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ممارسة معلمي الفنون ملهارات التفكري
اإلبداعي من وجهة نظر طلبة جامعة األقصى

د .عبد الكريم حممد لبد

تاريخ التسليم2014 /9 /7 :م  ،تاريخ القبول2015 /1 /18 :م.
رئيس قسم المناهج وطرق التدريس سابقاً /كلية التربية /جامعة األزهر /غزة.
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ملخص:
هدفت الدرا�سة �إىل الك�شف عن درجة ممار�سة معلمي الفنون اجلميلة ملهارات التفكري
الإبداعي من وجهة نظر طلبتهم ،والتحقق من داللة الفروق يف درجة ممار�سة معلمي الفنون
اجلميلة ملهارات التفكري الإبداعي من وجهة نظر طلبتهم تبع ًا ملتغريات النوع واجلن�س
والتخ�ص�ص وامل�ستوى الدرا�سي.واختريت عينة ع�شوائية ب�سيطة من الذين وافقوا على
امل�شاركة من جمتمع الدرا�سة ،وبلغ عدد العينة ( )162طالب ًا من اجلن�سني بواقع ()54
طالب ًا و ( )108طالبات من كلية الرتبية الفنية يف جامعة الأق�صى بغزة.وطُ ِّبقت ا�ستبانة
ممار�سة املعلمني ملهارات التفكري الإبداعي من �إعداد الباحث؛ وتتكون اال�ستبانة من ()60
فقرة موزعة على خم�سة �أبعاد هي الطالقة ،واملرونة ،والأ�صالة ،واحل�سا�سية للم�شكالت،
والتفا�صيل.ومن �أهم نتائج الدرا�سة �أن الوزن الن�سبي ملمار�سة معلمي الفنون اجلميلة
ملهارات التفكري الإبداعي من وجهة نظر طلبتهم يقع عند ( ، )%70.2و�أن الأ�صالة جاءت
يف �أعلى املراتب ( ، )%72.2يليها املرونة بوزن ن�سبي ( ، )%71.6ثم الطالقة (، )%71.2
تليها احل�سا�سية للم�شكالت ( ، )%70.2و�أخرياً التفا�صيل بوزن ن�سبي (.)%66.2و�أظهرت
النتائج �أنه ال توجد فروق دالة �إح�صائياً ،يف جميع جماالت ممار�سة معلمي الفنون اجلميلة
ملهارات التفكري الإبداعي من وجهة نظر طلبتهم تبع ًا للنوع اجلن�س للطلبة لدى �أفراد العينة.
يف حني توجد فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ( )α ≤ 0.05يف الدرجة الكلية ملهارات
التفكري الإبداعي من وجهة نظر طلبتهم تبع ًا للتخ�ص�ص وللم�ستوى الدرا�سي ،وكانت الفروق
ل�صالح تقديرات طلبة الرتبية الفنية ول�صالح تقديرات طلبة امل�ستوى الدرا�سي الثاين.ومن
�أهم التو�صيات تدريب املعلمني على ا�ستخدام مهارات التفكري الإبداعي يف تدري�س الرتبية
الفنية.
كلمات مفتاحية :معلمي الفنون ،مهارات التفكري الإبداعي
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 تشرين األول- )12(  ع-  اجمللد الثالث- مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية

Abstract:
The study aimed to detect the degree of fine arts teachers for creative
thinking skills from their students’ perspectives, and to verify the significance
of differences in the degree of fine arts teachers’ practicing of the skills of
creative thinking from their students’ perspective according to the variables
of gender, specialization and academic level .
A random sample was chosen of those who agreed to participate in this
study .The number of respondents were (162) students from both sexes, (54)
males and (108) females from the students of the Faculty of Fine Art at the
University of Al- Aqsa in Gaza .
A questionnaire was applied which consists of (60) items distributed into
five dimensions: fluency, flexibility, originality, sensitivity to the problems,
and details .
The results showed that the relative weight of fine arts teachers practicing
the skills of creative thinking from the perspective of their students is located
at (70.2%) , originality came in the highest rank (72.2%), followed by
flexibility (71.6%) , fluency (71.2%) , sensitivity to the problems (70.2%) and
finally details (66.2%) .There were no statistically significant differences in
all dimensions of the teachers practice of the skills of creative thinking from
the perspective of their students related to gender .There are statistically
significant differences at (a ≤ 0 .05) in the total scores of the teachers practice
of the skills of creative thinking skills from the perspective of their students
related to specialization and the academic level .The differences were in
favor of students and evaluation of art in favor of second year students .The
researcher recommends teaching students the use of creative thinking as an
educational skill .
Key Words: creative thinking, skills, arts teachers
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مقدمة:
ي�شهد العامل اليوم تطوراً �رسيع ًا كبرياً يف جماالت متعددة �شملت احلياة ب�أ�رسها هذا
التطور جعل النا�س تالحقه ،الأمر الذي انعك�س على تفكرينا يف حياتنا اليومية ،ملا له من
�أهمية على احلياة ب�شكل عام والتعليم ب�شكل خا�ص .
ويعد الفن �أحد مكونات احل�ضارة الب�رشية ،والذي يعني الإن�سان على فهم املحيط الذي
يكون فيه وبا�ستجالء مفرداته ،لي�صبح �صورة ناطقة للع�رص الذي عا�ش فيه (الطائي وعبد،
. )1044 :2002
وقد �أ�صبح للرتبية الفنية هويتها امل�ستقلة املعرتف بها عاملياً ،فهي �إحدى املواد
الدرا�سية التي تهتم بنمو املتعلمني وتربيتهم تربية �شاملة من جميع اجلوانب عن طريق
ما تقدمه من معارف ومعلومات من خالل درا�سة الفن والتذوق الفني للأعمال الفنية،
�أو ما تقدمه من ممار�سات عملية للأعمال الفنية املختلفة يف جماالتها املتعددة لتنمية
املهارات الإبداعية ،وما ين�ش�أ عن ذلك من تعمق يف الر�ؤية اجلمالية واكت�ساب قيم وتغيري
يف االجتاهات لدى املتعلمني لتنمية الناحية الوجدانية (منري الدين. )1 :2009 ،
ومعلم الفنون والرتبية الفنية من خالل �إعداده وفق ًا للمناهج والأ�س�س التي تطبقها
اجلامعات من حيث مروره بالتخ�ص�صات العملية والنظرية ،يفرت�ض �أن يكون على وعي تام
مب�شكالت املجتمع وتطوره ،مبعرفته بالفن ومراحل النمو التي متكنه من ممار�سة �أحدث
الأ�ساليب التعليمية وتطبيقها� ،إ�ضافة �إىل �إ�سهامه يف ت�شكيل عقلية املتعلمني ،وما يتفق
و�أهداف املجتمع وطموحاته (�أبو الرب. )363 :2007 ،
وت�شري درا�سة (خ�رض� )1 :2011 ،إىل �إتاحة الفر�صة للمتعلمني ل�صقل قدراتهم
واال�ستفادة منها يف املجاالت املختلفة ،كما تهدف �إىل حتقيق تكاف�ؤ الفر�ص وتقدير
الفروق الفردية بني املتعلمني ،وتهيئة الظروف الرتبوية ال�شاملة والفر�ص التعليمية التي
ت�ساعدهم على �إمناء قدراتهم وا�ستعداداتهم والو�صول �إىل �أق�صى �إمكاناتهم الإبداعية،
و�صقل �شخ�صياتهم وتنميتها من �أجل �إعداد جيل قادر على مواكبة التطور العلمي .ويعد
تعليم التفكري �أحد املجاالت املهمة يف تكوين �شخ�صية املتعلم� ،إذ �إن الهدف الأ�سمى للرتبية
هو �إعداد املواطن ،لي�صبح �أكرث فاعلية يف جمتمعه ،و�أكرث قدرة على تلبية متطلبات العمر
(الع�ساف. )270 :2013 ،
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وت�شري درا�سة (ك�شلوط� )3-2 :2009 ،إىل �أن تنمية مهارات التفكري تع ُّد �رضورة ملحة
ملواكبة متطلبات الع�رص والتكيف معها ،كذلك لتطوير املجتمع واكت�شاف كل جمهول يف
هذا العامل املحيط ،الأمر الذي ميكن املتعلمني من تطوير قدراتهم الفكرية والأدائية ،مما
ينعك�س على النجاح الدرا�سي والتفكري ال�سليم ،وحتقيق حاجاته وتطوير معارفه .
وللفنون ت�أثري وواقع كبري على النا�س يف حياتهم اليومية ،فهي تعرب �أحالمهم
وتطلعاتهم وت�صورها ،وهي ت�سهم يف خلق بيئة م�ؤثرة تعنى بوجودهم وعالقاتهم الفنية
واالجتماعية (حممد. ):2006128 ،
والفنون التطبيقية بو�صفها فنون ًا يدوية مندجمة يف املجتمع ،نرى �إن �إنتاجها �أ�صبح
خا�ضع ًا للفن والتذوق اجلمايل ،فاملعلم الفنان احلريف ال تكتمل �شخ�صيته �إال بتوثيق
الرابطة بني عمله اليدوي ،فيبدع يف �إنتاجه �إذا �أدى عمله بطريقة فنية جمالية ،والفنون
التطبيقية ت�شمل ال�صناعات اليدوية مثل حياكة ال�سجاد واملن�سوجات ،و�صناعة النجارة
واخل�شب و�صناعة الذهب و�صناعة الفخار واخلزف واملعادن والزجاج والتزيني والديكور
وغري ذلك (جودي. )22 :1997 ،
ويعد املعلم اجلامعي من �أهم عوامل جناح برامج تعليم مهارات التفكري الإبداعي؛ لأن
النتائج املتحققة من تعليم مهارات التفكري الإبداعي تتوقف بدرجة كبرية على نوعية التعليم
الذي ميار�سه املعلم داخل الغرفة ال�صفية ،لذلك البد من تن�شئة اجتاه �إيجابي للإبداعية عند
املعلم حتى ي�صبح مقتنع ًا مبمار�سة هذا ال�سلوك مع املتعلمني (امل�رشيف. )7 :2003 ،وت�شري
درا�سة (الزهراين1431 ،ه� )49 :إىل �أن معلم الرتبية الفنية يزود املتعلمني مبجموعة من
املهارات الفنية املتنوعة حماو ًال الو�صول بهم �إىل م�ستوى الإتقان والإبداع ،ليمكنهم من
بلورة الر�ؤى وترجمتها ،ب�صورة تعك�س قدراتهم على التعبري والإبداع ،وذلك �ضمن �سياق
عام ومتكامل مع ما يقدم لهم يف جماالت منوهم الرئي�سة .
فعن طرق ممار�سة الفنون ي�ستطيع املتعلم �أن يفكر وينتج بحرية تامة دون قيود،
وهو بذلك ميار�س عملية الإبداع الفني ويتفاعل مع املو�ضوعات الفنية على نحو يربي فيه
الإح�سا�س باجلمال واحرتام الآخرين ،وما يقومون به من �أعمال وخا�صة �أ�صحاب املهن
واحلرفيني ،و�أ�صحاب املهن اليدوية (العاين. )636 :2010 ،
وي�ؤكد لينجي�ست ( )Lindquist ,2003: 245- 251على �أن الفن والرتبية الفنية
هي �أ�سا�س العلم ويتجلى ذلك يف القدرة اخليالية للمتعلم ،والتي تعد �أ�سا�س �إبداعي يف
جميع جوانب حياتنا الفنية والثقافية الإبداعية .
�إن اجلامعات اليوم بحاجة �إىل ا�سرتاتيجيات تعليم وتعلم �أكرث من قبل ،متد طلبتها
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ب�آفاق تعليمية وا�سعة ومتنوعة ،كي ت�ساعدهم يف �إثراء معلوماتهم وتنمية مهارتهم
الإبداعية املختلفة ،وتدريبهم على الإبداع و�إنتاج اجلديد واملبتكر ،وال يت�أتى ذلك دون
وجود املعلم املتخ�ص�ص الذي يعطي طلبته فر�ص امل�ساهمة وو�ضع التعميمات و�صياغتها
وجتربتها ،وذلك من خالل تزويدهم بامل�صادر املنا�سبة ،و�إثارة اهتمامهم وحملهم على
اال�ستغراق يف التفكري وقيادتهم نحو الأداء الإبداعي (ال�سمريي و�آخرون. )101 :2007 ،
يف �ضوء ما �سبق ميكن القول �إن جمتمعنا الفل�سطيني يعاين اليوم من كثري من
امل�شكالت الرتبوية والتعليمية التي انعك�ست على م�ؤ�س�ساتنا ب�شكل عام ،واجلامعات ب�شكل
خا�ص التي هي يف �أم�س احلاجة �إىل االهتمام بالطلبة املبدعني و �إعمال الفكر والعقل
وا�ستخراج الطاقات الإبداعية لدى كثري من طلبتنا ،ومن هنا برزت م�شكلة الدرا�سة يف �إبراز
دور ممار�سات معلمي اجلامعات يف تفعيل هذا الدور الذي يعد �أمراً �رضورياً ،وهذا يتطلب
ت�ضافر كل اجلهود وعلى امل�ستويات كافة من �أجل االرتقاء مب�ستوياتنا التعليمية وبخا�صة
يف ميدان الفنون والرتبية الفنية .

أسئلة الدراسة:
تتمثل �أ�سئلة الدرا�سة يف ال�س�ؤال الرئي�س الآتي:

ما مدى ممار�سة معلمي الفنون ملهارات التفكري الإبداعي من وجهة نظر
طلبة جامعة الأق�صى؟
وتتفرع عنه الأ�سئلة الآتية:
● ●ما درجة ممار�سة معلمي الفنون اجلميلة ملهارات التفكري الإبداعي من وجهة نظر
طلبتهم؟
● ●هل توجد فروق دالة �إح�صائي ًا يف ممار�سة معلمي الفنون اجلميلة ملهارات التفكري
الإبداعي من وجهة نظر طلبتهم تبع ًا للمتغريات الت�صنيفية( :اجلن�س -والتخ�ص�ص-
وامل�ستوى الدرا�سي) ؟

أهداف الدراسة:
هدفت الدرا�سة �إىل الك�شف عن درجة ممار�سة معلمي الفنون اجلميلة ملهارات التفكري
الإبداعي من وجهة نظر طلبتهم ،والتحقق من داللة الفروق يف درجة ممار�سة معلمي الفنون
اجلميلة ملهارات التفكري الإبداعي من وجهة نظر طلبتهم تبع ًا ملتغريات النوع اجلن�س
والتخ�ص�ص وامل�ستوى الدرا�سي .
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أهمية الدراسة:
تتمثل �أهمية الدرا�سة يف �أنها تلقي ال�ضوء على مو�ضوع ممار�سة املعلمني يف جمال
الفنون ملهارات التفكري الإبداعي يف التدري�س ،والذي ي�سهم يف تنمية املهارات التي ميتلكها
الطلبة بعد الدرا�سة .
وتهتم هذه الدرا�سة بتقييم درجة ممار�سة املعلمني ملهارات التفكري الإبداعي من
وجهة نظر طلبتهم ،ملا لذلك من �أثر يف تنمية قدرات الطلبة على عملية التقومي التي تعد
جزءاً من مهارات الطالب املعلم .
كما �أن هذه الدرا�سة تفيد امل�سئولني والقائمني على برنامج �إعداد املعلم يف اجلامعات
الفل�سطينية يف و�ضع اخلطط والربامج التي ت�سهم يف االرتقاء مب�ستوى �أداء املعلمني .

مصطلحات الدراسة:
◄◄معلم الفنون والرتبية الفنية  :Art Education Teacherهو ال�شخ�ص الذي
يقوم بعملية التدري�س لت�شكيل بيئة وذهنية املتعلم ب�صورة متكنه من ا�ستيعاب معلومة �أو
تعلم ممار�سة �سلوك حمدد كا�ستجابة لظروف حمددة (الغامدي)10 :2012 ،
معلم الرتبية الفنية هو من يقوم بتدري�س مادة الرتبية الفنية بعد �إعداده �أكادميي ًا
وتخرج من كلية الرتبية الفنية (الدوا�رسي )9 :3008 ،يف �ضوء التعريفات ال�سابقة يتبنى
الباحث التعريف الإجرائي الآتي:
معلم الفنون والرتبية الفنية هو ال�شخ�ص الذي ح�صل على �شهادة ت�ؤهله تطبيق مناهج
ومقررات الرتبية الفنية ب�صورة جيدة ،ويدر�س يف كلية الفنون والرتبية الفنية يف جامعة
الأق�صى بغزة .
◄◄مهارات التفكري الإبداعي :Creative thinking skills
يعرفه (ال�سمريي و�آخرون )107 :2007 ،ب�أنه عمليات �أو ا�سرتاتيجيات ذهنية
معرفية ي�ستخدمها الفرد يف املواقف الإبداعية للو�صول �إىل �أداء �إبداعي جديد وخمتلف،
والتي ميكن قيا�سها على اختبار التفكري الإبداعي با�ستخراج درجات الطالب على كل مهارة
وعلى االختبار ككل .
تعرف خ�رض ( )487 ،2001مهارات التفكري الإبداعي �أنها الدرجة الكلية التي يح�صل
عليها املتعلم يف الطالقة والأ�صالة والتخيل يف �أدائه .
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يف �ضوء التعريفات ال�سابقة يعرف الباحث مهارات التفكري الإبداعي �إجرائي ًا ب�أنها:
عمليات عقلية تتعلق بنتاج �أفكار وا�ستجابات لفظية وغري لفظية ،وهي كما تقدر من
بوا�سطة الطلبة على اال�ستبانة مو�ضوع الدرا�سة .
◄◄طلبة جامعة الأق�صى:
هم طلبة كلية الفنون اجلميلة والرتبية الفنية امل�سجلني للدرا�سة يف جامعة الأق�صى
يف العام الدرا�سي 2014 /2013م .

حدود الدراسة:
♦ ♦حدود مكانية :اقت�رصت الدرا�سة على معلمي الفنون والرتبية الفنية بجامعة
الأق�صى غزة .
♦ ♦حدود مو�ضوعية :اقت�رصت الدرا�سة على ممار�سات املعلمني ملهارات التفكري
الإبداعي املرتبطة بالفن والرتبية الفنية .
♦ ♦حدود زمانية :طُ ِّبقت الدرا�سة على طلبة الفنون والرتبية الفنية لعام 2013م .

الدراسات السابقة:
درا�سات تناولت مهارات التفكري الإبداعي مبتغريات متنوعة:
هدفت درا�سة احلدابي ( )2011التعرف �إىل العالقة بني التح�صيل الدرا�سي وعالقته

مبهارات التفكري الإبداعي للطلبة املوهوبني يف جماالت متعددة ،وقد �أجريت الدرا�سة على
عينة بلغ قوامها ( )50من طلبة م�ؤ�س�سة العراين باجلمهورية اليمنية ،وا�ستخدمت الدرا�سة
املنهج الو�صفي يف البيانات جميعها ،ومن خالل املعاجلات الإح�صائية با�ستخدام
اختبار توران�س ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل عدم وجود عالقة ذات داللة �إح�صائية بني متغريي
التح�صيل والتفكري الإبداعي ،وتو�صي الدرا�سة ب�رضورة اعتماد مهارات التفكري الإبداعي
ك�أحد املعايري الأ�سا�سية يف التدري�س .
وقام بن يو�سف ( )2011بدرا�سة هدفت �إىل الك�شف عن مدى ممار�سة معلمي العلوم
ملهارات التفكري الإبداعي داخل ال�صف وانعكا�سها على �أعمال الطلبة ،وتكونت عينة الدرا�سة
وحلِّلت احللقات
من ( )20معلم ًا ومعلمة من �أربع مدار�س من مدار�س التعليم الأ�سا�سيُ ،
الدرا�سية للطلبة فيما يتعلق مبهارات التفكري :الطالقة واملرونة والأ�صالة لكل ملف من
خالل املعاجلات وا�ستخدام بطاقة مالحظة ،وبينت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة
يف مهارات التفكري الإبداعي ل�صالح الإناث ،وعدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف م�ستوى
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اخلربة .و�أو�صت الدرا�سة ب�رضورة دمج مهارات التفكري الإبداعي يف املناهج .
و�أجرى ال�سمري و�آخرون ( )2007درا�سة هدفها التعرف �إىل �أثر برنامج تدريبي
لتنمية مهارات التفكري الإبداعي لدى طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي والتعرف �إىل �أثر بع�ض
طور الباحثون
املتغريات امل�ستقلة :اجلن�س وامل�ستوى التح�صيلي ،ومن �أجل حتقيق ذلك َّ
برناجم ًا تدريبي ًا للتفكري الإبداعي ،وقد �أجريت الدرا�سة على عينة مكونة من ( 30طالب ًا
وطالبة)  ،ومن خالل املعاجلات با�ستخدام اختبار تورن�س للتفكري الإبداعي �أظهرت نتائج
الدرا�سة :وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى التفكري الإبداعي تعزى للربنامج
ل�صالح املجموعة التجريبية .ووجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى للجن�س ل�صالح
البنات �.أي�ض ًا وجود فروق تعزى مل�ستوى التح�صيل ل�صالح امل�ستويات العليا .
ثانياً -دراسات تناولت مهارات التفكري اإلبداعي:
هدفت درا�سة ال�صليلي (� )2012إىل الك�شف عن �أثر تدري�س مادة الرتبية الفنية
با�ستخدام الق�صة يف تنمية مهارات التفكري الإبداعي واخليال الفني بدولة الكويت ،و�أجريت
الدرا�سة على عينة مكونة من ( )650طالب ًا وطالبة ،وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج التجريبي
للتحقق من �صحة الفر�ضيات ،من خالل املعاجلات الإح�صائية با�ستخدام املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية واختبار توران�س للتفكري الإبداعي ،وكان من بني نتائج
الدرا�سة :وجود فروق يف مهارات التفكري الإبداعي (الطالقة املرونة الأ�صالة) ل�صالح
االختبار البعدي� ،أي�ض ًا ل�صالح املجموعة التجريبية .وتو�صي الدرا�سة ب�رضورة تفعيل
�أ�سلوب الق�صة ،واحلث على توظيف مهارات التفكري الإبداعي .
و�أجرت علي ( )Ali, 2012درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن ت�أثري �إ�سرتاتيجية قائمة على
الذكاوات املتعددة تعتمد على الأن�شطة الفنية وعالقتها مبهارات التفكري الإبداعي ،وقد
�أجريت الدرا�سة على عينة جتريبية مكونة من ( )30طالباً ،و�ضابطة مكونة من ( )29طالب ًا
من طالب املدر�سة االبتدائية ،وا�ستخدم الباحثان املنهج التجريبي ملعرفة داللة الفروق،
ومن خالل ا�ستخدام اختبار تورن�س للتفكري الإبداعي تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن الذكاوات
املتعددة على الأن�شطة الفنية �أك�سبت طالب املجموعة التجريبية مهارات التفكري الإبداعي،
و�أو�صت الدرا�سة ب�رضورة حت�سني قدرات املتعلمني الإبداعية .
وقام كل من ايخن وديلك ( : )Ekn & Dilk: 2012بالتحقق من ت�أثري برنامج
مو�سيقى يتعلق بالرتبية الفنية ومهارات التفكري الإبداعي ،وقد �أجريت الدرا�سة على عينة
مكونة من جمموعة �ضابطة ( )46طالب ًا وجمموعة جتريبية مكونة من ( )23طالب ًا من
جامعة مامرة ،وا�ستخدم الباحثان املنهج التجريبي ملعرفة داللة الفروق بني املجموعة
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التجريبية وال�ضابطة ،ومن خالل املعاجلات الإح�صائية با�ستخدام مقيا�س وي�سرت من
التفكري الإبداعي لفح�ص قدرات املتعلمني تو�صلت الدرا�سة �إىل وجود حت�سن ملحوظ يف
الأ�صالة واملرونة والتفا�صيل ل�صالح املجموعة التجريبية ،وتو�صي الدرا�سة ب�رضورة
ا�ستخدام برامج تعليمية لتح�سني مهارات التفكري الإبداعي .
وتناولت درا�سة البكران (1431هـ) الك�شف عن مدى ممار�سة معلمات الرتبية الفنية
ملهارات التفكري الناقد الأ�سا�سية والفرعية والالزمة ممار�ستها يف �أثناء تدري�س املادة
باملرحلة الثانوية.تكون جمتمع البحث من معلمات الرتبية الفنية جميعهن للمرحلة
وتكونت العينة من ( )50معلم ًة من
الثانوية يف مدينة الريا�ض ،وعددهن ( )195معلم ًة
ّ
يدر�سن الرتبية الفنية لل�صفني الأول والثاين الثانوي بق�سميه.وا�ستخدمت الباحثة
الالتي ّ
املنهج الو�صفي ،وقد ُبنيت بطاقة املالحظة للك�شف عن مهارات التفكري الناقد الالزم
ملعلمات الرتبية الفنية �إتقانها �أثناء الأداء التدري�سي داخل حجرة ال�صف؛ تكونت من ()40
مهارة فرعية موزعة على مهارات التفكري الناقد التي حددها وات�سون ,وجلي�رس(  (Wa t
.)son & Glaser
ومن �أهم النتائج �أن مهارات التفكري الناقد ترتبت بحيث جاءت مهارة معرفة
االفرتا�ضات ،تليها مهارة التف�سري ،ثم مهارة اال�ستنباط ،ومهارة تقومي احلجج ،و�أخرياً
مهارة اال�ستنتاج.وبلغت ممار�سة املعلمات ملهارات التفكري الناقد م�ستوى (, )%67.38
وهي �أقل من امل�ستوى املقبول تربوياً ،والذي حددته الدرا�سة بـ (.)%80وتبني عدم وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات ا�ستجابات �أفراد عينة البحث يف ممار�سة �أفراد
العينة ملهارات التفكري الناقد الأ�سا�سية والفرعية يف �أثناء �أدائهن التدري�سي داخل ال�صف
تبع ًا ملتغريات :امل�ؤهل الدرا�سي ,و�سنوات اخلربة.
وهدفت درا�سة النجادي ( )2007التعرف �إىل ا�ستخدام �إ�سرتاتيجية التعلم التعاوين يف
تنمية القدرات الإبداعية واالجتاه نحو الرتبية الفنية لطالبات ال�صف الثالث املتو�سط يف
�ضوء �أهداف الدرا�سة ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )83طالبة وللإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة
والتحقق من فرو�ضها اتبعت الدرا�سة املنهج التجريبي ،ومن خالل املعاجلات الإح�صائية
با�ستخدام ( )Tواملتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية كان من بني نتائج الدرا�سة:
تفوق املجموعة التجريبية يف املهارات الإبداعية ،وتو�صي الدرا�سة ب�رضورة الرتكيز على
برامج القدرات الإبداعية.
و�أجرى عبد الرازق ( )2007درا�سة هدفت الك�شف عن العالقة بني فعالية الكفاية
التعليمية والقدرة الفنية للمعلم ،والك�شف عن القدرة الفنية للمعلم تختلف باختالف
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التخ�ص�ص الدقيق ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من ( )124معلم ًا ومعلمة من معلمي املرحلة
الثانوية ،وطبق عليهم مقيا�س للكفاية التعليمية ،و�آخر لقيا�س القدرة الفنية التعليمية.
ومبعاجلة البيانات �إح�صائي ًا �أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق �ضعيفة يف الكفاية
التعليمية ،ويف القدرة الفنية ل�صالح املعلمات.وعدم وجود فروق دالة �إح�صائيا يف م�ستوى
اخلربة.و�أو�صت الدرا�سة ب�رضورة دمج مهارات التفكري الإبداعي يف املناهج.ووجود عالقة
ارتباطية موجبة ذات داللة �إح�صائية بني فاعلية الكفاية التعليمية للمعلم وقدرته الفنية،
و�أو�صت الدرا�سة ب�رضورة الرتكيز على القدرات العقلية والتخ�ص�ص.
وا�ستهدفت درا�سة الإمام والزريقات ( )2005ا�ستق�صاء �أثر ر�سومات الأطفال املعوقني
�سمعي ًا يف تنمية مهارات التفكري االبتكاري من خالل منوذج تعليمي قائم على تفعيل
درو�س الرتبية الفنية ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من ( )24طالباً ،وقد ا�ستخدم الباحثان
اختبار ( )Tال�ستق�صاء الفروق بني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة.
و�أظهرت نتائج الدرا�سة :وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات درجات
املجموعة التجريبية ومتو�سطات درجات املجموعة ال�ضابطة ،وذلك يف اختبار التفكري
االبتكاري� ،أو�صى الباحثان �رضورة تفعيل درو�س الرتبية الفنية واالهتمام بها كمدخل
رئي�س لتعليم بقية املواد الدرا�سية.
وجاءت درا�سة مهدي ( )2004للك�شف عن �أثر املمار�سة يف الأ�شغال اليدوية يف تنمية
مهارات التفكري االبتكاري يف ق�سم الفنون والرتبية املنزلية بجامعة بابل ،وقد �أجريت
الدرا�سة على عينة مكونة من ( )81من طالبات الفنون والأ�شغال الفنية ،وا�ستخدمت الباحثة
املنهج التجريبي ملعرفة داللة الفروق ،ومن خالل املعاجلات الإح�صائية با�ستخدام حتليل
التباين واختبار ( )Tواالنحرافات املعيارية واملتو�سطات احل�سابية.تو�صلت الدرا�سة �إىل
وجود �أثر ملمار�سة الأعمال اليدوية يف تنمية الطالقة لدى طالبات ق�سم الفنون مب�ستوى.
ووجود �أثر ملمار�سة الأعمال اليدوية يف تنمية املرونة لدى طالبات الفنون والرتبية
املنزلية.ووجود �أثر ملمار�سة الأعمال اليدوية يف تنمية الأ�صالة لدى طالبات الفنون.
وهدفت درا�سة ليتنج (� )Letting, 2000إىل معرفة �أثر برنامج تعليمي يف تعلم الفنون
وعالقته بالتفكري والتح�صيل الأكادميي يف مبحث الرتبية الفنية ،وقد �أجريت الدرا�سة على
عينة مكونة من ( )615طالب ًا وطالبة ،واتبع الباحث املنهج التجريبي للتحقق من فرو�ض
الدرا�سة ،ومن خالل املعاجلات الإح�صائية تو�صلت الدرا�سة �إىل تطور ممار�سات مهارات
التفكري الإبداعي املرتبطة مببحث الرتبية الفنية�.أي�ض ًا عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
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يف التح�صيل الأكادميي.و�أو�صت الدرا�سة ب�رضورة الرتكيز على املمار�سات الأدائية من
خالل الأن�شطة املرتبطة بالتفكري الإبداعي.
تعقيب على الدراسات السابقة:
اتبعت العديد من الدرا�سات املنهج الو�صفي ومنها درا�سات (احلدابي( ، )2011 ،بن
يو�سف( ، )2011 ،البكران1431 ،ه).وتراوحت العينات التي تناولتها الدرا�سات ال�سابقة
بني عينات �صغرية كما يف درا�سة (بن يو�سف )2011 ،التي ا�شتملت على عينة بلغت ()20
معلم ًا ومعلمة من �أربع مدار�س من مدار�س التعليم الأ�سا�سي ،ودرا�سة (احلدابي)2011 ،
التي ا�شتملت على عينة بلغت ( )50من طلبة م�ؤ�س�سة العراين باجلمهورية اليمنية ،ودرا�سة
(البكران1431 ،هـ) ا�شتملت على عينة مكونة من ( )50من معلمات مادة الرتبية الفنية
لل�صفني الأول والثاين الثانوي ،وبني عينات متو�سطة احلجم ا�شتملت على ( )124من معلمي
املرحلة الثانوية كما يف درا�سة (عبد الرازق ، )2007 ،وعينات كبرية احلجم ا�شتملت على
( )615طالب ًا وطالبة كما يف درا�سة (.)Letting, 2000وا�ستخدمت بع�ض الدرا�سات
اختبار توران�س مثل درا�سات (احلدابي( ، )2011 ،ال�صليلي.)2012 ،
و�أ�شارت نتائج الدرا�سات �إىل �أهمية التفكري الإبداعي واملمار�سات التدري�سية با�ستخدام
مهارات التفكري الإبداعي يف التدري�س مثل درا�سات (احلدابي( ، )2011 ،بن يو�سف)2011 ،
( ،ال�صليلي )2012 ،التي �أو�صت ب�رضورة اعتماد مهارات التفكري الإبداعي ك�أحد املعايري
الأ�سا�سية يف التدري�س.ودمج وتوظيف مهارات التفكري الإبداعي يف املناهج.
وقد ا�ستفاد الباحث من الدرا�سات ال�سابقة يف حتديد منهج الدرا�سة احلالية وحجم
عينتها ويف بناء �أداتها ،كما ا�ستفاد يف و�ضع فرو�ض الدرا�سة.

اإلطار النظري:
يعي�ش عاملنا اليوم يف تغري �رسيع نظراً للتطورات والتحديات العاملية واالنفجار
العلمي واملعريف والتقني يف جماالت عديدة ،الأمر الذي ي�ؤكد على حاجاتنا امللحة للمزيد
من التفكري يف جميع ق�ضايانا العلمية والرتبوية ملواجهة امل�شكالت.
وال �شك يف �أن االهتمام بالإبداع واملبدعني له ما يربره ،وذلك �أنه من مقومات
احل�ضارة الإن�سانية �أينما وجدت ووجدت العقول املبدعة وبقيت �صامدة يف وجه الأحداث
مبا حتتويه من �إبداعات �أبنائها ،مما يعني �أن الأمم ترتقي وتزدهر مبا لديها من عقول
نرية مبدعة (م�ؤ�س�سة امللك عبد العزيز1426 ،هـ.)1 :ويع ُّد الإبداع � Creativityأحد �أهم
الأهداف الرتبوية التي ت�سعى املجتمعات الإن�سانية املتقدمة �إىل حتقيقها ،فالأفراد املبدعون
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ي�ؤدون دورا فعا ًال يف تنمية جمتمعاتهم يف جميع املجاالت الرتبوية واالجتماعية والفنية
(اخلوجا)1 :2009 ،
ويعد الإبداع يف جمتمعنا الآن �رضورة يف حتديث التعليم وتطويره و�إيجاد جيل من
العلماء ،علم ًا ب�أن الإبداع هو القدرة على تكوين عالقات جديدة ا�ستناداً �إىل عقل ناقد ،ومن
�أهداف الرتبية اجلمالية والفنون تنمية القدرة الإبداعية لدى الفرد لكي يكون �إيجابي ًا يف
�إيجاد حياة بناءة (كمال.)260 :1991 ،
وتعد الفنون اجلميلة ب�شكل عام والرتبية الفنية ب�شكل خا�ص من املواد الدرا�سية
التي حتتوي مفرداتها على خربات تعليمية متنوعة ت�سهم يف تكوين �شخ�صية املتعلم
وبنائها ب�شكل متوازن كونها ت�ؤكد على اجلوانب احل�سية والوجدانية والب�رصية ،التي ميكن
من خاللها م�ساعدته على تنمية قدراته التخيلية وت�صوراته الذهنية للأ�شكال والأج�سام
املحيطة به ،وهذا يتطلب من املعلم التنويع يف �أ�ساليب التدري�س وطرائقه خالل تدري�سه
ملو�ضوعات الفن والرتبية الفنية (الكناين ،وديوان)582 :2012 ،
�إن تنمية القدرة الفنية الت�شكيلية هي الهدف الرئي�س الذي ت�سعى الفنون والرتبية
الفنية لتحقيقه لدى املتعلم طوال مراحل حياته التعليمية ،ا�ستناداً �إىل �أن اال�ستعدادات
الفنية تظهر مع الفرد منذ الطفولة ،وتنمو وتت�سع كلما ازداد الفرد ن�ضج ًا وخربة ،ومن ثم
القدرة الفنية ال تنمو يف فراغ ،بل تعتمد يف تنميتها على ا�ستعداد الفرد الذاتي هو اجلهد
املبذول (املمار�سة الفنية) من قبل املعلمني لتنمية هذا اال�ستعداد و�صو ًال �إىل القدرة لدى
املتعلمني (حممد والعناين ، )347 ،2006 ،وت�شري درا�سة (ال�سمريي ،و�آخرون:2007 ،
� )101إىل �أهمية تنمية الإبداع ومهاراته م�س�ؤولية كل م�ؤ�س�سات املجتمع وعلى ر�أ�سها
امل�ؤ�س�سات الرتبوية والتعليمية ،فمن املعلوم �أن تنمية التفكري ب�أنواعه املختلفة لدى الطلبة
ميكن �أن تتم من خالل املناهج الدرا�سية.

أهمية تنمية مهارات التفكري اإلبداعي:
متثل تنمية قدرة الطلبة على التفكري الإيجابي �أهم �أهداف الرتبية عامة ،بل يرى
بع�ضهم �أنها تنمي قدرة الطلبة على التفكري بطريقة تعينهم على التغلب على م�شكالت
احلياة التي تواجههم ،ومتثل الغاية النهائية للرتبية ،وينظر علماء النف�س �إىل �أن كل �إن�سان
مبدع ،وله قابلية للإبداع �إذا هيئت له الظروف املنا�سبة لهذه العملية ،وهنا تظهر الفروق
كمي ،وتنمية مهارات
بني الأفراد يف درجة الإبداع ،فاالختالف بني الأفراد يف الإبداع ّ
التفكري الإبداعي متثل طريقة التدري�س املنا�سبة (كردي.)3 :2010 ،وت�شري درا�سة هانتيق
وماري (� )Hannetjie ,mary 2010,361إىل �أن البيئة التعليمية الفريدة من نوعها
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لها دور كبري يف تطوير املهارات الإبداعية لدى املتعلمني ،فهى ت�سهم يف تطوير االرتقاء
بالتفكري اخلالق والقدرة على توليد جمموعة من الأفكار املتنوعة.
وي�ؤكد اجلانب الإنتاجي على تنمية القدرات الإبداعية واخليالية لدى املعلم واملتعلم،
كما �أنه من الناحية الرتبوية يع ُّد جما ًال لهذه العمليات الإن�سانية التي تت�ضمن التفكري
والإدراك والإح�سا�س والتعبري ،والتدريب على ممار�سة تلك العمليات ي�سهم يف تنميتها
وتطويرها (فوزي�.)3 :1999 ،إ�ضافة ملا �سبق يرى الباحث �أن املعلم اجلامعي اجليد

ي�ستطيع حتقيق كثري من اجلوانب الرتبوية والتعليمية من خالل ممار�ساته الفنية
وتدري�سه ملو�ضوعات مرتبطة بالتفكري الإبداعي ما ي�أتي:

 اطالع املتعلم على �آخر امل�ستجدات العلمية يف ميدان الفنون ليواكب روح الع�رص.
 ربط اجتاهات املتعلم بالفنون الفل�سطينية والعربية والإ�سالمية والعاملية.
 �إدراك القيم اجلمالية املوجودة يف الأعمال الفنية املرتبطة بالبيئة الفل�سطينية،
وال يتم ذلك �إال بالتذوق املرتبط بالتفكري ،وهذا يعزز الوالء واالنتماء.
 �إعطاء قيمة تقديرية لكل من العمل الفني والعقل يف التفكري بجميع �أنواعه ب�شكل
عام والإبداع ب�شكل خا�ص.
 الك�شف عن قدرات وا�ستعدادات ومواهب املتعلمني والوقوف على م�ستويات
تفكريهم.
 تفعيل �إعمال الفكر قبل الإنتاج املرتبطة بالتفكري الناقد واالبتكاري والإبداعي
وربطه بال�سلوك.
 ا�ستغالل �أوقات الفراغ مبمار�سة الأعمال املبدعة.
 ت�أكيد �إيجابية املتعلمني املتذوقني ملو�ضوعات الفن ،الأمر الذي يك�شف عن
ا�ستعداداتهم وقدراتهم الإبداعية يف عملية التوا�صل مع الآخرين.

مهارات التفكري اإلبداعي:
وتت�ضمن ما ي�أتي:
 .أالطالقة� Fluency :أي القدرة على �إنتاج �أكرب عدد من الأفكار الإبداعية يف وقت

ق�صري ن�سبي ًا (حب�ش)6 :2005 ،
.باملرونة Flexibility :وتعني القدرة على توليد الأفكار املتنوعة التي لي�ست من
نوع الأفكار املتوقعة ،وتوجيه �أو حتويل م�سار التفكري مع تغري املثري �أو متطلبات املوقف،
وهي عك�س اجلمود الذهني الذي يعني تبني �أمناط ذهنية حمددة �سلف ًا وغري قابلة للتغيري
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ح�سب ما ت�ستدعي احلاجة (الغنامي1430 ،هـ.)14 :
.تالأ�صالة Originality :وتعني القدرة على �إنتاج �أفكار وا�ستجابات لفظية وغري
لفظية جديدة غري م�ألوفة مل ي�سبق الو�صول �إليها (خ�رض .)487 :2001
.ثالتفا�صيل :تعني القدرة على �إ�ضافة تفا�صيل عديدة على فكرة �إنتاج معني
(الأحمدي)16 :1428 ،

مراحل مهارات التفكري اإلبداعي:
وت�شري درا�سة (الأحمدي� )16 :1428 ،إىل مراحل مهارات التفكري الإبداعي فيما
ي�أتي:
 .أمرحلة اال�ستعداد :وهي عبارة عن تهيئة حياة املبتكر للتوا�صل مع االبتكار.
.بمرحلة احل�ضانة :وهي مرحلة و�سطى بني اال�ستعداد والإلهام (تفكري)
.تمرحلة الإلهام :وهى تتميز بظهور احلل االبتكاري بطريقة مفاجئة.
.ثمرحلة التحقيق :ويحاول بيان �صحة ما حتقق عن طريق و�ضعه مو�ضع االختبار
لبيان �صحته.
ي�ؤكد الباحث على �أهمية توظيف الأن�شطة الفنية لتطوير القدرات الإبداعية والعالقات
املكانية بني العنا�رص املختلفة يف الإنتاج الفني ذات العالقة باحلرف اليدوية احلياتية،
وتنميتها فني ًا من خالل املقررات الدرا�سية بهدف توليد �أفكار جديدة والو�صول �إىل �أهداف
تعليمية �سليمة.

دور املعلم يف تنمية مهارات التفكري:
وتتمثل فيما ي�أتي:
 .أ�أن يهيئ فر�ص ًا غنية لطلبته لتنمية تفكريهم و�إبداعهم
.بي�ستثري دافعيتهم للإقبال على ممار�سة �أداءات تتطلب تفكرياً وممار�سة �إبداعية.
.تاملعلم و�سيط يق�ضي معهم فرتة زمنية طويلة خالل العام الدرا�سي.
.ثي�شكل �سلطة معرفية يحرتمه الطلبة ويقدروها مبا يفر�ضه من مواد درا�سية
وخربات جتعله ميتلك القدرة على الت�أثري يف �أذهانهم و�سلوكهم.
.جي�شكل املعلم عن�رصاً حيوي ًا فاع ًال مع الطلبة يف �سنوات منوهم ،ويوفر لهم جواً
مثرياً للتفكري (مزيد)46 :2012 ،
343

ممارسة معلمي الفنون ملهارات التفكير اإلبداعي
من وجهة نظر طلبة جامعة األقصى

د .عبد الكرمي محمد لبد

يف �ضوء ما �سبق ميكن القول �إن تنمية مهارات التفكري تتمثل يف تدريب املتعلمني على
�أمناط تفكري منظمة ت�سهم يف زيادة وعي الفرد بقدراته وا�ستعداداته الفنية التي ت�ساعده
يف التغلب على كثري من امل�شكالت ذات العالقة ب�إنتاج الفنون ب�أنواعها املختلفة بدءاً يف
وانتهاء بكلية الرتبية الفنية ،وما يدر�س من مقررات وتخ�ص�صات خمتلفة،
كليات الفنون
ً
وهذا ي�سهم بدرجة كبرية يف �إنتاج �أعمال فنية ،ويعد ذلك مطلب ًا �أ�سا�سي ًا للعملية الإبداعية.

مستويات مهارات التفكري اإلبداعي:
تتحدد م�ستويات مهارات التفكري الإبداعي (�أبو حلية )90 :2011 ،على النحو
الآتي:
1.1امل�ستوى التعبريي :وجوهره التعبري امل�ستقل عن املهارات والأ�صالة ونوعية

الإنتاج التي تكون يف هذا امل�ستوى غري مهمة ،وما مييز املبدعني يف هذا امل�ستوى هو
التلقائية واحلرية.
2.2امل�ستوى الإنتاجي :ينتقل الأفراد من امل�ستوى التعبريي للإبداع �إىل امل�ستوى
الإنتاجي عندما تنمى مهاراتهم بحيث ي�صلون لإنتاج الأعمال الفنية الكاملة ،والإنتاج
يكون �إبداعي ًا عندما ي�صل الفرد �إىل م�ستوى معني من الإجناز.
3.3امل�ستوى االخرتاعي :يتطلب هذا امل�ستوى املرونة يف عالقات جديدة غري م�ألوفة
بني �أجزاء منف�صلة موجودة من قبل ،ومتثيله املخرتعون واملكت�شفون الذين تظهر عبقريتهم
با�ستخدام املوارد والأ�ساليب والطرق املختلفة.
4.4امل�ستوى اال�ستحداثي :وهذا يتطلب قدرة قوية على الت�صور التجريدي عندما تكون
املبادئ الأ�سا�سية مفهومة فهم ًا وافياً ،وهذا امل�ستوى يعني التطور.
5.5امل�ستوى البزوغي :هو �أعلى امل�ستويات ويت�ضمن ت�صور مبد�أ جديد متام ًا يف �أكرث
امل�ستويات و�أعالها جتريداً.
ولكي يقوم معلم الفنون والرتبية الفنية بدوره الذي حددته الرتبية ،ف�إنه يحتاج �إىل
�إعداد وتدريب مهني وتربوي وفني كي ميتلك املهارات الأدائية الأ�سا�سية املرتبطة مبجاالت
الرتبية الفنية واجلميلة ،بحيث تتوافر لديه الإمكانات والقدرات ،واخلربات العملية والتقنية،
وي�ستثمر طاقات طالبه ،وي�ستثمرها ويوجهها نحو التعلم الفعال (البنا.)4 :2007 ،
ويرى الباحث �أن املمار�سات الإبداعية يف جمال الفنون تكمن يف ت�شجيع املتعلمني،
وتعزيز قدراتهم الإبداعية من خالل احرتام �أفكارهم وخيالهم و�إ�شعارهم بقيمتها العلمية
والرتبوية ،بالإ�ضافة �إىل منحهم فر�صة التجريب واالكت�شاف ،وهذا يتطلب وجود معلم
كفء يف امل�ؤ�س�سة اجلامعية يتمتع مبهارات عالية مواكب ًا لروح الع�رص والتقدم التقني
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والتكنولوجي ،حتى ينعك�س ذلك على توظيف معارفه ومهاراته لت�صل �إىل �أعلى م�ستويات
الإتقان والإبداع الفني.

منهج وإجراءات الدراسة:
يت�ضمن هذا اجلزء من الدرا�سة اخلطوات والإجراءات التي متت يف اجلانب امليداين من
حيث املنهجية املتبعة ،وجمتمع الدرا�سة وعينتها ،و�أداة الدرا�سة ،واملعاجلات الإح�صائية
التي ا�ستخدمت يف حتليل البيانات الختبار �صدق وثبات اال�ستبانة ،ومن ثم جمع البيانات
من العينة الكلية وت�صفيتها وحتليلها للتو�صل �إىل النتائج النهائية للدرا�سة ،وذلك كما

ي�أتي:

منهج الدراسة:
ا�ستخدم الباحث يف هذه الدرا�سة املنهج الو�صفي ،الذي يبحث عن احلا�رض ،ويهدف
�إىل جتهيز بيانات لإثبات فرو�ض معينة متهيداً للإجابة على ت�سا�ؤالت حمددة بدقة تتعلق
بالظواهر احلالية ،والأحداث الراهنة التي ميكن جمع املعلومات عنها يف زمان �إجراء
البحث ،وذلك با�ستخدام �أدوات منا�سبة.
جمتمع الدراسة:
يتكون املجتمع الأ�صلي للدرا�سة من طلبة كلية الفنون اجلميلة والرتبية الفنية
جميعهم ،والبالغ عددهم ( )389طالب ًا من اجلن�سني بواقع ( )119طالب ًا و ( )270طالبة
يف جامعة الأق�صى بغزة يف الف�صل الثاين من العام الدرا�سي 2013 /2012م.
عينة الدراسة:
اُختريت عينة ع�شوائية ب�سيطة من طلبة كلية الفنون اجلميلة والرتبية الفنية الذين
وافقوا على امل�شاركة يف هذه الدرا�سة ،وبلغ عدد العينة ( )162طالب ًا من اجلن�سني بواقع
( )54طالب ًا و ( )108طالبات من كلية الفنون اجلميلة يف جامعة الأق�صى بغزة.واجلدول
التايل يو�ضح توزيع العينة وفق ًا للبيانات الدميوغرافية الت�صنيفية:
الجدول ()1
يبين توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً للمتغيرات الديموغرافية التصنيفية

املتغري
النوع االجتماعي

العدد

%

البيان
ذكر

54

33.3

�أنثى

108

66.7
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املتغري
التخ�ص�ص

امل�ستوى الدرا�سي

العدد

%

البيان
فنون جميلة

55

34.0

تربية فنية

107

66.0

�أول

38

23.5

ثاين

50

30.9

ثالث

49

30.2

رابع

25

15.4

أداة الدراسة :استبانة ممارسة معلمي الفنون اجلميلة ملهارات التفكري اإلبداعي:
بعد االطالع على الأطر النظرية والدرا�سات ال�سابقة قام الباحث ببناء ا�ستبانة تتكون
يف �صورتها الأولية من ( )60فقرة تقي�س درجة ممار�سة معلمي الفنون اجلميلة ملهارات
التفكري الإبداعي من وجهة نظر طلبتهم موزعة على خم�سة �أبعاد ،واجلدول الآتي يو�ضح
ذلك:
الجدول ()2
يبين توزيع فقرات االستبيان على المجاالت

م

جماالت اال�ستبيان

عدد الفقرات

1

الطالقة

12

2

املرونة

12

3

الأ�صالة

11

4

احل�سا�سية للم�شكالت

12

5

التفا�صيل

13

الدرجة الكلية لال�ستبيان

60

وتتم اال�ستجابة على فقرات اال�ستبانة وفق ًا لتدرج خما�سي على طريقة ليكرت« :كبرية
جداً– كبرية -متو�سطة – قليلة – قليلة جداً» وت�صحح بالدرجات ( )1-2-3-4-5على
التويل ،وجميع الفقرات �إيجابية الت�صحيح ،وال توجد فقرات �سلبية.
وحتت�سب درجة املفحو�ص بجمع درجاته على كل جمال ،وجميع درجاته على
املجاالت كلها للح�صول على الدرجة الكلية لال�ستبانة ،وترتاوح الدرجة الكلية للمفحو�ص
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على اال�ستبانة بني ( 300 – 60درجة)  ،والدرجة املنخف�ضة تعني انخفا�ض م�ستوى
درجة ممار�سة مهارات التفكري الإبداعي� ،أما الدرجة املرتفعة فتعني ارتفاع م�ستوى
درجة ممار�سة مهارات التفكري الإبداعي لدى معلمي الفنون اجلميلة من وجهة نظر طلبتهم.
صدق االستبانة وثباتها:

1.1ال�صدق:
 �صدق املحكمني:
للتحقق من ال�صدق البنائي لال�ستبانة ُعر�ضت �صورتها الأولية على عدد من املحكمني
من الزمالء املتخ�ص�صني يف اجلانب الرتبوي ،وذلك بهدف معرفة �آرائهم ومالحظاتهم
ومقرتحاتهم حول جماالت اال�ستبانة وفقراتها ومدى و�ضوحها ،وترابطها ،ومدى حتقيقها
لأهداف الدرا�سةُ ،وفرغت املالحظات التي �أبداها املحكمون ،ويف �ضوئها �أع َّد الباحث
�صياغة بع�ض الفقرات.


�صدق االت�ساق الداخلي:

طبقت اال�ستبانة على عينة ا�ستطالعية ع�شوائية من جمتمع الدرا�سة الأ�صلي ،قوامها
ِّ
وح�سبت
( )32طالب ًا من اجلن�سني من طلبة كلية الفنون اجلميلة بجامعة الأق�صى بغزة؛ ُ
معامالت االرتباط بني درجة كل فقرة ودرجة املجال الذي تنتمي �إليه ،واجلدول الآتي
يبني ذلك:
الجدول ()3
يبين ارتباطات درجات فقرات كل مجال مع درجة المجال الذي تنتمي إليه

البعد

 .1الطالقة

رقم معامل
الفقرة االرتباط

م�ستوى الداللة

1

0.819

دالة عند 0.01

7

2

0.783

دالة عند 0.01

8

0.859

3

0.748

دالة عند 0.01

9

0.805

دالة عند 0.01

4

0.767

دالة عند 0.01

10

0.851

دالة عند 0.01

5

0.820

دالة عند 0.01

11

0.833

دالة عند 0.01

6

0.847

دالة عند  .4 0.01احل�سا�سية للم�شكالت

1

0.806

دالة عند 0.01

البعد

 .3يتبع الأ�صالة

347

رقم معامل
الفقرة االرتباط

م�ستوى الداللة

0.782

دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
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البعد

 .1الطالقة

 .2املرونة

.3الأ�صالة
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رقم معامل
الفقرة االرتباط

م�ستوى الداللة

7

0.860

دالة عند 0.01

2

8

0.805

دالة عند 0.01

3

0.833

9

0.833

دالة عند 0.01

4

0.777

دالة عند 0.01

10

0.832

دالة عند 0.01

5

0.847

دالة عند 0.01

11

0.842

دالة عند 0.01

6

0.865

دالة عند 0.01

12

0.800

دالة عند  .4 0.01احل�سا�سية للم�شكالت

7

0.817

دالة عند 0.01

1

0.782

دالة عند 0.01

8

0.838

دالة عند 0.01

2

0.812

دالة عند 0.01

9

0.773

دالة عند 0.01

3

0.853

دالة عند 0.01

10

0.798

دالة عند 0.01

4

0.811

دالة عند 0.01

11

0.763

دالة عند 0.01

5

0.786

دالة عند 0.01

12

0.801

دالة عند 0.01

6

0.859

دالة عند 0.01

1

0.864

دالة عند 0.01

7

0.857

دالة عند 0.01

2

0.845

دالة عند 0.01

8

0.867

دالة عند 0.01

3

0.839

دالة عند 0.01

9

0.851

دالة عند 0.01

4

0.828

دالة عند 0.01

10

0.787

دالة عند 0.01

5

0.806

دالة عند 0.01

11

0.835

دالة عند 0.01

6

0.910

دالة عند 0.01

12

0.813

دالة عند 0.01

7

0.847

دالة عند 0.01

1

0.712

دالة عند 0.01

8

0.857

دالة عند 0.01

2

0.726

دالة عند 0.01

9

0.855

دالة عند 0.01

3

0.795

دالة عند 0.01

10

0.856

دالة عند 0.01

4

0.823

دالة عند 0.01

11

0.867

دالة عند 0.01

5

0.858

دالة عند 0.01

12

0.836

دالة عند 0.01

6

0.805

دالة عند 0.01

13

0.798

دالة عند 0.01

البعد

 .5التفا�صيل

 .5التفا�صيل

رقم معامل
الفقرة االرتباط

م�ستوى الداللة

0.811

دالة عند 0.01
دالة عند 0.01

قيمة (ر) الجدولية (درجات حرية=  )30عند مستوى  ،0.349 =0.05وعند مستوى =0.01
0.449
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يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن جميع فقرات اال�ستبانة حققت ارتباطات دالة مع درجة
البعد الذي تنتمي �إليه عند م�ستوى  ،0.01وبذلك تبقى اال�ستبانة يف �صورتها النهائية
وتتكون من ( )60فقرة.

وفيما ي�أتي ُح�سبت معامالت االرتباط بني درجة كل جمال والدرجة الكلية
لال�ستبانة:
الجدول ()4
يبين ارتباطات درجات كل بعد مع الدرجة الكلية لالستبيان

معامل االرتباط

م�ستوى الداللة

جماالت اال�ستبيان
الطالقة

0.760

دالة عند 0.01

املرونة

0.703

دالة عند 0.01

الأ�صالة

0.822

دالة عند 0.01

احل�سا�سية للم�شكالت

0.777

دالة عند 0.01

التفا�صيل

0.773

دالة عند 0.01

قيمة (ر) الجدولية (درجات حرية=  )30عند مستوى  ،0.349 =0.05وعند مستوى =0.01
0.449

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن معامالت االرتباط بني درجات جماالت اال�ستبانة مع
الدرجة الكلية لال�ستبانة ترتاوح بني ( ، )0.822 – 0.703وجميعها دالة �إح�صائي ًا عند
م�ستوى .0.01
وبذلك يت�ضح �أن اال�ستبانة تت�سم بدرجة عالية من �صدق االت�ساق الداخلي� ،أي �أن
الأداة تقي�س ما و�ضعت لقيا�سه.

2.2ثبات اال�ستبانة:
 طريقة التجزئة الن�صفيةُ :ح�سب ثبات اال�ستبانة بطريقة التجزئة الن�صفية ،وذلك

بح�ساب معامل االرتباط بني جممــوع درجات �أفراد العينة اال�ستطالعية على الفقرات
الفردية لال�ستبانة ( 30فقرة)  ،ودرجاتهم على الفقرات الزوجية ( 30فقرة)  ،واملكونة
لال�ستبانة (جمموع الفقرات =  60فقرة)  ،وقد بلغت قيمة معامل ارتباط بري�سون بني
الن�صفني ( )0.876ثم ا�ستخدم معادلة �سبريمان براون التنب�ؤية لتعديل طول اال�ستبانة
(الن�صفني مت�ساويني)  ،وقد بلغت قيمة معامل الثبات بعد التعديل بتلك املعادلة ()0.934
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وهي قيمة تدلل على درجة جيدة من الثبات.
 معامل كرونباخ �ألفا :كما قام الباحث كذلك بتقدير ثبات اال�ستبانة بح�ساب
معامل كرونباخ �ألفا لفقرات اال�ستبانة (عدد الفقرات=  ، )60وقد بلغت قيمة �ألفا ()0.986
 ،وهي قيمة تدلل على م�ستوى جيد من الثبات ،وعلى �أن اال�ستبانة تت�سم بدرجة جيدة من
الثبات ،وتفي مبتطلبات تطبيق اال�ستبانة على �أفراد العينة.
وبذلك يت�ضح للباحث �أن ا�ستبانة ممار�سة معلمي الفنون اجلميلة ملهارات التفكري
الإبداعي من وجهة نظر طلبتهم يت�سم بدرجة جيدة من ال�صدق والثبات تفي مبتطلبات
تطبيقه على �أفراد العينة.
وبعد التحقق من اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية لال�ستبانة ،طُ بقت اال�ستبانة على �أفراد
العينة امليدانية ،ومت �إدخال البيانات وت�صفيتها وحتليلها بو�ساطة برنامج الرزم الإح�صائية
للعلوم االجتماعية  ،SPSSوذلك با�ستخدام الأ�ساليب الإح�صائية املنا�سبة للح�صول على
النتائج املتعلقة ب�أ�سئلة الدرا�سة.

عرض وتفسري نتائج الدراسة /النتائج املتعلقة بالسؤال األول الذي ينص
على:
◄◄ -1ما درجة ممار�سة معلمي الفنون اجلميلة ملهارات التفكري
الإبداعي من وجهة نظر طلبتهم؟
ُح�سب املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري والوزن الن�سبي لدرجات �أفراد العينة
على ا�ستبانة ممار�سة معلمي الفنون اجلميلة ملهارات التفكري الإبداعي من وجهة نظر
طلبتهم مبجاالته ودرجته الكلية؛ كما يف اجلدول الآتي:
الجدول ()5
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لدرجات
ممارسة معلمي الفنون الجميلة لمهارات التفكير اإلبداعي من وجهة نظر طلبتهم

عدد
الفقرات

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الوزن
الن�سبي

الرتتيب

الطالقة

12

42.72

9.413

71.2

3

املرونة

12

42.96

9.650

71.6

2

الأ�صالة

11

39.72

7.970

72.2

1

جماالت اال�ستبيان
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عدد
الفقرات

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الوزن
الن�سبي

الرتتيب

احل�سا�سية للم�شكالت

12

42.10

9.514

70.2

4

التفا�صيل

13

43.01

9.924

66.2

5

60

210.50

41.768

70.2

جماالت اال�ستبيان

الدرجة الكلية لال�ستبيان

2015

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن الوزن الن�سبي ملمار�سة معلمي الفنون اجلميلة ملهارات
التفكري الإبداعي من وجهة نظر طلبتهم يقع عند ( ، )%70.2ويتبني �أن ممار�سة معلمي
الفنون اجلميلة ملهارات التفكري الإبداعي من وجهة نظر طلبتهم ترتبت كما ي�أتي:
�Ú Úأن «الأ�صالة» جاءت يف �أعلى املراتب بوزن ن�سبي (.)%72.2
Ú Úيليها “املرونة” بوزن ن�سبي (.)%71.6
Ú Úثم “الطالقة” بوزن ن�سبي (.)%71.2
Ú Úيليها “احل�سا�سية للم�شكالت” بوزن ن�سبي (.)%70.2
Ú Úو�أخرياً “التفا�صيل” بوزن ن�سبي (.)%66.2وذلك كما يدركها طلبة كلية الفنون
اجلميلة يف ممار�سات معلميهم.
اتفقت نتائج هذه الدرا�سة مع نتائج درا�سة البكران (1431هـ) حيث بلغت ممار�سة
معلمات الرتبية الفنية للمرحلة الثانوية يف مدينة الريا�ض (.)%67.38وقد تو�صلت
درا�سة (مهدي� )2004 ،إىل وجود �أثر ملمار�سة الأعمال اليدوية يف تنمية الطالقة واملرونة
والأ�صالة لدى طالبات الفنون.ودرا�سة عبد الرازق ( )2007التي �أ�شارت �إىل وجود عالقة
ارتباطية موجبة ذات داللة �إح�صائية بني فاعلية الكفاية التعليمية للمعلم وقدرته الفنية.
كما ك�شفت درا�سة ايخن وديلك ( )Ekn,Dilk: 2012عن وجود حت�سن ملحوظ يف
الأ�صالة واملرونة والتفا�صيل ل�صالح املجموعة التي تعلمت با�ستخدام برنامج تعليمي
قائم على مهارات التفكري الإبداعي.
والأ�صالة تعني القدرة على �إنتاج �أفكار وا�ستجابات لفظية وغري لفظية جديدة غري
م�ألوفة مل ي�سبق الو�صول �إليها (خ�رض.)487 :2001 ،واملرونة تعني القدرة على توليد
الأفكار املتنوعة ،وهي عك�س اجلمود الذهني الذي يعني تبني �أمناط ذهنية حمددة �سلفاً،
وغري قابلة للتغيري ح�سب ما ت�ستدعي احلاجة (الغنامي1430 ،هـ�.)14 :أما الطالقة فت�شري
�إىل القدرة على �إنتاج �أكرب عدد من الأفكار الإبداعية يف وقت ق�صري ن�سبي ًا (حب�ش:2005 ،
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.)6ويرى الباحث �أن املتعلم املبدع لديه درجة عالية من �سيولة الأفكار ،و�سهولة توليدها،
وان�سيابها بحرية تامة يف �ضوء عدد من الأفكار ذات العالقة.
◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين الذي ين�ص على:

 -2هل توجد فروق دالة �إح�صائياً يف ممار�سة معلمي الفنون اجلميلة
ملهارات التفكري الإبداعي من وجهة نظر طلبتهم تبعاً للمتغريات الت�صنيفية؟
ويتفرع منه الأ�سئلة الآتية:

 1-2هل توجد فروق دالة �إح�صائياً يف درجة ممار�سة معلمي الفنون
اجلميلة ملهارات التفكري الإبداعي من وجهة نظر طلبتهم تبعاً للجن�س؟

قا�س الباحث الفروق بني متو�سط درجات الذكور (ن=  )49ومتو�سط درجات الإناث
(ن=  )36على ا�ستبانة ممار�سة معلمي الفنون اجلميلة ملهارات التفكري الإبداعي من وجهة
نظر طلبتهم ،با�ستخدام اختبار (ت) للفروق بني متو�سطات درجات عينتني م�ستقلتني
(عالم ، )210 :2005 ،واجلدول الآتي يبني ذلك:
الجدول ()6
يبين اختبار (ت) للفروق في درجة ممارسة معلمي الفنون الجميلة لمهارات التفكير اإلبداعي
من وجهة نظر طلبتهم تبعاً للجنس

الإناث
(ن = )108

الذكور
(ن = )54

قيمة (ت)

م�ستوى الداللة

الطالقة

43.61

7.565

42.27

10.216

0.855

غري دالة �إح�صائي ًا

املرونة

42.72

8.334

43.08

10.280

0.224

غري دالة �إح�صائي ًا

الأ�صالة

39.81

6.094

39.67

8.785

0.111

غري دالة �إح�صائي ًا

احل�سا�سية للم�شكالت

42.17

7.885

42.06

10.267

0.064

غري دالة �إح�صائي ًا

التفا�صيل

43.87

7.486

42.57

10.949

0.783

غري دالة �إح�صائي ًا

212.19

31.115

209.66

46.295

0.362

غري دالة �إح�صائي ًا

جماالت اال�ستبانة

الدرجة الكلية لال�ستبيان
2.58

املتو�سط االنحراف املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري احل�سابي املعياري

قيمة (ت) الجدولية عند (د.ح=  )160عند مستوى داللة  ،1.98 =0.05وعند مستوى داللة =0.01
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يبني اجلدول ال�سابق �أنه ال توجد فروق دالة �إح�صائياً ،يف جميع جماالت درجة
ممار�سة معلمي الفنون اجلميلة ملهارات التفكري الإبداعي من وجهة نظر طلبتهم تبع ًا للنوع
واجلن�س لدى �أفراد العينة.مما ي�شري �إىل �أن تقديرات الذكور متقاربة مع تقديرات الإناث من
الطلبة لدرجة ممار�سة معلمي الفنون اجلميلة ملهارات التفكري الإبداعي.
وك�شفت درا�سات (بن يو�سف( ، )2011 ،ال�سمري و�آخرون )2007 ،وجود فروق ذات
داللة بني اجلن�سني يف مهارات التفكري الإبداعي ل�صالح الإناث.وقد تو�صلت درا�سة ليتنج
(� )Letting,2000إىل تطور ممار�سات مهارات التفكري الإبداعي املرتبطة مببحث الرتبية
الفنية ،و�أنه ال توجد فروق بني اجلن�سني يف التح�صيل الأكادميي.
ويرى الباحث �أن تقديرات الطلبة من اجلن�سني ملمار�سة معلمي الرتبية الفنية ملهارات
التفكري الإبداعي يف التدري�س جاءت متقاربة كون املعلمني ي�ستخدمون املهارات والطرائق
والأدوات والأ�ساليب نف�سها يف تدري�س كال اجلن�سني.

 2-2هل توجد فروق دالة �إح�صائياً يف درجة ممار�سة معلمي الفنون
اجلميلة ملهارات التفكري الإبداعي من وجهة نظر طلبتهم تبعاً للتخ�ص�ص؟

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال متت املقارنة بني متو�سط درجات طلبة تخ�ص�ص الفنون
اجلميلة (ن=  )55ومتو�سط درجات طلبة تخ�ص�ص الرتبية الفنية (ن=  )107على ا�ستبانة
ممار�سة معلمي الفنون اجلميلة ملهارات التفكري الإبداعي من وجهة نظر طلبتهم ،با�ستخدام
اختبار (ت) للفروق بني متو�سطات درجات عينتني م�ستقلتني ،واجلدول التايل يبني ذلك:
الجدول ()7
يبين اختبار (ت) للفروق في درجة ممارسة معلمي الفنون الجميلة لمهارات التفكير اإلبداعي
من وجهة نظر طلبتهم تبعاً للتخصص

جماالت اال�ستبانة

تربية فنية
(ن = )107

فنون جميلة
(ن = )55

قيمة (ت)

م�ستوى الداللة
غري دالة �إح�صائي ًا

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الطالقة

41.67

10.328

43.25

8.909

1.012

املرونة

40.47

10.337

44.24

9.064

2.389

دالة عن 0.05

الأ�صالة

37.65

8.244

40.78

7.650

2.295

دالة عن 0.05

احل�سا�سية للم�شكالت

40.22

10.070

43.07

9.114

1.817

غري دالة �إح�صائي ًا
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جماالت اال�ستبانة
التفا�صيل
الدرجة الكلية لال�ستبيان
2.58

د .عبد الكرمي محمد لبد

تربية فنية
(ن = )107

فنون جميلة
(ن = )55

قيمة (ت)

م�ستوى الداللة
دالة عن 0.05
دالة عن 0.05

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

40.65

10.045

44.21

9.688

2.188

200.67

43.567

215.55

40.086

2.172

قيمة (ت) الجدولية عند (د.ح= )160عند مستوى داللة  ،1.98 =0.05وعند مستوى داللة =0.01

يبني اجلدول ال�سابق �أنه توجد فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى  ،0.05بني متو�سط
تقديرات طلبة الفنون اجلميلة ومتو�سط تقديرات طلبة الرتبية الفنية يف جماالت ممار�سة
معلمي الفنون اجلميلة ملهارات املرونة والأ�صالة والتفا�صيل والدرجة الكلية ملهارات
التفكري الإبداعي من وجهة نظر طلبتهم ،ل�صالح تقديرات طلبة الرتبية الفنية.
وقد �أو�صت درا�سة عبد الرازق ( )2007ب�رضورة الرتكيز على القدرات العقلية
والتخ�ص�ص يف تعليم مهارات التفكري ،كما �أو�صت درا�سة ليتنج ()Letting, 2000
ب�رضورة الرتكيز على املمار�سات الأدائية من خالل الأن�شطة املرتبطة بالتفكري الإبداعي
لدى طلبة الرتبية الفنية.
وقد ترجع الفروق يف تقديرات طلبة تخ�ص�ص الفنون اجلميلة وطلبة الرتبية الفنية
لدرجة ممار�سة معلمي الفنون اجلميلة ملهارات التفكري الإبداعي ل�صالح طلبة الرتبية
الفنية� ،إىل �أن تخ�ص�ص الرتبية الفنية ي�ضم يف طياته تخ�ص�صي الرتبية والفنون اجلميلة
مما يدفع املعلمني �إىل التنويع ب�أ�ساليب التدري�س وطرائقه التي يتبعونها يف ممار�ساتها
التدري�سية يف العملية التعليمية التعلمية.

 3-2هل توجد فروق دالة �إح�صائياً يف درجة ممار�سة معلمي الفنون
اجلميلة ملهارات التفكري الإبداعي من وجهة نظر طلبتهم تبعاً ملتغري
امل�ستوى الدرا�سي؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال �أجري حتليل التباين الأحادي للك�شف عن الفروق يف درجة
ممار�سة معلمي الفنون اجلميلة ملهارات التفكري الإبداعي من وجهة نظر طلبتهم تبع ًا
للم�ستوى الدرا�سي للطلبة (�أول ،ثاين ،ثالث ،رابع)  ،واجلدول الآتي يبني ذلك:
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الجدول ()8
يبين نتائج تحليل التباين األحادي للكشف عن الفروق في درجة ممارسة معلمي الفنون الجميلة لمهارات
التفكير اإلبداعي من وجهة نظر طلبتهم تبعاً للمستوى الدراسي

املجاالت
الطالقة

املرونة

الأ�صالة

احل�سا�سية
للم�شكالت

التفا�صيل

الدرجة الكلية
لال�ستبيان

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

بني املجموعات

1742.739

3

580.913

داخل املجموعات

12522.199

158

79.254

املجموع

14264.938

161

بني املجموعات

467.573

3

155.858

داخل املجموعات

14526.205

158

91.938

املجموع

14993.778

161

بني املجموعات

453.927

3

151.309

داخل املجموعات

9773.011

158

61.855

املجموع

10226.938

161

بني املجموعات

1014.201

3

338.067

داخل املجموعات

13560.219

158

85.824

املجموع

14574.420

161

بني املجموعات

282.528

3

94.176

داخل املجموعات

15574.466

158

98.573

املجموع

15856.994

161

بني املجموعات

15586.887

3

5195.629

داخل املجموعات

265283.61

158

1679.010

املجموع

280870.50

161

م�صدر التباين

قيمة
اختبار ف
7.330

1.695

2.446

3.939

0.955

3.094

م�ستوى الداللة
دالة عند 0.01

غري دالة �إح�صائي ًا

غري دالة �إح�صائي ًا

دالة عند 0.01

غري دالة �إح�صائي ًا

دالة عند 0.05

قيمة (ف) الجدولية عند (د.ح= )158 ،3عند مستوى داللة  ،2.60 =0.05وعند مستوى داللة
3.78 =0.01

يبني اجلدول ال�سابق �أنه توجد فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى �أقل  ،0.05يف
جماالت ممار�سة معلمي الفنون اجلميلة ملهارات الطالقة واحل�سا�سية للم�شكالت والدرجة
الكلية ملهارات التفكري الإبداعي من وجهة نظر طلبتهم تبع ًا للم�ستوى الدرا�سي.
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واجلدول التايل يبني املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للمجاالت ذات
الداللة:
الجدول ()9
يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد العينة على المجاالت
ذات الداللة اإلحصائية تبعاً للمستوى الدراسي

املجاالت

الطالقة

احل�سا�سية للم�شكالت

الدرجة الكلية لال�ستبيان

امل�ستوى الدرا�سي العدد املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري
�أول

38

47.39

7.716

ثاين

50

44.08

10.517

ثالث

49

39.43

8.775

رابع

25

39.32

7.081

�أول

38

43.24

8.531

ثاين

50

44.94

10.409

ثالث

49

38.78

9.472

رابع

25

41.20

7.223

�أول

38

218.47

33.915

ثاين

50

219.86

48.620

ثالث

49

197.80

40.994

رابع

25

204.56

33.061

واجلدول التايل يبني نتائج اختبار �شيفيه للك�شف عن اجتاه الفروق بني متو�سطات
تقديرات الطلبة لدرجة ممار�سة معلمي الفنون اجلميلة ملهارات التفكري الإبداعي تبع ًا
للم�ستوى الدرا�سي:
الجدول ()10
نتائج اختبار شيفيه للكشف عن اتجاه الفروق بين متوسطات تقديرات الطلبة
لدرجة ممارسة معلمي الفنون الجميلة لمهارات التفكير اإلبداعي تبعاً للمستوى الدراسي

املجاالت
الطالقة

امل�ستوى الدرا�سي

�أول

ثاين

3.31

ثالث

* 7.97

4.65

رابع

* 8.07

4.76
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املجاالت

امل�ستوى الدرا�سي

�أول

ثاين

1.70

ثالث

4.46

* 6.16

رابع

2.04

3.74

ثاين

1.39

ثالث

20.68

* 22.06

رابع

13.91

15.30

احل�سا�سية للم�شكالت

الدرجة الكلية لال�ستبيان

ثاين

2015

ثالث

2.42

6.76

يتبني من اجلدولني ال�سابقني:
 �أن الفروق يف ممار�سة معلمي الفنون اجلميلة ملهارة الطالقة من وجهة نظر الطلبة
كانت بني جمموعة طلبة امل�ستوى الدرا�سي الأول من ناحية ،وطلبة امل�ستويني الثالث
والرابع ،وكانت الفروق ل�صالح تقديرات طلبة امل�ستوى الدرا�سي الأول.
 و�أن الفروق يف ممار�سة معلمي الفنون اجلميلة ملهارات احل�سا�سية للم�شكالت
والدرجة الكلية ملمار�سة مهارات التفكري الإبداعي من وجهة نظر الطلبة كانت بني جمموعة
طلبة امل�ستوى الدرا�سي الثاين من ناحية وطلبة امل�ستوي الثالث ،وكانت الفروق ل�صالح
تقديرات طلبة امل�ستوى الدرا�سي الثاين.
وتبني من نتائج درا�سة (ال�سمري و�آخرون )2007 ،وجود فروق يف مهارات التفكري
الإبداعي تعزى مل�ستوى التح�صيل ل�صالح امل�ستويات العليا.و�أو�صت درا�سة ليتنج(  (Le t
 )ting, 2000ب�رضورة الرتكيز على املمار�سات الأدائية من خالل الأن�شطة املرتبطة
بالتفكري الإبداعي لدى طلبة الرتبية الفنية.
ويرى الباحث �أن الفروق جاءت ل�صالح طلبة امل�ستوى الثاين يف تقديرات الطلبة
ملمار�سة معلمي الفنون اجلميلة ملهارات التفكري الإبداعي ويرجع ذلك لكون طلبة امل�ستوى
الثاين �أكرث ا�ستثارة وا�ستجابة للو�سائل التعليمية والأدوات والفنيات والطرائق التي يتبعها
معلمو الفنون اجلميلة يف ممار�ساتهم ملهارات التفكري الإبداعي.
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توصيات ومقرتحات الدراسة:
يف �ضوء النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة ف�إن الباحث يو�صي مبا ي�أتي:
1.1تدريب املعلمني قبل اخلدمة ويف �أثنائها على ا�ستخدام مهارات التفكري الإبداعي

و�أ�ساليب تنميته و�أمناطه املختلفة.
2.2تدعيم مناهج الرتبية الفنية مبراحل التعليم اجلامعي بالعديد من ال�صور ،والأ�شكال
التو�ضيحية ،والأمثلة ال�شارحة ,والأ�سئلة مفتوحة النهايات؛ لتعمل على تنمية قدرة الطلبة
على ممار�سة �أمناط التفكري.
�3.3رضورة تنفيذ ور�شات العمل التي ت�سهم يف متكني املعلمني من توظيف مهارات
التفكري الإبداعي يف ممار�ساتهم التعليمية.
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املصادر واملراجع:
أوالً -املراجع العربية:
�1 .1أبو حلية ،ختام (� )2011أثر ا�ستخدام الدراما على تنمية مهارات التفكري يف مبحث
اللغة العربية لدى تالميذ ال�صف الثالث الأ�سا�سي يف �شمال غزة ،كلية الرتبية ،جامعة
الأزهر .
2 .2الأحمدي ،مرمي ( )1428ا�ستخدام �أ�سلوب الع�صف الذهني يف تنمية مهارات التفكري
الإبداعي و�أثره على التعبري الكتابي لدى طالبات ال�صف الثالث املتو�سط ،كلية الرتبية،
جامعة تبوك ،جملة ر�سالة اخلليج العربي ،العدد . 107
3 .3الإمام ،حممد والزريقات� ،إبراهيم (� )2005أثر منوذج تعليمي مقرتح قائم على الر�سم
يف تنمية مهارات التفكري االبتكاري لدى الأطفال املعاقني �سمعيا ،جملة الطفولة
العربية ،اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة ،املجلد  ،6العدد 24
4 .4البكران ،نورة (1431ه) مدى ممار�سة معلمات الرتبية الفنية ملهارات التفكري الناقد
�أثناء التدري�س ،كلية الرتبية الفنية ،الريا�ض .
5 .5بن يو�سف ،حممود ( )2011مدى ممار�سة معلمي العلوم ملهارات تنمية التفكري داخل
ال�صف وانعكا�سها على ملفات الأعمال الطلبة ،كلية الرتبية ،م�سقط ،جامعة قابو�س .
6 .6البنا ،حمدان ( )2007فاعلية برنامج تدريبي لتنمية املهارات الفنية يف الطباعة
اليدوية لدى معلمي الرتبية الفنية باملرحلة الإعدادية يف حمافظات غزة ،كلية الرتبية،
جامعة الأزهر .
7 .7جودي ،حممد ( )1997طرق تدري�س الفنون ،الطبعة الأوىل ،عمان ،دار امل�سرية .
8 .8حب�ش ،زينب ( )2005التفكري االبداعى ،وزارة الرتبية والتعليم العايل ،رام اهلل .
9 .9احلدابي ،داود ( )2011املوهبة والإبداع منعطفات هامة يف حياة ال�شعوب ،املجل�س
العربي للموهوبني املتفوقني ،املجل�س العربي للموهوبني املتفوقني .
1010خ�رض ،تامر (� )2011أثر التفاعل بني خريطة ال�شكل ( )Vوالأ�ساليب املعرفية
يف تنمية مهارات الرتبية الفنية لدى طالب املرحلة الإعدادية ،كلية الرتبية النوعية،
جامعة املن�صورة . Http:// www .khama com alederi thma .htm.
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1111خ�رض ،جنوى (� )2001أثر برنامج قائم على بع�ض الأن�شطة العلمية يف تنمية
مهارات التفكري الإبداعي لدى طفل الرو�ضة «درا�سة جتريبية على عينة من �أطفال
الرو�ضة من عمر (� )6-5سنوات يف مدينة دم�شق ،كلية الرتبية ،جملة جامعة دم�شق،
املجلد . )27
1212اخلوجا ،عبد الرحمن ( )2009تنمية الإبداع عند طالبنا «مقالة» كلية دافيد
يلني ،القد�س املحتلة .
1313الدوا�رسي ،بدر ( )2008دور امل�رشف الرتبوي يف رفع كفاءة الأداء الوظيفي
ملعلمي الرتبية الفنية من وجهة نظر املعلمني ،كلية الرتبية ،جامعة امللك �سعود .
1414الزهراين ،عبد اهلل (1431ه) برنامج حا�سوبي مقرتح يف الرتبية الفنية لتنمية
مهارات التعبري لدى طالب ال�صف ال�ساد�س االبتدائي ،كلية الرتبية ،اململكة العربية
ال�سعودية .
1515ال�سمري ،حممد و�آخرون ( )2007فاعلية برنامج تدريبي لتنمية مهارات التفكري
الإبداعي لدى عينة من طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي ،جملة جامعة �أم القرى للعلوم
الرتبوية واالجتماعية والإن�سانية ،املجلد التا�سع ع�رش ،العدد الأول .
1616ال�صليلي� ،أحمد (� )2012أثر تدري�س مادة الرتبية الفنية با�ستخدام الق�صة لل�صف
الثامن يف تنمية التفكري الإبداعي واخليال الفني بدولة الكويت ،كلية العلوم الرتبوية،
جامعة ال�رشق الأو�سط .
1717الطائي� ،سلوى وعبد� ،سهيل ( )2002م�شكالت تدري�س الرتبية الفنية من وجهة
نظر امل�رشفني الفنيني ،كلية الفنون اجلميلة ،جامعة بابل .
1818العاين ،عمر ( )2010تقومي واقع الرتبية الفنية يف املدار�س العراقية من وجهة
نظر مدر�سيها ،العدد الثاين ،جملة جامعة الأنبار للعلوم الإن�سانية .
1919عبد الرازق ،حممد ( )2007القدرة الفنية وعالقاتها مبدى فاعلية الكفايات
التعليمية للمعلم ،كلية الرتبية النوعية ،جامعة القاهرة .
2020الع�ساف ،جمال ( )2013اجتاهات معلمي الدرا�سات االجتماعية نحو تنمية
مهارات التفكري الإبداعي لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية العليا يف مديرية تربية عمان
الثالثة ،جملة اجلامعة الإ�سالمية للدرا�سات الرتبوية والنف�سية ،املجلد احلادي
والع�رشون .
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2121عالم� ،صالح الدين حممـود (. )2005الأ�ساليب الإح�صائية اال�ستداللية يف
حتليل بيانات البحوث النف�سية والرتبوية واالجتماعية “البارامرتية والالبارامرتية”،
القاهرة ،دار الفكر العربي .
2222الغامدي ،حممد ( )2012اجتاهات معلمي وم�رشيف الرتبية الفنية مبحافظة جدة
نحو منهج الرتبية الفنية اجلديد للمرحلة االبتدائية ،كلية الرتبية الفنية ،جامعة �أم
القرى .
2323الغنامي ،حممود (1430ه) املخت�رص املفيد ملعلم املوهوبني اجلديد ،تعاريف
وم�صطلحات و�رشح لأهم الربامج اخلا�صة لرعاية املوهوبني ،اململكة العربية ال�سعودية
.
2424فوزي ،يا�رس ( )1999فاعلية تدري�س وحدة تعليمية مربجمة يف الطباعة اليدوية
على التح�صيل املعريف و املهاري لتالميذ املرحلة الإعدادية ،كلية الرتبية الفنية،
جامعة حلوان .
�2525أبو الرب ،حممد خليل ( )2007الرتبية الفنية وطرائق تدري�سها ،ط � ،2أم ال�سماك،
عمان .
2626كردي� ،أحمد (� )2010أهمية التدري�س لتنمية مهارات التفكري الإبداعي ،التنمية
ال�شاملة .
2727ك�شلوط� ،إلهام ( )2009برامج الأن�شطة الفنية لتنمية مهارات التفكري الناقد لدى
طالب كلية الرتبية الفنية وعالقته بالتح�صيل الدرا�سي ،كلية الرتبية الفنية ،جامعة
حلوان .
2828كمال ،نادية ( )1991الرتبية اجلمالية البعد الغائب يف تربية الإن�سان امل�رصي،
درا�سات تربوية ،املجلد ال�ساد�س اجلزء ( )33كلية الرتبية ،جامعة عني �شم�س .
2929الكناين ،ماجد وديوان ،ن�ضال ( )2012وظيفة الرتبية الفنية يف تنمية التخيل
وبناء ال�صور الذهنية لدى املتعلم و�إ�سهامها يف متثيل التخيل الب�رصي ،جملة الأ�ستاذ،
جامعة بغداد ،العدد (. )201
3030حممد ،من�صور ( )2006التذوق اجلمايل و�أثره يف �إك�ساب التالميذ القيم اجلمالية،
كلية الرتبية ،جامعة كركوك .
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3131حممد ،ي�رسي ،والعناين� ،سعيد ( )2006فاعلية تدري�س وحدة تعليمية يف تنمية
بع�ض القدرات الت�شكيلية لدى طالب الرتبية الفنية ،كلية الرتبية الفنية ،جامعة طنطا .
3232مزيد ،مبارك (� )2012أثر ا�ستخدام النمذجة الريا�ضية يف تنمية مهارات التفكري
الإبداعي لدى طلبة ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي مبحافظات غزة ،كلية الرتبية ،جامعة
الأزهر .
3333امل�رشيف ،ان�رشاح ( )2003فاعلية برنامج مقرتح لتنمية كفايات تعليم التفكري
الإبداعي لدى الطالبات املعلمات بكلية ريا�ض الأطفال ،كلية الرتبية ،جامعة
الإ�سكندرية .
3434منري الدين� ،أمرية ( )2009منوذج �إ�سرتاتيجية مقرتحة يف �صناعة مناهج الرتبية
الفنية وفق ًا مل�ستجدات الع�رص وم�ستحدثاته يف اململكة العربية ال�سعودية ،املجلد
ال�سابع ،كلية الرتبية ،جامعة حلوان .
3535م�ؤ�س�سة امللك عبد العزيز ورجاله لرعاية املوهوبني (1426هـ) دليل �إعداد وتطبيق
برنامج كن مبدعاً ،الإدارة العلمية ،ق�سم الربامج االثرائية .
3636النجادي ،عبد العزيز (� )2007أثر ا�ستخدام التعلم التعاوين يف تنمية القدرات
الإبداعية واالجتاه نحو الرتبية الفنية لطالبات ال�صف الثالث ،جملة القراءة واملعرفة،
كلية الرتبية ،جامعة عني �شم�س .
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