.  5

 11 مرتفعة 0.993 ٤.226 يقدم إجابات تفصيلية دقيقة لألسئلة التقويمية.  13
 13 مرتفعة 0.968 ٤.208 وواضحة. يعرض استراتيجيات تعليمية وتعلمية متكاملة ودقيقة  8
 1٤ مرتفعة 1.109 ٤.038 يتضمن تعريًفا باألوعية املنهجية األخرى.  ٤
 15 مرتفعة 1.57٤ 3.717 يتضمن تعريفا عاما بمحتوى املنهج.  3

 16 متوسطة  1.570 3.6٤2 يوضح األهداف العامة لتدريس املادة.  1
 17 متوسطة  1.57٤ 3.585 والدروس. يحدد نواتج التعلم للوحدات  2

  مرتفعة 0.٤37 ٤.272 ككل " تقويم أدلة املعلم    "

( الجدول  املجال16يبين  الحسابية لفقرات  أن األوساط  املعلم[    (  أدلة  بين )]تقويم كتب  للفقرة رقم )٤.830-3.585تراوحت  أعالها  التي  1٤(،   )

( والتي تنص على )يحدد 2( وبدرجة مرتفعة، وباملرتبة األخيرة الفقرة رقم )٤.830تنص على )يتضمن أنشطة إثرائية وطرائق تنفيذها( بمتوسط حسابي )

( حسابي  بمتوسط  والدروس(  للوحدات  التعلم  وب3.585نواتج  متوسطة،  وبدرجة  للمجال  (  الحسابي  الوسط  املعلم[لغ  أدلة  )  ]تقويم  (  ٤.272ككل 

 وبدرجة مرتفعة.

يتضمن هذا القسم نتائج الدراسة التي هدفت لتبيان أثر التربية الفنية  نتائج تحليل إجابات الطالبات أفراد عينة الدراسة على أسئلة األداة:   .2

 لدى الطالبات، وسيتم عرض النتائج بالعتماد على أسئلة الدراسة.  مهارات اإلبداعفي تنمية 

افات املعيارية ملجال: (17جدول )  (35)ن= لدى الطالبات(  مهارات اإلبداعأثر التربية الفنية في تنمية ) األوساط الحسابية والنحر

الوسط   املجال  الرقم

 الحسابي 

 الرتبة  الدرجة  النحراف املعياري 
 للمرحلتين ثانوي  متوسطة  ثانوي  متوسطة  ثانوي  متوسطة 

 1 مرتفعة  متوسطة  0.521 0.603 3.92٤ 3.103 دور معلمة مادة التربية الفنية وطرق وأساليب تدريسها في تنمية قدراتي اإلبداعية  1
 2 متوسطة  متوسطة  0.712 0.582 3.653 3.076 دور محتوى وأهداف مادة التربية الفنية في تنمية موهبتي وقدراتي اإلبداعية  2
 3 متوسطة  متوسطة  0.731 0.656 3.275 2.٤٤0 مهاراتي اإلبداعية دور الوسائل التعليمية واألنشطة ملادة التربية الفنية في تنمية  3

  متوسطة  متوسطة  0.515 0.٤60 3.6٤8 2.830 لطالبات املرحلة املتوسطة ككل   مهارات اإلبداعأثر التربية الفنية في تنمية  املجال 

لطالبات املرحلة املتوسطة[ تراوحت بين   مهارات اإلبداع( أن األوساط الحسابية لفقرات املجال ]اثر التربية الفنية في تنمية 17يظهر من الجدول )

بلغ ٤٤0-3.103.2) حسابي  بمتوسط  اإلبداعية(  قدراتي  تنمية  في  تدريسها  وأساليب  وطرق  الفنية  التربية  مادة  معلمة  )دور  للمجال  أعالها  كان   ،)

لطالبات الثانوي[ قد "تراوحت بين   مهارات اإلبداعية  ( وبدرجة متوسطة، بينما نالحظ أن األوساط الحسابية ملجاالت ]اثر التربية الفنية في تنم3.103)

بلغ  3.275-3.92٤) اإلبداعية[ بمتوسط حسابي  الفنية وطرق وأساليب تدريسها في تنمية قدراتي  التربية  للمجال ]دور معلمة مادة   
ً
أيضا أعالها  (، كان 

التربية الفنية في تنمية موهبتي   ( بدرجة مرتفعة، وجاء باملرتبة الثانية لدى طالبات املرحلة املتوسطة3.92٤) املجال الثاني )دور محتوى وأهداف مادة 

بلغ ) الثانية ومتوسط حسابي  باملرتبة  اإلبداعية(  املجال 3.076وقدراتي  الثانوية  املرحلة  الثانية لدى طالبات  باملرحلة  ( وبدرجة متوسطة، وكذلك جاء 

بلغ ) الوسائل ( وكذلك بدرجة متوسط3.653الثاني بمتوسط حسابي  املتوسطة والثانوية )دور  املرحلة  الثالث لطالبات  املجال  األخيرة جاء  ة، وباملرتبة 

تنمية   في  الفنية  التربية  ملادة  واألنشطة  اإلبداعيةالتعليمية  )مهاراتي  بلغ  حسابي  بمتوسط  بلغ ٤٤0.2(  بينما  املرحلتين،  لطالبات  متوسطة  وبدرجة   )

ط لدى  املجال  لنفس  الحسابي  الثانويةاملتوسط  املرحلة  تنمية    (.3.6٤8)  البات  في  الفنية  التربية  ]أثر  الحسابي ملقياس  املتوسط  اإلبداع وبلغ   مهارات 

( وبمتوسط حسابي قدره  املرحلتين  لطالبات  وبدرجة متوسطة  املتوسطة[ ككل  املرحلة  بمتوسط 2.830لطالبات  بينما  املتوسطة،  املرحلة  لطالبات   )

 ذات داللة إحصائية لصالح طالبات املرحلة  3.6٤8حسابي قدره )
ً
الثانوية، وتبين ( لطالبات املرحلة الثانوية، واملتتبع للمقارنة بين املرحلتين يجد فروقا

 التفاصيل لكل مجال بالجداول التالية: 
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افات املعيارية لفقرات )دور معلمة مادة التربية الفنية وطرق وأساليب تدريسها في تنمية قدراتي اإلبداعية: (18جدول ) (  األوساط الحسابية والنحر

 (35واملجال ككل )ن=  للمرحلة املتوسطة
 الرتبة الدرجة  النحراف املعياري  الحسابي الوسط  الفقرة  الرقم
 1 متوسطة  1.328 3.000 تشاركني معلمة التربية الفنية عملية النقد السليمة ألعمال زميالتي  12
 2 متوسطة  1.01٤ 2.971 تزيدني معلمة التربية الفنية من ثقتي بنفس ي وبما أنتجه من أعمالي الفنية 4
 3 متوسطة  1.٤٤5 2.829 الفنية لستخدام أكثر من طريقة لتطبيق موضوع الدرس تساعدني معلمة التربية  3
أفكار تدفعني للتفكير بكل جوانبها ومتعلقاتها 14  ٤ متوسطة  1.506 2.71٤ تطرح معلمة التربية الفنية مواضيع و
 5 متوسطة  1.0٤5 2.71٤ تنّمي معلمة التربية الفنية رغبتي لالستطالع والستكشاف  1
ز  8  6 متوسطة  1.٤87 2.71٤ تشجعني معلمة التربية الفنية على البتكار والتميُّ
 7 متوسطة  1.311 2.600 تنّمي معلمة التربية الفنية لدي الرغبة الشخصية باملشاركة واإلنتاج الفني  7
 8 متوسطة  1.335 2.571 تمنحني معلمة التربية الفنية الفرصة لستخراج أفكار عدة لكل درس  5
 9 متوسطة  1.31٤ 2.٤86 تساعدني معلمة التربية الفنية للتوصل لنتائج عدة في كل درس أتعلمه  2
 10 متوسطة  1.120 2.٤57 تساعدني معلمة التربية الفنية على تحليل العمل الفني إلى عناصره األساسية  16
 11 منخفضة  0.993 2.31٤ تشجعني معلمة التربية الفنية على تبادل الخبرات مع زميالتي  20
 12 منخفضة  1.183 2.31٤ تتيح لي معلمة التربية الفنية املجال للمنافسة والرغبة بالتفّرد الفني  9
 13 منخفضة  0.852 2.257 تشجعني معلمة التربية الفنية على تطوير األفكار التي أقدمها لها 11
 1٤ منخفضة  1.098 2.171 تواجنهي بعملي الفني ووسائل عالجهاتساعدني معلمة التربية الفنية على تحديد املشاكل التي  19
 15 منخفضة  1.098 2.171 تساعدني معلمة التربية الفنية على إيجاد الحلول لستبدال الخامات واملواد باملتوفر 17
 16 منخفضة  1.0٤3 2.171 تشجعني معلمة التربية الفنية على البحث املستمر عما هو جديد وتطور بعالم الفن  15
 17 منخفضة  1.2٤0 2.1٤3 تشعرني معلمة التربية الفنية بأهمية العمل الذي أقوم به وجديته  6
 18 منخفضة  0.9٤٤ 2.1٤3 تسألني معلمة التربية الفنية أسئلة تحتاج لتنشيط تفكيري لإلجابة عليها 13
 19 منخفضة  1.0٤0 2.086 أفكار مختلفة عن زميالتي تؤكد لي معلمة التربية الفنية خصوصيتي بالعمل وإنتاج  10
 20 منخفضة  1.175 1.971 تساعدني معلمة التربية الفنية على تخيل الشكل النهائي الذي سيكون عليه عملي الفني  18

  متوسطة  0.603 2.٤٤0 ككل   دور معلمة مادة التربية الفنية وطرق وأساليب تدريسها في تنمية قدراتي اإلبداعية

( الجدول  لفقرات18يبين  الحسابية  األوساط  أن   )  [ اإلبداعية[  املجال  تنمية قدراتي  في  تدريسها  وأساليب  الفنية وطرق  التربية  مادة  دور معلمة 

( بين  )٤.680-1.971تراوحت  رقم  للفقرة  أعالها  كان   ،)12( على  تنص  والتي  النقد  (  عملية  الفنية  التربية  معلمة  زميالتي تشاركني  ألعمال  ( السليمة 

تساعدني معلمة التربية الفنية على تخيل الشكل النهائي ( والتي تنص على )18( وبدرجة متوسطة، وباملرتبة األخيرة الفقرة رقم )3.000بمتوسط حسابي )

الفني للمجال )1.971( بمتوسط حسابي )الذي سيكون عليه عملي  الحسابي  الوسط   الفنية وطرق دو ( وبدرجة منخفضة ، وبلغ  التربية  ر معلمة مادة 

 ( وبدرجة متوسطة .2.٤٤0( ككل )وأساليب تدريسها في تنمية قدراتي اإلبداعية

افات املعيارية لفقرات )دور معلمة مادة التربية الفنية وطرق وأساليب تدريسها في تنمية قدراتي اإلبداعية(  : (19جدول ) األوساط الحسابية والنحر

 ( 25واملجال ككل )ن=  للمرحلة الثانوية
 الرتبة النحراف املعياري  الدرجة  الوسط الحسابي  الفقرة الرقم

 1 0.577 مرتفعة ٤.680 تشجعني معلمة التربية الفنية على البحث املستمر عما هو جديد وتطور بعالم الفن  15

 2 0.577 مرتفعة ٤.600 زميالتيتؤكد لي معلمة التربية الفنية خصوصيتي بالعمل وإنتاج أفكار مختلفة عن   10

 3 0.577 مرتفعة ٤.600 تساعدني معلمة التربية الفنية على تخيل الشكل النهائي الذي سيكون عليه عملي الفني  18

 ٤ 0.907 مرتفعة ٤.360 تساعدني معلمة التربية الفنية على إيجاد الحلول الستبدال الخامات واملواد باملتوفر  17

 5 0.936 مرتفعة ٤.280 معلمة التربية الفنية على تبادل الخبرات مع زميالتي تشجعني  20

 6 0.792 مرتفعة ٤.280 تساعدني معلمة التربية الفنية للتوصل لنتائج عدة في كل درس أتعلمه 2

د الفني  9  7 0.831 مرتفعة ٤.2٤0 تتيح لي معلمة التربية الفنية املجال للمنافسة والرغبة بالتفر 

 8 0.987 مرتفعة ٤.160 تسألني معلمة التربية الفنية أسئلة تحتاج لتنشيط تفكيري لإلجابة عليها  13

ز  8  9 0.957 مرتفعة ٤.000 تشجعني معلمة التربية الفنية على االبتكار والتمي 

 10 1.٤28 مرتفعة 3.960 عالجها تساعدني معلمة التربية الفنية على تحديد املشاكل التي تواجنهي بعملي الفني ووسائل  19

 11 0.790 مرتفعة 3.960 تشعرني معلمة التربية الفنية بأهمية العمل الذي أقوم به وجديته  6

ي معلمة التربية الفنية لدي الرغبة الشخصية باملشاركة واإلنتاج الفني  7  12 0.833 مرتفعة 3.880 تنم 

 13 1.030 مرتفعة 3.680 تطوير األفكار التي أقدمها لها تشجعني معلمة التربية الفنية على   11

ي معلمة التربية الفنية رغبتي لالستطالع واالستكشاف 1  1٤ 1.083 متوسطة  3.560 تنم 

 15 1.29٤ متوسطة  3.560 تشاركني معلمة التربية الفنية عملية النقد السليمة ألعمال زميالتي  12

 16 1.503 متوسطة  3.٤80 الفنية الفرصة الستخراج أفكار عدة لكل درس تمنحني معلمة التربية  5

 17 1.225 متوسطة  3.٤00 تساعدني معلمة التربية الفنية على تحليل العمل الفني إلى عناصره األساسية 16

 18 1.291 متوسطة  3.٤00 تطرح معلمة التربية الفنية مواضيع وأفكار تدفعني للتفكير بكل جوانبها ومتعلقاتها  1٤

 19 1.186 متوسطة  3.360 تساعدني معلمة التربية الفنية الستخدام أكثر من طريقة لتطبيق موضوع الدرس  3

 20 1.2٤1 متوسطة  3.0٤0 تزيدني معلمة التربية الفنية من ثقتي بنفس ي وبما أنتجه من أعمالي الفنية ٤

  0.521 مرتفعة 3.92٤ ككل  دور معلمة مادة التربية الفنية وطرق وأساليب تدريسها في تنمية قدراتي اإلبداعية( (

دور معلمة مادة التربية الفنية وطرق وأساليب تدريسها في تنمية قدراتي اإلبداعية[ ( أن األوساط الحسابية لفقرات املجال ]19يظهر من الجدول )

البحث املستمر عما هو جديد وتطور ( والتي تنص على )15(، كان أعالها للفقرة رقم )٤.680-3.0٤0تراوحت بين ) تشجعني معلمة التربية الفنية على 
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)تزيدني معلمة التربية الفنية من ثقتي بنفس ي ( والتي تنص على  ٤، وباملرتبة األخيرة الفقرة رقم )( وبدرجة مرتفعة٤.680( بمتوسط حسابي )بعالم الفن

الفنية أعمالي  من  أنتجه  )وبما  حسابي  بمتوسط  للمجال3.0٤0(  الحسابي  الوسط  وبلغ  متوسطة،  وبدرجة  وطرق (  الفنية  التربية  مادة  معلمة  ]دور 

 ( وبدرجة مرتفعة.3.92٤)عية[ ككل وأساليب تدريسها في تنمية قدراتي اإلبدا 

 : دور محتوى وأهداف مادة التربية الفنية في تنمية موهبتي وقدراتي اإلبداعية       ول املجال األ 

افات املعيارية لفقرات )دور محتوى وأهداف مادة التربية الفنية في تنمية موهبتي وقدراتي  : (20جدول ) اإلبداعية( للمرحلة  األوساط الحسابية والنحر

 (35املتوسطة واملجال ككل )ن= 
 الرتبة الدرجة  النحراف املعياري  الوسط الحسابي  الفقرة الرقم

15  
ا
 1 مرتفعة 1.150 3.971 يقودني محتوى مادة التربية الفنية لتخّيل الشكل النهائي لعملي الفني ورسم صورته ذهنيا

 2 مرتفعة 11.2٤8 3.829 الفنية لتشخيص املشاكل التي تواجنهي فنيا وسبل حلها بمرونة يقودني محتوى مادة التربية  14

 3 متوسطة  1.006 3.600 يطرح محتوى مادة التربية الفنية موضوعات تحثني على بذل مجهود فكري وذهني عال   11

 ٤ متوسطة  0.919 3.٤57 بعالم الفن يشجعني محتوى مادة التربية الفنية على البحث املستمر عن كل جديد وتطور   12

ز  7  5 متوسطة  1.09٤ 3.٤57 يشجع محتوى مادة التربية الفنية على املنافسة اإليجابية التي تقودنا للتميُّ

 6 متوسطة  1.231 3.31٤ يحثني محتوى مادة التربية الفنية على إبراز تفاصيل العمل الفني وتفاصيله  13

 7 متوسطة  1.1٤6 3.257 التربية الفنية طرح األفكار املتعددة التقليدية وغير التقليدية يتيح لي محتوى مادة  8

 بموضوعية 9
ا
 8 متوسطة  1.105 3.11٤ يتيح لي محتوى مادة التربية الفنية الفرص لنقد أعمال زميالتي نقدا إيجابيا

 9 متوسطة  1.12٤ 3.029 وتزيدني ثقة بنفس ي يتضمن محتوى مادة التربية الفنية موضوعات تناسب ميولي  2

 10 متوسطة  1.136 2.9٤3 يوّجنهي محتوى مادة التربية الفنية نحو األفكار العميقة بعيدا عن األفكار السطحية املباشرة  10

 11 متوسطة  1.3٤6 2.800 يراعي محتوى مادة التربية الفنية الفروق الفردية بيني وبين زميالتي  6

 12 متوسطة  1.195 2.٤29 يستوعب محتوى مادة التربية الفنية أفكاري وتطلعاتي املتنوعة  5

افقة الفرص للمغامرة والكتشاف  1 أنشطته املر  13 متوسطة  1.027 2.3٤3 ييهئ محتوى مادة التربية الفنية و

 1٤ متوسطة  1.211 2.3٤3 متعددةيتضمن محتوى مادة التربية الفنية أفكارا متنوعة تقودني إلنتاج أعمال فنية   3

 15 منخفضة 1.067 2.257 يتنوع محتوى مادة التربية الفنية باألفكار التي تطرحها الوحدات بكل درس منها  4

  متوسطة  0.582 3.076 ككل " دور محتوى وأهداف مادة التربية الفنية في تنمية موهبتي وقدراتي اإلبداعية      "
 

تراوحت املجال ]دور محتوى وأهداف مادة التربية الفنية في تنمية موهبتي وقدراتي اإلبداعية[    ( أن األوساط الحسابية لفقرات20الجدول )يبين  

ل الشكل النهائي لعملي  ( والتي تنص على )15(، كان أعالها للفقرة رقم )3.971-2.257بين ) الفني ورسم صورته يقودني محتوى مادة التربية الفنية لتخي 

 
ً
)ذهنيا بمتوسط حسابي   )3.971( رقم  الفقرة  األخيرة  وباملرتبة  وبدرجة مرتفعة،   )٤( تنص على  والتي  التي (  باألفكار  الفنية  التربية  مادة  يتنوع محتوى 

منها درس  بكل  الوحدات  )تطرحها  حسابي  بمتوسط  للمجال  2.257(  الحسابي  الوسط   وبلغ  منخفضة،  وبدرجة  محتو (  التربية ]دور  مادة  وأهداف  ى 

 ( وبدرجة متوسطة.3.076) ككل الفنية في تنمية موهبتي وقدراتي اإلبداعية[

افات املعيارية لفقرات املجال ]دور محتوى وأهداف مادة التربية الفنية في تنمية موهبتي وقدراتي اإلبداعية[: (21جدول ) للمرحلة الثانوية واملجال  األوساط الحسابية والنحر

 ( 25)ن= ككل

 الرتبة الدرجة  النحراف املعياري  الوسط الحسابي  الفقرة الرقم

افقة الفرص للمغامرة والكتشاف  1 أنشطته املر  1 مرتفعة 1.012 ٤.2٤0 ييهئ محتوى مادة التربية الفنية و

 يقودني محتوى مادة التربية الفنية لتخّيل الشكل النهائي لعملي الفني ورسم صورته  15
ا
 2 مرتفعة 1.092 ٤.120 ذهنيا

 3 مرتفعة 1.077 ٤.080 يتنوع محتوى مادة التربية الفنية باألفكار التي تطرحها الوحدات بكل درس منها  4

 ٤ مرتفعة 1.207 3.960 يقودني محتوى مادة التربية الفنية لتشخيص املشاكل التي تواجنهي فنيا وحلها بمرونة  14

 5 مرتفعة 1.020 3.960 التربية الفنية طرح األفكار املتعددة التقليدية وغير التقليدية يتيح لي محتوى مادة  8

 6 مرتفعة 1.٤51 3.760 يتضمن محتوى مادة التربية الفنية أفكارا متنوعة تقودني إلنتاج أعمال فنية متعددة 3

ز يشجع محتوى مادة التربية الفنية على املنافسة اإليجابية التي  7  7 مرتفعة 1.٤58 3.720 تقودنا للتميُّ

 8 مرتفعة 1.1٤5 3.680 يطرح محتوى مادة التربية الفنية موضوعات تحثني على بذل مجهود فكري وذهني عال   11

 9 مرتفعة 1.٤35 3.680 يستوعب محتوى مادة التربية الفنية أفكاري وتطلعاتي املتنوعة  5

 10 متوسطة  1.38٤ 3.600 الفنية على إبراز تفاصيل العمل الفني وتفاصيله يحثني محتوى مادة التربية  13

 11 متوسطة  1.503 3.520 يراعي محتوى مادة التربية الفنية الفروق الفردية بيني وبين زميالتي  6

 12 متوسطة  1.295 3.٤80 يشجعني محتوى مادة التربية الفنية على البحث املستمر عن كل جديد وتطور بعالم الفن  12

 بموضوعية 9
ا
 13 متوسطة  0.9٤5 3.320 يتيح لي محتوى مادة التربية الفنية الفرص لنقد أعمال زميالتي نقدا إيجابيا

 1٤ متوسطة  1.301 3.120 يتضمن محتوى مادة التربية الفنية موضوعات تناسب ميولي وتزيدني ثقة بنفس ي  2

 15 متوسطة  1.158 2.560 األفكار العميقة بعيدا عن األفكار السطحية املباشرة يوّجنهي محتوى مادة التربية الفنية نحو  10

  متوسطة  0.712 3.653 ككل  )دور محتوى وأهداف مادة التربية الفنية في تنمية موهبتي وقدراتي اإلبداعية(

( الجدول  ]21يبين  املجال  الحسابية لفقرات  األوساط  أن  أعاله  اإلبداعية[  (  وقدراتي  تنمية موهبتي  في  الفنية  التربية  مادة  وأهداف  دور محتوى 

( بين  )٤.2٤0-2.560تراوحت  رقم  للفقرة  أعالها  كان   ،)1( على  تنص  والتي  للمغامرة  (  الفرص  املرافقة  وأنشطته  الفنية  التربية  مادة  محتوى  ييهئ 
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)  واالكتشاف( )٤.2٤0بمتوسط حسابي  رقم  الفقرة  األخيرة  وباملرتبة  وبدرجة مرتفعة،   )10( تنص على  والتي  نحو (  الفنية  التربية  مادة  نهي محتوى  يوج 

املباشرة  السطحية  األفكار  عن   
ً
بعيدا العميقة  بمتوسط  األفكار   )( ]2.560حسابي  للمجال  الحسابي  الوسط   وبلغ  متوسطة،  وبدرجة  محتوى (  دور 

 ( وبدرجة متوسطة.3.653ككل ) وأهداف مادة التربية الفنية في تنمية موهبتي وقدراتي اإلبداعية[

   مهاراتي اإلبداعيةاملجال الثالث: دور الوسائل التعليمية واألنشطة ملادة التربية الفنية في تنمية 

افات املعيارية لفقرات )دور الوسائل التعليمية واألنشطة ملادة التربية الفنية في تنمية : (22) جدول  ( للمرحلة املتوسطة واملجال  مهاراتي اإلبداعيةاألوساط الحسابية والنحر

 ( 35ككل )ن=

 الرتبة الدرجة  النحراف املعياري  الوسط الحسابي  الفقرة الرقم

 1 مرتفعة 1.023 3.800 التعليمية واألنشطة ملادة التربية الفنية على بذل جهد إضافي استخدام والتطبيقتحثني الوسائل  11

أنشطة التربية الفنية بعملية النقد والتقييم لألعمال الفنية  9  2 مرتفعة 1.105 3.686 أشارك من خالل الوسائل التعليمية و

أنشطة  10  3 متوسطة  1.027 3.657 التربية الفنية بزيادة قدرتي على تقديم حلول جديدة ناجحةتساهم الوسائل التعليمية و

أنشطة التربية الفنية عدة طرق لستخدامها وتحصيل عدة نتائج 2  ٤ متوسطة  1.2٤1 3.٤00 تتضمن الوسائل التعليمية و

أنشطة التربية الفنية فرصة تخيل الشكل  15  5 متوسطة  1.1٤0 3.229 النهائي لعملي الفني تتيح لي الوسائل التعليمية و

اتي  14 أنشطة التربية الفنية بمرونة تساعدني بإيجاد البدائل ألدو  6 متوسطة  1.1٤0 3.229 تتمّيز الوسائل التعليمية و

أنشطة التربية الفنية لتحليل عملي الفني لعناصره األساسية 13  7 متوسطة  1.1٤7 3.086 ترشدني الوسائل التعليمية و

أنشطة التربية الفنية بالثقة بالنفس وتعزيزها باستمرار  3  8 متوسطة  1.31٤ 3.086 تمدني الوسائل التعليمية و

أنشطة التربية الفنية طرقا تعليمية تفتح املجال لستكشاف أغراضها 1  9 متوسطة  1.173 3.086 تقدم الوسائل التعليمية و

أنشطة مادة التربية الفنية للبحث عما هو جديد بعالم الفن وتطوراته تحثني الوسائل  12  10 متوسطة  1.12٤ 2.971 التعليمية و

أنشطة مادة التربية الفنية من استكشاف أكثر من فكرة لكل درس  4  11 متوسطة  1.003 2.771 تمكنني الوسائل التعليمية و

أنشطة مادة  5  12 متوسطة  0.950 2.7٤3 التربية الفنية للتعامل مع أفكاري بجدية واهتمام تدفعني الوسائل التعليمية و

 13 متوسطة  1.132 2.686 تنقلني الوسائل التعليمية ألنشطة مادة التربية الفنية من األفكار التقليدية إلى األفكار الخالقة  8

أنشطة التربية الفنية أقدم عمل فني   7  1٤ متوسطة  1.092 2.571 متميز مختلف عن زميالتي باستخدامي الوسائل التعليمية و

ز  6  15 متوسطة  1.09٤ 2.5٤3 تخلق الوسائل التعليمية واألنشطة ملادة التربية الفنية لدي الرغبة بالتنافس اإليجابي والتميُّ

  متوسطة 0.656 3.103 ككل "  مهاراتي اإلبداعيةدور الوسائل التعليمية واألنشطة ملادة التربية الفنية في تنمية  "
 

( الجدول  لفقرات  22يبين  الحسابية  األوساط  أن  تنمية  (  في  الفنية  التربية  ملادة  واألنشطة  التعليمية  الوسائل  ]دور  اإلبداعيةاملجال  [  مهاراتي 

تحثني الوسائل التعليمية واألنشطة ملادة التربية الفنية على بذل جهد إضافي  ( التي تنص  على )11(، كان أعالها للفقرة رقم )3.800-2.5٤3تراوحت بين )

 
ً
وتطبيقا  

ً
ح استخداما بمتوسط   )( )3.800سابي  رقم  الفقرة  األخيرة  وباملرتبة  )6( وبدرجة مرتفعة،  تنص على  والتي  وأنشطة (  التعليمية  الوسائل  تخلق 

ز والتمي  اإليجابي  بالتنافس  لدي  الرغبة  الفنية  )التربية  حسابي  بمتوسط   )2.5٤3[ للمجال  الحسابي  الوسط  وبلغ  متوسطة،  وبدرجة  الوسائل  (  دور 

 .( وبدرجة متوسطة3.103ككل ) [مهاراتي اإلبداعيةالتعليمية واألنشطة ملادة التربية الفنية في تنمية 

افات املعيارية لفقرات )دور الوسائل التعليمية واألنشطة ملادة التربية الفنية في تنمية : (23دول )ج انوية واملجال ( للمرحلة الث مهاراتي اإلبداعيةاألوساط الحسابية والنحر

 ( 25ككل )ن=

 الرتبة الدرجة  النحراف املعياري  الوسط الحسابي  الفقرة الرقم

 1 مرتفعة 0.926 ٤.2٤0 تحثني الوسائل التعليمية واألنشطة ملادة التربية الفنية على بذل جهد إضافي بالستخدام والتطبيق  11

 2 مرتفعة 1.306 3.960 التربية الفنية بزيادة قدرتي على تقديم حلول جديدة ناجحةتساهم الوسائل التعليمية واألنشطة ملادة  10

أنشطة ملادة التربية الفنية بعملية النقد والتقييم فألعمال الفنية  9  3 مرتفعة 1.092 3.880 أشارك من خالل الوسائل التعليمية و

 ٤ مرتفعة 0.850 3.8٤0 الفنية لتحليل عملي الفني لعناصره األساسيةترشدني الوسائل التعليمية واألنشطة ملادة التربية  13

 5 مرتفعة 0.926 3.760 تتضمن الوسائل التعليمية واألنشطة ملادة التربية الفنية عدة طرق لستخدامها وتحصيل عدة نتائج  2

 6 متوسطة  0.870 3.560 وتعزيزها باستمرارتمدني الوسائل التعليمية واألنشطة ملادة التربية الفنية بالثقة بالنفس  3

اتي 14  7 متوسطة  0.872 3.520 تتمّيز الوسائل التعليمية واألنشطة ملادة التربية الفنية بمرونة تساعدني بإيجاد البدائل ألدو

 8 متوسطة  0.870 3.٤٤0 الفني تتيح لي الوسائل التعليمية واألنشطة ملادة التربية الفنية فرصة تخيل الشكل النهائي لعملي  15

 9 متوسطة  1.150 3.360 تحثني الوسائل التعليمية واألنشطة ملادة التربية الفنية للبحث عما هو جديد بعالم الفن وتطوراته  12

أنشطة مادة التربية الفنية طرقا تعليمية تفتح لي مجال استكشاف أغراضها 1  10 متوسطة  1.٤51 3.2٤0 تقدم الوسائل التعليمية و

 11 متوسطة  1.122 2.520 تدفعني الوسائل التعليمية واألنشطة ملادة التربية الفنية للتعامل مع أفكاري بجدية واهتمام  5

 11 متوسطة  1.085 2.520 تمكنني الوسائل التعليمية واألنشطة ملادة التربية الفنية من استكشاف أكثر من فكرة لكل درس  4

 13 متوسطة  1.158 2.٤٤0 الوسائل التعليمية واألنشطة ملادة التربية الفنية من األفكار التقليدية إلى األفكار الخالقة تنقلني  8

ز  6  1٤ متوسطة  1.121 2.٤٤0 تخلق الوسائل التعليمية واألنشطة ملادة التربية الفنية لدي الرغبة بالتنافس اإليجابي والتميُّ

أنشطة مادة التربية الفنية أقدم عمل فني متميز مختلف عن زميالتي باستخدامي الوسائل  7  1٤ متوسطة  1.0٤1 2.٤00 التعليمية و

   0.731 3.275 " ككل  مهاراتي اإلبداعيةدور الوسائل التعليمية واألنشطة ملادة التربية الفنية في تنمية  "
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تراوحت  [  مهاراتي اإلبداعية]دور الوسائل التعليمية واألنشطة ملادة التربية الفنية في تنمية  ( أن األوساط الحسابية لفقرات  23يظهر من جدول )

( )٤.2٤0-2.٤00بين  رقم  للفقرة  أعالها  كان  ت11(،  والتي  على)(  إضافي  نص  جهد  بذل  على  الفنية  التربية  ملادة  واألنشطة  التعليمية  الوسائل  تحثني 

تخلق الوسائل التعليمية واألنشطة ( والتي تنص على )6( وبدرجة مرتفعة، وباملرتبة األخيرة الفقرة رقم)٤.2٤0( بمتوسط حسابي )باالستخدام والتطبيق

الرغبة   لدي  الفنية  التربية  زملادة  والتمي  اإليجابي  رقم)بالتنافس  والفقرة  على)7(  تنص  والتي  التربية (  ملادة  واألنشطة  التعليمية  الوسائل  باستخدامي 

زميالتي عن  مختلف  متميز  فني  عمل  أقدم  )الفنية  حسابي  بمتوسط    )2.٤00[ للمجال  الحسابي  الوسط   وبلغ  متوسطة،  وبدرجة  الوسائل  (  دور 

 ( وبدرجة متوسطة.3.275) ككل[ مهاراتي اإلبداعيةلتربية الفنية في تنمية التعليمية واألنشطة ملادة ا 

 اختبار التوزيع الطبيعي ملتغيرات الدراسة للمعلمات عينة الدراسة   

 ( يوضح ذلك.  2٤الدراسة، والجدول )ملتغيرات ( one sample Kolmogorov Smirnov test) تم تطبيقلتحديد إذا ما كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم ل، 

 الدراسة  تغيراتاختبار التوزيع الطبيعي مل : (24جدول )

 الدللة اإلحصائية  (Zقيمة) املتغيرات عينة الدراسة

 0.2٤3 1.026 ( )ككل الكتاب محتوى  معلمات التربية الفنية عينة الدراسة 

 0.551 0.796 ككل()لغة الكتاب وأسلوب العرض

 0.٤73 0.8٤5 الكتاب)ككل( إخراج 

 0.٤6٤ 0.851 استبانة تقويم أدلة املعلم)ككل( 

 0.713 0.696 تقييم كتاب معلم التربية الفنية ودليل املعلم)ككل( 

 ط)ثانوية(  ط )متوسطة(  املتغيرات عينة الدراسة (املتوسطةو الثانوية  تين)طالبات املرحل

(Z)  دللة إحصائية (Z)  إحصائية دللة  

 0.666 0.727 0.565 0.788 دور معلمة مادة التربية الفنية وطرق وأساليب تدريسها في تنمية قدراتي اإلبداعية

 0.970 0.٤90 0.336 0.9٤3 دور محتوى وأهداف مادة التربية الفنية في تنمية موهبتي وقدراتي اإلبداعية 

 0.827 0.627 0.739 0.683 مهاراتي اإلبداعية دور الوسائل التعليمية واألنشطة للتربية الفنية في تنمية 

 0.83٤ 0.622 0.537 0.805 ككل طالبات املرحلة املتوسطةدى ل مهارات اإلبداعالتربية الفنية في تنمية  أثر 

( الجدول  اإلحصائية  2٤يظهر من  الداللة  قيمة  أن   )( أفراد  one sample Kolmogorov Smirnov testالختبار  والطالبات  املعلمات  ( إلجابات 

أكبر من مستوى الداللة اإلحصائية )  normal distribution(، مما يدل أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي )0.05عينة الدراسة كانت 
ً
 ( وكذلك استنادا

قترب من ي(، فان توزيع املعاينة للوسط الحسابي  σ2( وتباين)µ( وسط حسابي )30حجم العينة أكبر من )إذا كان  ]لنظرية النزعة املركزية والتي تنص  

 . [التوزيع الطبيعي
 

: اإلجابة عن أسئلة الدراسة: 
ا
 سابعا

دورهن في تنمية مهارات اإلبداع ما أثر اختالف متغيرات )الدرجة العلمية، عدد سنوات الخبرة، دورات التأهيل( في آراء املعلمات نحو السؤال األول: 

 على ذلك؟ 
ا
 للطالبات عينة الدراسة؟ وهل توجد فروق دالة إحصائيا

أثر اختالف متغيرات )الدرجة العلمية، عدد سنوات   ( للكشف عنway-ANOVA-3لإلجابة عن هذا السؤال، تم تطبيق تحليل التباين الثالثي )

 وضح ذلك.  ( ي25، والجدول )لطالبات عينة الدراسةدى ا في تنمية مهارات اإلبداع لهن  املعلمات نحو دور الخبرة، دورات التأهيل( في آراء 

( في آراء  ، املرحلة التي تدرسهاعن أثر اختالف متغيرات )الدرجة العلمية، عدد سنوات الخبرة ( للكشفway-ANOVA-3نتائج تحليل التباين ): (25جدول )

 املعلمات نحو دور هن في تنمية مهارات اإلبداع لدى الطالبات عينة الدراسة 
 " اإلحصائية fدللة " " fقيمة " متوسط املربعات درجات الحرية  مجموع املربعات املتغير

 0.510 0.٤٤0 0.027 1.000 0.027 تدرسها الصفوف التي 

 0.522 0.659 0.0٤0 2.000 0.080 الدرجة العلمية

 0.000 3٤.5٤٤ 2.096 2.000 ٤.192 عدد سنوات الخبرة

   0.061 ٤7.000 2.852 الخطأ

    52.000 7.350 املجموع املصحح

( الجدول  الداللة )( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  25يظهر من  العلمية،(  α≤0.05مستوى  دورات   ألثر اختالف متغيرات )الدرجة 

الدراسة الطالبات عينة  اإلبداع لدى  تنمية مهارات  املعلمات نحو دور هن في  آراء  "التأهيل( في  اإلحصائية. f، حيث لم تصل قيم  الداللة  إلى مستوى   "

تعزى أثر اختالف متغير )عدد سنوات الخبرة( في آراء املعلمات نحو دورهن في تنمية (  α≤0.05ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

ألثر اختالف آراء املعلمات نحو دورهن في تنمية مهارات اإلبداع لدى الطالبات عينة . وملعرفة مواقع الفروق  مهارات اإلبداع لدى الطالبات عينة الدراسة

 الدراسة 
ً
 . ( يوضح ذلك26( للمقارنات البعدية، والجدول )scheffeرة(، تم تطبيق اختبار شيفيه )ملتغير )عدد سنوات الخب تبعا
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 آراء املعلمات نحو دورهن في تنمية مهارات اإلبداع لدى الطالبات عينة الدراسة لختالف  نتائج اختبار )شيفيه( للمقارنات البعدية : (26جدول )
ا
عدد  ملتغير ) تبعا

 سنوات الخبرة( 
 سنوات 10أكثر من  سنوات  10-6 سنوات  5-1 املتوسط الحسابي  عدد سنوات الخبرة 

 0.260- 0.335 - ٤.390 سنوات  1-5

 *0.59٤2- -  ٤.055 سنوات  6-10

 -   ٤.650 سنوات 10أكثر من 

 ألثر اختالف آراء املعلمات نحو دورهن في تنمية مهارات اإلبداع لدى الطالبات عينة الدراسة  ( أن مواقع الفروق  26يظهر من الجدول )
ً
ملتغير   تبعا

الخبرة  )  ( كانت)عدد سنوات  الحسابي )10سنوات(، ولصالح خبرة )أكثر من  10سنوات( و )أكثر من    10-6بين  بلغ متوسطهم  (،  ٤.650سنوات( حيث 

الحسابي ) املتوسط  بلغ  )  10-6بينما  الخبرات األخرى ٤.055سنوات(  بين   
ً
الخبرة (، ولم تظهر فروق دالة إحصائيا املعلمات ذوات  أن  إلى  ، ويعزى ذلك 

املعلمة كلما زادت    أنبطرق التدريس وأساليب التخطيط للدرس وفهم ملحتوى املنهاج اكثر من املعلمات ذوات الخبرة األقل السيما  العالية لديهن معرفة  

 ، مما يسهل عليها معرفة أدوارها في تنمية مهارا ت اإلبداع لدى الطالبات.تعليم المارسة ت مدربة أكثر ومؤهلة أكثر  ملكلما كان اسنوات خبرته

افات املعيارية : (27جدول ) ألثر اختالف آراء املعلمات نحو دورهن مادة التربية الفنية في تنمية مهارات اإلبداع لدى الطالبات  املتوسطات الحسابية والنحر

 عينة الدراسة 
ا
 (سها، املرحلة التي تدّرِّ ملتغيرات )الدرجة العلمية، عدد سنوات الخبرةملتغير  تبعا

 النحراف املعياري  املتوسط الحسابي  الفئة املتغيرات 

 الصفوف التي تدرسها حاليا
 0.361 ٤.319 املتوسطة 

 0.٤37 ٤.252 الثانوية 

 عدد سنوات الخبرة 

1-5  0.01٤ ٤.390 سنوات  

6-10  0.280 ٤.055 سنوات  

 0.188 ٤.650 سنوات 10أكثر من 

 الدرجة العلمية

 0.071 ٤.170 ماجستير 

 0.321 ٤.075 البكالوريوس دبلوم بعد 

 0.383 ٤.329 بكالوريوس

 اإلبداع في تنمية مهارات  التربية الفنية    ادة مآراء املعلمات عينة الدراسة نحو دور  ظاهرية بين متوسطات في    وجود فروق(  27يظهر من الجدول )

الطالبات    ،لدى 
ً
الثالثي    تبعا التباين  تحليل  تطبيق  تم  الفروق  لتلك  اإلحصائية  الداللة  وملعرفة  الخبرة(،  العلمية، عدد سنوات  )الدرجة  -3)ملتغيرات 

way-ANOVA)  ( يوضح ذلك.   28والجدول )آراء املعلمات عينة الدراسة نحو دور مادة التربية الفنية في تنمية مهارات اإلبداع لدى الطالبات، على 

 ما أبرز مالحظات معلمات التربية الفنية عينة الدراسة، على دور منهاج التربية الفنية في تنمية مهارات اإلبداع لدى الطالبات؟ السؤال الثاني:

   .ح ذلك( يوض28لإلجابة عن السؤال تم حساب التكرارات والنسب املئوية ملالحظات معلمات التربية الفنية على كتب التربية الفنية، والجدول )

 دور منهاج التربية الفنية في تنمية مهارات اإلبداع لدى الطالبات؟ التكرارات والنسب املئوية للمالحظات الواردة من معلمات التربية الفنية على : (28جدول )
 النسبة% التكرار املالحظات الواردة من معلمات التربية الفنية على كتب التربية الفنية 

 ٤1.٤63 17 املوضوعات أدى مللل الطالبات مثل تكرار الزخارف. تكرار 

 1٤.63٤ 6 الصور في دليل املعلمة عقيمة وصغيرة الحجم وغير محدثة. 

 12.195 5 سرعة التنقل بين املجاالت يقلل اإلبداع ال تكتسب طالبة املرحلة املتوسطة اإلتقان بأي مجال السيما أن املخصص حصتين باألسبوع  

 9.756 4 ليست كل املوضوعات تناسب بيئة الطالبات والفئة العمرية في املرحلة املتوسط كالخشب واملعادن. 

 ٤.878 2 ( مثل صورة للفنان )محمد طوسون( نسبت لنوره الزهراني33( شكل )٤5الطالبة ملرحلة الثالث متوسط )صيوجد أخطاء في كتاب 

 ٤.878 2 كتاب الطالبة للمرحلة الثانوية غير مترابط واعلى من مستوى الطالبة يحتاج إلعادة تنظيم ليرتبط بالفنون وليس لحفظ تواريخ 

 ٤.878 2 الثاني املتوسط ضخم يحتاج لتقليل املحتوى. كتاب الطالبة في الصف 

 ٤.878 2 ال يوجد حلول لألسئلة التقويمية في الكتاب. 

 2.٤39 1 غالف الكتاب والدليل غير شيق وغير جذاب. 

تكرار املوضوعات أدى مللل الطالبات  ( أن ابرز املالحظات الواردة من معلمات التربية الفنية على كتب التربية الفنية كانت )28يظهر من الجدول )

الزخارف تكرار  )مثل  بلغ  والذي   
ً
تكرارا األكثر  هي    )17( بنسبة مئوية   )٤1.٤63%( وغير (،يليها مالحظة  الحجم  املعلمة عقيمة وصغيرة  دليل  في  الصور 

لل اإلبداع ال تكتسب طالبة املرحلة املتوسطة اإلتقان  سرعة التنقل بين املجاالت يق(، يليها مالحظة )%1٤.63٤( وبنسبة مئوية )6( بتكرار بلغ )محدثة

باألسبوع حصتين  املخصص  أن  السيما  مجال  )بأي  بلغ  بتكرار   )6( مئوية  بنسبة  مالحظة)%63٤.1٤(  بينما  وغير (،  شيق  غير  والدليل  الكتاب  غالف 

 والذي بلغ )جذاب
ً
 (.%2.٤39( وبنسبة مئوية )1(هي األقل تكرارا
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 منهاج التربية الفنية ليكون دوره أفضل في تنمية مهارات اإلبداع لدى الطالبات؟  على عينة الدراسةعلمات املالسؤال الثالث: ما مقترحات 

املئوية مل التربية الفنية ليكون دوره أفضل ف لإلجابة عن هذا السؤال، تم حساب التكرارات والنسب  الدراسة على منهاج  ي تنمية  قترحات املعلمات عينة 

   ( يوضح ذلك.29، والجدول )مهارات اإلبداع لدى الطالبات

 ملقترحات املعلمات عينة الدراسة على منهاج التربية الفنية ليكون دوره أفضل في تنمية مهارات اإلبداع لدى الطالبات التكرارات والنسب املئوية% : (29جدول )
 النسبة% التكرار الفنية على كتب التربية الفنية أبرز املقترحات الواردة من معلمات التربية 

 26.316 10 تحديد فصل دراس ي كامل لكل مجال من املجاالت بحيث تتخرج الطالبة من الصف الثالث وقد أنجزت ست مجاالت باحتراف وإتقان. 

 10.526 4 وبيئيا للمرحلتين. أن تختار املعلمة املوضوع بنفسها حسب بيئة الطالبات ألنها اعرف بما يناسبهم ماديا 

حيث تتمكن في املرحلة الثانوية من االحتراف في  جعل مرحلة أولى متوسط مرحلة تأسيسيه في الرسم ملدة فصل دراس ي كامل، تمارس الرسم بالرصاص مع النور والظل واملنظور والخداع البصري ب

 املدارس الفنية.

4 10.526 

 10.526 4 املرحلة املتوسطة حسب ميولها. تخير الطالبة في املجال في 

 7.895 3 يحتاج كتاب الطالبة للمرحلة الثانوية لتدرج املواضيع حسب الفروق الفردية لتصل الطالبة الي املستوى الفني املطلوب. 

 7.895 3 ماديا. مرعاه ظروف الطالبات بحيث يمكن أن تستخدم األداة الواحدة طوال الفصل كي ال ترهق ولى األمر 

 5.263 2 تنويع االستراتيجيات في دليل املعلم يبعث على اإلبداع. 

 5.263 2 . 2030صياغة كتاب الطالبة ودليل املعلمة بما يناسب تطلعات اململكة في 

 2.632 1 الحصة أو مهام الواجبات. إرفاق أوراق عمل في كتاب الطالبة لتقليل من العبء على املعلمات أثناء تنفيذ االستراتيجيات خال ل 

 2.632 1 إدراج فصل للفنون الحديثة واالنتقال بالتربية الفنية من التقليدية الي الرقمية. 

 2.632 1 الزيارات امليدانية لتوسيع مدارك الطالبات واإلبحار بمجال الرسم من خالل املناطق األثرية وشواطئ البحار واملتاحف األثرية.

 2.632 1 التركيز على تدريس املجال والتقليل من الوحدات في املرحلة الواحدة. 

 2.632 1 عقد شراكة مع معاهد الفنون والتعليم العام للوصول اإلبداع الحقيقي في مجال التربية الفنية. 

 2.632 1 نوية لتحديد مسار منهي متكامل وحواسيب للفن الرقمي حسب توجهات الوزارة للمرحلة الثانوية. توفير ورش مجهزة بأدوات النجارة والنشر وافران الفخار وأدوات طرق الحديد في املرحلة الثا 

لنا  ي الجدول )تبين  ابرز مقترحات  29من  أن  اإلبداع لدى  (   تنمية مهارات  ليكون دوره أفضل في  الفنية  التربية  الدراسة على منهاج  املعلمات عينة 

( هي مجاالت باحتراف وإتقان  6دراس ي كامل لكل مجال من املجاالت بحيث تتخرج الطالبة من الصف الثالث وقد أنجزت  تحديد فصل  كانت )  الطالبات

بلغ )  والذي 
ً
بينما  %26.316( بنسبة )10األكثر تكرارا الرسم من خالل )]قترحاتمل ا كانت  (،  الطالبات واإلبحار بمجال  امليدانية لتوسيع مدارك  الزيارات 

إرفاق أوراق عمل في كتاب  ( و)التركيز على تدريس املجال والتقليل من الوحدات في املرحلة الواحدة )و(،ية وشواطئ البحار واملتاحف األثريةاملناطق األثر 

الواجبات مهام  أو  الحصة  ل  االستراتيجيات خال  تنفيذ  أثناء  املعلمات  العبء على  لتقليل  واالنتقال  و)  ،(الطالبة  الحديثة  للفنون  بالتربية  إدراج فصل 

توفير ورش مجهزة و)  ،(شراكة مع معاهد الفنون والتعليم العام للوصول اإلبداع الحقيقي في مجال التربية الفنيةو)  ،(الفنية من التقليدية الي الرقمية

لل وحواسيب  متكامل  منهي  مسار  لتحديد  الثانوية  املرحلة  في  الحديد  طرق  وأدوات  الفخار  وافران  والنشر  النجارة  توجهات  بأدوات  حسب  الرقمي  فن 

 ( هن األقل والذي بلغ الوزارة للمرحلة الثانوية
ً
  واحدا

ً
 (.%2.632( وبنسبة مئوية )1)تكرارا

 

تنمية  للدراسة:    الرابعالسؤال   في  الفنية  التربية  لدور مادة  ذات دللة إحصائية  فروق  توجد  اإلبداعهل  عينة    مهارات  الطالبات  نظر  من وجهة 

 ؟تعزى ملتغيرات )مستوى التحصيل بمادة التربية الفنية، وجميع املواد للعام الدراس ي السابق(الدراسة 

فروق ذات داللة إحصائية لدور مادة التربية الفنية في تنمية   ( للكشف عنway-ANOVA-3لإلجابة عن هذا السؤال، تم تطبيق تحليل التباين الثالثي )

 لدى الطالبات    مهارات اإلبداع
ً
من وجهة نظر الطالبات عينة (  مستوى التحصيل بمادة التربية الفنية، وجميع املواد للعام الدراس ي السابق)  ملتغيرات  تبعا

   توضح ذلك. ( أدناه 32-30والجداول )، الدراسة

افات املعيارية ل: (30جدول )  لطالبات عينة الدراسة دى ال مهارات اإلبداعالتربية الفنية في تنمية  دور املتوسطات الحسابية والنحر
ا
 ملتغيرات   تبعا

 للعام الدراس ي السابق  (مستوى التحصيل األكاديمي لجميع املوادو مستوى التحصيل األكاديمي ملادة التربية الفنية، )
 املرحلة الثانوية  املرحلة املتوسطة  املتغيرات

 انحراف معياري  متوسط حسابي  الفئة انحراف معياري  متوسط حسابي  الفئة

 0.272 2.813 جيد 0.٤03 2.875 جيد مستوى التحصيل األكاديمي لجميع املواد للعام الدراس ي السابق 

 جيد جد
ا
  0.357 3.015 ا

ا
 0.378 3.٤07 جيد جدا

 0.٤27 3.762 ممتاز   0.٤75 3.080 ممتاز 

 0.٤78 3.56٤ مقبول  0.576 2.332 مقبول  مستوى التحصيل األكاديمي ملادة التربية الفنية للعام الدراس ي السابق 

 0.325 2.730 جيد 0.٤87 2.660 جيد

 
ا
  0.336 2.989 جيد جدا

ا
 0.115 3.112 جيد جدا

 0.552 3.715 ممتاز  0.295 2.835 ممتاز 

طالبات  دى  ل  مهارات اإلبداعالتربية الفنية في تنمية    لدور ( وجود فروق ظاهرية بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة  30يظهر من الجدول )

والثانوية   املتوسطة   املرحلة 
ً
الفنية،    تبعا التربية  ملادة  األكاديمي  التحصيل  )مستوى  السابقو ملتغيرات  الدراس ي  للعام  املواد  الداللة (لجميع  وملعرفة   ،
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الثالثي   التباين  تحليل  تطبيق  تم  الفروق  لتلك  تنمية  دور  على    (way-ANOVA-3)اإلحصائية  في  الفنية  اإلبداعالتربية  املرحلة دى  ل  مهارات  طالبات 

 ( يوضح ذلك.  31جدول )املتوسطة، وال

للطالبات أفراد عينة الدراسة   مهارات اإلبداعالتربية الفنية في تنمية  لدور ( للكشف عن الختالفات way-ANOVA-3نتائج تحليل التباين ): (31جدول )

 
ا
مستوى التحصيل األكاديمي لجميع املواد للعام الدراس ي السابق، هل تنّمي مادة التربية الفنية و ملتغيرات )مستوى التحصيل األكاديمي ملادة التربية الفنية،  تبعا

 ( مهارات اإلبداعلديك 
 اإلحصائية f)دللة )  (f)قيمة  متوسط املربعات درجات الحرية  مجموع املربعات املتغير املرحلة 

طة
س
تو

امل
 

 0.0٤7 3.٤21 0.587 2.000 1.17٤ مستوى التحصيل األكاديمي لجميع املواد للعام الدراس ي السابق 

 0.215 1.588 0.272 3.000 0.817 مستوى التحصيل األكاديمي ملادة التربية الفنية للعام الدراس ي السابق 

 0.625 0.2٤٤ 0.0٤2 1.000 0.0٤2 مهارات اإلبداعهل تنّمي مادة التربية الفنية لديك 

   0.172 28.000 ٤.805 الخطأ

    3٤.000 7.197 املجموع املصحح

ية
نو

ثا
ال

 

 0.236 1.560 0.1٤7 2.000 0.29٤ مستوى التحصيل األكاديمي لجميع املواد للعام الدراس ي السابق 

 0.001 11.619 1.09٤ 2.000 2.189 التحصيل األكاديمي ملادة التربية الفنية للعام الدراس ي السابق مستوى 

 0.6٤٤ 0.220 0.021 1.000 0.021 مهارات اإلبداعهل تنّمي مادة التربية الفنية لديك 

   0.09٤ 19.000 1.789 الخطأ

    2٤.000 6.360 املجموع املصحح

الجدول   من  )31)يظهر  الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم   )α≤0.05  ) تنمية    لدور في  الفنية  اإلبداعالتربية   مهارات 

 لطالبات املرحلة املتوسطة والثانوية  
ً
التحصيل األكاديمي لجميع املواد للعام الدراس ي السابقملتغير )  تبعا " إلى مستوى f(، حيث لم تصل قيم "مستوى 

اإلحصائية )  ،الداللة  الداللة  إحصائية عند مستوى  تنمية  لدور  (  α≤0.05ووجود فروق ذات داللة  في  الفنية  اإلبداعالتربية  املرحلة    مهارات  لطالبات 

 املتوسطة  
ً
الفروق    تبعا مواقع  وملعرفة  السابق(.  الدراس ي  للعام  الفنية  التربية  ملادة  األكاديمي  التحصيل  )مستوى  تنمية التر   ر لدو ملتغير  في  الفنية  بية 

 لطالبات املرحلة املتوسطة  مهارات اإلبداع
ً
ملتغير )مستوى التحصيل األكاديمي ملادة التربية الفنية للعام الدراس ي السابق(، تم تطبيق اختبار شيفيه  تبعا

(scheffe( للمقارنات البعدية، والجدول )يوضح ذلك. 32 ) 

 للطالبات أفراد عينة الدراسة   مهارات اإلبداع( للمقارنات البعدية على أثر التربية الفنية في تنمية scheffeنتائج اختبار شيفيه ) : (32جدول )
ا
للمتغير   تبعا

 )مستوى التحصيل األكاديمي ملادة التربية الفنية للعام الدراس ي السابق( 

 ممتاز  جيد جدا  جيد املتوسط الحسابي  الدراس ي السابق مستوى التحصيل األكاديمي ملادة التربية الفنية للعام   املرحلة 

 املتوسطة 

 *0.5٤35- *0.6830- - 2.332 جيد

 
ا
 -   2.875 جيد جدا

 0.1٤0 -  3.015 ممتاز  

 الثانوية 

 *1.1689- 0.382- - 2.730 جيد

  
ا
 *0.7869- -  3.112 جيد جدا

 -   3.899 ممتاز 

 لطالبات املرحلة املتوسطة    مهارات اإلبداعالتربية الفنية في تنمية    لدور ( أن مواقع الفروق  32يظهر من الجدول )
ً
التحصيل ملتغير )  تبعا مستوى 

  ( كانت بين )جيداألكاديمي ملادة التربية الفنية للعام الدراس ي السابق
ً
 بين  ،لكلى املرحلتين (ممتاز( و)ممتاز(، ولصالح )جدا

ً
ولم تظهر فروق دالة إحصائيا

الثانوية اختيارية، وبالتالي تكون عن رغبة  املستويات األخرى  للمرحلة  الفنية  التربية  نتيجة طبيعية ألن  املواد  ، وهو  أن  إلى  الطالبة، باإلضافة  نابعة من 

   الخام تكون على نفقة الطالبات، فتضع املعلمات عالمات مشاركة عالية
ً
 من إحضار تلك املواد، فيكون التحصيل الدراس ي مرتفعا

ً
 . للطالبات بدال

 لدى الطالبات عينة الدراسة؟  مهارات اإلبداعالسؤال الخامس للدراسة: هل تنّمي مادة التربية الفنية 

افات املعيارية ألثر التربية الفنية في تنمية  : (33جدول )  للطالبات أفراد عينة الدراسة  مهارات اإلبداعاملتوسطات الحسابية والنحر
ا
ملتغيرات )مستوى   تبعا

ل تنّمي مادة التربية الفنية  التحصيل األكاديمي ملادة التربية الفنية للعام الدراس ي السابق، مستوى التحصيل األكاديمي لجميع املواد للعام الدراس ي السابق، ه

 ( مهارات اإلبداعلديك 
 املرحلة الثانوية املرحلة املتوسطة  املتغيرات 

 انحراف معياري  متوسط حسابي  الفئة انحراف معياري  متوسط حسابي  الفئة

 0.338 3.899 نعم  0.511 2.823 نعم  لديك؟   مهارات اإلبداعهل تنّمي مادة التربية الفنية لديك 

 0.٤27 3.762 ال 0.319 2.8٤6 ال

لدى طالبات    مهارات اإلبداع( وجود فروق ظاهرية بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة لدور التربية الفنية في تنمية  33يظهر من الجدول )

والثانوية   املتوسطة    املرحلة 
ً
الثانوية    تبعا للمرحلة  الحسابي  املتوسط  بلغ  حيث  )نعم(  إلجابات  الثانوية  املرحلة  لصالح  الدراسية(،  )املرحلة  ملتغير 
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(3.899( املتوسطة  للمرحلة  اإلجابة  لنفس  الحسابي  املتوسط  بلغ  بينما  مادة 2.823(،  بدور  الخبرة  على  مبنية  نتيجة  وهو  الثانوية  املرحلة  لصالح   ،)

 بأن   مهارات اإلبداعي تنمية  التربية الفنية ف
ً
لدى طالبات املرحلة الثانوية عينة الدراسة نتيجة خبراتهن األكثر باملادة من طالبات املرحلة املتوسطة، علما

الحسابية  لإل  املتوسطات  نتيجة  أفراد.، وجاءت  الثانوية بعشرة  املرحلة  اكثر من عدد طالبات  الدراسة  املتوسطة عينة  املرحلة  جابة )ال(   عدد طالبات 

 أكثر أيضا لصالح املرحلة الثانوية ، فهن اكثر خبرة باملادة من طالبات املرحلة املتوسطة 

 السؤال السادس للدراسة: ما أبرز مالحظات الطالبات عينة الدراسة على دور مادة التربية الفنية في تنمية مهارات اإلبداع لديهن؟

   ( يوضح ذلك.33والنسب املئوية ملالحظات الطالبات عينة الدراسة على مادة التربية الفنية، والجدول ) لإلجابة عن هذا السؤال، تم حساب التكرارات

 التكرارات والنسب املئوية للمالحظات الواردة من الطالبات على مادة التربية الفنية : (34جدول )
 النسبة% التكرار املالحظات الواردة من الطالبات على كتب التربية الفنية 

ي مادة التربية الفنية   5.2 38 لدي، واملعلمة هي أحد األسباب التي تحرك بنفس ي حس اإلبداع واملوهبة  مهارات اإلبداعتنم 

 11.2 28 ة تساعدني مادة التربية الفنية على معرفته األدوات والخامات الجديدة التي تؤهلني لإلبداع في استخدام املواد الخام من الطبيعة املحيط

 
ً
 10 25 تخيل اللوحة قبل رسمها يجعلني أبدع برسمها وتنمي موهبتي وإبداعي وتسمح لي باستخدامهما تطبيقا

 9.6 2٤ مادة التربية الفنية تزيد من الخيال الذي يؤدي لألبداع وتعبر عن املشاعر الداخلية وتحفز اإلبداع لدي

 9.2 23 صوصا عنما اجلس مع معلمتي وزميالتي أثناء النقاش والنقد الفني مادة التربية الفنية تزيد ثقتي بالعمل اإلبداعي خ

 8.٤ 21 مادة التربية الفنية تطور خبرتي في رسم مستقبلي وإظهار جوانب شخصيتي 

 8 20 مادة التربية الفنية ال تعلم كيفية الرسم وتحتاج إليضاحات كثيرة لفهمها بالقراءة بدون املعلمة 

 6.٤ 16 الفنية ال يمكن تعلمها بدون معلمة متخصصة ومن تطبيقاتها الصعبة التنفيذ )تطبيقات التعامل مع املعادن( مادة التربة 

 5.6 1٤ مادة التربية الفنية تقدم أفكار جديدة. 

 ٤.٤ 11 الدروس التقليدية ال تتيح لي القدرة الكاملة الستخدام قدراتي ومواهبي وإبداعي الكامن 

 ٤ 10 التربية الفنية ولكن اشعر أنها ال تحقق طموحاتي الفنية أحب مادة 

 2.8 7 مادة التربية الفنية فيها تنوع للمواضيع فأستطيع تجريب كل ش يء واجد ما افضله وما أجيده أكثر 

 2.٤ 6 أتعلم طرق جديدة في الفن واملشاريع املشتركة بالرسم والفنون التي أشارك فيها بأكثر من طريقة 

 1.6 ٤ مادة التربية الفنية تجعلني اعرف األلوان األساسية وأساسيات ومبادئ الفن 

 1.2 3 منهج التربية الفنية ال يناسب ميولي وطموحاتي والحصة ال يكون فيها تشويق وحماس 

 100 250 املجموع

لدي، واملعلمة هي أحد األسباب التي تحرك    مهارات اإلبداعي مادة التربية الفنية  )تنم  هي الفقرة   ( أن أبرز مالحظات الطالبات 3٤يظهر من الجدول )

 والذي بلغ )
ً
 بنسبة )38بنفس ي حس اإلبداع واملوهبة( هي األكثر تكرارا

ً
(، تلتها العبارة )تساعدني مادة التربية الفنية على معرفته األدوات %15.2( تكرارا

لإلبدا  تؤهلني  التي  الجديدة  )والخامات  بلغت  وقد  املحيطة(  الطبيعة  الخام من  املواد  استخدام  في  )28ع  بنسبة   
ً
تكرارا )تخيل  11.2%(  العبارة  تلتها   ،)

(  وقد بلغت )
ً
 بنسبة )25اللوحة قبل رسمها يجعلني أبدع برسمها وتنمي موهبتي وإبداعي وتسمح لي باستخدامهما تطبيقا

ً
( ، ثم جاءت العبارة %10( تكرارا

التربية )  )مادة  بلغت  اإلبداع لدي( وقد  الداخلية وتحفز  املشاعر  الذي يؤدي لألبداع وتعبر عن  الخيال   بنسبة )2٤الفنية تزيد من 
ً
(، تلتها  %9.6( تكرارا

بلغت وقد  الفني(  والنقد  النقاش  أثناء  وزميالتي  اجلس مع معلمتي  اإلبداعي خصوصا عنما  بالعمل  ثقتي  تزيد  الفنية  التربية  )مادة   21)  العبارة 
ُ
تكرارا  )

( )%8.٤بنسبة  بلغت  والتي  تشويق وحماس(  فيها  يكون  ال  والحصة  ميولي وطموحاتي  يناسب  ال  الفنية  التربية  )منهج   
ً
تكرارا األقل  العبارة  ( 3(؛ وجاءت 

( تنمية  %1.2تكرارات وبنسبة  الفنية في  التربية  مادة  املالحظات جاءت مجتمعة باإلشارة ألهمية  اإلبداع(. وهذه  الدراسة،   مهارات  الطالبات عينة  لدى 

ؤيد أن مادة  ومن املهم أن تؤخذ مالحظات الطالبات على املادة سواء مالحظات الكتاب أو على أسلوب التدريس، ومع إن غالبية الطالبات عينة الدراسة ت

اإلبداعالتربية الفنية تنمي   املنهج  مهارات  إن هناك بعض املالحظات الواجب التحقق منها على  املنهج، وإعادة النظر بحصص مادة  ، إال  من قبل واضع 

السعة الكاملة   التربية الفنية من حيث الترتيب لوقت الدوام في اليوم التعليمي، ومن حيث املكان فمن املمكن أن تكون بمختبر التربية الفنية مع تأمين

إن املدرسة  أن تكون بحديقة  املمكن  الواحد، ومن  بالفصل  الطالبات  املهم   الستيعاب عدد  املدرسة، وربما يكون من  اطار  بالساحة ضمن  أو  توفرت، 

 ترتيب حصة تربية فنية تطبيقية ليوم دراس ي خارج املدرسة . 

 للطالبات، من وجهة نظر الطالبات عينة الدراسة؟   مهارات اإلبداعالسؤال السابع للدراسة: ما معيقات دور مادة التربية الفنية في تنمية 
لدى الطالبات عينة الدراسة، في تنمية مهارات اإلبداع  التربية الفنية  دور مادة  لإلجابة عن هذا السؤال، تم حساب التكرارات والنسب املئوية ملعيقات  

   . ( يوضح ذلك35والجدول )
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 ى الطالبات عينة الدراسة في حصص مادة التربية الفنية دور مادة التربية الفنية في تنمية مهارات اإلبداع لدملعيقات لالتكرارات والنسب املئوية : (35جدول )
 النسبة%  التكرار  ( )من وجهة نظرك في حصص مادة التربية الفنيةلدور مادة التربية الفنية في تنمية مهارات اإلبداع لديك أبرز معيقات  

 21.5 60 والخجل إذا كان عملي الفني ليس جميال من النتقاد الالذع بعملية التقييم من املعلمة والطالبات مما يحطم اإلبداع لدي التخوف والتوتر 

 19.3 54 املنهج شبه قديم، ول يوجد مجال يجذبني كالرسم بقلم الرصاص، والجزء النظري أكثر عن التطبيق العملي حيث ل ينمي الحس الفني لدي 

 16.5 46 عدم توفر وقت كافي لحصة الفن حيث يتعارض املنهج مع التطبيق لعتماده على النظري وتعليق املعلمة بالشرح يأخذ وقت التطبيق العملي 

افر البيئة املناسبة للفن، مما يشتت األفكار، وذلك لزدحام املكان وقلة اإلضاءة وعدم توفير أدوات الرسم وأسعارها عالية بال  14.3 40 سوق عدم تو

 8.3 23 من التطبيق  أكثر ل تشجعني الحصص للحضور حيث يعاد نفس الدرس بجميع املراحل بتطور بسيط، وكثرة املعلومات كمادة تحتاج الشرح 

 5.3 15 ل يوجد معوقات في حصص التربية الفنية أمام اإلبداع واملوهبة

 3.8 11 بداية املرحلة املتوسطة وبالتالي تتهاون الطالبات في النتباه بالحصة ويقل التنافس الفني عدم تأسيس الطالبات على الرسم وأهميته منذ 

 3.5 10 من املعيقات طلب رسم الوجوه ول يمكنني رسمها ل نه نهى اإلسالم عن رسم ذوات األرواح. 

 2.9 8 استهتار من بعض املعلمات باملادة ومعاملتها كحصة فراغ طريقة شرح بعض املعلمات ل تشجع على اإلبداع في الفن، كما أن هناك 

 2.5 7 الحصص إزعاج وفوض ى لبعض الطالبات لترك املعلمة املجال كوقت فراغ وهذا يمنعني من التفكير واإلبداع. 

 2.1 6 يعيق اإلبداع ول يساعدني بتطوير مهارتي املعلمة ل تساعدني في تعلم الرسم بل تستمر بشرح املادة النظرية وتاريخ الفن والفنانين وهذا 

 100 280 املجموع 

( الجدول  ف والتوتر 35يظهر من  )التخو  الدراسة كانت،  الطالبات عينة  الفنية لدى  التربية  للموهبة واإلبداع بحصص مادة  املعيقات  أبرز  أن   )

الالذع   االنتقاد  ليس جميال من  الفني  كان عملي  إذا  )والخجل  بلغت  والتي  لدي(  اإلبداع  يحطم  والطالبات مما  املعلمة  التقييم من   60بعملية 
ً
تكرارا  )

(، تلتها العبارة )املنهج شبه قديم، وال يوجد مجال يجذبني كالرسم بقلم الرصاص، والجزء النظري أكثر عن التطبيق العملي حيث ال ينمي %21.5وبنسبة)

( بلغت  لدي( حيث  الفني   5٤الحس 
ً
تكرارا  )( وبنسبة  التطبيق 19.3%،  مع  املنهج  يتعارض  الفن حيث  لحصة  كافي  توفر وقت  )عدم  العبارة  تلتها  ثم   ،  )

، وبنسبة )٤6العتماده على النظري وتعليق املعلمة بالشرح يأخذ وقت التطبيق العملي( حيث بلغت )
ً
(، وبلغت عبارة )ال يوجد معوقات في %16.5( تكرارا

ا  أمام  الفنية  التربية   وبنسبة )15إلبداع واملوهبة( )حصص 
ً
الرسم بل  %5.3( تكرارا في تعلم  )املعلمة ال تساعدني  العبارة   

ً
األقل تكرارا بالترتيب  (، وجاء 

( بلغت  والتي  مهارتي(  بتطوير  يساعدني  وال  اإلبداع  يعيق  وهذا  والفنانين  الفن  وتاريخ  النظرية  املادة  بشرح  )6تستمر  وبنسبة  تكرارات  وهذه 2.1%(   )

أن يعاد به النظر من خالل استفتاء طرفي التطبيق الطالبات واملعلمات، وال بد لواضع  الع الفنية يجب   أن منهج التربية 
ً
املنهج من بارات تعطي مدلوال

إعا بد من  ال  النظري، وكذلك  الجانب  اكثر من  التطبيقي  بالجانب  واالهتمام  الدراسية،  الحصة  املتوافق مع مدة  املناسب  الوقت  النظر  احتساب  دة 

املن أن  املواد السيما  تلك  املعلمات شراء  أو  الطالبات  تكليف  الفنية، وعدم  لتطبيق حصص  الالزمة  املواد  وتوفير  الفنية  تبقى  بتنظيم مختبرات  تجات 

التراكمي لألعما التخزين  أو النفايات، ذلك لصعوبة  املستودعات  الى  املآل  به  ينتهي  تبقى ملعرض مدرس ي  للطالبات لكثرتها  للمدرسة غالبا وقد  الفنية  ل 

 وكبر حجمها.
 

 السؤال الثامن: هل توجد فروق ذات دللة إحصائية لدور التربية الفنية في تنمية مهارات اإلبداع لدى الطالبات تعزى ملتغير)املرحلة(؟ 

 ( ككل  مهارات اإلبداعالتربية الفنية في تنمية  دور  ل)لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج األوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية  
ً
ملتغير)املرحلة(،   تبعا

  اإلبداع ككلمهارات التربية الفنية في تنمية  ر لدو ( للكشف عن الفروق Independent- Samples T Testو)
ً
 ( يوضح ذلك: 36ملتغير)املرحلة(، والجدول ) تبعا

 ( ككل مهارات اإلبداع( للكشف عن الفروق في )أثر التربية الفنية في تنمية Independent - Sample T. Testنتائج ): (36جدول )
ا
 ملتغير)املرحلة(   تبعا

 الدللة اإلحصائية  "tقيمة " النحراف املعياري  املتوسط الحسابي  العدد  الفئة املتغير

 املرحلة 
 0.515 3.6٤8 25 ثانوي 

6.٤63 0.000 
 0.460 2.830 35 متوسط

؛ ككل( مهارات اإلبداع( في )أثر التربية الفنية في تنمية  α≤0.05( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )36لنا من الجدول )يتبين  

 
ً
أدق    تبعا الثانوية  املرحلة  أن  ذلك  نتيجة طبيعية  وهي  الثانوية،  املرحلة  ولصالح  وانتقاء  بملتغير)املرحلة(،  األسئلة  في تفهم  لخبرتهن  املناسبة،  اإلجابات 

 مادة التربية الفنية رغم أنها مادة اختيارية لطالبات املرحلة الثانوية.

: الستنتاجات:
ا
   ثامنا

 من متابعة الجداول اإلحصائية كافة نجد أن هناك عدة استنتاجات لعينتي الدراسة )املعلمات والطالبات( من أهمها:

الفنية عي • التربية  ملادة تتمتع معلمات  التدريسية  خبراتهن  ي  تنم  دورات  دخلن  العينة  أفراد  وغالبية  التعليمي،  واملستوى  بالخبرة  الدراسة  نة 

 التربية الفنية وجميعهن يدرسن املرحلة املتوسطة، وبعضهن يدرس باملرحل الثانوية.

الدراسة على تقدير ممتاز وجيد جدا  حصل   • أفراد عينة  الطالبات  الكبير منهن حصل على تقدير لغالبية  األكاديمية، والقسم  املواد  جميع 

 مادة التربية الفنية، وهو مؤشر يدل على االهتمام بمادة التربية الفنية.ممتاز ب
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 لديهن. مهارات اإلبداعمن الطالبات عينة الدراسة أكدن أهمية مادة التربية الفنية في تنمية  %72نسبة  •

الغالف والنشاطات   • الوحدات وشكل  التقييم والتعديل لحجم  الفنية بحاجة إلعادة  التربية  أن كتاب  الدراسة  املعلمات عينة  أكدت غالبية 

 مع الحاجة إلعادة النظر بكتاب دليل املعلم للتطوير.  العملية بحيث يتم تقليل املادة النظرية،

العملي على   • التطبيق  املحتوى وأهمية  تناسب  أساليب تدريس  املادة وفق  املعلمة في شرح  أهمية دور  الدراسة  الطالبات عينة  أكدت غالبية 

 املادة النظرية وذلك لتنمية املوهبة ومهارات اإلبداع لدى الطالبات.

الطال • تكليف  أكدت غالبية  املدرسة وعدم  في مخبرات  الفنية  التربية  ملادة  العملي  التطبيق  لتوفير مواد وخامات  الحاجة  الدراسة  بات عينة 

 الطالبات بشرائها الرتفاع أسعارها بالسوق املحلي. 

ات مهمة إلعادة النظر بالجانب  مع وجود مالحظ  مهارات اإلبداعمادة التربية الفني في تنمية  دور  أكدت غالبية الطالبات عينة الدراسة أهمية   •

 التطبيقي والنشاطات املصاحبة للدرس حيث تحتاج األنشطة الحالية لجهد إضافي لتطبيقها.

التكرارات   • وحذف  الطالبة،  بكتاب  الواردة  األخطاء  وتصويب  الفنية  التربية  بمنهج  النظر  إعادة  أهمية  على  الدراسة  عينة  املعلمات  أكدت 

 حصص أو وقت أكثر لحصة التربية الفنية الستكمال التطبيقات العملية. الواردة باملنهج، وتخصيص

الصف  • الطالبة من  الفنية بحيث تتخرج  التربية  املجاالت  الدراسة، تحديد فصل دراس ي كامل لكل مجال من  املعلمات عينة  أكدت غالبية 

 مجاالت باحتراف وإتقان.  6الثالث املتوسط وقد أنجزت 

الطالبات ع • اهم معأكدت غالبية  أن من  الدراسة    ينة 
اإلبداع لديهن  قات  و  تنمية مهارات  الفنية في  التربية  املعلمات  بعض  أسلوب  دور مادة 

 النقد الالذع ألعمال الطالبات، وعدم توفر املواد والخامات للتطبيق العملي، وأسلوب التدريس املعتمد على النظري أكثر من التطبيق.ب

: التوصيات: 
ا
 تاسعا

 استعراض استنتاجات الدراسة توص ي الباحثة بما يلي:بعد  

نهج وفق  تشكيل لجنة من معلمات التربية الفنية ذوات الخبرة إلعادة تقييم منهج التربية الفنية بالتعاون مع قسم املناهج بالوزارة، وتعديل امل •

 لدى الطالبات. مهارات اإلبداعة استطالع عام آلراء املعلمات والطالبات بما يفي بتطوير العملية التعليمية وتنمي

اد إجراء دراسة مسحية ملعرفة أفضل الطرق واألساليب لتطبيق الجانب العملي ملنهج التربية الفنية ومدى مناسبة مختبرات الفنية وتوفر املو  •

ي مع إدامته وعدم ضياع املنتج  الخام بحيث ال تكلف املعلمات وال الطالبات بالشراء على نفقتهن لخاصة، وتوفير معرض دائم للناتج الطالب

 الفني باإلهمال.

ليوائم ظروفا تماثل ظروف   • الفنية  التربية  التعليم عن بعد، مما  الحالية    (19جائحة كورونا)تطوير منهج  الجميع على استخدام  أجبرت  التي 

 عن بعد في الظروف القصوى عند الحاجة.  يتطلب ادخل أساليب الفن الرقمي، وطرق تدريس حديثة ملادة التربية الفنية تتناسب مع التعليم 

والطلبة  • الفنية  التربية  ومعلمات  معلمي  من خالل  وتستدام  قرية  محافظة  كل  في  عام  بشكل  الطلبة  لخدمة  تكون  فنية  تراثية  قرى  إنشاء 

 طلبة.لل تكون متحف دائم ومرجعية للفن والتراث السعودي، واالحتفاظ باملنتج الفني ل، املبدعين
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Abstract: The researcher adopted two study tools and two samples that included middle and high school 
students, and technical education teachers in schools of eastern Jeddah education, and he used the 
descriptive analytical approach, and the study concluded that the technical education teachers of the study 
sample have experience and an educational and training qualification, and confirmed that the technical 
education curriculum needs to be evaluated and modified for units and practical activities, Correcting some 
of the errors in it, reviewing the teacher's guide book for development, allocating enough time for the art 
education class to conduct the practical application, and specifying a semester for each field of art education 
so that the student graduates from the third intermediate grade and has completed 6 fields with 
professionalism and mastery; A large percentage of the female students of the study sample obtained an 
excellent appreciation of the academic subjects, as well as an excellent estimate of the art education subject, 
and 72% of the female students of the study sample emphasized the importance of the art education subject 
in developing the talent and creativity they have and the importance of the teacher’s role in explaining and 
applying the material in methods that suit the content for the development The talent and creativity skills 
they have, and emphasized that the most important obstacles to creativity are the method of some teachers 
critical of female students ’work, the lack of materials and materials for practical application and the 
assignment of female students to purchase these materials at their expense. The study recommended the 
formation of a committee to re-evaluate and amend the curriculum of artistic education, and provide raw 
materials so that they do not Teachers and students are charged with purchasing them, providing a 
permanent exhibition of student outcomes and sustaining them, and developing an art education 
curriculum to match the pattern of education (STEM). 
 
Keywords: Art Education; Skills; Creativity; Parameters. 
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