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استخدام إستراتيجية التممذة المعرفية
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مستخمص البحث- :
عينة البحث:
عينة البحث ( )36طالب من الصف األول الثانوي بمحافظة أسيوط.

أىداف البحث:
 -1تنمية التفكير العممي في مجال األشغال الفنية لدى طالب المرحمة الثانوية باستخدام
استراتيجية التممذة المعرفية.

أسئمة البحث:
 -1ما فاعمية استخدام استراتيجية التممذة المعرفية في تنمية التفكير العممي في مجال األشغال
الفنية لدى طالب المرحمة الثانوية؟

منيج البحث:
وقد تم استخدام المنيج التجريبي ذو التصميم شبو التجريبي والذي يعتمد عمى المجموعتين
الضابطة والتجريبية.

مواد وأدوات البحث:
 -1استطالع ألراء معممي وموجيي التربية الفنية حول طرق تدريس مجال األشغال الفنية لدى
طالب المرحمة الثانوية.
 -2دليل معمم التربية الفنية لتدريس وحدة األشغال الفنية باستخدام استراتيجية التممذة المعرفية.
 -3كراسة نشاط الطالب لدى طالب المرحمة الثانوية.
 -4اختبار التفكير العممي لقياس ميارات التفكير العممي لدى طالب المرحمة الثانوية.
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نتائج البحث:
 -1يوجد فرق دال احصائيا بين متوسطي درجات طالب المجموعتين الضابطة والتجريبية في
التطبيق البعدي الختبار التفكير العممي ،وذلك عند مستوى داللة  1 ،11لصالح متوسط
درجات المجموعة التجريبية.
 -2يوجد فرق د ال احصائيا بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية في التطبيقين
القبمي والبعدي الختبار التفكير العممي ،وذلك عند مستوى داللة  1 ،11لصالح متوسط
درجات الطالب في التطبيق البعدي.
 -3يوجد تأثير لمبرنامج القائم عمى استخدام استراتيجية التممذة المعرفية في تنمية والتفكير
العممي في مجال األشغال الفنية لدى طالب الصف األول الثانوي؛ محافظة أسيوط.
الكممات المفتاحية:
 -استراتيجية التممذة المعرفية  -تنمية االبتكار الفنى والتفكير العممي  -االشغال الفنية .
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Research Abstract
Title of Thesis: The use of Cognitive Apprenticeship Strategy to
Develop Practical Thinking of Art works among Secondary stage
students
Name of Researcher: Mariam Reyad Zakareya Hanna
Research Location: Faculty of Education – Assuit University
Research Sample: (36) students in first grade secondary stage at
Assuit Governorate.

Research Aims:
1- Developing practical thinking of artistic works of secondary stage
students by Using cognitive apprenticeship strategy.
Research Questions:
1- What is the effectiveness of using cognitive apprenticeship strategy
for developing practical thinking in the field of artistic works of
secondary stage students?
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Research Approach:
The experimental approach of quasi-experimental design was
used involving a control group and an experimental one.
Research Tools and Materials:
1- A questionnaire for piloting the opinions of art education teachers
and inspectors about the difficulties that encounter artistic works
methodology of secondary stage students.
2- A teacher's guide of art education for teaching unit of artistic works
by using cognitive apprenticeship strategy.
3- A student's activity book for developing the functional, skill, and
cognitive aspects of secondary stage students.
4- A test of practical thinking to measure implicit knowledge and
experience and converting them into functional experience.

Research Findings
1- There is a statistically significant difference between mean scores of
each of the control group and the experimental one in the post
application of practical thinking test at significance level of 0.01 in
favor of experimental group mean scores.
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2- There is a statistically significant difference between mean scores of
each of the control group and the experimental one in the pre and
post applications of practical thinking test at significance level of
0.01 in favor of post application students' mean scores.
3-There is an effect of the program that is based on using cognitive
apprenticeship strategy on developing artistic innovation and
practical thinking in the field of artistic works of first grade
secondary stage students, Assuit Governorate.
key words:
- Apprenticeship strategy - development of artistic innovation and
scientific thinking - artistic works.
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أوال :اإلطار العام لمبحث
مقدمة البحث- :
تعد مادة التربية الفنية أحد العموم اإلنسانية التي تتيح بدورىا الفرصة لمطالب لمتفاعل
مع الخبرات التربوية والتعميمية والفنية ،ويعتبر االبتكار الفني مجال لمعمميات اإلنسانية حيث
يتضمن التفكير واإلحساس واالدراك والخيال والتعبير ،ووضح مراد حكيم بابوى في مقالة نشرت
في  27فبراير ( .)2119أن التربية الفنية يجب أن تعمل عمى إعطاء الفرص لمطالب الكتشاف
مواىبيم واكتشاف البيئة من حوليم والتفاعل مع األقران.
والتفكير العممي ىو نوع من التفكير الذي نستخدمو في حياتنا اليومية أو في األنشطة
الحياتية المعتادة في التغمب عمى المشكالت اليومية وفي اكتساب القدرة عمى التكيف مع العالم
المحيط )(، (Sternberg,2007حمدي البيطار. )61، 2117،
كما ان التفكير العممي ىو التفكير التطبيقي أو التوظيفي لالبتكار الفني ،كما يعبر عن
قدرة الطالب عمى المواءمة بين قدراتو وحاجاتو من ناحية ،وبين متطمبات البيئة من ناحية أخرى
خاصة البيئة االجتماعية .وقد تناولت الكثير من النظريات التفكير العممي منيا :نظرية ستيرنبرج
) ، )Sternbergنظرية جاردنر ) ، (Gardnerنظرية سبيرمان  ،كما يرى ] أبوجادو[ 7، 2116،
أن التفكير العممي ىو نظام أو مجموعة من القدرات التي تستخدم لتحقيق أىداف الفرد في الحياة
ضمن السياق الثقافي االجتماعي من خالل التكيف مع البيئة واختيارىا وتشكيميا .
ويعتبر مجال األشغال الفنية من المجاالت التي تعتمد عمى االبتكار الفني ولكننا في حاجة
لتوظيف ىذه االبتكارات بما يتالءم مع احتياجاتنا البيئية.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وتعد استراتيجية التممذة المعرفية من استراتيجيات التدريس والتدريب الحديثة واليامة التي
انتشرت حول العالم ،كأداة لنقل المعرفة والميارة ،وتساعد استراتيجية التممذة المعرفية عمى
تشجيع األنشطة والتقويم الحقيقي ،كما تساعد عمى زيادة الدافعية وتنمية االحساس بممكية
المعرفة ونقميا وتطبيقيا عمى سياقات حياتية مختمفة ،كما تساعد عمى تطوير ميارات
التفكير العميا.

وتشتمل إستراتيجية التممذة المعرفية عمى عدة مراحل- :
 مالحظة المتدرب بواسطة المدرب بيدف بناء نموذج (النمذجة) (.)modeling
 الممارسة المستقمة لممتدرب مع النصيحة من المدرب (التدريب) (.)coaching
 التقميل التدريجي لمنشاط التدريسي من جانب المعمم (التالشي) (.)fading
 التدعيم والمساندة لمطالب في األوقات الحرجة (التدعيم) (.)Scaffolding
 التوضيح والتفسير لمموقف باأللفاظ من جانب المتدرب (التفسير والتفصيل باأللفاظ)
Articulation.
 مقارنة أداء المتدرب بأداء المدرب ذاتيا (التأمل الذاتي) (.)Reflection
 استكشاف وفحص البدائل لممشكمة الموجودة ومحاولة التطبيق في مواقف عامة وجديدة
أخرى (االستكشاف)(( .)Explorationحمدي البيطار .)176 ،2114،
وسوف يقتصر البحث الحالي عمى( - :النمذجة)( ،التدريب)( ،التالشي)( ،التدعيم).
فقد تساعد استراتيجية التممذة المعرفية في استخدام الخبرات والمعارف السابقة والبناء
عمييا ،وربط األنشطة في مجال األشغال الفنية بالحياة الواقعية ،التعمم الذاتي والمستمر والنقد
البناء .ويوضح الشكل التالي بعض مكونات التممذة المعرفية:
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شكل ( )1يوضح مكونات التممذة المعرفية
وقد أكدت بعض الدراسات والبحوث عمى أىمية استراتيجية التممذة المعرفية
من نمذجة ،وتدريب ،ومساندة وتدعيم ،والتمفظ ،والتأمل ،واالستكشاف منيا :دراسة
(حمدى

عبد

العزيز

2115،

)162،

(عباس

المشيداني

2117،

)71،

،

(حمدي البيطار ( ، )176، 2114،أسيا ياركندى ( ، )2111،138،محمد العامري2114 ،
.(Bieniek,2008) ، (chen,2012) ، ( Collins , 1991( ،(shan ,2008) ، )475،
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أ .د /حمدي محمد محمد البيطار

د /امنيو محمد ابراىيم عبد القادر

استخدام إستراتيجية التممذة المعرفية

أ  /مريم رياض زكريا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويوضح (العامري  )483،2114،أن اإلنتاج الفني ىو ميدان يمارس فيو المتعمم عديد من
العمميات مثل :التفكير ،اإلحساس ،اإلدراك ،الخيال ،العمل ،كما أن ممارسة االنتاج الفني يؤدي
الي ازالة الفروق بين الفنان والحرفة من خالل التناول الذكي لمخامة واالداة وكيفية المزج بين
الخيال وحساسية استخدام األداة واألسموب الفني لممجتمع.
وقد اشارت بعض الدراسات والبحوث السابقة مثل دراسة (عبير سروة ،)51 ،2111،
(مروه محمد ( ،)11، 2118،أمنيو محمد  (،)87، 2118،يوسف العمود  )297 ،2113 ،الى
أىمية التربية الفنية  ،استخدام طرق وأساليب تدريس حديثة تساعد في نمو التفكير ابتكاري
والميارات اليدوية ،لذا جاء البحث الحالي لمتعرف عمى فعالية استخدام استراتيجية التممذة
المعرفية لتنمية التفكير العممي لألشغال الفنية لدى طالب الصف األول الثانوي  ،وتوظيف مجال
األشغال الفنية في البيئة الواقعية المحيطة.

مشكمة البحث:
أوال - :من خالل مالحظة الباحثة لطالب المرحمة الثانوية ،واالطالع عمى نتائج وتوصيات
الدراسات السابقة التي اختصت بموضوع البحث ،واجراء اختبار لالبتكار الفني عمى
مجموعة من طالب المرحمة الثانوية وجد انخفاض مستوى الطالب في االبتكار الفني
والتطبيق العممي ليذه االبتكارات ،لذا قامت الباحثة بتطبيق اختبار لالبتكار الفني عمى عدد
( )36طالب من الصف األول الثانوي ،وأظيرت النتائج ما يمي:
%65من الطالب لدييم قصور في ميارات التصميم.
%61من الطالب لدييم قصور في طرق التكرار المبتكر لموحدات الموجودة باالختبار.
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%74من الطالب لدييم قصور في توظيف االبتكار الفني بشكل نفعي.
%55من الطالب ليس لدييم الدافعية لمعمل واالنجاز.
ثانيا - :وقد عزز اإلحساس بالمشكمة مقابمة ومناقشة الباحثة لبعض معممي وموجيي التربية
الفنية عن طريق استطالع لمرأي حول طريقة تدريس مجال األشغال الفنية لدى طالب
المرحمة الثانوية.

واظيرت نتائج استطالع الرأي ما يمي:
-

قمة توافر ميارات التصميم الفني لدى طالب المرحمة الثانوية بنسبة .%65

-

ضعف ميارات استخدام العدد واألدوات في مجال األشغال الفنية بنسبة .%71

-

ضعف البنية المعرفية لدى طالب المرحمة الثانوية عن أنواع الخامات المستخدمة في مجال
األشغال الفنية بنسبة .%81

-

ضعف البنية المعرفية لدى طالب المرحمة الثانوية عن طرق استخدام العدد واألدوات
المستخدمة في مجال األشغال الفنية بنسبة .%71

-

ضعف قدرة طالب المرحمة الثانوية عمى توظيف بعض األعمال الفنية بشكل نفعي بنسبة
.%65
وقد أشارت بعض الدراسات والبحوث الى وجود صعوبات تواجو مادة التربية الفنية

عام ة وفي مجال التفكير العممي خاصة ،واستراتيجية التدريس المستخدمة منيا :دراسة
(حمودة راكان( ،)2، 2111 ،حسن زقزوق ( ،)112 ،2117،منذر العتوم ،)489، 2113،
(سموى الطائي . )1144 ،2111،
كما الحظت الباحثة انخفاض في المستوى الفني بشكل عام وفي مجال األشغال الفنية
بشكل خاص ،كما أن ىناك ضعف في توظيف األشغال الفنية في البيئة الواقعية المحيطة.
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استخدام إستراتيجية التممذة المعرفية

أ .د /حمدي محمد محمد البيطار

د /امنيو محمد ابراىيم عبد القادر
أ  /مريم رياض زكريا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومن الدراسات التي أكدت عمى وجود قصور في المعارف والميارات واستخدام استراتيجيات
حديثة :دراسة (منذر العتوم( ،)489 ،2113 ،محمد حسينة ( ،)411 ،2112،عمر العاني
( ،)629 ،2111،عبد الكريم لبد )Mina ،Sizable & pegah 2012), .)191 ،2111،
ومن الدراسات التي أكدت عمى أىمية التفكير العممي )(Sternberg &Grigorenko ,2007
(،محمود أبو جادو ( ، )2116،محمود أبو جادو  ( ، )2117،رانيا امام ، )2113 ،
(شيخة الجنيد . )2119،
ومما سبق تبمورت مشكمة البحث في أن ىناك ضعف في انخفاض في التفكير العممي
خاصة لدى طالب الصف األول الثانوي ،كما اتضح من استطالع اآلراء والدراسات والبحوث
التي أثبتت ىذا ،كما أن الحاجة الممحة لتطوير مجال األشغال الفنية دعت الى المساىمة
لتجريب استخدام إستراتيجية التممذة المعرفية في تنمية التفكير العممي لدى طالب الصف
األول الثانوي.
لذا فيناك حاجة الي إستراتيجية حديثة لتنشيط طرق تدريس مجال األشغال الفنية
وجعل مادة التربية الفنية ذات فاعمية في تحقيق األىداف وتحفيز الطالب لتوظيف األشغال الفنية
بشكل نفعي.
لذا يحاول البحث الحالي معرفة فاعمية استخدام إستراتيجية التممذة المعرفية في تنمية التفكير
العممي في مجال األشغال الفنية لدى طالب الصف األول الثانوي.

001

اجمللذ  - 63العذد الثاهن  -أغسطس 0202م

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصطمحات البحث- :
استراتيجية التممذة المعرفيةCognitive Apprenticeship Strategy - :
استراتيجية التدريس ىي مجموعة من اإلجراءات التدريسية التي يتبعيا المعمم لتحقيق
أىداف سبق تحديدىا لدى الطالب ،و يشير ( )Schulmeisterالى أن مفيوم التممذة المعرفية
يؤكد عمى التعمم الذى يحدث داخل السياق االجتماعي و الذى فيو المدرب و المتدرب جزء من
عممية التعمم معا ،و تتضمن التممذة تعمم المعرفة و الميارات في سياق وظيفي و اجتماعي
واقعى] . [Schulmeister,1997,p38
وتعرف استراتيجية التممذة المعرفية إجرائيا - :مجموعة من اإلجراءات التدريسية
التي تسمح بخمق بيئة خصبة لمممارسات الفعمية لطالب المرحمة الثانوية والقيام بميام
حقيقية ومشاركات فعمية في إنتاج أعمال ابتكارية في األشغال فنية وتوظيفيا في
البيئة المحيطة.

التفكير العممي- :
ويعرفو محمد طو أنو مقدرة الفرد عمى توظيف مياراتو بصورة عممية في سياق العالم
الواقعي ،وتشكيل مواقفو بما يتفق مع البيئة وبما يمكنو من تقديم الحمول لممشاكل اليومية التي
تواجيو ،كما يتضمن المقدرة عمى تحميل المواقف وفيميا واالستفادة من المعرفة الضمنية
المتوافرة لديو في الحياة اليومية( .محمد طو .)176 ،2116،
ويعرف التفكير العممي إجرائيا - :بأنو مقدرة الفرد العقمية التي يمر بيا طالب الصف
األول الثانوى ليربط من خالليا بين خبراتو الفنية وبين تطبيقيا وتوظيفيا في أرض الواقع.
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د /امنيو محمد ابراىيم عبد القادر

استخدام إستراتيجية التممذة المعرفية

أ  /مريم رياض زكريا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األشغال الفنية- :
عرف فتون األشغال الفنية - :بأنيا :رؤية فنية أو ابتكار ذاتي لتعبيرات جمالية ،قواميا
صياغة الخامات الطبيعية والمصنعة المتوفرة لمفرد ،حيث يقوم بالتعبير من خالل ىذه الخامات
فيعيد تشكيميا ،أو يقوم بالتوليف بينيا( .فتون فيومى)2، 2116،

وتعرف األشغال الفنية إجرائيا بأنيا- :
أحد البنود الرئيسية في مجال التربية الفنية ،من خالليا يكتسب طالب المرحمة الثانوية
بعض الميارات والخبرات والمعمومات نتيجة استخدام خامات متنوعة ،كما تنمى لديو القدرة عمى
التأمل ،والتجريب والمحاولة واالكتشاف.

أىداف البحث- :
ييدف البحث إلى- :
-1

تنمية التفكير العممي في مجال األشغال الفنية لدى طالب المرحمة الثانوية باستخدام
استراتيجية التممذة المعرفية.

أسئمة البحث :ـ
حاول البحث الحالي اإلجابة عن األسئمة اآلتية- :
 -2 -1ما فاعمية استخدام إستراتيجية التممذة المعرفية في تنمية التفكير العممي في مجال
األشغال الفنية لدى طالب المرحمة الثانوية؟
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أىمية البحث :ـ
اوال :ـ األىمية النظرية :ـ
 قد يفيد البحث الحالي في تقديم إطار نظري عن التممذة المعرفية ،والتفكير العممي والخاماتالبيئية لدى طالب المرحمة الثانوية.
قد يسيم البحث الحالي في تطوير إستراتيجية تدريس مجال األشغال الفنية لدي طالب الصفاألول الثانوي باستخدام إستراتيجية التممذة المعرفية.
ثانيا :ـ األىمية التطبيقية- :
قد يفيد البحث الحالي كال من :ـ
 الطالب :قد تساعد إستراتيجية التممذة المعرفية طالب المرحمة الثانوية في تنمية التفكيرالعممي في مجال األشغال الفنية.
 المعممين والموجيين :ـ قد تساعد إستراتيجية التممذة المعرفية المعممين والموجيين عمى مواكبةاالتجاىات الحديثة في التدريس والبعد عن الطرق التقميدية التي أصبحت ال تتناسب مع
متطمبات العصر ،والتركيز عمى استخدام إستراتيجيات تنمية التفكير العممى لدي الطالب،
وتنميو السموك اإليجابي واالنتماء لممجتمع.
 مخططي وواضعي مناىج التربية الفنية :ـ قد يساعد في وضع خطط منيجيو تنمي األفكاراإليجابية الخالقة ،ودعم الشعور بالمسئولية تجاه اآلخر والمجتمع ،واالىتمام باألنشطة
الالصفية وتفعيميا ،والسعي الي عممية دمج األصالة والمرونة ،والتحديث ،واالكتشاف
لموصول الي األىداف المرجوة في تدريس مجال األشغال الفنية.
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الباحثين :من المتوقع أن يفتح ىذا البحث لمباحثين مجال جديد لمحاولة الدمج بين الجانبالمعرفي والجانب المياري واإلستكشاف في طريقة تدريس مجال األشغال الفنية ،واجراء
العديد من الدراسات التي تنادي بفكرة التطبيق العممى لألشغال الفنية من خالل التعمم
الموقفي .ومحاولة جعل طريقة التدريس في مادة التربية الفنية غير قاصرة عمى الجانب
المعرفي فقط ،أو المعرفي واإلبتكاري فقط ،بل التوصل الي اكتشاف كل ما ىو جديد من
خالل التفكير العممي.

محددات البحث- :
يقتصر البحث الحالي عمى الحدود اآلتية :ــ
المحددات الموضوعية:
 -1استخدام بعض طرق استراتيجية التممذة المعرفية (النمذجة ،التدريب  ،التالشي  ،التدعيم ) .
 -2التفكير العممي.
 -3األشغال الفنية.
المحددات المكانية:
تم التطبيق بمدرسة ناصر الثانوية العسكرية بنين بأسيوط  /محافظة أسيوط.
[محل عمل الباحثة[
المحددات البشرية :مجموعة من طالب الصف األول الثانوي بمدرسة ناصر الثانوية العسكرية
بنين بمحافظة أسيوط.
المحددات الزمانية - :تم اجراء تجربة البحث في الفترة الزمنية من  2118الى  2119م.
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منيج البحث- :
استخدم البحث الحالي المنيج التجريبي ذو التصميم شبو التجريبي لمتحقق من
(فاعمية إستراتيجية التممذة المعرفية لتنمية التفكير العممي في األشغال الفنية)،ويعد ىذا المنيج
من أفضل المناىج كفاية ،وأنجحيا الختبار صدق الفرضيات  ،و تحديد العالقة بين األسباب و
النتائج ،ويحتوى التصميم التجريبي عمى مجموعتين  :المجموعة التجريبية  ،والمجموعة الضابطة
 ،كما يعد المنيج شبو التجريبي المنيج المناسب خاصة عندما يكون اليدف من البحث ىو
التنبؤ بالمستقبل حول أي تغير يمكن أن يط أر عمى الطالب في ضوء استخدام إستراتيجية التممذة
المعرفية.

مواد وأدوات البحث- :
اوال :ــ المواد التعميمية :ـ
-

استطالع ألراء معممي وموجيي التربية الفنية.

-

تصميم وحدة تدريسية (لألشغال الفنية) تضم مجموعة من المشاريع التي تستخدم ﺇستراتيجية
التممذة المعرفية في تنمية التفكير العممي في األشغال الفنية لدى طالب المرحمة الثانوية.
(دليل المعمم) ] اعداد الباحثة[

-

كراسة النشاط واإلنجاز لكل طالب خاص بوحدة األشغال الفنية تتضمن اإلجابة عن بعض
األسئمة ،وتنفيذ بعض المشاريع الفنية باستخدام الخامات المختمفة (كراسة نشاط الطالب)
(اعداد الباحثة).
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ثانيا :ـ أدوات القياس :ــ
 اختبار التفكير العممي - :لقياس مدى قدرة الطالب عمى تحويل الفكرة النظرية الى فكرة عممية،وامكانية التطبيق والتوظيف في مجال األشغال الفنية بشكل نفعي( .إعداد الباحثة).

إجراءات وخطوات البحث- :
لإلجابة عن أسئمة البحث تم اتباع االتي- :
 .1االطالع عمى الدراسات والبحوث السابقة
 .2اعداد إطار نظري عن استراتيجية التممذة المعرفية ،والتفكير العممي ،األشغال الفنية.
 .3اعداد دليل معمم التربية الفنية لتدريس وحدة األشغال الفنية باستخدام استراتيجية التممذة
المعرفية ،وكراسة نشاط الطالب.
 .4عرض دليل المعمم ،وكراسة نشاط الطالب عمى السادة المحكمين إلجراء التعديالت في
ضوء آرائيم ،والتوصل الى الصورة النيائية.
 .5اعداد أداة البحث( :اختبار التفكير العممي).
 .6عرض أداة البحث عمى السادة المحكمين إلجراء التعديالت المناسبة في ضوء آرائيم
والتوصل الى الصورة النيائية.
 .7اجراء التجربة االستطالعية لحساب صدق وثبات أداة البحث.
 .8اختيار مجموعة البحث من طالب الصف األول الثانوي بمحافظة أسيوط.
 .9تطبيق أدوات البحث قبميا عمى مجموعة البحث الضابطة والتجريبية.
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 .11التدريس لممجموعة التجريبية باستخدام استراتيجية التممذة المعرفية ولممجموعة الضابطة
بالطريقة المعتادة.
 .11تطبيق أدوات البحث بعديا عمى مجموعة البحث الضابطة والتجريبية.
 .12تسجيل النتائج وتفسيرىا ومناقشتيا.
 .13تقديم بعض التوصيات والبحوث المستقبمية المقترحة.

ثانيا :اإلطار النظري لمبحث
المحور االول:
أوال :مدخل التعمم الموقفي
لقد كان لممعرفة الموقفية أثرىا عمى الفكر التربوي منذ ظيورىا ألول مرة عمى يد
 Brown, Collins, Duguidفي مقاالتيم الخاصة بالمعرفة الموقفية وثقافة التعمم
)(Brown, Collins, Duguid,1989, p32
كما يمكن تعريف التعمم الموقفي عمى أنو نوع من التعمم الذي يحدث عندما يعمل الطالب في
ميام حقيقية يتم تنفيذىا في مواقف واقعية .وبعبارة أخرى ال يحدث التعمم الموقفي عندما تكون
المعرفة والميارات التي يتعمميا الطالب منفصمة عن سياقاتيا الواقعية.)Winn, 1993.p16) .
لقد وضعت النظرية الموقفية التعمم في سياق اجتماعي وناتج ممارسة اجتماعية .ففي
البداية يمكن أن يبدأ الفرد كمشارك فعمى في النشاط ،وتؤكد النظرية عمى أن التعمم ذو األىمية
يحدث نتيجة لممشاركة في األنشطة العممية لمجماعة ،وأن اسيام العضو في الجماعة يكون
أفضل من أدائو الميمة منفردا.(Stein,1998) .
ومن ىنا ظير مصطمح "التممذة المعرفية" كأحد المكونات الميمة إلثراء التعمم الموقفي.
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ثانيا :التممذة المعرفية
ان طرق التممذة المعرفية تحاول اشراك المتعممين في الممارسات الحقيقية من خالل النشاط
والتفاعل االجتماعي ،(Collins et al. 1989) ،و تعرض بعض الدراسات مثل دراسة،
(اسيا ياركندي( ، )147 :2111 ،البيطار (Ghefaili,2003) )187 :2114 ،أساليب بيئات
التممذة المعرفية باعتبارىا أساليب تدعم تحقيق أىداف التممذة المعرفية كما يمى:
النمذجة ) : (Modelingفي ىذه المرحمة يبدأ المعمم الخبير بعرض العمميات واالستراتيجيات
الالزمة لتنفيذ الميمة وعمميات التفكير المتضمنة في األداء المثالي بواسطة التفكير بصوت
مرتفع و كيفية أداء الميارة بشكل صحيح ،وعمى الطالب أن يالحظ التطبيق العممي ليذا األداء.
التدعيم أو التسقيل ) :(Scaffoldingفي ىذه المرحمة يبدأ المعمم الخبير أو المراقب أو الزميل
أو أي شخص ذوي خبرة بتقديم المساعدة الوقتية التي يحتاجيا الطالب بقصد إكسابو بعض
الميارات والقدرات التي تمكنو وتؤىمو بأن يواصل بقية تعممو منفردا.
التأمل ) :(Reflectionفي ىذه المرحمة يبدأ الطالب بمراجعة جيوده المبذولة إلكمال الميمة
وتحميل أدائو عمى افتراض أن ذلك يمكن الطالب من مقارنة عممياتو لحل المشكمة بتمك التي
يمتمكيا الخبير أو المعمم أو الزميل أو النموذج ورؤية كيف يتم تحسين عممو.
التوضيح والتمفظ ) :(Articulationويمثل في جعل الطالب يبرىنون عمى معرفتيم بالعمميات
المعرفية في المجال ويتمفظون بيا ويوضحون تفكيرىم.
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التدريب ) :(Coachingفي ىذه المرحمة يبدأ المعمم الخبير بالتركيز عمى الوقائع والمشكالت
التي تنشأ خالل اندماج الطالب في عممية محاولة انجاز الميام المستيدفة ،كما يتم مالحظة
ومراقبة أداء الطالب حتى ال يبتعدوا عن الميمة مع ترك مساحة من الحرية لالستكشاف وحل
المشكالت عند أداء الطالب لمميمة وتقديم الدعم والمساعدة الوقتية المؤقتة حسب الحاجة.

المحور الثاني :التفكير العمميPractical Intelligence :
يعد التفكير العممي أحد أىم جوانب نظرية الذكاء الناجح ،فالفرد الذي يتمتع بالذكاء الناجح
يميز نقاط القوة لديو ويستفيد منيا قدر اإلمكان ،وفي نفس الوقت يميز نقاط ضعفو ويجد الطرق
لتصحيحيا أو التعويض عنيا ،ويشكمون ويختارون البيئات من خالل التوازن في استخداميم
لمقدرات التحميمية واإلبداعية والعممية.(Sternberg, Grigorinko , 2007) .
ويعرف أبو جادو الذكاء الناجح بأنو الدرجة الكمية التي يحصل عمييا الطالب في االختبار
الثالثي لمقدرات ،والتي تتكون من الدرجات الفرعية في الذكاء التحميمي واإلبداعي والعممي.
(أبو جادو ،2117،ص.)161
ويعتبر التفكير العممي نوع ميم من ثالثة أنواع من الذكاء أو القدرات التي تعرض ليا
 Sternbergفي نظريتو الذكاء الثالثي أو الذكاء الناجح التي استمر في تطويرىا وتعديميا في
ظل النظرة التعددية لمذكاء فالفرد الذي يتميز بالتفكير العممي يكون قاد ار وبشكل خاص عمى
التطبيق والتوظيف ووضع األشياء حيز التنفيذ واإلفادة منيا( .رانيا امام .)21 ،2113،

المحور الرابع :األشغال الفنية
لذا يتطمب مجال األشغال الفنية مداخل تجريبية تتالءم مع مستويات التعميم من خالل
اكتشاف صياغات فنية جديدة ويرى جون ديوي أن االشغال الفنية مجال لمتعبير الفني بمواد
مختمفة وىي تعتمد عمى استغالل الخامات المتوفرة ،حيث يقوم الفرد بالتعبير من خالل ىذه
الخامات فيعيد تشكيميا أو يقوم بالتوليف بينيا أو يضيف الييا أو يحذف منيا مستخدما في ذلك
الخبرات والمعمومات والميارات المختمفة لتطويع الخامات بما يتناسب مع شخصيتو.
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وترى الباحثة أن البيئة تعتبر أىم المصادر الحيوية الغنية بالكثير من العناصر التي
تساعد عمى االبتكار في مجال االشغال الفنية إذا تم توظيفيا توظيفا جيدا.
ويرى مازن أن ىناك مصادر متنوعة لمخامات الستخداميا في مجال االشغال الفنية ،من
خامات طبيعية وخامات صناعية( .مازن ذكي ،2113،ص.)23

ثالثا :اعداد مواد وأدوات البحث:
تم انتاج واستخدام مجموعة من المواد واألدوات التالية:

 .1استطالع ألراء معممي وموجيي التربية الفنية:
ىدف استطالع اراء معممي وموجيي التربية الفنية الى:
 تحديد المشكالت التي تواجو طرق تدريس مجال األشغال الفنية لدى طالب المرحمةالثانوية.
 -تحديد مدى إمكانية توظيف الطالب ألعمالو الفنية.

محاور استطالع اراء معممي وموجيي التربية الفنية:
 .1مدى توافر ميارات التصميم الفني لدى طالب المرحمة الثانوية.
 .2مدى توافر الميزانية الكافية لشراء الخامات.
 .3مدى قدرة الطالب عمى االبتكار الفني من خامات البيئة.
 .4مدى قدرة الطالب عمى االستفادة من خامات البيئة الطبيعية.
 .5مدى قدرة الطالب عمى االستفادة من خامات البيئة المصنعة وجاىزة التصنيع.
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 .6مدى اكتساب الطالب لمبنية المعرفية الكافية عن أنواع الخامات المستخدمة في مجال
األشغال الفنية.
 .7مدى اكتساب الطالب لمبنية المعرفية الكافية عن طرق استخدام العدد واألدوات المستخدمة
في مجال األشغال الفنية.
 .8مدى قدرة الطالب عمى معالجة بعض األشياء القديمة ،والتشوىات بشكل فني.
 .9مدى قدرة الطالب عمى توظيف بعض األعمال الفنية بشكل عممي نفعي.
 .11مدى مالئمة البيئة المكانية لمطالب لممارسة األشغال الفنية.
 .11مدى ارتباط األعمال الفنية بالبيئة المحيطة.
 .12مدى استخدام الطالب أكثر من خامة في عمل المشغولة الفنية.
 .13مدى اندماج الطالب في مجموعات إلنتاج أعمال فنية جماعية.
 .14مدى مشاركة الطالب في ورش أشغال فنية خارج الصف.
 .15مدى قدرة الطالب عمى انتاج أعمال فنية تخدم البيئة المدرسية والمجتمعية.
 .16مدى قدرة الطالب عمى استخدام مجال األشغال الفنية في تعميق قيم االنتماء وروح التعاون.
أظيرت تحميل نتائج استطالع أراء معممي وموجيي التربية الفنية التي تراوحت بين :%61
 %81الى:
 اجماع بعض معممي ومعممات التربية الفنية الى قمة توافر ميارات التصميم لدى طالبالمرحمة الثانوية.
 قمة توافر الميزانية الكافية لشراء الخامات واألدوات. -ضعف االرتباط بين االعمال الفنية والبيئة المحيطة.

010

اجمللذ  - 63العذد الثاهن  -أغسطس 0202م

أ .د /حمدي محمد محمد البيطار

د /امنيو محمد ابراىيم عبد القادر

استخدام إستراتيجية التممذة المعرفية

أ  /مريم رياض زكريا
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 ضعف البنية المعرفية لدى طالب المرحمة الثانوية عن أنواع الخامات والعدد واألدواتالمستخدمة في مجال األشغال الفنية.
 ضعف قدرة طالب المرحمة الثانوية عمى االستفادة من خامات البيئة الطبيعية والمصنعةوجاىزة التصنيع في مجال االشغال الفنية.
 ضعف قدرة طالب المرحمة الثانوية معالجة األشياء القديمة ،والتشوىات بشكل فني. ضعف اندماج الطالب في االعمال الجماعية وورش العمل الفنية خارج غرفة الصف. ضعف قدرة الطالب عمى توظيف االعمال الفنية بشكل نافع لخدمة البيئة المدرسيةوالمجتمعية.
وبعد االطالع وتحميل النتائج قامت الباحثة بإعداد دليل لمعمم التربية الفنية قائم عمى
استخدام استراتيجية التممذة المعرفية لتدريس عدد من مشاريع األشغال الفنية.

 .0اعداد دليل معمم التربية الفنية لتدريس وحدة األشغال الفنية باستخدام
إستراتيجية التممذة المعرفية
بعد عرض دليل المعمم عمى السادة المحكمين والتعديل في ضوء أراءىم
اشتمل دليل المعمم عمى:
 .1الفمسفة التي يقوم عمييا الدليل.
 .2االستراتيجية التدريسية في ضوء طرق التممذة المعرفية.
 .3قائمة المشاريع المتضمنة في وحدة األشغال الفنية.
 .4المفاىيم والميارات المتضمنة بوحدة األشغال الفنية.
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 .5األىداف التعميمية لوحدة األشغال الفنية.
 .6مصادر التعمم المستخدمة في تدريس وحدة األشغال الفنية.
 .7توجييات عامة لمعمم التربية الفنية.
 .8أىم المراجع التي يمكن أن يرجع الييا معمم التربية الفنية عند تدريس مجال األشغال الفنية،
والتدريس باستخدام استراتيجية التممذة المعرفية.
 .9الخطة الزمنية المقترحة لتنفيذ وحدة األشغال الفنية لمصف األول الثانوي
.11

خطة مشاريع وحدة األشغال الفنية في ضوء استراتيجية التممذة المعرفية.

الفمسفة التي قام عمييا الدليل:
 حيث قامت فمسفة الدليل عمى استخدام استراتيجية التممذة المعرفية لتنمية االبتكار الفنيوالتفكير العممي لدى طالب الصف األول الثانوي في مجال األشغال الفنية ،وتحديد
العناصر الرئيسية المكونة لمدخل التممذة المعرفية ،وتوظيفيا في مجال األشغال الفنية والتي
يمكن تمثيميا في (المحتوى ،طرق التممذة المعرفية ،التتابع والتسمسل لممحتوى التعميمي من
حيث التنوع في تدريس الميارات والتدرج من البسيط الى الزيادة في التعقيد ،عمم االجتماع
لتحقيق التفاعل االجتماعي).
 عرض مميزات استخدام استراتيجية التممذة المعرفية في مجال األشغال الفنية والتي تيدفالى :اكتساب كم من المعارف والمفاىيم الجديدة في مجال األشغال الفنية ،اكتساب كم من
الميارات في استخدام الخامات واألدوات ،التنوع في طرق التفكير ،وبناء خبرات جديدة.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 كما تضمن الدليل مشاريع األشغال الفنية التي تم تدريسيا لطالب الصف األول الثانوي
وىى( :أشغال فنية من خامة البالستيك ،أشغال فنية من خامة الورق ،أشغال فنية من خامة
الفوم  ،أشغال فنية من الخيش  ،أشغال فنية من الفمين  ،أشغال فنية من النباتات  ،أشغال
فنية من الجمد الطبيعي )  ،وتم تدريس مشاريع األشغال الفنية باستخدام استراتيجية التممذة
المعرفية  ،وتم استخدام مراحل التممذة المعرفية من  (:النمذجة  ،التدريب  ،التالشي ،
التدعيم ) .

 .3اعداد كراسة نشاط الطالب.
 قامت الباحثة بإعداد كراسة نشاط لكل طالب وبعد العرض عمى السادة المحكمين أساتذةالمناىج وطرق التدريس والتربية الفنية واجراء بعض التعديالت في ضوء أراءىم لتناسب
االىتمام بالجانب المعرفي والميارى لمطالب ،تم تصميم عدد ( )7أنشطة بكراسة
نشاط الطالب

 .4اعداد اختبار التفكير العممي:
 ىدف اختبار التفكير العممي الى قياس المعارف والخبرات الضمنية وامكانية تحويميا الىخبرات وظيفية ،ومدى قدرة الطالب عمى تحويل الفكرة النظرية الى فكرة عممية ،ومدى
إمكانية قدرة الطالب عمى التطبيق والتوظيف.
 قامت الباحثة بإعداد عدد متنوع من األسئمة لقياس مدى إمكانية استخدام الخامات البيئيةالطبيعية من النباتات بأنواعيا ،والبذور ،والثمار في مجال األشغال الفنية ،وامكانية توظيف
الخامات الطبيعية ،والمصنعة والمستيمكة بشكل نفعي.
 تم اعداد مفتاح إجابة الختبار التفكير العممي مدون بيا اإلجابة الصحيحة لكل سؤال ليسعينبيا معمم التربية الفنية
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تم حساب صدق وثبات اختبار التفكير العممي من خالل: صدق المحكمين من خالل عرض الصورة األولية عمى السادة المحكمين والتعديل في ضوءأراءىم.

 الثبات :استخدمت الباحثة معادلة الفا كرونباك  ،وطريقة التجزئة النصفية.استخدمت الباحثة معادلة الفا كرونباك وىي معادلة تستخدم إليضاح المنطق العام لثبات

االختبارات ،وبمغت قيمة معامل ثبات االختبار  ،1.933وىي قيمة مرتفعة تدل عمى ثبات
اختبار التفكير العممي كما استخدمت الباحثة طريقة التجزئة النصفية لحساب ثبات االختبار

بعد تطبيقو عمى العينة االستطالعية ،ويوضح جدول رقم ( )13معامالت ثبات التجزئة

النصفية وداللتيا.

جدول ()0

معامالت ثبات التجزئة النصفية الختبار التفكير العممى.
الخواص اإلحصائية
اختبار التفكير العممى

-

معامل جتمان

معامل سبيرمان

لمتجزئة النصفية

لمتجزئة النصفية

1.941

1.941

مستوى الداللة
1.11

يتضح من جدول ( )2أن معامالت ثبات التجزئة النصفية الختبار التفكير العممي دالة
عند مستوى داللة 1.11مما يؤكد ارتفاع معامالت ثبات اختبار التفكير العممي وصالحية
االختبار لمتطبيق.

رابعا :تجربة البحث:
ىدف البحث الحالي الى التعرف عمى استخدام استراتيجية التممذة المعرفية في التفكير
العممي في األشغال الفنية لدى طالب المرحمة الثانوية ،ولتحقيق ىدف البحث تم اجراء تجربة
البحث في الفترة من2119 /2118 :
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تم اختيار مجموعة استطالعية من طالب الصف األول الثانوي بعدد ( )36طالب منفصل  5/1لتطبيق (اختبار التفكير العممي) وبدء تطبيق أداة الدراسة عمى المجموعة
االستطالعية في بداية العام الدراسي  2119 /2118تحديدا في الفترة من :2118/9/22
.2118/11/11
 تم البدء في تطبيق أداة البحث عمى المجموعة األساسية في الفترة من :2118/11/13 ،2118/12/15واستكمال التطبيق في الفصل الدراسي الثاني في الفترة من :2119/2/9
.2119/4/6
 تم تطبيق أداة البحث (اختبار التفكير العممي) قبميا عمى العينة األساسية التي تتكون منمجموعتين ،المجموعة التجريبية ،والمجموعة الضابطة بعدد ( )36طالب لكل مجموعة ،وتم
اختيار فصل  6/1مجموعة تجريبية ،واختيار فصل  3/1مجموعة ضابطة ،ثم رصد
الدرجات واالستجابات لحساب النتائج.
 تم تنفيذ تجربة البحث ،وتدريس وحدة األشغال الفنية باستخدام استراتيجية التممذة المعرفيةلممجموعة التجريبية ،وفى نياية تدريس كل مشروع عمى كل طالب اإلجابة عمى األسئمة
المخصصة لكل مشروع من مشاريع األشغال الفنية بكراسة نشاط الطالب.
 تم التدريس لممجموعة الضابطة بالطريقة التقميدية. تم تدريس وحدة األشغال الفنية لممجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية خالل حصصنشاط التربية الفنية المحددة بالجدول المدرسي.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تم استبعاد طالبين من التجربة األساسية ليصبح العدد ( )34طالب لممجموعة التجريبية،وعدد ( )34طالب لممجموعة الضابطة في بداية الفصل الدراسي الثاني لعام 2119/2118
نظ ار لفصل ونقل بعض الطالب.
 بعد االنتياء من تطبيق وحدة األشغال الفنية تم تطبيق أدوات الدراسة (اختبار التفكيرالعممي) بعديا عمى المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة بعدد ( )34طالب لكل
مجموعة ،ثم تفريغ ورصد الدرجات واالستجابات لحساب النتائج وتفسيرىا.
 تفسير ومناقشة نتائج البحث. -تقديم التوصيات والمقترحات والبحوث المستقبمية.

خامسا :نتائج البحث
المعادالت اإلحصائية المستخدمة:
لمتحقق من كفاءة أدوات البحث السيكومترية وصحة الفروض ،استخدمت الباحثة عددا من
األساليب اإلحصائية ىي:
 -1معادلة ألفا كرونباك لمتحقق من ثبات األدوات.
 -2معادلة التجزئة النصفية لمتحقق من ثبات األدوات.
 -3المتوسط الحسابي.
 -4االنحراف المعياري.
 -5معامل اتفاق المالحظين.
 -6اختبار ت لمفروق بين األزواج المرتبطة والمستقمة.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -7مربع ايتا لحساب حجم االثر.
 -8معادلة الكسب المعدل لبميك والتي في ا
نسبة الكسب المعدل =

ص-س
ص–س
ــــــــــــــــــــ  +ـــــــــــــــــــــ
د
د-س

تكافؤ المجموعات:
جدول ()6
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة  Tومستوى الداللة لمفروق بين
درجات طالب المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي الختبار التفكير العممي
(ن= )34
االختبار

المتوسط

المجموعة

الحسابي

االنحراف المعياري

اختبار التفكير

ضابطة

11.51

2.41

العممي

تجريبية

21.44

2.19

قيمة T

الداللة

18.47

دال عند 1.11

يتضح من جدول ( )6ما يمي:
 يوجد فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات طالب المجموعتين الضابطة والتجريبية فيالتطبيق البعدي الختبار التفكير العممي ،وذلك عند مستوى داللة  ،1.11لصالح متوسط
درجات المجموعة التجريبية.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول()8
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة  Tومستوى الداللة لمفروق بين
درجات طالب المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي الختبار التفكير العممي
(ن= )34
االختبار

التطبيق

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

اختبار التفكير

قبمي

9.88

3.113

العممي

بعدي

21.44

2.19

قيمة T
18.38

الداللة
دال عند
1.11

يتضح من جدول ( )8ما يمي:
 يوجد فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية في التطبيقين القبميوالبعدي الختبار التفكير العممي ،وذلك عند مستوى داللة  ،1.11لصالح متوسط درجات
الطالب في التطبيق البعدي.

ثالثا :حساب فاعمية البرنامج المقترح باستخدام استراتيجية التممذة المعرفية.
حساب حجم األثر ونسبة الكسب المعدل لبميك:
جدول ()12
المتوسط الحسابي وقيمة ت ونسبة بالك ومربع إيتا لدرجات طالب
المجموعة التجريبية (ن=  )34في اختبار التفكير العممي
اختبار التفكير

قبمي

9.88

العممي

بعدي

21.44

011

1.35

18.38
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1.91

أ .د /حمدي محمد محمد البيطار

د /امنيو محمد ابراىيم عبد القادر

استخدام إستراتيجية التممذة المعرفية

أ  /مريم رياض زكريا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتضح من جدول ( )12ما يمي:
-

أن معدل بميك ألدوات البحث يتراوح بين  1.27و 1.54وىي قيم أكبر من النسبة التي
حددىا بالك مما يؤكد عمى فعالية البرنامج المقترح باستخدام استراتيجية التممذة المعرفية في
تنمية التفكير العممي لدى طالب الصف األول الثانوي.

 أن مربع إيتا ألدوات الدراسة يتراوح بين  1.91و 1.98وىي قيم كبيرة تؤكد عمى استم ارريةا لبرنامج المقترح باستخدام استراتيجية التممذة المعرفية في تنمية التفكير العممي لدى طالب
الصف األول الثانوي.

سادسا :تفسير ومناقشة نتائج البحث:
 تتفق نتائج البحث مع نتائج العديد من الدراسات السابقة التي اثبتت فاعمية استخداماستراتيجية التممذة المعرفية في التدريس منيا :سوزان أبو ىد ار ( ،)2118أسيا ياركندى
( ، )2111سوزان أبو ىد ار ( ، )2111حمدي البيطار ( ، )2114عبد الرحيم
عباس( ، )2114حمدي عبد العزيز ( ، )2115ناىد الشوبكي ( ، )2115عباس
المشيدانى (Beiniek (2008) ,Osuna & Seymour(2004) , Gautier ، )2117
)& Solomon (2005) , Poitras (2011) , Robert (2013
 وترى الباحثة أن نتائج الدراسة الحالية ترجع الى المميزات التي توفرىا استراتيجية التممذةالمعرفية ،حيث تساعد استراتيجية التممذة المعرفية عمى تعمم ميارات التفكير ،وتشجيع الفيم
العميق ،وتحسين الممارسات الميدانية ،وتوليد المعرفة ومعالجة األفكار بعمق لدى الطالب.
كما تتميز استراتيجية التممذة المعرفية بوجود تطبيقات عممية وأساليب متنوعة مما يعزز
حماس المتعممين لمتعمم ،واكسابيم ميارات وقدرات تساعدىم عمى التعمم الذاتي وحل
المشكالت واتخاذ القرار.
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وترجع أيضا نتائج الدراسة الحالية الى طريقة اعداد البرنامج القائم عمى استخدام استراتيجيةالتممذة المعرفية والتنوع في استخدام مراحل استراتيجية التممذة المعرفية المختمفة المحددة
لتدريس وحدة األشغال الفنية من :نمذجة ،وتدريب ،وتالشى ،وتدعيم ،حيث التنوع في
عرض المحتوى ،والخبرات المقدمة ،وتنوع األنشطة وأساليب التنفيذ ،ووضوح األىداف
الخاصة بكل مشروع وطرق عرض الوسائل والنماذج التعميمية.
 كما ترجع أيضا نتائج الدراسة الحالية الى رغبة طالب الصف األول الثانوي الى اكتسابمعارف وميارات جديدة مع دراسة كل مشروع من مشاريع وحدة األشغال الفنية ،وذلك بسبب
احتياجيم ليذه الميارات والمعارف في حياتيم العممية واليومية.
 كما ترجع نتائج الدراسة الحالية الى اىتمام طالب الصف األول الثانوي والتزاميم بالوقتالمحدد لكل مشروع من مشاريع وحدة األشغال الفنية ،واالىتمام من جانب الطالب
بالمحافظة عمى العدد واألدوات المستخدمة ومحاولة تحقيق اقصى استفادة من استعمال
واستخدام األدوات والخامات الخاصة بكل مشروع.
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أ .د /حمدي محمد محمد البيطار

د /امنيو محمد ابراىيم عبد القادر

استخدام إستراتيجية التممذة المعرفية

أ  /مريم رياض زكريا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سابعا :توصيات البحث والمقترحات:
في ضوء ما أسفر عنو البحث من نتائج يمكن تقديم التوصيات التالية:

أوال :بالنسبة لوزارة التربية والتعميم:
 -1تنسيق و ازرة التربية والتعميم دورات تدريبية لمعممي التربية الفنية لتعمم كيفية استخدام
استراتيجية التممذة المعرفية في تدريس مجال األشغال الفنية.
 -2االعتماد عمى استخدام مراحل استراتيجية التممذة المعرفية من :النمذجة ،والتدريب،
والتالشي ،والتدعيم في تدريس مجال األشغال الفنية كاستراتيجية فعالة في تنمية التفكير
العممي لدى طالب الصف األول الثانوي.
 -3العمل عمى توفير مادة عممية تحتوي عمى كم كبير من المعارف الخاصة بكل درس في
مجال األشغال الفنية ليصبح دليل لمعمم التربية الفنية ووسيمة تعميمية لمطالب.
 -4تضمين مراحل استراتيجية التممذة المعرفية في خطط تطوير مناىج التربية الفنية.

ثانيا :بالنسبة لمعممي التربية الفنية:
 -1تدريب معمم التربية الفنية عمى كيفية استخدام مراحل استراتيجية التممذة المعرفية في تدريس
مجال األشغال الفنية.
 -2إمكانية إقامة ورش عمل جماعية لمعممي التربية الفنية بشكل مستمر لتبادل المعارف
والخبرات والوسائل التعميمية ،والتدريب المستمر عمى كيفية تطبيق استراتيجية التممذة
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المعرفية كاستراتيجية جديدة في مجال تدريس التربية الفنية ،وتطبيقيا في كل درس او
مشروع من مشاريع األشغال الفنية لموصول الى اقصى استفادة لمطالب والمعمم.
 -3محاولة إزالة المعوقات المادية التي تعوق معممي التربية الفنية في توفير األدوات والخامات
المستخدمة في مجال األشغال الفنية.
 -4استخدام استراتيجية التممذة المعرفية في انتاج نماذج ووسائل تعميمية متنوعة وابتكارية تفيد
الطالب والمعمم ،وتساعده عمى ابتكار أفكار جديدة بشكل وظيفي نفعي.

ثامنا :البحوث المقترحة:
في ضوء النتائج التي أسفر عنيا البحث ،تقترح الباحثة اجراء الدراسات التالية:
 -1دراسة فاعمية استراتيجية التممذة المعرفية في تنميو ميارات التعبير الفني لدى طالب المرحمة
الثانوية.
 -2أثر استخدام استراتيجية التممذة المعرفية في تنمية ميارات الطباعة اليدوية لدى طالب
المرحمة الثانوية.
 -3استخدام مراحل استراتيجية التممذة المعرفية في تنمية األداء الميارى لطالب المرحمة الثانوية
في أسموب التصوير الزيتي.
 -4فاعمية استراتيجية التممذة المعرفية لتنمية ميارة التشكيل والتفريغ في أشغال المعادن لدى
طالب المرحمة الثانوية.
 -5استخدام مراحل استراتيجية التممذة المعرفية في تنمية ميارة الثقافة الفنية لدى طالب المرحمة
االعدادية.
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استخدام إستراتيجية التممذة المعرفية

أ .د /حمدي محمد محمد البيطار

د /امنيو محمد ابراىيم عبد القادر
أ  /مريم رياض زكريا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قائمة المراجع
المراجع العربية- :
 أسيا حامد ياركندي .)2111( .أثر برنامج تعميمي مقترح باستخدام استراتيجيات التعمم النشط
والتدريب المباشر في تنمية القدرة عمى توظيف نموذج التممذة المعرفية
في التدريس لدى الطمبة المعممة ،مجمة كمية تربية – جامعة
المنصورة ،)2(47،ص ص .178 -138
 أمنية محمد ابراىيم عبد القادر .)2118( .فاعمية استخدام الموديوالت التعميمية والتعميم
التعاوني في تنمية بعض المفاىيم الفنية والميارات اليدوية واالبتكار لدي
طالب شعبة التربية الفنية ،رسالة دكتوراه ،كمية التربية ،جامعة أسيوط،
ص ص .94-87
 حمدي احمد عبد العزيز".)2115( .تصميم التشارك اإللكتروني في ضوء أساليب التممذة
المعرفية وأثره عمى انتاج المشروعات اإلبداعية وتحسين المعتقدات
التربوية نحو االبداع" ،مجمة التربية الخاصة مركز المعمومات التربوية
والنفسية والبيئية ،كمية التربية جامعة الزقازيق ،ع ،11ص ص -162
.222
 حمدي محمد البيطار .)2114( .فاعمية استراتيجية تدريسية مقترحة في ضوء طرق التممذة
المعرفية لتدريس مقرر تكنولوجيا المياه والصرف الصحي في تنمية
التحصيل الدراسي وميارات التفكير الناقد لدى طالب الصف االول
الثانوي الصناعي ،المجمة التربوية_بكمية التربية جامعة السويس-المجمد
السابع – العدد الثاني ،ص ص 221-176
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
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 حمدي محمد البيطار .)2117( .استخدام استراتيجية اليد المفكرة في تدريس مقرر
الييدروليكا لتنمية المفاىيم الييدروليكية والتفكير العممي لدى طالب
الصف الثالث الثانوي الصناعي ،المجمة العممية بكمية التربية جامعة
أسيوط المجمد الثالث والثالثين_ العدد الثالث ص ص.66-1
 حمود مناحي راكان " .)2111( .مشكالت تدريس التربية الفنية في المرحمة المتوسطة بدولة
الكويت من وجية نظر الموجيين التربويين والمعممين ،رسالة ماجستير،
جامعة الشرق األوسط ،كمية العموم التربوية ،الكويت ،ص ص .168-2
 رانيا امام مصطفى سيد" .)2113( .فعالية برنامج قائم عمى أنشطة الذكاءات المتعددة في
تنمية االبداع خاص -عام المجال لدى تالميذ المرحمة االبتدائية ،رسالة
ماجستير ،كمية التربية ،جامعة أسيوط ،ص ص.66-21
 سموى الطائي ،سييل عبد .)2111( .مشكالت تدريس التربية الفنية من وجية نظر
المشرفين الفنيين .مجمة عموم بابل لمعموم اإلنسانية ،جامعة بابل،
العراق ،ص ص .1156-1144
 شيخة الجنيد .)2119( .الذكاء العممي والسمات السموكية لمتعمم والدافعية واإلنجاز األدائي
لدى طالب التعميم الثانوي الصناعي بمممكة البحرين .رسالة ماجستير،
جامعة الخميج العربي.
 عباس ناجى المشيداني" .)2117( .أثر استخدام استراتيجية التممذة المعرفية في تحصيل
مادة الرياضيات لدى طالبات الصف األول المتوسط وتفكيرىن الجانبي"،
مجمة الفنون واألدب وعموم االنسانيات واالجتماع ،كمية االمارات لمعموم
التربوية ،ع  ،14ص ص.96-71
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استخدام إستراتيجية التممذة المعرفية

أ  /مريم رياض زكريا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عبد الكريم محمد لبد".)2111( .الكفايات األساسية لدى معممي التربية الفنية وعالقتيا
بالتذوق الفني في ضوء بعض المتغيرات ،مجمة الجامعة اإلسالمية،
سمسمة الدراسات اإلنسانية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،مج ،18فمسطين،
ص ص .228-191
 عبير سروة عبد الحميد ( .)2111فاعمية برنامج مقترح لتنمية بعض ميارات التعبير الفني
لتالميذ الصف الثاني اإلعدادي في ضوء فن الخداع البصرى ،كمية
التربية ،جامعة أسيوط  ،ص ص68-51
 عمر سممان العاني .)2111( .تقويم واقع التربية الفنية في المدارس العراقية من وجية
نظر مدرسييا ،مجمة جامعة األنبار لمعموم اإلنسانية ،جامعة األنبار،
العراق ص ص.658-629
 فتون فؤاد عبد القادر فيومي " .)2116( .االشغال الفنية بالخامات المصنعة " ،و ازرة التربية
والتعميم العالي ،المممكة العربية السعودية ،ص ص.89-2
 فيصل حسن مصطفى زقزوق" .)2117( .صعوبات تدريس التربية الفنية في التعميم العام
من وجية نظر المعممين “ ،رسالة ماجستير ،جامعة ام القرى ،ص ص
.122-2
 فيصل حسن مصطفي زقزوق .)2117( .صعوبات تدريس التربية الفنية في التعميم العام
(من وجية نظر المعممين) ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة أم
القري ،المممكة العربية السعودية.
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 مازن زكى أبو حميدة ،الشفيع بشير الشفيع" .)2113( .فعالية برنامج مقترح لتحسين القدرات
االبتكارية لدى طمبة األشغال الفنية بكمية الفنون الجميمة" ،مجمة العموم
اإلنسانية ،كمية التربية ،جامعة السودان لمعموم و التكنولوجيا ،ص ص
. 37-11
 مالك حميد محسن ،محمد جويد حسينة .)2112( .فاعمية نموذج جانبية التعميمي في
اكتساب المفاىيم الفنية واستبقائيا في مادة عناصر الفن ،كمية الفنون
الجميمة ،جامعة بغداد ،ص ص.414-411
 محمد طو " .)2117( .الذكاء اإلنساني " ،عالم المعرفة ،مجمة عالم المعرفة ،الكويت:
المجمس الوطني لمثقافة ،والفنون واألدب ،ع ،17ص ص .181-174
 محمد محمود العامري ".)2114( .نظرية التربية الفنية المعتمدة عمى المجاالت المعرفية،
كمدخل شامل االعداد معمم الفن “ ،كمية العموم التربوية ،جامعة السمطان
قابوس ،كمية التربية ،سمطنة عمان ،ص ص .516-475
 محمود محمد أبو جادو .)2116( .أثر برنامج تعميمي مستند ﺇلى نظرية الذكاء الناجح في
تنمية القدرات التحميمية واإلبداعية والعممية لدى الطمبة المتفوقين عقميا،
رسالة دكتوراه ،عمان ،الجامعة األردنية ،ص ص.238-1
 محمود محمد أبو جادو .)2117( .فاعمية برنامج تدريبي لممعممين مستند الى نظرية الذكاء
الناجح ضمن منياج الرياضيات والعموم في تنمية القدرات التحميمية
واإلبداعية والعممية والتحصيل األكاديمي لدى عينة من طالب المدارس
االبتدائية في الدمام ،دراسات العموم التربوية ،مج  ،44الجامعة األردنية،
ص ص.174-159
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 مراد حكيم بابوى" .)2119( .منطمقات العموم التربوية والمعايير العالمية لتعميم الفن " ،كمية
التربية ،جامعة قطر
 مروه محمد يونس .)2118( .فعالية برنامج مقترح لمادة المشروع لتحسين القدرات االبتكارية
لطمبة التربية الفنية ،رسالة ماجستير ،كمية التربية النوعية ،جامعة
القاىرة ،مصر ،ص ص .25-11
 منذر سامح العتوم .)2113( .المشكالت التي تواجو معممي ومعممات التربية الفنية في
محافظة جرش ،المجمة األردنية لمفنون ،مج ،6ع ،4كمية الفنون
الجميمة ،جامعة اليرموك ،ص ص.522-489
 يوسف ابراىيم العمود .)2113( .تطور اتجاه التربية الفنية المبنية عمى الفن بوصفو مادة
دراسية ،وأثره في حقل التربية الفنية ،مجمة العموم التربوية ،كمية التربية
– جامعة الممك سعود ،ص ص.332-297
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- :المراجع األجنبية
 Bieniek .(2008). Implementation of a Cognitive Apprenticeship Model
on Student programming and perception of problemSolving Ability: An Exporatory Study. Retrieved from:
http://proquest.umi.com/pqdweb.
 Brown, J.S., Collins, A., & Duguid. (1989). Situated cognition and the
culture of learning. Educational Researcher, Vol. 18,
No.1, pp32-42.
 Collins, A., Brown, J.S., & Hoium ,A. (1991). Cognitive apprenticeship:
Making thinking visible. American Educator: The
Professional Journal of the American Federation of
teachers,15(3), pp 38-46.
 Ghefaili, A. (2003). Cognitive Apprenticeship, technology, and
contextualizayion of learning environments. Journal of
Educational computing, Design &Online learning ,4
(fall), pp1-27.
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 Kuo, Hwang, Chen. (2012). A cognitive apprenticeship approach to
facilitating Web based collaborative problem solving.
Educational Technology &Society, 15 (4), 319-331.
 -Mina Hedayat, pegah Jahangiri,Dr sabazali Musa kahn. (2012).
causes. of the Decline of contemporary Arts education
in Iran. International conference. The future of
education 2nd edition Florence, Italy.
 Schulmeister

(1997),

Hypermedia

Learning

Systems:

Theory-

didactics-design,Germany:oldenbourg: Munchen.
 Shan, G. (2008). Cognitive Apprenticeship- An Effective Learning
Mode in the College English Listening Teaching. Asian
Social Science, 4(7), Yantai 264001, china, pp 157159.
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 -Stein, D. (1998). situated learning in Adult Education.
 Winn, (1993). Instructional design and situated learning: paradox or
partnership? Educational Technology, pp16.
 Sternberg, R. and Grigorinko, E. (2007). Teaching for Successful
Intelligence ,2nd ed, Corwin press, a sage publication
company. California.
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