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فاعلية برنامج قائم على المدخل الجمالي في تنمية التذوق الجمالي لطلبة الصف الثالث األساسي
في مادة اللغة االنجليزية
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ملخص:

هدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية برنامج قائم على المدخل الجمالي في تنمية التذوق

الجمالي لدى طلبة الصف الثالث األساسي .ولتحقيق هدف هذه الدراسة ،أعدت الباحثة برنامجاً قائمًا

على المدخل الجمالي لتدريس المجموعة التجريبية ،بينما درست المجموعة الضابطة بالطريقة

االعتيادية .كما اعدت الباحثة مقياساً للتذوق الجمالي مكوناً من ( )02فقرة .وتكونت عينة الدراسة

من ( )02طالباً وطالبة من طلبة الصف الثالث األساسي في مديرية تربية عمان الثانية /لواء

الجامعة للعام الدراسي  ، 2019 /2018موزعين على شعبتين تم اختيارهما بالطريقة القصدية
ووزعت العينة إلى مجموعتين ،المجموعة التجريبية مكونة من ( )02طالباً وطالبة درست بالبرنامج

القائم على المدخل الجمالي ،والمجموعة الضابطة مكونة من ( )02طالباً وطالبة درست المادة فيها
بطريقة اعتيادية .ولقد كشفت نتائج الدراسة عن وجود فرق دال إحصائياً ( )0.05 =بين درجات
أداء الطلبة على مقياس التذوق الجمالي وتعزى جميع الفروق المذكورة لمتغير الدراسة (طريقة
التدريس) ولصالح المجموعة التجريبية التي درست بالبرنامج القائم على المدخل الجمالي.

الكلمات المفتاحية :برنامج قائم على المدخل الجمالي ،التذوق الجمالي ،طلبة الصف الثالث

األساسي.
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The Effectiveness of a Program Based-on the Aesthetic Approach in the
Development of Aesthetic Appreciation for the Third Grade Students in
English Language
Heba Ziad Ibrahim Younis
Abstract:
The aim of this study was to reveal the effectiveness of a program
based on the aesthetic approach in the development of aesthetic appreciation
of English in the third grade students. To achieve the objective of this study,
an educational material was prepared in a program based on the aesthetic
approach to teach the experimental group, while the control group was
taught in the usual method. A tool was prepared for the data collection: a
30-items aesthetic appreciation scale. The Instrument was validated. The
sample of the study consisted of (60) students from third grade in the
Second Education Directorate of the University for the academic year
2018/2019, divided into two sections, which were Intentionally. The sample
was divided into two groups. The experimental group consisted of (30)
students studied in the program based on the aesthetic approach, and the
control group of (30) students studied the subject in the usual method. The
results of the study revealed that there was a statistically significant
difference at (= 0.05) between the performance of the students on the
aesthetic appreciation scale. All the differences in the study variable
(teaching method) were in favor of the experimental group that was taught
by using the program based on the aesthetic approach.
Keywords: A program based on aesthetic approach, aesthetic appreciation,
and third grade students.
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المقدمة

نعيش اليوم عالمـًا تتدفق فيه المعرفـة مـن دون انقطـاع والتي تعـد نتيجـة حتمية للثورة العلمية

والتكنولوجية المتسارعة التـي يشـهدها عالم اليـوم وأثرت في مختلف جوانب الحيـاة ،لذلك تطلب األمر
ضـرورة االسـتثمار األمثـل لممقـدرات المـتعلم وامكاناته.
وعلى ذلك فـان الممارسـات والتطبيقـات التربويـة والتعليميـة تتطلـب البحـث عن طرائق وأساليب
تـدريس حديثـة تـتالءم مـع مقـدرات المتعلمـين وقابلياتهم وامكانيـاتهم العقليــة والتفكيرية ،وهذا يرجعنا

إلى عملية التدريس التي مارسها معظم المعلمين سابقًا والمتمثلـة بحشـو عقـول الطلبة بالمعلومـات
الجافة مـن غير تبصيرهم بالكيفيـة التي يتم بواسطتها عمليــة التعليم والتعلم (.)Yousef,2013
وأشارت االتجاهات الحديثة في التعلم والتعليم على مساعدة الطلبة أن يتعلموا كيف يتعلمون،
وعلى أن يصبحوا مستقلين في تعلمهم ،وفي هذا المقام فإن هناك حاجة إلى البحث الدائم عن
طرائق تدريس جديدة تساعد الطلبة على تنمية تذوقهم للجمال والفن وزيادة تحصيلهم الدراسي .وتعد

المدرسة البيئة االجتماعية التي تعمل على إعداد أجيال ذوي شخصيات فريدة متفاعلة مع مجتمعها

بإيجابية ،متعمقة بتجاربها التي تمر بها .ويتطلب التعلم في أثناء الحياة المدرسية والعمل في المرحلة
الالحقة تفاعالً اجتماعيًا مع اآلخرين ،إذ يش ّكل الجمال عامالً رئيسًا إلنجاح هذا التفاعل
(.)Saleem,2001

وأكد بو وجيرود ( )Pugh&Girod,2005على أن ديوي ( )Deweyقدم رؤية مفادها أن

الجمال يمكنه أن يقدم أكثر من مجرد لحظات من الشعور بالبهجة

والسرور ،إذ يمكنه أن يوسع

من اآلفاق ،ويسهم في بناء المعنى للخبرات المستقبلية من خالل تعديل الطرق التي ندرك بها العالم.
وأن التربية يمكنها أن تحقق الشيء ذاته من خالل التطبيق المتأمل للجماليات.
وأشار كارافا ( )Carafa,2001إلى "أن العلم والجمال متالصقان ،فالعلم يستقصي الحقائق
في عالم اإلنسان ،والجمال يحول تلك الحقائق إلى أشياء تمس مشاعر اإلنسان وأحاسيسه".
لذا فقد أصبحت التربية الجمالية في اآلونة األخيرة ،معيا اًر حضاريًا يشير إلى تقدم المجتمع
ورقيه ،وال يمكن تجاهل نزوع األفراد إلى تأسيس بيئة جمالية حولهم ،وذلك يعود إلى المخزون
الجمالي الموجود عندهم ،أي الثقافة الجمالية التي اكتسبوها من خالل مراجعتهم واطالعاتهم في

مجال التربية الجمالية والتذوق الجمالي والخبرة الجمالية والثقافة الجمالية والقيم الجمالية
(.)Yousef,2013
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وضمن هذا السياق فقد أوضح الحكيمي ( )AlHakimi,2010إن المدخل الجمالي يجعل
وتقدما ألن مفهوم الجمال مرتبط بالنظام،
ورقيا
التعلم أكثر متعة وبهجة وتصير الحياة أكثر حضارة ً
ً
والتناسق والتناغم ،وبذلك يتحقق توازن شخصية المتعلم والمجتمع.
والمنحى الجمالي في التعليم ما هو إال دمج للجمال في التعليم ،مما يجعل عملية التعليم

عملية ممتعة ،فالطالب الذي يحضر إلى المدرسة يكون مفعما باألحاسيس والمشاعر كما أن لديه

الخبرات المعرفية ،وعندما يقدم المعلم التعلم الجديد ممزوجا بالخبرات الجمالية فإنه يجعل عملية
التعلم تجربة جميلة وممتعة وقادرة على تنمية الصور الذهنية لديه ،وال يقتصر أثرها على ذلك بل إن
الخبرات الجمالية لها كبير األثر في ربط الفروع المعرفية المختلفة بطريقة عميقة ،والمنحى الجمالي

يستند إلى أن اإلنسان عقل يفكر ،وإرادة للعمل ،وحس يستمتع بالجمال ،فالجمال ال يساوي المعرفة
المحدودة ،فهو ينمو ويتزايد في النفس ،وهو غير محدود في المعرفة بل في طريقة الحصول عليها
(.)AlAtasi,2002

ومن أهداف التدريس الجمالي هو تنمية التذوق الفني والجمالي عند الطالب والتذوق الفني لدى

الطالب يتحكم في طريقة فهمه للصورة من خالل تأمل محتواها وتأمل ذاته ،ويقوم بالتوفيق بين
شعوره ومعرفته من ناحية ،وبين رغبته في االستمتاع ،من ناحية أخرى ،وينتج عن هذا أن الطالب

يصبغ العمل الفني بروحه وتجربته والتي تتماثل مع مشاعر وأفكار المصور ،مما يزيد التعاطف

الوجداني والتعاطف الرمزي لديه ،ويصبح مندمجا في تجربة الخطوط وااليقاعات (.)Abani,2015

ويعنى بالتذوق الجمالي وجود الحساسية للقيم الجمالية بشكل كبير ومرهف لدى الفرد ،تمكنه

من التمييز بين األشياء الجميلة واألشياء العادية واالستجابة لألشياء في الفن أو الطبيعة واستنباطها،

تعبر عن شعور
كما أن التذوق الجمالي يساعد الفرد على تقييم األشياء الثمينة .وهو مفهوم معنوي ّ
الشخص باالنبساط أو انقباض النفس عند تعرضه لموقف يعبر فيه عن عمل فني بشكل يظهر
عواطفه وأفكاره اتجاه موضوع أو عمل جمالي (.( Shafea,2007
مشكلة الدراسة وأسئلتها

يحتل منهاج اللغة االنجليزية موقعا مهما بين المناهج المدرسية في مختلف المراحل الدراسية

في األردن وخاصة المرحلة االبتدائية ،وتأتي هذه األهمية من طبيعة الدور الذي تحظى به اللغات
األجنبية في المجتمع ،نظ ار لضرورتها الملحة في حياة الطلبة ،بحيث ترفع من مقدرتهم في مواجهة

التحديات التي قد تواجههم ،وتعطيهم الثقة في أنفسهم لدورها المهم في تزويدهم بالثقافات المختلفة
989

الجمعية األردنية للعلوم التربوية ،المجلة التربوية األردنية ،المجلد الخامس ،العدد األول.0202 ،

التي تحيط بهم ويحتاجونها في مستقبلهم .ويهدف منهاج اللغة االنجليزية الى إكساب الطلبة
المعارف والمهارات بلغة غير لغتهم .وفي هذا المجال ،اهتمت مؤسسة الجمال الواقعي" Aesthetic
 " Realism Foundationبالواليات المتحدة األمريكية في نشر أسس ومبادئ الطريقة الجمالية في
التدريس " "Aesthetic Realism Teaching Methodفي العام  0222من خالل المؤتمرات
وورش العمل والمحاضرات التي عقدت للمعلمين تحت إشراف أساتذة متخصصين لتدريب هؤالء

المعلمين على كيفية استخدام هذه الطريقة في إعداد وتقديم خطط دراسية للمواد المختلفة .وقد تم
تجريبها وأثبتت فاعليتها في ايجاد اتجاهات ايجابية لدى الطلبة نحو المدرسة والدراسة بشكل عام
(.)Reiss, 2007

تتحدد مشكلة الدراسة الحالية في ضعف مستوى الطلبة في التذوق الجمالي في مادة اللغة

االنجليزية ما نتج عنه من اعتبار هذه المادة معقدة وصعبة نتيجة لعدم وجود المعرفة الكافية
لمعلميها بكيفية توظيف الجمال والفن في تدريسها وخاصة في عالم العربي وذلك بسبب عدم اهتمام
و ازرة التربية والتعليم بهذه الجوانب في التدريس وعدم امتالك المدارس عناصر تجعل منها بيئة
تعلمية جمالية .وهذا ما أشارت إليه الدراسات التي قام بها كل من حرب ( ،)Harb,2003ومحمد
( ،)Mohammed,2008وخطار ( )Khattar,2011التي اكدت الحاجة لتضمين التربية الجمالية
في منهاج المرحلة اإلبتدائية وتدريسه لتنمية وعيهم بأهمية التذوق الجمالي لدى المتعلمين.

وتحاول هذه الدراسة الوقوف على فاعلية برنامج قائم على المدخل الجمالي في تنمية التذوق

الجمالي لطلبة الصف الثالث األساسي في مادة اللغة االنجليزية وذلك من خالل االجابة عن السؤال

اآلتي :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة على مقياس
التذوق الجمالي لطلبة الصف الثالث األساسي في مادة اللغة االنجليزية تعزى لطريقة التدريس

(البرنامج القائم على المدخل الجمالي ،والطريقة االعتيادية)؟
أهداف الدراسة:

هدفت هذه الدراسة إلى تحقيق ما يأتي:

الكشف عن فاعلية برنامج قائم على المدخل الجمالي في تنمية التذوق الجمالي لطلبة الصف

الثالث األساسي في مادة اللغة االنجليزية.
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أهمية الدراسة:

تعد هذه الدراسة ذات أهمية كبيرة ،لكل من المعلمين والطلبة ومكونات العملية التعليمية

التعلمية ككل ،فهي تتناول فاعلية برنامج قائم على المدخل الجمالي في تنمية التذوق الجمالي لطلبة
الصف الثالث األساسي في مادة اللغة االنجليزية ،إذ يمكن تلخيصها باآلتي:
األهمية النظرية

تقدم هذه الدراسة إطا ًار نظريًا حول المدخل الجمالي ومفهومه ،ومكوناته وأهميته في عمليتي
التعلم والتعليم ،كما وتقدم إطا ًار نظريا حول مفاهيم التذوق الجمالي وأهميتها وكيفية قياسها وتنميتها.
األهمية العملية

تم في هذه الدراسة بناء برنامج قائم على المدخل الجمالي في تنمية التذوق الجمالي ،ويمكن

لمعلمي اللغة االنجليزية االستفادة منه في تدريسهم ،كما تم بناء مقياس للتذوق الجمالي يستفيد منه

معلمو اللغة االنجليزية لقياس التذوق الجمالي لدى طل بتهم .كما ويتوقع أن يستفيد من نتائج هذه

الدراسة مصممو المناهج والمشرفون التربويون ومعلمو اللغة االنجليزية للمراحل المختلفة.
التعريفات اإلجرائية لمصطلحات الدراسة:

المدخل الجمالي  :ويعرف إجرائيا بأنه المدخل الذي يتم مـن خاللـه معرفـة فاعليتـه التـي يوجـدها

في مناهج اللغة االنجليزية وما له مـن أثـر فـي إبـراز الجماليـات الموجـودة فـي اللغـة االنجليزيـة وتنميـة
الحس الجمالي لدى الطلبـة .وعرفـه سـليم ( " )Saleem,2001, 36أنـه علـى الـرغم مـن تعـدد مـداخل
التربيــة العلميــة وتجربتهــا وانتش ــارها وبعــا النجاحــات الت ــي تحققــت نتيجــة ل ــذلك ،فمــا ازلــت النظـ ـرة
السائدة بين عدد كبير من الطلبة وأولياء األمور والمعلمين أن العلم مسار معقد وصعب.

التذذذوق الجمذذالي :يعــرف إجرائيــا بأنــه المقــدرة علــى التعبيــر الجمــالي وتذوقــه الــذي يولــد لــدى

المــتعلم دقــة المالحظــة والمقــدرة علــى الحكــم علــى جمــال الصــورة فــي الــنص ،ويقــاس بالعالمــة التــي

عرف ــه خط ــار ( )Khattar,2011,10بأن ــه:
يحص ـل عليه ــا الم ــتعلم عل ــى اختب ــار التــذوق الجم ــالي .و ّ
رعايــة الــنشء منــذ حداثــة ســنهم لتــذوق الجمــال والعــيش فــي كنفــه ،وخلــق ظروفــه ،واســتخدامه كــأداة
عدوى لسائر األفراد ليشبوا في ألفة ال تنقطع بقيم الجمال في كل مرافق الحياة.

حدود الدراسة ومحدداتها:

الحذذذدود البشذذذرية :طبق ــت ه ــذه الد ارس ــة عل ــى ( ) 02طالب ــا وطالب ــة م ــن طلب ــة الص ــف الثال ــث

األساسي.
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الحذدود المكانيذذة :طبقــت هــذه الد ارسـة علــى إحــدى مـدارس تربيــة عمــان الثانيـة التابعــة لمديريــة

التربية والتعليم في محافظة العاصمة  /لواء الجامعة.

الحذذذذذدود الزمنيذذذذذة :طبق ـ ــت ه ـ ــذه الد ارس ـ ــة ف ـ ــي الفص ـ ــل الد ارس ـ ــي األول م ـ ــن الع ـ ــام الد ارس ـ ــي

.0202/0202

محددات الدراسة:

تتحدد امكانية تعميم نتائج هذه الدراسة على الخصائص السـيكومترية للمقـاييس التـي اسـتخدمت

في هذه الدراسة.

اإلطار النظري والدراسات السابقة ذات الصلة:

يتم في هذا الجزء من الدراسة تناول األدب النظري والدراسات السـابقة ذات الصـلة فـي محـورين

على النحو اآلتي:

أوال :اإلطار النظري:

ويتناول المدخل الجمالي ،والتذوق الجمالي ،كما يأتي:

 .1المدخل الجمالي:

أسس فريدريك سكنر ) (Frederic Skinnerوجون ديوي ) )John Deweyفكرة لدمج علم

الجمال بالعلوم اإلنسانية واالجتماعية ،فقد ربط سكنر علم الجمال بزيادة االهتمام بالنواحي
اإلنسانية ،وعبر عن ذلك بفكرة أن التعليم ال بد أن يقدم مجموعة من الظروف التي يمكن أن تطلق
ينابيع الحياة لدى اإلنسان من خالل إدماجه بخبرات جمالية (.)Smith,2005:22

وأشارت مراشدة ( )Marashdeh,2009إلى أن جون ديوي كان مهتما بدراساته بالمدخل

الجمالي أو الخبرة الجمالية ،ورأي بعا التربويين أن تأليفه لكتابه الشهير" الفن كخبرة " جاء نتيجة
اهتمامه بالفن وبعلم الجمال ،وأنه جاء لتطوير نظريته حول الخبرة ،و قد وجد بالفن مجاال خصبا
للخبرات الغنية وأن تفاعل الطلبة مع األ هداف الفنية الجمالية قد وسع تفكيرهم فضالً عن لحظات

السرور والمتعة.

وينطلق المدخل الجمالي من فلسفة مفادها أن الجمال صفة تكمن في كل الظواهر العلمية،
ومساعدة الطالب على إدراك هذا الجمال في أثناء دراستهم لتلك الظواهر العلمية يحقق فهما وتعلما
أعمق لتلك الظواهر إذ أنه يؤكد على أهمية االتساق والتناسب في توضيح جمال الظاهرة العلمية
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ويعد المعلم فيه هو الفنان الذي ييسر نمو الطفل وأنه ال يوجد نشاط عقلي كامل بدون حس وإدراك
ُ
جمالي.)Abu Zaid,2009( .

ورأي المعرفيون أن اإلحساس الجمالي يتم من خالل العمليات العقلية وال يقتصر على وجود

المثيرات ،فعلم الجمال عندهم هو فرع من فروع علم النفس المعرفي ،وأن إدراك الجمال يرتبط
بالعمليات المعرفية من إدراك وانتباه وتذكر وتحليل وغيرها ،فالتفضيل الجمالي عملية معرفية تقوم

على عمليات التمثل والمواءمة التي تحدث عنها "بياجيه" كما اعتمدوا على مفهوم المخططات العقلية

في تفسيرهم عملية التفضيل الجمالي .وتكمن أهمية التربية الجمالية كما وصفها جون ديوي في
اآلتي (:)Sherbini,2005

 .0تساعد التربية الجمالية على تنمية الشخصية بشكل متكامل ومتوازن :فاندماج الطالب في
األنشطة االبداعية واالستمتاع بها يغرس في الطالب قيمًا واتجاهات تساعده على تنمية عواطفه

ال عن المعرفة الحسية.
فض ً

 .0تنمية األخالق :فقد أكد جون ديوي على أن هناك عالقة وثيقة بين الجمال واألخالق ،وأن
الخلل الذي يطال عاطفة الجمال واإلحساس به يؤدي إلى فقدان السعادة.

 .0تنمية المقدرة على التذوق الجمالي :فمن خالل التربية الجمالية يستطيع الطالب فهم الفنون،
وتذوقها واالستمتاع بها ،كما أن التربية الجمالية تساعد على اكتشاف الميول عند الفرد
والمهارات الفنية وتعمل على تنميتها ،من خالل تدريبه على تنظيم عناصر العمل ككل تنظيما
عضوياً.

 .4االستمتاع والتسلية وشغل أوقات الفراغ :فكما إعتقد ديوي ( )Deweyفأن اإلنسان بطبيعته
بحاجة إلى الترفيه عن النفس ،وأن الخبرات في النشاطات الترويحية ذات قيمة كبيرة له.
 .5تنمية المقدرة على اإلبداع :تتميز الخبرات الجمالية التي تعمل على تحقيق التربية الجمالية بأنها
ذات نمط ابداعي متميز.

وتمر عملية التدريس وفق المدخل الجمالي بخطوات ذكرها بارون كما يأتي (:)Barone,1984

 .0الشكل الدينامي :وهي تمثل تحركات التعليم وأنشطته لبنية الخبرة ،وهي تنتقل من خطوة إلى
خطوة ،إلنجاز العمل وهي تبدأ بتوقع الطلبة للنتاجات المرجوة ،بطريقة تثير الفضول لمعرفة
الخطوات الالحقة.

 .0العاطفة المتأصلة :تقترن الخبرة الجمالية بالعاطفة فالتفكير ال يكون دون إحساس وال شعور
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بدون تفكير ،فهذا التداخل بين التفكير والعاطفة يكون الخبرة الجمالية.
ال مع
 .0التوتر الجمالي :فالخبرة الجمالية تقوم على التعلم النشط الذي يجعل الطالب متفاع ً

المواقف التعليمية ويرفا ال سلبية في تعلمه واعتماده على التلقي ،ويقوم الطالب بتشكيل

المحتوى بما يتناسب مع ذاته.

 .2التذوق الجمالي:

ويتم ذلك من خالل تنمية قابلية الطفل الفنية والحسية وتعلم المبادئ البسيطة األولية بالعالقات

الشكلية واللونية في الطبيعة وإعطاء األمثلة( )Mohammad,2008فقد اتضح أن االهتمام المتزايد

بقابليات األطفال والفتوة ومواهبهم والعمل الحثيث لتنمية قابلياتهم على الرغم من وجود عدة صعوبات
في ذلك.
وقام شلبي والشاذلي (  )Shalabi & Shazly,2009ببيان بعا مواقف التعلم التي تعكس
جماليات المعرفة على النحو اآلتي:
 يوجد الجمال في كل من احي الحياة تقريبا بما فيها مواقف التعلم الصفي ،فالطالب الذي يستمتع
بمحاضرة شيقة ،من خالل أسلوب اإللقاء والعرض والتنظيم واألمثلة والتشبيهات والصور البيانية
والبالغية ،وترتيب األفكار وتسلسل العرض وربط المعلومات بالواقع وتوظيف الخيال؛ يكون في

حالة من السعادة فيثور اهتمامه ورغبته باالكتشاف والتعلم.

كثير من مظاهر سلوك البشر والطلبة على وجه الخصوص معنية أساسا بتعديل حالة
 إن
اً
االستثارة الدماغية وصوال بها إلى المستوى المثالي ،وهذا ما يجعل األطفال مدفوعين أللعاب
التسلية وأفالم الكرتون ،ويدفع المراهقون لمشاهدة أفالم اإلثارة والمغامرات ،ويدفع البالغون
للبحث عن وسائل الترفيه المختلفة.

ويعرف التذوق الجمالي بأنه " حالة عاطفية تقوم على اإلدراك الحسي الجمالي لعناصر

الجمال ،والخصائص الوظيفية والعناصر الموجودة في العمل الفني ،والمقدرة على االختيار واالنتباه
لهذه العناصر والخصائص" ( .)Abbas, 2005, 36كما عرفه الحيلة ()AlHilah, 2010, 14
بأنه“ االستجابة الوجدانية لما يدركه الفرد من عالقات وقيم جمالية وفنية في العمل الفني واالستمتاع
بها وتقديرها".

وأشار شربيني( )Sherbini, 0225إلى األهمية التي تكمن في التربية الجمالية عند جون ديوي

وأنه من خاللها يمكن تنمية المقدرة على التذوق الجمالي فهي تهدف إلى فهم الفنون وتذوقها وإلى
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االستمتاع بها ،وإلى اكتشاف ميول الفرد واهتماماته ومهاراته الفنية وتنميتها ،والمتذوق للجمال يجب
أن ينظم عناصر الكل تنظيما عضويا ،وبناء على ذلك فإن الحكم الجمالي على األشياء يتطلب
وعيا من الذات المدركة للجمال والشيء الجميل ذاته.

وتكمن أهمية التذوق الجمالي بالنسبة للطلبة حسب هولت ( )Holt, 2003في اآلتي :بناء

معيار جمالي موحد لدى الطلبة يساعدهم على تذوق الجمال .وتقوية الروابط االجتماعية من خالل

توليد الحس االجتماعي .والنمو المتوازن لشخصية الطالب .وتطوير البيئة وتحسينها وتجميلها.
وتنمية معارف الطالب فيما يتعلق بالجماليات ،وتنمية مقـدراته على التمييز بين األشياء .والربط
الفعال بين التعليم والفن من خالل الوعي بالجمال والتفكير الناقد .وتدريب حواس الطالب وتأهيلها
للتعامل مع الج مال ،وتطوير أنماط سلوكية لديه حول الجمال.
ثانيا :الدراسات السابقة ذات الصلة:

من أجل تكوين إطار مفاهيمي تستند إليه الدراسة الحالية في توضيح الجوانب األساسية

لموضوعها ،فقد قامت الباحثة بمسح بعا الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع هذه الدراسة .والتي
تم استعراضها زمنيًا من األقدم لألحدث.
أجرى ِلم ( ) Lim,2000دراسة هدفت إلى إلقاء الضوء على مفهوم التربية الجمالية لدى
مدارس األطفال الصغار ( 5-4سنوات) ،وتم إختيار ثالث مدارس في نيويورك ،وفحص إدراك
معلمي التربية الفنية وفهمهم للجمال ،وأساليبهم في تنفيذ التربية الفنية داخل الصفوف .واستخدمت

مقابالت مفتوحة النهاية أجريت مع المعلمين الثالثة (من كل مدرسة) ،ومع مديري المدارس ،كما
تمت مالحظة األنشطة الصفية التي يقوم بها الطالب في أثناء حصص التربية الفنية .ودلت النتائج
على أن كل معلم لدية جملة إدراكات حول التربية الجمالية والجمال والخبرات الجمالية ،وأن تنفيذ

المنهاج اختلف من معلم إلى آخر في ضوء ما يحمله كل معلم من إدراكات ،إذ تباين المعلمون في
تحديد هدف التربية الجمالية.

وهدفت دراسة ميتكالف ( )Metcalf,2001إلى فحص عالقة الجمال والتذوق بالتربية الفنية،

وتم إختيار ( )52معلما قبل الخدمة يدرسون مبحث " الفن لمعلمي المرحلة اإلعدادية " في إحدى

جامعات الغرب األمريكي ،واستخدمت أساليب البحث النوعي ،فأجريت مقابالت مع بعا المعلمين

من أفراد العينة ،واإلطالع على ما يقومون به من واجبات ،وما أدوه من اختبارات ،وتمت مشاهدتهم

داخل الصف يعملون في مجموعات إلنجاز األنشطة المنوطة بهم .وخرجت الدراسة بنتجة مفادها
988

الجمعية األردنية للعلوم التربوية ،المجلة التربوية األردنية ،المجلد الخامس ،العدد األول.0202 ،

أن إدراك الطلبة (المعلمين قبل الخدمة) لما يربط التذوق والجمال والفن والتعليم من عالقات ساعدهم
على اكتشاف طرق عديدة للمعرفة والتفكير حول الفن والتعليم ،وأنهم تملكوا مهارات التأمل الناقد

( ،)Critical Reflectionواكتشفوا “أنفسهم "و" هويتهم" كمعلمين.
وجاءت دراسة حرب ( ) Harb, 2003الستقصاء منهاج اللغة العربية المكتوب والفعلي

للمرحلة األساسية العليا استقصاء جماليا ( ،)Aesthetical Inquiryفقد تم تحليل المنهاج المكتوب
(الوثيقة الرسمية للمنهاج و الخطوط العريضة ) والكتب المدرسية تحليال جماليا في ضوء جملة من

المعايير الجمالية (كالترتيب ،أي الطريقة التي ظهرت بها أجزاء الوثيقة (األسس واألهداف والمحتوى

والتدريس والتقويم من حيث التقديم والتأخير) ،والتماسك (ترابط أجزاء الوثيقة وداللتها على بعضها

بعضا) ،والتوازن أن تعطى األجزاء (والمكونات الداخلية لكل جزء) أوزانا متساوية  ،والتفرد والخروج
عن المألوف أو المعتاد) ،والفهم الجمالي (إمداد التالميذ بخبرات جمالية في تعلمهم اللغة) .وتم
إختيار مدرسة عادية اختيا ار قصديا ،وثالثة معلمين للعربية للصفوف (الثامن والتاسع والعاشر)
يدرسون مجموعة من الحصص مدة ثالثة شهور وتمت مقابلتهم ومقابلة مدير المدرسة ومساعده
ومعلم التربية الفنية وبعا الطالب من الصفوف الثامن والتاسع والعاشر ،كما وتم تحليل بعا
وثائق المعلمين (الخاصة بإعدادهم الدروس) ،وبعا كتابات الطلبة في مبحث التعبير من منظور

جمالي .ودلت النتائج في هذا البحث أن المنهاج المكتوب وعلى الرغم من ظهوره متماسك األجزاء،
ومتوازنا (إلى حد ما)َ ،ع ِد َم حسن الترتيب ،وأخفق في تجسيد فكرة الفهم الجمالي في تعلم اللغة
لتصطف إلى جانب الفهم المفاهيمي .كما دلت على أن واحدا من المعلمين الثالثة (معلم الصف
العاش ر) أظهر بعا السمات الجمالية داخل الغرف الصفية (وحدة اللغة ،واألهداف التعبيرية،
والتعلم الحواري ،ومراعاة عواطف المتعلمين ومشاعرهم ،ومساعدتهم على إطالق خيالهم) ،ولكنه –

على الرغم من ذلك – لم ينجح في جعل التالميذ يفهمون ما يتعلمون فهما جماليا على نحو طموح،
أما المعلمان اآلخران لم تظهر لديهما أية سمات جمالية.

كما أجرى الدرباشي ( )Darbashi, 0222دراسة هدفت إلى استقصاء أثر استخدام المنحى

الجمالي في تدريس العلوم على فهم طلبة الصف السادس األساسي للمفاهيم العلمية ولطبيعة العلم،
وقد تكونت عينة الدراسة من ( )005طالبا وطالبة من طلبة الصف السادس في مدرسة حكومية في
األردن ،وأستخدم المنهج شبه التجريبي ،فقد تم تقسي م العينة إلى مجموعة تجريبية تم تدريسها وفق
المدخل الجمالي ومجموعة ضابطة تم تدريسها بالطريقة االعتيادية وقد أُستخدم اختبار للمفاهيم
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العلمية كأداة لتحقيق أهداف الدراسة ،وقد أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا بين نتائج

المجموعتين فيما يتعلق بفهم المفاهيم العلمية لصالح المجموعة التجريبية تعزى لطريقة التدريس ،كما

تبين وجود فروق دالة إحصائيا بين مستوى الفهم تعزى للتفاعل بين طريقة التدريس والجنس لصالح
الذكور في المجموعة التجريبية .كما تبين وجود فروق دالة إحصائيا يعزى للتفاعل بين طريقة
التدريس والتحصيل لصالح الطلبة مرتفعي التحصيل .ولم تظهر النتائج وجود فروق دالة إحصائيا

تعزى للتفاعل بين الجنس والتحصيل وطريقة التدريس.

وفي دراسة أجراها كاباني( )Qabbani, 2007هدفت إلى استقصاء فاعلية استراتيجية خرائط

المفاهيم في تنمية التحصيل والتذوق الفني والجمالي لطالب الصف األول الثانوي في ضوء المفهوم
الشامل للتربية الفنية ،تكونت عينة الدراسة من ( )22طالبا من طالب الصف األول ثانوي في

مصر ،وأُستخدم المنهج التجريبي في البحث إذ قسمت العينة إلى مجموعة تجريبية تم تدريسها
باستخدام استراتيجية الخارطة المفاهيمية ،ومجموعة ضابطة تم تدريسها بالطريقة االعتيادية،

وأُستخدم اختبار تحصيلي ومقياس للتذوق الفني والجمالي ،وقد أظهرت النتائج وجود فروق دالة

إحصائيًا بين نتائج المجموعتين على المقياسين لصالح المجموعة التجريبية تعزى لطريقة التدريس.

وهدفت دراسة مراد ( )Murad,0204إلى معرفة فاعلية تدريس وحدة مقترحة في العلوم

باستخدام المدخل الجمالي في تنمية القيم الجمالية وحب االستطالع والتحصيل الدراسي لدى تالميذ
المرحلة االعدادية ،وتكونت عينة الدراسة من ( )20طالبة من الصف الثاني إعدادي من مدارس
محافظة الزقازيق ،وأُستخدم المنهج شبه التجريبي فقد قسمت العينة إلى مجموعة تجريبية درست
وفق المدخل الجمالي ومجموعة ضابطة درست بالطريقة االعتيادية ،وأُستخدم مقياس للقيم الجمالية
ومقياس آخر فى حب االستطالع واختبار تحصيلي في منهج العلوم لتالميذ الصف الثاني

اإلعدادي ،وقد أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا بين نتائج المجموعتين على المقاييس

الثالثة لصالح المجموعة التجريبية تعزى لطريقة التدريس.
التعقيب على الدراسات السابقة

من خالل االطالع على الدراسات السابقة تبين أن بعا الدراسات تناولت فاعلية المدخل

الجمالي في تنمية المفاهيم والمهارات الصحية وبعضها تناول فاعلية المدخل الجمالي على فهم
المفاهيم العلمية واالتجاهات ،وقد استخدمت بعا الدراسات المنهج شبه التجريبي وقامت على

تقسيم عينة الدراسة في حين استخدم بعضها اآلخر من الدراسات المنهج الوصفي التحليلي عن
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طريق توظيف االستبانة لجمع البيانات ،وتكونت عينات الدراسة في الدراسات السابقة من فئات
متنوعة من معلمين وتالميذ من مراحل مختلفة ،واستخدمت الدراسات السابقة المقابالت واالستبانات
واالختبارات ومقاييس الوعي الجمالي ،هذا وقد استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في بناء

اإلطار النظري للدراسة وبناء أدواتها.

وتميزت هذه الدراسة عن الدراسات التي تم استعراضها في عينتها (الصف الثالث األساسي)،

وفي المادة التعليمية "اللغة اإلنجليزية" كما أن الدراسات السابقة في األردن قليلة .وتميزت بالربط بين

المدخل الجمالي والتذوق الجمالي ،وبشكل عام أفادت الباحثة من الدراسات السابقة باإلطالع على
ال عن طريقة اختيار
األدب النظري ،والطريقة واإلجراءات التي اتبعها الباحثون في الدراسة فض ً
العينة والطرق اإلحصائية المستخدمة وكيفية عرض النتائج وأدوات الدراسة وكيفية بنائها والتحقق
من سماتها السيكومترية.
الطريقة واإلجراءات

يتناول هذا الجزء وصفًا لكل من عينة الدراسة ،وطريقة اختيارها ،وأداة الدراسة وبنائها وصدقها

وثباتها ،ومنهج الدراسة وتصميمها ،وإجراءات تطبيقها والمعالجات اإلحصائية لبيانات الد ارسة التي
تم استخدامها.
منهجية الدراسة:

اتبعت الباحثة المنهج شبه التجريبي باستخدام مجموعتين ضابطة درست باستخدام الطريقة

االعتيادية وتجريبية درست بالبرنامج القائم على المدخل الجمالي.
عينة الدراسة

بلغ عدد طلبة الصف الثالث االساسي الملتحقين في مدارس مديرية تربية عمان الثانية /لواء

الجامعة للفصل الدراسي األول من العام الدراسي  ) 3215 ( 2019/2018طالبًا وطالبة ،وهم
موزعون على ( )00مدرسة ،وقد تم اختيار شعبتين منها عينة للدراسة بشكل قصدي؛ لتسهيل

إجراءات تطبيق الدراسة ،وللحصول على عينة طالبها متقاربون في المستوى الثقافي واالقتصادي
واالجتماعي ،وبلغ عدد طالب الشعبتين ( )02طالباً وطالبة ،ووزعت هاتان الشعبتان عشوائياً إلى
شعبة تجريبية (ن =  )30وتم تدريس طلبتها الوحدة األولى من كتاب اللغة االنجليزية المقرر للصف

الثالث األساسي بطريقة البرنامج القائم على التذوق الجمالي ،والشعبة األخرى ،شكلت المجموعة
الضابطة (ن =  ،)30وقد تم تدريس طلبتها الوحدة ذاتها بالطريقة االعتيادية.
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ثانيا :إعداد برنامج قائم على المدخل الجمالي

صمم برنامج قائم على المدخل الجمالي بهدف تنمية التذوق الجمالي لطلبة الصف الثالث

األساسي في مادة اللغة االنجليزية في العام الدراسي  ،0202 / 0202وذلك من خالل إعداد مقياس

يساعد في تنمية التذوق الجمالي باستخدام البرنامج القائم على المدخل الجمالي ،وتم إعداد البرنامج
وفقا للخطوات اآلتية:

 االطالع على األدب النظري والدراسات السابقة التي اعتمدت المدخل الجمالي كبرنامج تعليمي
كدراسة الشرباصي ( )Al-Sharbasi,2013وغيرها من الدراسات.

 تحديد معايير ومؤشرات لقياس فاعلية البرنامج القائم على المدخل الجمالي في تنمية التذوق
الجمالي لدى الطلبة.
 تم بناء دليل تعليمي للتعرف إلى فاعلية برنامج قائم على المدخل الجمالي بحيث يشتمل على
ما يأتي:

أ .إطار نظري يبين ماهية برنامج قائم على المدخل الجمالي ،ومكوناته ،وأهميته وكيفية
تنميته.
ب .األهداف العامة للبرنامج والنتاجات المتوقعة لبرنامج قائم على المدخل الجمالي.
ج .الفئة المستهدفة من برنامج قائم على المدخل الجمالي.
د .فلسفة البرنامج القائم على المدخل الجمالي.

ه .الزمن الالزم لتطبيق برنامج قائم على المدخل الجمالي.
صدق برنامج قائم على المدخل الجمالي

للتحقق من صدق برنامج قائم على المدخل الجمالي ،تم عرضه في صورته األولية على

ثمانية محكمين من المختصين في المناهج ،وفي أساليب التدريس في الجامعات األردنية واألخذ
بمالحظاتهم التي تركزت على تحديد أهداف البرنامج بشكل أوضح ،وإثراء النصوص المتعلقة
بالمدخل الجمالي ،لتعديل المالحظات المقترحة وإخراج البرنامج بصورته النهائية.
ثالثا :أداة الدراسة

تم استخدام مقياساً للتذوق الجمالي لجمع البيانات الالزمة للدراسة ،وفيما يأتي وصف لهذا

المقياس وإجراءات بنائه وصدقه وثباته.
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مقياس التذوق الجمالي

تم إعداد فقرات على غرار مقياس ليكرت ذي التدريج الخماسي ،وتمت صياغة فقراته في

ضوء األدب النظري ،والدراسات السابقة (Abu Zaid, 2009؛  ،)AlHakimi, 2010وتكون هذا
المقياس بصورته األولية من ( )32فقرة ،ضمن ثالثة مجاالت :الحساسية الجمالية ،الحكم الجمالي،
التفضيل الجمالي.

المؤشرات المنطقية على صدق بناء مقياس التذوق الجمالي

تم التأكد من صدق المحتوى لمقياس التذوق الجمالي عن طريق عرضه على ( )2من

المحكمين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية ،والمشرفين التربويين ،والمدرسين،

والمتخصصين في مجال تدريس اللغة االنجليزية ،والقياس والتقويم ،وعلم النفس التربوي ،وذلك

للتحقق من مدى صدقه من حيث وضوح الصياغة ،ومالءمته لطلبة الصف الثالث األساسي ،ومدى
انتماء الفقرة للمجال الذي تنتمي إليه ،وتم تعديل ( )6فقرات في ضوء مالحظات المحكمين.
المؤشرات اإلحصائية على صدق بناء مقياس التذوق الجمالي

طبق المقياس على عينة استطالعية مؤلفة من ( )30طالبًا وطالبة ،وتم حساب معامالت

االرتباط للفقرات لكل من المجال والمقياس ،وتم حذف الفقرات التي قل معامل ارتباطها مع عالمة
المجال الذي تنتمي إليه عن ( ،)0.40كما تم حذف الفقرات التي قل معامل ارتباطها مع عالمة

المقياس الكلي عن ( ،)0.20ويبين الجدول ( )1مدى معامالت االرتباط لفقرات مقياس التذوق
الجمالي مع درجة المجال ومدى ارتباطها مع درجة المقياس الكلي.

الجدول  :1مدى معامالت االرتباط لفقرات مقياس التذوق الجمالي مع درجة المجال ومدى ارتباطها مع
درجة المقياس الكلي

المجال
الحساسية الجمالية
الحكم الجمالي
التفضيل الجمالي

مدى معامالت االرتباط للفقرات مع
عالمة المجال
0.72 – 0.56
0.87 – 0.43
0.82 – 0.33

مدى معامالت االرتباط للفقرات مع
عالمة المقياس الكلي
0.78 – 0.31
0.69 – 0.26
0.74 – 0.17

يالحظ من الجدول ( ) 1أن معامالت االرتباط للفقرات مع عالمة المجال قد تراوحت بين

( ،) 0.87 – 0.33ومعامالت االرتباط للفقرات مع عالمة المقياس الكلي قد تراوحت بين ( – 0.78

 ،) 0.17فتبين أن هناك فقرة معامل ارتباطها مع عالمة المجال الذي تنتمي إليه ( ،)0.33وفقرة

أخرى معامل ارتباطها مع عالمة المقياس الكلي ( ،)0.17فتم شطب هاتين الفقرتين؛ ألنهما ال
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تحققان المطلوب منهما ( )Awad, 2006وأصبح المقياس في صورته النهائية مكونًا من ()30
فقرة .وألغراض التأكد من صدق البناء الداخلي لمقياس التذوق الجمالي ومجاالته ،فقد تم حساب
معامالت االرتباط البينية بين مجاالت التذوق الجمالي ،ويبين الجدول ( )2هذه المعامالت:
الجدول  :2معامالت االرتباط البينية بين مجاالت التذوق الجمالي

المجال
الحساسية الجمالية
التفضيل الجمالي
التذوق الجمالي كلي

الحكم الجمالي
0.75
0.83
0.76

الحساسية الجمالية

التفضيل الجمالي

0.51
0.57

0.83

يالحظ من الجدول ( )2أن قيم معامالت االرتباط البينية للمجاالت مع المقياس الكلي قد
تراوحت بين ( ،)0.83 – 0.57وقيم معامالت االرتباط البينية بين مجاالت المقياس الكلي قد
تراوحت بين ( ،)0.83 – 0.51وهي تعتبر مؤشرات جيدة على جودة بناء المقياس.
ثبات مقياس التذوق الجمالي

طبق المقياس على عينة استطالعية مؤلفة من( )30طالبًا وطالبة مرتين وبفاصل زمني مقداره
ثالثة أسابيع بين التطبيقين ،وتم حساب معامل ثبات اإلعادة باستخدام "معامل ارتباط بيرسون" ،وبلغ
معامل الثبات ( ،)0.82وتم كذلك حساب ثبات االتساق الداخلي للمقياس ومجاالته باستخدام معادلة

كورنباخ ألفا على التطبيق األول لألداة ،فقد بلغ معامل االتساق الداخلي لالختبار القبلي (،)0.91
ويبين الجدول ( )3هذه المعامالت.

الجدول  :3قيم معامالت ثبات مقياس التذوق الجمالي باالختبار وإعادته ومعامالت ثبات االتساق الداخلي
لكل من مجاالت المقياس ولكل المقياس

مقياس التذوق الجمالي
الحساسية الجمالية
الحكم الجمالي
التفضيل الجمالي
الكلي للمقياس

ثبات االتساق الداخلي
0.88
0.90
0.87
0.91

ثبات اإلعادة
0.86
0.82
0.85
0.82

عدد الفقرات
12
9
9
30

يالحظ من الجدول ( )3أن معامل الثبات بلغ ( ،)0.82وكذلك بلغ معامل االتساق الداخلي
لالختبار القبلي ( ،)0.91وتعد قيم هذه المعامالت مؤشرات جيدة على جودة المقياس ،ومقدرته على
قياس ما صمم لغرضه(.)Awoda,2010
إجراءات الدراسة:

تم تطبيق الدراسة بإعداد أداتها وجمع بياناتها ومعالجاتها اإلحصائية وفق اإلجراءات اآلتية:
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 إعداد المادة التعليمية في مبحث اللغة االنجليزية في ضوء برنامج قائم على التذوق الجمالي،
وذلك بالرجوع إلى الدراسات السابقة التي تناولت التذوق الجمالي؛ إلعداد مذكرات الدروس ،وتم

التشاور مع أعضاء هيئة التدريس في قسم المناهج وطرق والتدريس في الجامعات األردنية
والمشرفين التربويين والمعلمين والمتخصصين في اللغة االنجليزية ،والمتخصصين في تصميم

البرامج؛ إلتمام إعداد المادة التعليمية.

 إعداد أداة الدراسة (مقياس التذوق الجمالي) ،والتحقق من صدقه وثباته.
 الحصول على كتاب تسهيل مهمة من و ازرة التربية والتعليم /مديرية تربية عمان الثانية؛ لتسهيل
إجراءات تطبيق الد ارسة ،وموجه إلى مدارس المديرية  /لواء الجامعة.
 اختيار عينة الدراسة من طلبة الصف الثالث األساسي بالطريقة القصدية؛ لتسهيل إجراءات
تطبيق الدراسة ،وللحصول على عينة متقاربة في المستوى الثقافي واالقتصادي واالجتماعي
والظروف البيئية ،واستعداد المعلمات واالدارة للمشاركة.
 تم اختيار المعلمات لتدريس المجموعة الضابطة والتجريبية وفق شروط :سنوات الخبرة (5
سنوات لكل معلمة) ،المؤهل العلمي (بكالوريوس لغة انجليزية) ،الرغبة في المشاركة.

درستها في ضوء برنامج قائم على
 تدريب معلمة المجموعة التجريبية على المادة التعليمية التي ّ
التذوق الجمالي ،من خالل عدة لقاءات قامت بها الباحثة لتدريب المعلمة على هذا البرنامج،
فتم تزويدها بدليل خاص اشتمل على :مذكرات الدروس ،وقرص مدمج ( )CDلمواقع التعلم،
واألنشطة اإلثرائية والعالجية ،وأوراق العمل ،وأدوات التقويم.
 اعداد مذكرات تحضير دروس لطالب المجموعة الضابطة في ضوء الطريقة االعتيادية.
 البدء في تطبيق الدراسة بداية الفصل الدراسي األول للعام الدراسي .2019/2018

 تطبيق مقياس التذوق الجمالي قبل القيام بالتجربة؛ بقصد التحقق من تكافؤ المجموعات.
 تم البدء في تدريس المجموعة التجريبية أربعة أيام من كل أسبوع ولمدة ستة أسابيع وفق
البرنامج القائم على التذوق الجمالي ،والمجموعة الضابطة وفق الطريقة االعتيادية بتاريخ
 2018/9/2واستمر إلى تاريخ .2018/02/20

 تطبيق مقياس التذوق الجمالي على المجموعة التجريبية والضابطة بعد التجربة.
 تم قياس استجابة أفراد الدراسة عن طريق اإلجابة عن فقرات المقياس المعد للمجموعتين.
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 تجميع البيانات وتفريغها باستخدام نظام الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية (Statistical
) ،Package for Social Sciences" SPSSإلجراء التحليالت اإلحصائية المناسبة ،ثم

جرى عرض النتائج وتفسيرها ،ووضع توصيات في ضوء نتائجها.
متغيرات الدراسة:

اشتملت الدراسة على المتغيرات اآلتية:

أوال :المتغيرات المستقلة:

 .0طريقـ ـ ـ ــة التـ ـ ـ ــدريس :ولهـ ـ ـ ــا مسـ ـ ـ ــتويان( :برنـ ـ ـ ــامج قـ ـ ـ ــائم علـ ـ ـ ــى المـ ـ ـ ــدخل الجمـ ـ ـ ــالي ،وطريق ـ ـ ـ ــة
التدريس االعتيادية).
ثانيا :المتغيرات التابعة وتشمل:

 التذوق الجمالي
تصميم الدراسة:

تهدف الدراسة إلى الكشف عن أثر متغير مستقل وهو برنامج قائم على المدخل الجمالي في

المتغير التابع وهو :التذوق الجمالي
O1
O1

X
------

 :Q1مقياس التذوق الجمالي

O1
O1

المجموعة التجريبية
المجموعة الضابطة

EG
CG

 :Xالمعالجة التجريبية (برنامج قائم على المدخل الجمالي)
المعالجات اإلحصائية:

لإلجابة عن سؤال الدراسة ،فقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات

أداء طلبة الصف الثالث األساسي عينة الدراسة على مقياس التذوق الجمالي ،ثم تم معالجة هذه
الدرجات بإيجاد معامالت الصعوبة والتمييز ومعامالت ثبات االختبار وإعادته (معامل ارتباط
بيرسون) ومعامل ثبات االتساق الداخلي حسب معادلة كورنباخ ألفا ،وتحليل التباين المصاحب،
ومعامالت االرتباط بين عالمات عينة مجموعتي الدراسة على مقياس التذوق الجمالي ،ويتضح

عرض نتائج معالجة درجات األداء في عرض النتائج في استخدام كل من هذه اإلحصائيات.
نتائج الدراسة ومناقشتها:

هدفت هذه الدراسة للكشف عن فاعلية برنامج قائم على المدخل الجمالي في تنمية التذوق

الجمالي لدى طالب الصف الثالث األساسي مقارنة بالطريقة االعتيادية ،وقد جمعت بيانات الدراسة
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بمقياس التذوق الجمالي أعد لغرضها ،وأدخلت هذه البيانات إلى الحاسوب ،وعولجت بطرق
إحصائية وصفية واستداللية ،ومن هذه المعالجات تم التوصل إلى إجابات سؤال الدراسة ،وفيما يأتي
عرض هذه النتائج.

نتائج إجابة سؤال الدراسة :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات

أفراد الدراسة على مقياس التذوق الجمالي لطلبة الصف الثالث األساسي في مادة اللغة

االنجليزية تعزى لطريقة التدريس (البرنامج القائم على المدخل الجمالي ،والطريقة االعتيادية) ؟

ولإلجابة عن سؤال الدراسة ؛ تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الخاصة

بتقديرات أفراد الدراسة طالب مجموعتي عينة الدراسة (حسب طريقة التدريس) على مقياس التذوق
الجمالي القبلي والبعدي ،ويبين الجدول( )8هذه اإلحصائيات.

الجدول  :4المتوسطات الحسابية* لدرجات أداء طالب مجموعتي الدراسة حسب طريقة التدريس على
المقياسين القبلي والبعدي للتذوق الجمالي

المجموعة

العدد

30
الضابطة
30
التجريبية
* الدرجة القصوى للمقياس = 5

القياس القبلي
االنحراف
المتوسط
المعياري
الحسابي
0.14
2.65
0.44
3.83

المتوسط
الحسابي
2.72
4.71

القياس البعدي الكلي
االنحراف
المتوسط المعدل
المعياري
2.92
0.68
4.50
0.23

يالحظ من الجدول ( ) 4أن المتوسط الحسابي لدرجات أداء المجموعة التجريبية على مقياس

التذوق الجمالي القبلي كان أعلى من المتوسط الحسابي لدرجات أداء المجموعة الضابطة ،كما أن
المتوسط الحسابي لدرجات أداء المجموعة التجريبية على مقياس التذوق الجمالي البعدي كان أعلى

من المتوسط الحسابي لدرجات أداء المجموعة الضابطة .كما يالحظ انخفاض الفروق الفردية بين

طالب المجموعة التجريبية على مقياس التذوق الجمالي البعدي ،وارتفاعها لدى طالب المجموعة
الضابطة؛ فربما أن الشرح المسبق لطالب المجموعة التجريبية عن طريقة التدريس الجديدة أحدث

هذه الفروق .والختبار داللة الفروق بين هذه المتوسطات ،فقد اجري تحليل التباين المصاحب

لدرجات التذوق الجمالي البعدية والقبلية لطالب مجموعتي عينة الدراسة ،ويبين الجدول ( )5هذه
اإلحصائيات.
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الجدول  :5نتائج تحليل التباين المصاحب لدرجات أداء طالب مجموعتي عينة الدراسة على مقياس
التذوق الجمالي البعدي والقبلي

درجات
مجموع
مصدر
الحرية
المربعات
التباين
1
0.883
المصاحب
1
7.394
المجموعة
56
14.265
الخطأ
59
71.463
الكلي
* دال إحصائيا عند مستوى الداللة 0.05 =

متوسط
المربعات
0.883
7.394
0.255

قيمة ف
المحسوبة
3.466
29.028

الداللة
اإلحصائية
0.068
*0.000

الداللة
العملية
5.83%
34.14%

يالحظ من نتائج تحليل التباين المصاحب في الجدول ( )5أن حجم األثر الذي أحدثته طريقة

التدريس في التذوق الجمالي كان كبي ًار ،وبداللة عملية ( ،)% 34.14وأن الفرق بين درجات التذوق
الجمالي لطلبة البرنامج القائم على المدخل الجمالي وبين طلبة الطريقة االعتيادية دالة إحصائيًا

( ،)0.05 =ولصالح طلبة البرنامج القائم على المدخل الجمالي الذين متوسط درجاتهم (،)4.50
في حين أن متوسط درجات طلبة الطريقة االعتيادية ( )2.92حسب الجدول (.)4

ويمكن أن تفسر هذه النتيجة بأن البرنامج القائم على المدخل الجمالي يعمل على إيجاد بيئات
تعليمية تعلمية مشوقة وجاذبة للطالب ،ويوظف وسائل حس متعددة بصرية وسمعية وحركية يستمتع
بها الطالب ،ويقسم موضوعات المادة العلمية إلى دروس ويقدمها بترتيب منطقي ،حيث يتم توظيف

عالقات شكلية ولونية متنوعة تراعي الفروق الفردية بين المتعلمين واهتماماتهم وميولهم ،وبترابط
حافز للطالب لمتابعة التعلم بجد ونشاط واهتمام.
منطقي ،وهذا أعطى
اً

كما أن البرنامج القائم على المدخل الجمالي ربما قدم خبرات جمالية للطلبة ساعدتهم على

تنمية المقدرة على التذوق الجمالي ،وحيث أن الطفل لديه قابلية فنية وحسية للتعلم من خالل
العالقات الشكلية واللونية ،والتي يوفرها المدخل الجمالي من خالل توفير البيئة المناسبة واالدوات

الالزمة لتنمية التذوق الجمالي؛ مما انعكس بشكل ايجابي على تنمية التذوق الجمالي .األمر الذي
أثر في ان يعود على النفس بالراحة والسكينة واالبتهاج؛ ألن االستراتيجية التي اعتمدت على المدخل
الجمالي كانت مصدر توازن فكري ،فالجمال يغذي الروح بكل ما هو جميل ليمدها بالطاقات

االيجابية.

كما ترى الباحثة أن االستراتيجية القائمة على المدخل الجمالي ربما أسهمت في تنمية التذوق

الجمالي لدي الط الب خاصة تلك الصور والملصقات التي عرضت لظواهر جمالية تضمنتها الوحدة
الدراسية المطبقة فتنمي التذوق الجمالي لدي المتعلمين.
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واتفقت هذه النتيجة مع دراسة درباشي ( )Derbashi, 0222والتي بينت وجود فروق دالة

إحصائيا بين نتائج المجموعتين على متغيرات الدراسة لصالح المجموعة التجريبية تعزى لطريقة

التدريس .كما اتفقت مع نتائج دراسة مراد ( )Murad,0204والتي أظهرت وجود فروق دالة
إحصائيا بين نتائج المجموعتين على مقياس التذوق الجمالي لصالح المجموعة التجريبية تعزى

لطريقة التدريس.

التوصيات والمقترحات:

في ضوء نتائج الدراسة ومناقشاتها ،توصي الباحثة باآلتي:



قيام معلمي اللغة االنجليزية :بتدريس طلبتهم باستخدام البرنامج القائم على المدخل الجمالي.

 ان يقوم المشرفون التربويون :بتدريب المعلمين على استخدام البرنامج القائم على المدخل
الجمالي في التدريس.


في مجال البحث العلمي في موضوع الدراسة :توصي الباحثة بإجراء دراسات حول استخدام
البرنامج القائم على المدخل الجمالي في تدريس اللغة االنجليزية في مجتمعات أخرى ،وقد

يتطلب إجراء دراسات أخرى الختبار هذا البرنامج لمدة أطول  ،بحيث تشمل الدراسات أو
البحوث عدة وحدات دراسية ،وكذلك دراسة متغيرات أخرى مثل :مهارات التواصل ،التغيير

المفاهيمي ،والتفكير الناقد ،والتفكير الفوق معرفي ،والتفكير اإلبداعي .كما توصي هذه الدراسة
بإجراء دراسات مماثلة لهذه الدراسة في مواد أخرى.
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