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 :مصهل٘ البشح

 تمثمت مشكمة البحث الحالي في االجابة الحالي في اإلجابة عف األسئمة التالية: 
 ما المفاىيـ الفنية الالزمة لتالميذ الصؼ السادس االبتدائي؟  -1
( في تنمية  (Web Questsما أثر استخداـ إستراتيجية الرحالت المعرفية عبر الويب  -2

 ي تالميذ الصؼ السادس االبتدائي؟ بعض المفاىيـ الفنية لد
( عمى  (Web Questsما أثر استخداـ إستراتيجية الرحالت المعرفية عبر الويب  -3

 االتجاه نحو مقرر التربية الفنية لدي تالميذ الصؼ السادس االبتدائي؟

ىدؼ البحث الحالي إلى تقصي أثر استخداـ  الرحالت المعرفية عبر الويب  أٍداف البشح:
(Web Quests) :تنمية المفاىيـ الفنية لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي.  -عمى 

 االتجاه نحو مقرر التربية الفنية. -

 وقد توصؿ البحث الحالي إلى النتائج التالية::  ىتاٜر البشح
يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجات تالميذ مجموعتي البحث) التجريبية  -1

 المفاىيـ الفنية لصالح تالميذ المجموعة التجريبية. والضابطة( في اختبار
يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجات تالميذ مجموعتي البحث) التجريبية  -2

والضابطة( في مقياس االتجاه نحو مقرر التربية الفنية لصالح تالميذ المجموعة 
 التجريبية.

ب كويست مف مصادر لمتعمـ وُيرجع البحث ذلؾ إلى :ما تتضمنو استراتيجية الوي
وبخاصة مواقع الويب التعميمية المرتبطة بموضوعات التربية الفنية قد أسيـ في تنمية 

 لدى التالميذ.نحو مقرر التربية الفنية يجابي اإلتجاه واال المفاىيـ الفنية 
 -المفاىيـ الفنية  - (Web Quests)الرحالت المعرفية عبر الويب كممات افتتاحية: 

 جاه واالت
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 : مكدم٘ البشح 

تؤكد التربية الحديثة عمي التربية مف خالؿ الفف وتعتبره أساس لمتربية السميمة      
 بجميع فروعيا تساعد فالتربية الفنية

عمي تربية النشء وتكويف العادات واالتجاىات والقيـ التي تعيف عمي تكامؿ الشخصية مف  
 جميع جوانبيا.

 ألحاسيسػػومتنفسػػا العمميػػة التربويػػة حيػػث يجػػد فييػػا المػػتعمـ  مػػف والتربيػػة الفنيػػة جػػزء    
نيػػا تنمػػى قدراتػػو كمػػا أيػػر عػػف مشػػاعره بصػػدؽ الفرصػػة لػػو لمتعبإتاحػػة وانفعاالتػػو مػػف خػػالؿ 

 (  1، 2009جدة سميـ ، مابد الحميـ ، و ع) زينب  االبتكارية
رات ومػا يتكػوف معمومػات وميػا مػف الفنػيوذلؾ مف خالؿ اىتماميا بكؿ ما يرتبط بالعمػؿ     

، النشػار لػرحمففػي الحيػاة )عبػد امف اتجاىات وقػيـ فنيػة تػنعكس عمػى سػموؾ المػتعمـ العػاـ 
 .(9، 2006، وآخروف

( عمى أف اكتساب المفاىيـ 215، 2014وتؤكد دراسة مالؾ حميد ومحمد جويعد )
تربويًا ميمًا الفنية بصورة سميمة مف األمور التي يجب االىتماـ بيا ومراعاتيا، إذ تعد ىدفًا 

في جميع مستويات التعميـ ويسيؿ عممية بناء المناىج ويحسف مف التعميـ والتعمـ، وذلؾ 
 ألف المفاىيـ الفنية تؤدى دورًا فعااًل في تحصيؿ الطمبة وتمكنيـ مف الوصوؿ لمتعميمات. 

و في ولممفاىيـ أىمية كبيرة ألنيا تزود المتعمـ بوسيمة يستطيع بيا أف يواكب النم      
المعرفة، إذ أنيا تساعد عمى انتقاؿ أثر التعمـ، وبالتالي تقمؿ الحاجة إلى إعادة التعميـ عند 
مواجية أي جديد ىذا إلى جانب أنيا تساعد عمى التوجيو والتخطيط والتنبؤ بأي نشاط 

(Peters, 2010 55 كما تزيد المفاىيـ مف اىتماـ المتعمميف وقدرتيـ عمى استخداـ ،)
كتشاؼ الميارات )وظائؼ ال -Alعمـ إلكتشاؼ وتعمـ أشياء جديدة وتعمـ المبادئ وا 

Tarawneh, 2016, 345.) 
الفنية فالبد مف تعدد مصػادر المعرفػة مػف خػالؿ االبحػار  لمفاىيـا ىذهيتـ اكتساب  يولك    

 الويػب كويسػت إستراتيجية استخداـوىو  ووىذا ما تحاوؿ الدراسة الحالية عمم، عبر االنترنت
 . تالميذالفنية لم المفاىيـبعض  تنمية يف
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وقد أطمؽ  عمى ىذه الطريقة مف التعمػيـ الػرحالت المعرفيػة عبػر الويػب كويسػت وىػي 
تعػػد أسػػموب مػػف أسػػاليب الػػتعمـ اإللكترونػػي الػػذي يسػػاعد عمػػى تحسػػيف عمميػػة التعمػػيـ حيػػث 

إلنترنت مػف جيػة يجمع بيف التخطيط التربوي والتعميمي مف جية وبيف استخداـ الحواسيب وا
 (.70، 2004أخرى )مؤنس طيبي، 

ويعتبر الويب كويست نموذج بنائي، حيث أنػو يضػع الطالػب )الرحالػة أو المستكشػؼ( 
في قمب العممية التعميمية التربوية بمنحو فرصة البحث عف أجوبػة الميػاـ الموكولػة إليػو فػي 

 .(Schweizer&Kossow, 2007,26)زخـ وثائقي ىائؿ 
ت نشػػاط تكنولػػوجي فػػي كمػػو أو معظمػػو قػػائـ عمػػى االستقصػػاء، بحيػػث والويػػب كويسػػ

يمكف عمؿ الطالباتفي بيئات تعاونية أو كنظاـ مجموعػات لمعرفػة وتعمػـ المعمومػات المرتبطػة 
أنفسػيـ لمتكنولوجيػا لمحاولػة إكمػاؿ الميمػة  بالوحدات الدراسية، مف خالؿ استخداـ الطالبػات

 (Lara & Repara, 2007,18).ولية تعمميـ العممية، فبذلؾ يتحمؿ الطالباتمسئ
بأنيا مػدخؿ قػائـ  (Zheng, 2008,9)ويؤكد عمى ىذا المعني تعريؼ زىنج وآخريف 

عمى االستقصاء في شبكة اإلنترنت، والذي احتؿ اىتمامًا كبيػرًا مػف المػربيف فػي تكاممػو عمػى 
جانػػب آخػػر تعػػد  نطػػاؽ واسػػع مػػع المنػػاىج الدراسػػية والتعمػػيـ العػػالي، ىػػذا مػػف جانػػب، ومػػف

وتوسػيع  طريقة سيمة ومنطقية لإلبحار المعرفػي عمػى شػبكة اإلنترنػت لتعميػؽ فيػـ الطالبػات
 تفكيرىـ حوؿ الموضوعات التي يمكف بحثيا. 

( باستخداـ الرحالت المعرفية عبر الويب 2013وكذلؾ أوصت دراسة ميرفت الطويمعي )  
التحصيؿ الدراسي عند جميع مستويات  أثناء التدريس لما ليا مف أثر إيجابي عمى تنمية

بموـ المعرفية ، كما نادت بإدراج ىذه اإلستراتيجية في المناىج التعميمية لتصبح جزًءا 
أساسًيا مف العممية التعميمية ، واالبتعاد عف طرؽ التدريس التقميدية لما تتصؼ بو ىذه 

ا فالبحث الحالي يسعى التشويؽ فييا، لذ رالطرؽ مف محدودية الفائدة ولعدـ توافر عنص
إلى تقصي أثر استخداـ الويب كويست في تدريس التبية الفنية عمى تنمية بعض المفاىيـ 

 الفنية واالتجاه نحو المادة لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي.
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 مصهل٘ البشح : 

تجاىػػات عنػػد اال لمقػػيـ و  ىػػو مؤسػػس بقػػدر مػػا ويػػفالفػػف لػػيس مجػػرد وسػػيمة لمتر  أصػػبح    
مختمػػؼ  فػػي الفنػػيبالجمػػاؿ والتػػذوؽ  اإلحسػػاسقػػدرة الفػػرد عمػػى  ينمػػي الػػذيفيػػو  .الػػنشء

 مجاالت الحياة 
 .(140،  1993،  المقاني) فاروؽ 

، وسػميـ شخصػيتو فػيبنػاء جيػؿ متكامػؿ  فيتساعد  س التيالتربية الفنية مف أىـ األسو     
 .(150،  1980محمود الشاؿ ، سموكو. ) في ذوقو، ومتميز في
فػػي ساسػػية لالرتقػػاء بالػػذوؽ العػػاـ األمػػور األمػػف  المفػػاىيـ الفنيػػةب ىتمػػاـاال ألف راً ونظػػ    

 .  سنيـ تمؾ القيـبناء منذ حداثة األنفوس  فيث نب فأ، فانو يجب المجتمع
ميػػارات  واسػػتخداـالمػػتعمـ معمومػػات لفظيػػة خاصػػة بالتربيػػة الفنيػػة  تنميػػة وىػػذا يتطمػػب    
 (.Jens, 2018, 6.) دراكيةاإلالقدرة  إلى ةضافباإل، يةكحر 
ىنػػاؾ  إال أفمراحػػؿ التعمػػيـ العػػاـ  فػػيبتػػدريس التربيػػة الفنيػػة  االىتمػػاـوعمػػى الػػرنـ مػػف     

ود الفػػروؽ الفرديػػة بػػيف منيػػا وجػػ التعميمػػةتواجػػو القػػائميف بالعمميػػة  التػػيبعػػض المشػػكالت 
 راتيـ لمتعمـ .استعداداتيـ وقدراتيـ وميا فييتساووف  ال المتعمميف أف ، حيثالمتعمميف

 فػيظمػوا مقيػديف  أنيػـ إالبػيف التالميػذ الفػروؽ الفرديػة  أىميػةبعض المعمميف  أدرؾوقد     
 العربيػة مػا المػدارسمعظػـ  فػيأف نظػاـ التعمػيـ  ، كمػاوطرؽ تعميـ تقميدية تدريسيـ بمقررات

 يراعى الفروؽ الفردية بالشكؿ األمثؿ . يزاؿ ال
الػػبعض يسػػيطر عمػػي  ال يػػزاؿثانويػػة  عمػػي أنيػػا مػػادةالفنيػػة التربيػػة  إلػػيكمػػا أف النظػػر     

ولكػػف مػػع  دراسػػتيا متربيػػة الفنيػػة المقػػررموضػػوعات لفينػػاؾ  ،فػػي المرحمػػة االبتدائيػػة  خاصػػةً 
 عػػدة موضػػوعات يػػتـ تكميػػؼ التالميػػذ ا واسػػتبداليا بخطػػة دراسػػية بيػػااألسػػؼ يػػتـ تيميشػػي

 إلػيممػا دعاىػا ، االبتدائيػةبعض المػدارس لػزيارتيػا الباحثة أثناء  ووىذا ما الحظت،  برسميا
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وكػػاف  فػػي مجػػاؿ التربيػػة الفنيػػة . أي مفتوحػػة مػػع المعممػػيف والمػػوجييفعمػػؿ اسػػتطالعات ر 
 .  السادس االبتدائيلمصؼ  ةالمقرر الموضوعات التركيز عمي الكتاب 

عمػػػي بعػػػض  الموضػػػوعات المقػػػررة تشػػػتمؿ انػػػت معظػػػـ انراء تنػػػدرج حػػػوؿ أف ىػػػذهوك     
 ،خاصػػة فػػي ظػػؿ الفػػروؽ الفرديػػةصػػعوبة فػػي فيميػػا واكتسػػابيا  التػػي يجػػد التالميػػذـ المفػػاىي

التي يكمػؼ االكتفاء بتدريس بعض موضوعات الرسـ  إلي ولذلؾ فاف معظـ المعمموف يمجأوف
 .بيا التالميذ

، ) منػى عمى نتائج بعض البحوث والدراسات المرتبطة بالبحػث، ومنيػا دراسػة  وباالطالع    
(، ودراسػػػػػػػػػة  Marr2000(، ودراسػػػػػػػػػة )Topping2000(، ودراسػػػػػػػػػة )2000، أحمػػػػػػػػػد

(Veerkamp 2001 (، ودراسػػة ) 2001،ود(، ودراسػػة) رحػػاب محمػػTaylor 2002  ،)
تػػػدني إلػػػى أشػػػارت  يوالتػػػ (2017عمػػػر خميػػػؿ،(،ودراسػػػة)  2003ودراسػػػة ) ىػػػدى محمػػػد، 

كامػؿ المعرفػة فػي مختمػؼ التخصصػات، وضػرورة ت طػالبالميارات األدائية الالزمة لم وضعؼ
النظرية بالميػارات األدائيػة، وذلػؾ باختيػار الطػرؽ والوسػائؿ المناسػبة .لتحقيػؽ ىػذا اليػدؼ. 
وأيًضػػا اىتمػػت بضػػرورة تنميػػة وتطػػوير عمميػػة التػػدريس، وتنميػػة المفػػاىيـ الفنيػػة والميػػارات 

 الطالب ىاليدوية لمتربية الفنية لد
تسػاعد فػي التبمػب عمػي الفػروؽ  سػتراتيجيةإالتفكيػر فػي تبنػي  إلػيدعي الباحثػة  ىذا ما    

تحسػيف ، و  االبتػدائي السػادسالصػؼ  ميػذلتال الفنيػةالمفػاىيـ  تعمُػـالفردية مع تيسير عممية 
 . االتجاه نحو المادة

 البشح: أشٝل٘

  اإلجابة عف األسئمة التالية:حاوؿ البحث الحالي     
 االبتدائي؟ تالميذ الصؼ السادس ما المفاىيـ الفنية الالزمة ل -1
 تنميػة فػي(  (Web Questsالويػب  الرحالت المعرفية عبر ما أثر استخداـ إستراتيجية -2

 االبتدائي؟  الصؼ السادس ـ الفنية لدي تالميذبعض المفاىي
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( عمػػى  (Web Questsمػػا أثػػر اسػػتخداـ إسػػتراتيجية الػػرحالت المعرفيػػة عبػػر الويػػب  -3
 تالميذ الصؼ السادس االبتدائي؟االتجاه نحو مقرر التربية الفنية لدي 

 ف البشح:اٍدأ

 Web)اسػتخداـ  الػرحالت المعرفيػة عبػر الويػب  ىػدؼ البحػث الحػالي إلػى تقصػي أثػر     
Quests) :عمى 

 .تالميذ الصؼ السادس االبتدائيتنمية المفاىيـ الفنية لدى   -
 االتجاه نحو مقرر التربية الفنية. -

 فرّض البشح:

 بار صحة الفرضيف التالييف:حاوؿ البحث الحالي اخت 
التجريبيػة  مجموعتي البحث)يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجات تالميذ  -3

 في اختبار المفاىيـ الفنية لصالح تالميذ المجموعة التجريبية. (والضابطة
مجموعتي البحث) التجريبيػة يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجات تالميذ  -4

ي مقيػػاس االتجػػاه نحػػو مقػػرر التربيػػة الفنيػػة لصػػالح تالميػػذ المجموعػػة فػػ والضػػابطة(
 التجريبية.

 أٍنٔ٘ البشح : 

 تنبع أىمية ىذا البحث مف كونو قد يسيـ في تحقيؽ ما يمي :        
تزويد مصممي برامج التعميـ االبتدائي بإحدي إستراتيجيات التدريس الحديثة التي تدمج  -1

 التعميمية. التكنولوجيا في العممية
 يمكف تالميذ المرحمة االبتدائية مف اكتساب المفاىيـ الفنية الالزمة ليـ.  -2
تطوير تدريس التربية الفنية ، وتجديده في ظؿ التطورات المتالحقة فػي مجالي طرؽ  -3

 التدريس الحديثة، وتكنولوجيا التعميػـ.
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 سدّد البشح : 

 اقتصر البحث الحالي عمي: 
بمدرسػػة جامعػػة االبتػػدائي تالميػػذ الصػػؼ السػػادس ث التػػي تمثمػػت فػػي البحػػ ةمجموعػػ -1

 إلػػي بػػنفس الطريقػػة ثػػـ تقسػػيميا،  عشػػوائية طريقػػةحيػػث تػػـ اختيارىػػا ب أسػػيوط االبتدائيػػة 
بالفصػػػؿ الدراسػػػي الثػػػاني لمعػػػاـ الدراسػػػي . تجريبيػػػةواألخػػػرى ضػػػابطة  إحػػػداىامجمػػػوعتيف 

 . لكؿ مجموعة( تمميذ 30) ـ. بمغ عددىـ2019-ـ2018
الػػرحالت المعرفيػػة عبػػر إسػػتراتيجية التػػدريس المسػػتخدمة ىػػي : إحػػدى اسػػتراتيجيات  -2

 .  ( Web Questsالويب )
الفنيػػة المفػػاىيـ الخاصػػة ب لقائمػػة: تػػـ تحديػػدىا مػػف خػػالؿ االفنيػػة المقيسػػة لمفػػاىيـا -3

 فنيػةفػي التربيػة ال ةالمقرر  الموضوعاتوفي ضوء  االبتدائيتالميذ الصؼ السادس الالزمة ل
 وىي : 

 :ىيأ( مفيـو الزخرفة : يتضمف عدة مفاىيـ فرعية 
 التكرار   -        الزخرفة اليندسية  - الزخرفة اإلسالمية             -

 ب( مفيـو الموف : يتضمف عدة مفاىيـ فرعية ىي:
 األلواف الثالثية . -األلواف الثنائية ) الفرعية (  -األلواف األساسية .             -

 ج( مفيـو الطباعة : يتضمف عدة مفاىيـ فرعية ىي : 
 .الطباعة بالعناصر الصناعية -      الطباعة بالعناصر الطبيعية ػ  -        ػ المممس  -

 مصطلشات البشح :

 اإلشرتاتٔذٔ٘: 

ؼ ( بأنيا "مجموعة تحركات المعمـ داخؿ الص 36،  ـ2008)   فتح اهلليعرفيا مندور     
 .عدة مسبقاً المُ  التدريسيةىداؼ األتحقيؽ  إلىكؿ منتظـ ومتسمسؿ تيدؼ تحدث بش التي
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 أقصى إلى مكاناتاإلتوظيؼ  فف بأنيا(  222 ،221ـ ، 2002)صبريعرفيا ماىر يُ  و    
 .لتحقيؽ ىدؼ ما وأعمؿ معيف  إلنجاز استخداميايتـ  وأساليبوىى طرؽ ، حد ممكف

بالتمميذات ؿ ولموص إتباعيايتـ  التيوعة الخطوات " مجم بأنيا إجرائياعرفيا الباحثة وتُ     
 ." مف الفيـ والتطبيؽ في مجاؿ التربية الفنية عاؿمستوى  إلىمجموعة البحث 

 (  : Web Questالرسالت املعرفٔ٘ عرب الْٓب )الْٓب نْٓصت  

 أو استراتيجية :  ( الويب كويست بأنو72، 2012يعرؼ عمى جمعة وباراـ أحمد )       
 التعميـ المعمومات )اإلنترنت( في وشبكة استخداـ الكمبيوتر عمى قائـ والتعمـ لمتدريس مدخؿ

 المتعمـ أماـ الفرصة إلتاحة المعاصر التعمـ والتدريس حوسبة بيئات فكرة وتعكس والتعمـ،
 معنى ذات أنشطة خالؿ مف ليا ومتسمسمة مخطط بطريقة والتساؤؿ والتقصي لمبحث
رشاد المعرفة بتوجيو مف ولالستزادة بنفسو رفةالمع بناء عمي تساعده  . المدرس  مف وا 
( بأنيا إستراتيجية البحوث الموجية التي تقـو عمى 167، 2013ويعرفيا مندور )     

أنشطة تربوية ىادفة وموجية استقصائًيا ، تستند إلى عمميات البحث في المواقع المختمفة 
لمطمبة والمتوافرة عمى شبكة اإلنترنت ، والمحددة ذات العالقة المباشرة بالميمات الموكمة 

مف قبؿ المعمـ ؛ بيدؼ الوصوؿ الصحيح والمباشر إلى المعمومات المطموبة بأقؿ وقت 
 وجيد ممكنيف .

وتعرفيا الباحثة بأنيا : أنشطة تعميمية استقصائية موجية تتـ مف خالؿ اإلبحار في       
ـ خالليا التمميذ ميارات البحث واالستقصاء ؛ مواقع محددة عبر شبكة االنترنت ، يتعم

نتاج بناء عمى وتشجعو إليو ؛ ليتعمـ مف خالؿ ىذه  نقميا مف بدالً  بنفسو المعرفة وا 
 األنشطة بعض المفاىيـ الفنية ويتكوف لديو اتجاه إجابي نحو مقرر التربية الفنية.
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 :املفأٍه الفئ٘

مصطمح ذىني، لمخصائص المشتركة  ( بأنيا 98، 2002عرفيا ماىر صبري)         
لمجموعة مف األشياء أو األحداث التػي تميزىا عف نيرىا، ويعطى ىذا التصور اسًما أو 

 مقترًحا"
المفاىيـ الفنية بأنيا مصطمح فني ُيطمؽ عمى عممية (  2010،39تعرؼ زينب أحمد )و     

حقائؽ أو مواقؼ أو  ما في مجاؿ التربية الفنية، وىي رمز يدؿ عمى إدراؾ عالقات بيف
 ظواىر فنية مختمفة .

( إلى المفيـو العممي عمى أنو Zaytoon, 2013, 245في حيف أشار زيتوف )     
عمميو عقميو يتـ عف طريقيا تنظيـ المعمومات حوؿ صفات شيء أو حدث أو سمات أو 

 حقائؽ مشتركة.
 االجتاِ: 

التجػػػاه عمػػػي أنػػػو " حالػػػة مػػػف ( ا 7ـ،2003أحمػػػد المقػػػاني، وعمػػػي الجمػػػؿ،)  عرفػػػا      
 االستعداد تولد تأثيرًا دينامكيا عمى استجابة الفرد، وتساعده عمى اتخاذ القرارات المناسبة،

 سواء أكانت بالرفض أـ اإليجاب فيما يتعرض لو مف مواقؼ ومشكالت".    
 ( بأنو الموقؼ الػذي يتخػذه الفػرد أو322، 2005و يعرفو  ماىر صبري ،محب كامؿ )     

االسػػتجابة التػػي يبػػدييا إزاء شػػيء أو حػػدث معػػيف سػػواء بػػالقبوؿ أو الػػرفض نتيجػػة مػػروره 
 بخبرة معينة تتعمؽ بذلؾ الشيء أو الحدث .

وتعرؼ الباحثة االتجاه إجرائيػا بأنػو االسػتجابة التػي يظيرىػا المػتعمـ بػالقبوؿ أو الػرفض      
ـ إجرائيػا بالػدرجات التػي يحصػؿ عمييػا نحو دراسة وتعمـ التربية الفنية ، و يعبر عنيػا المػتعم

 في مقياس االتجاه نحو مقرر التربية الفنية. 
 املْاد التعلٔنٔ٘ ّ أدّات البشح:

 البتدائية ) مف اعداد الباحثة(.المفاىيـ الفنية الالزمة لتالميذ الصؼ السادس اقائمة  -1
   اعداد الباحثة(. ) مف لتالميذ الصؼ السادس االبتدائي. اختبار المفاىيـ الفنية -2
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مقياس االتجاه نحػو مقػرر التربيػة الفنيػة لتالميػذ الصػؼ السػادس االبتػدائي) مػف اعػداد  -3
 الباحثة(.

كتيػػب التمميػػذ يشػػتمؿ عمػػى موضػػوعات التربيػػة الفنيػػة المقػػررة لتالميػػذ الصػػؼ السػػادس  -4
. ) (Web Quests)االبتدائي مصانة وفقًا الستراتيجية الرحالت المعرفية عبػر الويػب 

 مف اعداد الباحثة(.
دليؿ لممعمـ يوضػح لػو كيفيػة السػير فػي تػدريس التربيػة الفنيػة لتالميػذ الصػؼ السػادس  -5

) مػف  .(Web Quests)االبتدائي باستخداـ إستراتيجية الرحالت المعرفية عبػر الويػب 
   اعداد الباحثة(.

 : خطْات البشح ّإدراٛاتُ 

 : اإلطار اليعرٖ للبشحإعداد أّاًل : 

 ـ إلقاء الضوء عمي: تمف خالؿ فحص بعض الكتب واإلطالع عمي بعض الدراسات السابقة 
 فاىيـ الفنية في التربية الفنية.الم )أ(   
 .(Web Quests)الرحالت المعرفية عبر الويب )ب( إستراتيجية  
 )ج( االتجاه نحو مقرر التربية الفنية.   

 اإلطار التذرٓيب للبشح:  إعداد ثاىًٔا: 

 أ( بياٛ أدّات البشح ّتصنل : )

 البتػدائي وعرضػيا عمػي مجموعػة تالميذ الصؼ السػادس االفنية الالزمة ل المفاىيـقائمة  -1
 مف السادة المحكميف في مجاؿ التربية الفنية. 

االبتػػدائي وعرضػػو عمػػي مجموعػػة مػػف لتالميػػذ الصػػؼ السػػادس  اختبػػار المفػػاىيـ الفنيػػة -2
 لتربية الفنية والتقويـ التربوي. السادة المحكميف في مجاؿ ا
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، وعرضػػػػو عمػػػػي مجموعػػػػة مػػػػف السػػػػادة  مقيػػػاس االتجػػػػاه نحػػػػو مقػػػػرر التربيػػػػة الفنيػػػة -3
 .المحكميف
وفقػًا  االبتػدائيتالميػذ الصػؼ السػادس لضوعات التربية الفنيػة المقػررة مو  صيانة)ب( إعادة 

موعػة مػف وعرضػو عمػي مج(Web Quests) الػرحالت المعرفيػة عبػر الويػب لمعػايير 
 السادة المحكميف.

تالميػػذ الصػػؼ ل)ج( إعػػداد دليػػؿ لممعمػػـ يوضػػح لػػو كيفيػػة السػػير فػػي تػػدريس التربيػػة الفنيػػة 
 Web)الػػػرحالت المعرفيػػػة عبػػػر الويػػػب باسػػػتخداـ إسػػػتراتيجية االبتػػػدائي السػػػادس 
Quests)  . 

 التجربة االستطالعية. ؽ( تطبيد)
بطريقػػة  –االبتػػدائي ذ الصػػؼ السػػادس تالميػػمػػف  ساسػػية( اختيػػار مجموعػػة البحػػث األىػػػ)

 تجريبية واألخرى ضابطة. لطريقة نفسيا إلي مجموعتيف إحداىابا ياعشوائية وتقسيم
 عمي المجموعتيف  ، و مقياس االتجاه(اختبار المفاىيـ الفنية) أدوات البحث( تطبيؽ و)

مجموعػة البحػث  بيػدؼ التعػرؼ عمػي مسػتوي تالميػذ –) الضابطة والتجريبية ( تطبيقًا قبميًا 
 الفنية. المفاىيـ في 

( تػػدريس التربيػػة الفنيػػة لممجموعػػة الضػػابطة بالطريقػػة التقميديػػة، ولممجموعػػة التجريبيػػة ز)
   -فقًا لمخطوات التالية:  (Web Quests)تخداـ الرحالت المعرفية عبر الويبباس

عػػديًا عمػػي بتطبيقػػًا ، و مقيػػاس االتجػػاه( اختبػػار المفػػاىيـ الفنيػػةأدوات البحػػث) ( تطبيػػؽ ح) 
 مجموعتي البحث ) الضابطة والتجريبية(. 

 ( معالجة النتائج إحصائيًا وتحميميا وتفسيرىا. ط)
 ( تقديـ بعض التوصيات والبحوث المقترحة في ضوء نتائج البحث. ي)
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 للبشح: اإلطار اليعرٖ

 ( Web Quests: الرسالت املعرفٔ٘ عرب الْٓب ) احملْر األّل

 املعرفٔ٘: مفَْو الرسالت

بػػدأت فكػػرة األخػػذ بفمسػػفة الػػتعمـ النشػػط إلكترونيػػًا وتنويػػع التػػدريس تأخػػذ مكانتيػػا فػػي 
السياسات التعميمية، عمى أسػاس أنيػا الحػؿ لكثيػر مػف مشػكالت الػتعمـ، حيػث أنيػا تؤكػد أف 
المتعمـ يعد محور العممية التعميمية وىو اليػدؼ، وتنويػع التػدريس يعنػي األخػذ فػي الحسػباف 

ؼ خمفيات المتعمميف المعموماتية وتنويعيا، ومدى اسػتعداداتيـ لمػتعمـ، وأنمػاط تعمميػـ، اختال
 ثـ االستجابة ليذه المتبيرات بتنويع التدريس .

أو الػرحالت  (Web Quests)تعددت مسميات الرحالت المعرفية مثؿ الويب كويسػت 
و االستقصػػاء الشػػبكي، إال المعرفيػػة عبػػر الويػػب أو رحػػالت الػػتعمـ االستكشػػافية أو اإلبحػػار أ

أنيا تشترؾ جميعًا في مفاىيميا العامة ومكوناتيا األساسية فيػي تحتػوى عمػى مػادة مرتبطػة 
 بأىداؼ سموكية تخدـ المناىج الدراسية وتساندىا.

صاحب فكرة الويب كويست الػرحالت المعرفيػة عبػر  (Dodge, 1997)فيعرؼ دودج 
عمػػى االستقصػػاء والتسػػاؤؿ والبحػػث واالكتشػػاؼ، الويػػب بأنيػػا طريقػػة تػػدريس جديػػدة تعتمػػد 

تيدؼ إلى تنمية القدرات الذىنية المختمفة لدى الطالػب وتعتمػد جزئيػًا أو كميػًا عمػى المصػادر 
اإللكترونيػػة الموجػػودة عمػػى الويػػب، والمنتقػػاة مسػػبقًا، مػػع إمكانيػػة دمػػج مجموعػػة أخػػرى مػػف 

 ي مصادر أخرى لممعرفة.المصادر مثؿ المجالت والكتب واألقراص المدمجة، أو أ
إسػتراتيجية الويػب  (Fiedler & Allen, 2002)كمػا يعػرؼ كػؿ مػف فيػدلر وآلػيف 

كويسػػػت بأنيػػػا نشػػػاط تعميمػػػي قػػػائـ عمػػػى اإلنترنػػػت، يػػػدور حػػػوؿ مشػػػكمة حقيقيػػػة مػػػف واقػػػع 
اىتمامػػات الطمبػػة، بحيػػث يسػػتخدـ الطمبػػة ميػػارات التفكيػػر المتنوعػػة مػػف خػػالؿ التعػػرؼ عمػػى 
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لوصػوؿ إلػى حمػوؿ أو آراء ختمفة مف المصادر اإللكترونية المتعددة بيدؼ اعدة أوجو نظر م
 في حؿ المشكمة.تساعدىـ 

( بأنيػا  (Schweizer & Kossow ,2007, 29كمػا عرفيػا شػويزر و كوسػو 
"طريقػػة سػػيمة ومنطقيػػة لإلبحػػار المعرفػػي عمػػى شػػبكة اإلنترنػػت لتعميػػؽ فيػػـ الطالباتوتوسػػيع 

 ي يمكف بحثيا".تفكيرىـ حوؿ الموضوعات الت
الويب كويسػت بأنيػا طريقػة  (Ikpeze & Boyd, 2007,55)كما يري إكبيز وبويد 

تدريس تساعد الطالػب وتسػمح لتفكيػره بػالنظر لممواضػيع قيػد البحػث بشػكؿ ناقػد، فضػاًل عػف 
 تعزيز وتطوير استخداـ العديد مف الميارات التي يمكف بيا أف يدافع عف آراءه.

( الويػػب كويسػػت بأنيػػا: "أنشػػطة 209: 2008مػػد نوفػػؿ )وعػػرؼ محمػػد الحيمػػة ومح
تربويػػة ىادفػػة وموجيػػة استقصػػائيًا تعتمػػد عمػػى عمميػػات البحػػث فػػي شػػبكة اإلنترنػػت بيػػدؼ 

 الوصوؿ الصحيح والمباشر إلى المعمومة محؿ الجيد بأقؿ وقت وجيد ممكنيف".
تـ مػػف ( بأنيػػا: "رحمػػة معرفيػػة عبػػر الويػػب يػػ374: 2011كمػػا عرفتيػػا ىويػػدا سػػعيد )

خالليا دمج شبكة اإلنترنت في العمميػة التعميميػة، تعتمػد عمػى أسػموب االستقصػاء والتسػاؤؿ 
والبحػػث واالكتشػػاؼ، تيػػدؼ إلػػى تنميػػة القػػدرات العقمية،ومسػػاعدتو عمػػى اسػػتثمار وقتػػو مػػف 

 حيث التركيز عمى استخداـ المعمومات وليس البحث عنيا فقط".
 :(Web Quests)أىْاع الرسالت املعرفٔ٘ عرب الْٓب

تختمؼ نوعية الويب كويست وفقًا لنوعية الميمػة الموكمػة لممػتعمـ واليػدؼ منيػا، فقػد 
تكوف الميمػة جػواب لسػؤاؿ بسػيط يتطمػب اسػترجاع لممعمومػات، أو قػد تكػوف الميمػة معقػدة 

 بحيث تتضمف عرض وبحث يعتمد عمى وسائط متعددة عبر اإلنترنت.
 نوعيف ىما: وقد تـ تصنيؼ الرحالت المعرفية إلى

 (Dodge, 1997, 7-9), (Chatel & Nodel, 2002, 3), (Lamb, 
 (.172، 2013(، )مندور فتح اهلل، 25، 2009)صفية سيؼ،   ,(38:40 ,2004
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 Short-term Web Questالرسالت املعرفٔ٘ قصريٗ املدٚ:  -1
 مدتيا: مف حصة إلى أربعة حصص. -
 كتسابيا وفيميا واسترجاعيا.ىدفيا: الوصوؿ إلى مصادر المعمومات وا -
 متطمباتيا: عمميات ذىنية بسيطة كالتعرؼ عمى مصادر المعمومات واسترجاعيا. -
اسػػػتخداميا: مػػػع المبتػػػدئيف وكمرحمػػػة أوليػػػة لمتحضػػػير لمػػػرحالت المعرفيػػػة طويمػػػة  -

 المدى.
 تقويميا: يقدـ المتعمـ مصادر الرحمة في شكؿ بسيط مثؿ الئحة بعناويف الموقع. -
 Short-term Web Questلرسالت املعرفٔ٘ طْٓل املدٚ: ا -2
 مدتيا: مف أسبوع إلى شير كامؿ. -
 ىدفيا: اإلجابة عمى أسئمة محورية لميمة العمؿ وتطبيؽ المعرفة. -
 متطمباتيا: عمميات ذىنية متقدمة كالتحميؿ والتركيب والتقويـ. -
 متقدمة. استخداميا: طالب قادريف عمى التحكـ في أدوات حاسوبية -
تقويميػػا: يقػػدـ المػػتعمـ حصػػاد الرحمػػة فػػي شػػكؿ عػػروض شػػفوية أو شػػكؿ مكتػػوب  -

 لمعرض عمى الشبكة.
 :(Web Quests)مسآا الرسالت املعرفٔ٘ عرب الْٓب

(Dodge, 1995)  ،ىويػدا سػعيد، 13، 2008، )ياسر بيػومي ووداد إسػماعيؿ( ،)
(، )حسػني عبػػد 2011(، )زيػػاد الفػار، 25، 2009(، )صػفية سػيؼ، 377، 2011
 (.2011الحافظ، 
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الويب كويست تمػنح المتعممػيف ميمػات متعػددة تمكػنيـ مػف اسػتخداـ خيػاليـ  -
والتأمػػؿ فػػي المعرفػػة التػػي يتعػػامموف معيػػا، بحيػػث تتػػاح ليػػـ الفرصػػة لػػتعمـ 

 الميارات العممياتية وحؿ المشكالت.
ذا تكسػػب الطمبػػة ميػػارة البحػػث عمػػى شػػبكة اإلنترنػػت بشػػكؿ فاعػػؿ ومنػػتج، وىػػ -

 يتجاوز مجرد كونيـ متصفحيف لمواقع اإلنترنت.
 زيادة الخبرة التعميمية وتوظيؼ اإلنترنت في التعميـ. -
تعػػػػد نمطػػػػًا تربويػػػػًا بنائيػػػػًا ألنيػػػػا تتمحػػػػور حػػػػوؿ نمػػػػوذج المػػػػتعمـ الرحػػػػاؿ  -

 والمستكشؼ.
وسيمة تعميمية تربوية جديدة تيدؼ إلى تقديـ نظاـ تعممي جديد لمطمبػة وذلػؾ  -

 نترنت في العممية التعميمية.عف طريؽ دمج اإل 
وسيمة تعميمية مرنة يمكف استخداميا في جميػع المراحػؿ الدراسػية وفػي كافػة  -

 المواد والتخصصات.
تعتبػػر مػػف أسػػاليب التػػدريس التػػي تثيػػر تفكيػػر الطمبػػة، وتػػزوده بالمزيػػد مػػف  -

المعمومػػػات عػػػف طريػػػؽ البحػػػث واالستقصػػػاء، واالنطػػػالؽ إلػػػى فضػػػاء أوسػػػع 
 مـ والطمبة مواكبة كؿ جديد.يستطيع فيو المع

تعد طريقة رائعػة إلشػباؿ الطمبػة وتفعيػؿ دورىػـ مػف خػالؿ مجموعػة األنشػطة  -
 ذات المعني مف أجؿ الفيـ المعرفي المتسمسؿ والمخطط لو.

 استبالؿ التقنيات الحديثة بما فييا شبكة اإلنترنت ألىداؼ تعميمية. -
عميػػؽ ومػػػدروس تتػػيح الفرصػػة لمطمبػػة البحػػث فػػػي مواضػػيع محػػددة بشػػكؿ  -

 وموجو مف مصادر منتقاة ومعدة مسبقًا مف قبؿ المعمـ.
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تسمح لمطمبة باإلطالع والبحث عف مصادر ووثائؽ أصمية في اإلنترنت، تثري  -
 أفكارىـ، وتؤكد ليـ الحقائؽ.

 :(Web Quests)العياصر املهْى٘ للرسالت املعرفٔ٘ عرب الْٓب

 ء الرحالت المعرفية وىي:تـ االتفاؽ عمى وجود سبعة عناصر أساسية لبنا
(Chatel & Nodell, 2002; 4-10), (Dodge, 2005), (Macgregor & 
Lou, 2005; 162), (Raulston & Moellinger, 2007, 18-19), 

،)صفية سيؼ   ,(Salsovic, 2009, 667-668)(41، 2008،)وجدي جودة،  
 ،2009 ، 

 Introductionأّاًل: املكدم٘: 

أىػػـ الخطػػوات لتقػػديـ الػػدرس، والتمييػػد لػػو بطريقػػة مشػػوقة  وتعػػد ىػػذه الخطػػوة مػػف
وجذابة، إلثارة دافعيػة الطالبػاتنحو الػتعمـ وحػب االسػتطالع المعرفػي، حيػث يػتـ فييػا توضػيح 
فكرة الدرس وعناصره والتركيز عمى أىدافو مف أجؿ وضع الطالب فػي تطػور مسػبؽ حػوؿ مػا 

 سيتعممو.
 Tasksثاىًٔا: املَاو: 

لرئيسػػي فػػي النشػػاط التربػػوي، إذ يجػػب اإلعػػداد ليػػا مػػف خػػالؿ الويػػب وتمثػػؿ الجػػزء ا
كويست بشكؿ جيد ومتكامؿ ومحفز لمطمبة، فبعد إثارة اىتماـ الطمبة وتشويقيـ فػي المقدمػة، 
تأتي الميمػة التػي تعطػي الطالباتوصػفًا دقيقػًا لمػا يتوقػع مػنيـ إنجػازه مػع نيايػة ىػذه الرحمػة 

ـ األساسػية والفرعيػة التػي يجػب أف يتبعيػا الطمبػة لموصػوؿ المعرفية، كما تتضػمف بيػا الميػا
إلى إجابػات لمميمػة، والتػي تكػوف ذات صػمة بمواقػؼ الحيػاة الواقعيػة، ليجػد فييػا الطالػب مػا 
يريده مف خالؿ االستكشاؼ والتعمـ الذاتي، ويشترط فػي وصػؼ الميمػة، القصػر واالختصػار، 

 والبناء عمى معارؼ سابقة.
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  ٓيفهٍا التلنٔه  ي الرسالت املعرفٔ٘:أىْاع املَنات اليت

تتعػػدد أنػػواع وأشػػكاؿ الميػػاـ التػػي يقػػـو بيػػا التمميػػذ لتحقيػػؽ األىػػداؼ المنشػػودة مػػف 
الرحمة المعرفية عبر الويب كويست، ويتطمب تصميميا تحديد الخطػوات الذىنيػة التػي سػيقـو 

.بيا التمميذ ليتمكف المعمـ مف تحديد األسئمة لمستوى التالميذ مف   خالؿ تصنيؼ بمـو
 -وتذكر الباحثة عدة مياـ منيا:

صيانة المػادة: بمبػة التمميػذ مػف خػالؿ اإلجابػة عمػى أسػئمة يػتـ صػيانتيا مػف قبػؿ  -1
 المعمـ.

التجميع: وىػي عمميػة يػتـ فييػا البحػث عػف معمومػات محػددة مػف مصػادر مختمفػة،  -2
عينػة، لتعػرض لمتوصؿ إلى نتائج يتـ جمعيا وكتابتيػا وتنسػيقيا وتنظيميػا بصػورة م

بشكؿ منتج نيائي، ويجب أف يقـو التمميذ بنشرىا عمى اإلنترنت بشكؿ يظيػر إبػداع 
التمميػػذ إمػػا عمػػى شػػكؿ نشػػرات أو بطاقػػات، أو عرضػػيا أمػػاـ زمالئػػو فػػي الفصػػؿ أو 

 لوحات حائط.
التحقؽ والتتبػع: حيػث يػتـ توظيػؼ ميػارة التحميػؿ والتركيػب لممعمومػات مػف مصػادر  -3

عمػى التمميػذ بعػد البحػث أف يقػـو بحػؿ ورقػة عمػؿ قػاـ المعمػـ  مختمفة حيث يتوجب
 ببنائيا لمتحقؽ مف تعمميـ.

الصػػػحفي: حيػػػث يوجػػػد موضػػػوع أساسػػػي ويطمػػػب مػػػف التالميػػػذ تقمػػػص شخصػػػية  -4
الصحفي أو المراسؿ لتبطية الموضوع حيث يتضمف جمػع معمومػات وتنظيميػا عمػى 

عمومػات، ألف التحقيػؽ شكؿ خبر أو مقاؿ صحفي وتقييميـ يكوف مػف حيػث دقػة الم
 الصحفي يركز عمى دقة المعمومات، وحيادية التمميذ مف الموضوع.

التصػػميـ: ويقصػػد بيػػا الميمػػة المخطػػط ليػػا إلنجػػاز عمػػؿ حيػػث يطمػػب مػػف الطمبػػة  -5
بػػػداع منتجػػػات أو تصػػػاميـ أو خطػػػط عمػػػؿ إلنجػػػاز تحقيػػػؽ مجموعػػػة مػػػف  إنتػػػاج وا 
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ـ وسػيمة أو نمػوذج لظػاىرة معينػة األىداؼ المحددة مسبقًا مثاًل يقـو الطمبػة بتصػمي
 كالزلزاؿ، إعصار، انقساـ خمية، تصميـ بيت ...الخ.

ميمات اإلنتاج اإلبداعي: ويقصد بيا مثاًل أف يقـو الطالػب بإعػادة صػيانة موضػوع  -6
مػػا بصػػورة أخػػرى إبداعيػػة مثػػؿ موضػػوع مػػا يػػتـ صػػيانتو فػػي شػػكؿ قصػػة أو كتابػػة 

 لميندسيف والمصمميف.خاطرة شعرية أو رسـ لوحة تمامًا مثاًل ا
ميمػػات الحػػوار والتفػػاوض: بعػػض المواضػػيع يكػػوف فييػػا جػػدؿ وقضػػايا خالفيػػة مػػف  -7

حيث وجيات النظر والبناء المفاىيمي لدى الطمبة حسب قيـ وتقاليد بعضػيـ، حيػث 
أف ىنػػاؾ بػػديييات أو قضػػايا لػػـ يػػتـ التعػػرض ليػػا، فػػي ىػػذه الميمػػات يقػػـو الطالػػب 

خر ومحاورتو مف أجؿ الوصوؿ إلػى توافػؽ أو إجمػاع بالتعرؼ عمى أفكار الطرؼ ان
حوؿ بعض القضايا أو المشكالت مف أجؿ حميا، اليدؼ الرئيسي ليػذه الميمػة ىػو 
أف تكػػػوف نقػػػاط االخػػػتالؼ ووجيػػػات النظػػػر واضػػػحة ومحػػػددة ويجػػػب أخػػػذىا بعػػػيف 

 االعتبار.
لػػدى  ميػػارات الخطابػػة )اإلقنػػاع(: تيػػدؼ ىػػذه الميمػػة إلػػى تنميػػة ميػػارات اإلقنػػاع -8

اإلقنػاع باإلثبػات لمػا تػـ الطالب وىي تتميػز عػف سػرد المعمومػات بأنيػا تعتمػد عمػى 
وىذا يتطمػب أف يقػـو الطالػب بعػرض مػا قػاـ بػو مػف خػالؿ عمػؿ معػيف مثػؿ تعممو، 

إجػػراء منػػاظرة أو بحػػث، أو الكتابػػة فػػي افتتاحيػػة صػػحيفة أو إنتػػاج لوحػػة أو شػػريط 
جػػو فػػي الحػػديث إلػػى الػػذيف يخالفوننػػا الػػرأي فيػػديو السػػتمالة انراء، وىنػػا يػػتـ التو 

 بتوضيح اإلثباتات والدالئؿ ليـ.
معرفػػة الػػذات: يقصػػد بيػػا أف يقػػـو التمميػػذ باسػػتطالع مواقػػع لمصػػادر معرفػػة تيػػدؼ  -9

لتمكػػػيف التمميػػػذ معرفػػػة ذاتػػػو وتحميػػػؿ قدراتػػػو لبنػػػاء خطػػػة تطػػػوير المينػػػة )اختيػػػار 
معينة مف شػأنيا أف تعطيػو القػدرة المينة(، وىنا يجب أف يجيب التمميذ عمى أسئمة 
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عمػػى صػػيانة أىدافػػو، نقػػد ذاتػػي مػػف الناحيػػة السػػموكية واألخالقيػػة والتطػػوير الػػذاتي 
 ومعرفة رنباتو ومواىبو الفنية وميولو.

التحميمية: يقـو التمميذ بالبحث عف أوجػو التشػابو واالخػتالؼ بػيف األشػياء، والبحػث  -10
وعػػة مػػف المتبيػػرات ومناقشػػتيا، وىػػي عػػف العالقػػة بػػيف السػػبب والنتيجػػة بػػيف مجم

تعتبر مف مظاىر الفيـ، أي معرفة كيفية توافؽ األشياء مػع بعضػيا الػبعض وتػرابط 
المواضيع مع بعضيا، لػذلؾ فػإف الميمػة التحميميػة ىػي إيجػاد نقطػة لمنمػو المعرفػي 
ولتوضػػيح المعػػاني المتضػػمنة ليػػذه األوجػػو وأثرىػػا وكػػذلؾ البحػػث عػػف العالقػػة بػػيف 

النتيجة بيف مجموعة مف المتبيرات ومناقشػتيا، مثػاؿ يمكػف مقارنػة إيطاليػا السبب و 
ببريطانيػػػا باسػػػتخداـ أشػػػكاؿ مػػػف العمػػػؿ لعمػػػؿ تأمػػػؿ واسػػػتنتاج عػػػف أوجػػػو الشػػػبو 

 واالختالؼ بيف شعبي البمديف.
إصدار الحكـ: لمحكػـ عمػى شػيء البػد مػف تػوفر درجػة عاليػة مػف الفيػـ، حيػث يػتـ  -11

وعمػػى التمميػػذ قياسػػيا وتقييميػػا مػػف أجػػؿ اتخػػاذ قػػرار تقػػديـ مجموعػػة مػػف العناصػػر 
يمعػػب دورًا أثنػػاء إنجػػاز مػػف مجموعػػة محػػددة مػػف الخيػػارات، وىنػػا التمميػػذ بشػػأنيا 
ويمكػػف تزويػػد التالميػػذ بقواعػػد الحكػػـ والمعػػايير إلصػػدار الحكػػـ أو يمكػػف الميمػػة، 

يـ أدلػػة تزويػػدىـ بإرشػػادات حػػوؿ بنػػاء وتحديػػد ىػػذه القواعػػد لمتحكػػيـ، وعمػػييـ تقػػد
 وتوضيح حوؿ ىذه المعايير.

العمميػػة العمميػػة: األسػػموب العممػػي يقػػـو إلػػى إبػػداع التكنولوجيػػا حيػػث أف التالميػػذ  -12
عمييـ فيـ العمـ وخصائصو لكي يتمكنوا مف التعمـ مػف خػالؿ اإلنترنػت، حيػث يقػدـ 
السرد التاريخي لممعرفة حتى المحظة الحاليػة، كمػا أف بعػض المواقػع تتػيح ممارسػة 

 عض األنشطة العممية.ب
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 Processثالجًا: العنلٔات: 
وىػػي مجمػػوع المراحػػؿ، أو وصػػؼ لمخطػػوات التػػي يجػػب عمػػى المػػتعمـ إنجازىػػا أثنػػاء 
النشاط، حيػث يمكػف أف يتعمػؽ األمػر بتعميمػات أو توجييػات أو نصػائح، أو مخططػات زمنيػة 

عبيػػػػا. ويػػػػتـ إدراج أو مفيوميػػػػة، أو إسػػػػتراتيجيات أو حتػػػػى أدوار تعاونيػػػػة يقػػػػـو المػػػػتعمـ بم
األنشػطة المطمػػوب مػػف المػػتعمـ تنفيػػذىا فػي العمميػػات بعػػد توضػػيح التعميمػػات واإلسػػتراتيجيات 
 التي تساعده في تنظيـ خطواتو، التي يجب أف يتبعيا في إنجاز األنشطة والمياـ المطموبة.

 Resoureesرابعًا: املصادر: 
ة والتػػي يمكػػف أف يسػػتفيد منيػػا وفػػي ىػػذه المرحمػػة يػػتـ تحديػػد قائمػػة المصػػادر المتػػوفر 

الطالب إلكماؿ الميمات وذلؾ مف خالؿ: المواقع اإللكترونية، الموسوعات العممية، الػدوريات 
والمجػػالت، المقػػاالت واألبحػػاث، برنػػامج عػػروض تقػػديمي. والبػػد أف تشػػمؿ المصػػادر عنػػاويف 

وأف تكػػوف مصػػممة لػػروابط المواقػػع المختػػارة مسػػبقًا والتػػي تبطػػي حاجػػات المػػتعمـ المعرفيػػة 
ومينيػػة وموثػػوؽ بيػػا بحيػػث يسػػتخدميا المػػتعمـ لمحصػػوؿ عمػػى المعمومػػات الالزمػػة إلكمػػاؿ 

 المياـ الفرعية.
 Evaluationخامصًا: التكْٓه: 

وىو مرحمة ميمة في الويب كويست، إال أنو ال يػتـ اسػتخداـ أدوات التقػويـ التقميديػة، 
ومف بعد ذلؾ يقػـو الطمبػة بتقػويـ أنفسػيـ وذلػؾ بؿ يسمح لمطمبة مقارنة ما تعمموه وأنجزوه، 

وفؽ ضوابط ومعػايير تسػاعدىـ عمػى ذلػؾ، مثػؿ قػوائـ الرصػد، ودليػؿ مجمػوع الػدرجات، فعنػد 
تصميـ الويب كويست يكوف مف المفيد تحديد ثالثة مستويات مػف األداء وىػي: نيػر مقبػوؿ، 

وف كبيػػرًا مػػف أجػػؿ تشػػجيع ومقبػػوؿ، ومتميػػز، والفػػرؽ بػػيف المسػػتويات الثالثػػة ينببػػي أف يكػػ
 الطالباتعمى األداء المتميز.
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 Conclusionشادشًا: التْصٔات: 

ىي عبارة عػف ممخػص لفكػرة الويػب كويسػت أو الفكػرة المحوريػة لػو والتػي تػـ البحػث 
حوليػػا، وفييػػا يجػػب أف يضػػع المعمػػـ مجموعػػة التوصػػيات حػػوؿ الويػػب كويسػػت وعػػف عمػػؿ 

ا، وتذكير الطمبة بما قاموا بو وتعمموه مف ميػارات اكتسػبوىا الطالباتوالنتائج التي توصموا إليي
عند نياية الرحمػة، وتشػجيعيـ مػف خػالؿ عػرض يػتـ إعػداده مػف قبػؿ المجموعػة التػي قامػت 
بالميمػػة، وتطبيػػؽ مػػا تعممػػوه مػػف خبػػرات فػػي مواقػػؼ أخػػرى، ويمكػػف لممعمػػـ أف يسػػأؿ طالبػػو 

 ر ومعارؼ جديدة.أسئمة إضافية لتشجيعيـ لالستمرار في اكتشاؼ أفكا
 Teacher Pageشابعًا: صفش٘ املعله: 

صفحة منفصمة يتـ إدراجيا بعد تنفيذ الرحمػة المعرفيػة ببيػة أف يسػتفيد منيػا معممػوف 
آخػػروف حيػػث يسػػتطيع المعمػػـ أف يػػذكر فييػػا معمومػػات مختمفػػة، وخطػػة السػػير فػػي الػػدرس، 

لػػياًل يسترشػػد بػػو معممػػوف والنتاجػػات المتوقعػػة بعػػد تنفيػػذ الػػدرس، وتشػػكؿ صػػفحة المعمػػـ د
آخػػروف نحػػو توظيػػؼ الرحمػػة المعرفيػػة عبػػر الويػػب فػػي فصػػوؿ أخػػرى ومػػدارس أخػػرى، أو 

 لتصميـ رحالت معرفية لدروس أخرى.

 دّر املعله ّاملتعله  ي تصنٔه ّتيفٔه الرسالت املعرفٔ٘ عرب الْٓب:

 أّاًل: دّر املعله:

المعمػػػـ ودوره داخػػػؿ الفصػػػؿ  مػػػف المسػػػمـ بػػػو أف اسػػػتخداـ التكنولوجيػػػا ال يبنػػػي عػػػف
التعميمػي، بػػؿ أف اسػتخداـ الػػرحالت المعرفيػػة يؤكػد الػػدور الػذي يقػػـو بػػو المعمػـ وأىميتػػو فػػي 
إنشػػاء وتحديػػد الميػػاـ التػػي يقػػـو بيػػا التالميػػذ، وىػػو الميسػػر فػػي ىػػذه العمميػػة مػػف خػػالؿ 

تنفيػذ الػرحالت توجيياتو ومتابعتو لتنفيذ المياـ، ومف أىػـ ميػاـ المعمػـ فػي إعػداد وتصػميـ و 
 المعرفية عبر الويب ما يمي:
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 اختيار الموضوع )موضوع الويب كويست(. -1
 تحديد المعرفة السابقة ومستوى فيـ التالميذ. -2
 تحديد أدوار ومياـ المتعمميف. -3
اإلبحػػار عمػػى شػػبكة الويػػب بشػػكؿ مكثػػؼ لتحديػػد صػػفحات الويػػب التػػي يراىػػا مالئمػػة  -4

 ومناسبة لمموضوع الذي يدرسو لمتالميذ.
 تصنيؼ صفحات الويب حسب طبيعتيا وعالقتيا بالمادة والمنياج. -5
 تقييـ الجودة التربوية لصفحات الويب المحددة بعد تحديد معاير دقيقة لمتقييـ. -6
يحػػرص المعمػػـ عمػػى أف تكػػوف الميمػػات الموكمػػة لمتالميػػذ فػػي الرحمػػة المعرفيػػة مرنػػة  -7

 تًا طوياًل في تنفيذىا.لتناسب الفروؽ الفردية بيف التالميذ، وأف ال تستبرؽ وق
 ثاىًٔا: دّر املتعله:

        (Dodge, 2007,104)تقػع عمػى عػاتؽ المػتعمـ بعػض الميػاـ والتػي ذكرىػا دودج 
 (:174-173، 2013و مندور فتح اهلل )

التجميع: حيث يقـو بالبحػث عػف معمومػات محػددة، يحػددىا لػو المعمػـ مػف مصػادر  -1
يقيا وتنظيميػا بصػورة معينػة، وعرضػيا أمػاـ مختمفة، ويقػـو المػتعمـ بكتابتيػا وتنسػ

 زمالئو في الفصؿ.
صػػيانة المػػادة: حيػػث يقػػـو المػػتعمـ بصػػيانة المػػادة بمبتػػو الخاصػػة مػػف خػػالؿ عػػدة  -2

 أسئمة أعدىا المعمـ لو.
التحقؽ والتتبػع: حيػث يػتـ توظيػؼ ميػارة التحميػؿ لممعمومػات مػف مصػادر مختمفػة،  -3

قـو باإلجابة عف ورقػة عمػؿ أعػدىا المعمػـ كما يتوجب عمى المتعمـ بعد البحث أف ي
 لمتحقؽ مف تعممو.

التحميػػػؿ: حيػػػث يقػػػـو المػػػتعمـ بالبحػػػث عػػػف أوجػػػو الشػػػبو واالخػػػتالؼ بػػػيف األشػػػياء  -4
 لتوضيح المفاىيـ، وكذلؾ البحث عف العالقة بيف السبب والنتيجة ومناقشتيا.
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لمتعممػيف ويتضح مف ذلؾ أف إستراتيجية الويػب كويسػت تتمركػز بشػكؿ رئيسػي حػوؿ ا
 ويرتقي خالليا دور المعمـ ليصبح مصممًا لبيئة التعمـ وموجيًا وميسرًا لمتعمـ.

 مْاصفات الرسالت املعرفٔ٘ عرب الْٓب:

لكػي تقػػـو الرحمػة المعرفيػػة بػدورىا الفعػػاؿ فػػي العمميػة التعميميػػة البػد أف تتصػػؼ بعػػدة 
: 2009جػدي جػودة، (، )و 265: 2006مواصفات منيا ما يمي:)دبميو بيتس، ونازي بوؿ، 

48) 
 تعمؿ روابطيا بشكؿ جيد، ويمكف االنتقاؿ بينيا بسيولة. -1
 المقدمة مثيرة ومحفزة لمتالميذ، وتقدـ معمومات أساسية. -2
 المياـ قابمة لمتنفيذ في ضوء وقت محدد وممتعة لمتالميذ. -3
تتضػػمف العمميػػات فييػػا مجموعػػة مػػف التوجييػػات التػػي تسػػاعد التمميػػذ فػػي تنظػػيـ  -4

 نفيذ المياـ المطموبة منو في الرحمة المعرفية.خطواتو وت
 تتعدد مصادرىا إلثراء الدرس بشكؿ إيجابي. -5
ُتمكف التمميػذ مػف العمػؿ باسػتقاللية حيػث تحػوؿ دور المعمػـ مػف ناقػؿ لممعرفػة إلػى  -6

 ميسر لمتعمـ والتعميـ.

ًٕ  فأٍه الفئ٘:: املاحملْر الجاى

 أٍنٔ٘ تعله املفأٍه :

اىيـ نتيجة إلرتباطيا بشبكة مف العالقات التي تظير الييكؿ تنبع أىمية تعمـ المف
 البنائي لمجاالت المعرفة، والعمؿ عمى التوسع في خبرات الفرد واإلستمراريو في التعميـ.

تظير أىمية تعمـ المفاىيـ كونو لبنو أساسيو لممادة التعميمية مف أىـ الوسائؿ 
 (.Margolis, 2010, 352البيئة) التي يتـ التعرؼ بيا عمى األشياء الموجودة في
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كما أنيا تساعد عمى التوجيو والتخطيط والتنبؤ ألي عمؿ يسعى المتعمـ إلى القياـ  
(، كما تسمح بتنظيـ البيانات عمى شكؿ Soares and Quintella, 2009: 120بو )

رة عالقات ذات معنى، ومف المعروؼ أف أىمية المفاىيـ تساىـ بدرجة كبيرة إلى تنمية ميا
 ,Yu; Hsia; Huai, &Chien- Chiالتفكير العممي وميارة حؿ المشكالت 

2011,340).) 
وتعتبر المفاىيـ ذات أىمية كبيرة ألنيا تزود المتعمـ بوسيمة يستطيع بيا أف يواكب 
النمو في المعرفة، إذ أنيا تساعد عمى انتقاؿ أثر التعمـ، وبالتالي تقمؿ الحاجة إلى إعادة 

اجية أي جديد ىذا إلى جانب أنيا تساعد عمى التوجيو والتخطيط والتنبؤ بأي التعميـ عند مو 
(، كما تزيد المفاىيـ مف اىتماـ المتعمميف وقدرتيـ عمى Peters, 2010 55نشاط )

كتشاؼ الميارات ) -Alاستخداـ وظائؼ العمـ إلكتشاؼ وتعمـ أشياء جديدة وتعمـ المبادئ وا 
Tarawneh, 2016, 345.) 

أف جميع االقتراحات التي ذكرت أىمية المفاىيـ ومنافع ومميزات  ةحثرى الباوت
تعمميا واكتسابيا ىي قريبة مف بعضيا البعض، ويوجد العديد مف العوامؿ الميمة لنجاح 
العممية التعميمية في تعميـ المفاىيـ وتعمميا في أية مادة دراسية ومف أىـ ىذه العوامؿ مثؿ 

لوسائؿ التعميمية ونيرىا، نير أف واقع المزاولة التي يتـ مف المنياج الدراسي والقدرات وا
خالليا تنظيـ الخبرات ىو الذي يشترط مدى النجاح في تحقيؽ األىداؼ التعميمية التي 

 تخص تعميـ المفاىيـ وفيميا.
 تصئف املفأٍه :

ظيرت العديد مف وجيات النظر حوؿ تصنيؼ المفاىيـ فيناؾ بعض التصنيفات 
، أو حسب حسب درجة ا لتعقيد، أو نوعيا، حسب الوقت أو المكاف أو حداثة المفيـو
 مستوياتيا. 
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( المفاىيـ  Peters, 2010, 76ومف أىـ تصنيفات المفاىيـ تصنيؼ بيترس)
العممية ومفاىيـ مادية: وىي المفاىيـ التي يمكف اإلحساس بيا ومالحظتيا مباشرة، 

العقمية العميا، ومفاىيـ فصؿ: وتعرؼ بخاصية ومفاىيـ مجردة تعتمد عمى التخيؿ والقدرات 
 ، واحدة، وىناؾ مفاىيـ ربط: وىذه المفاىيـ تقـو عمى الربط بيف أكثر مف خاصية لممفيـو
وكما يوجد مفيوـ يقوـ عمى العالقة بيف أكثر مف مفيـو وىيمفاىيـ عقالنية، وأيضا مفاىيـ 

 معقدة تفسر الظواىر الطبيعية.
رجة التعقيد كما ذكرىا كؿ مف ىسيا وىواي وجيف وجي وتصنيؼ المفاىيـ حسب د

(Hsia; Huai, &Chien- Chi,2015, 365)  وىي:المفاىيـ البسيطة: وتشمؿ عدًدا
قميؿ مف الكممات، وتكوف واضحة وسيمة التعميـ، والمفاىيـ المعقدة: وتشتمؿ عمى عدد 

يـ الرئيسية: وتشمؿ كبير مف الكممات مما تشكؿ صعوبة في تعمـ ىذه المفاىيـ، والمفاى
 مفاىيـ أخرى فرعية.

( أنو يمكف تقسيـ المفاىيـ حسب الوقت Jimmy, 2013:1755ويذكر جيمي )
، وأشار إلى أف المفاىيـ العممية يمكف تقسيميا حسب  أو المكاف أو حداثة المفيـو

 خصائصيا األساسية فشممت المفاىيـ الموحدة، والمفاىيـ المنفصمة، ومفاىيـ العالقات. 
ويعتمد أيًضا تصنيؼ آخر لممفاىيـ حسب مستوياتيا، حيث يتـ ترتيبيا ىرمًيا مف 
قاعدة اليـر إلى قمتو وتشمؿ مفاىيـ أولية، ومفاىيـ مشتقة مف مفاىيـ أخرى. وقد ذكر 

أف المفاىيـ يمكف (Peters, 2010:89) (، و58، 2009سميماف أمبو سعيدي،) 
يمة التعميـ: وىي تمؾ المفاىيـ التي يستخدـ في تصنيفيا حسب درجة تعمميا إلى مفاىيـ س

تعريفيا كممات مألوفة لممتعمميف، ومفاىيـ صعبة لمتعمـ: وىي تمؾ المفاىيـ التي يستخدـ 
 في تعريفيا كممات نير مألوفة لممتعمميف أو لـ تمر في خبرتيـ مف قبؿ.

اإلدراؾ  ( فقد بيف أنو مف خالؿ طرؽ65، 2009أما بالنسبة ألحمد عبد العاؿ ) 
 يمكف تصنيؼ المفاىيـ إلى مفاىيـ حسية، ومفاىيـ مجرده )نظريو(.

لتي تختمؼ أف ىناؾ العديد مف التصنيفات المعتمدة لممفاىيـ وا ترى الباحثةؾ وبذل
وتصنؼ المفاىيـ إلى ثالثة  . اإلى تخصصي ةظر منيا الباحثمف خالؿ الزاوية التي تن

 :أنواع
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اىيـ التي تقوـ عمى الوصؼ ، وتستيدؼ تيسير الدراسة مفاىيـ وصفية : وىي تمؾ المف -1
 العممية مثؿ مفيـو "التربية الفنية " ، مفاىيـ مرتبطة بانشباؿ الفنية .

مفاىيـ محسوسة : ىي تمؾ المفاىيـ البسيطة التي يعتمد أساس اشتقاقيا مباشرة عمى  -2
صؼ األشياء المالحظة والخبرة الحسية وعادة ما تكوف وصفية ، حيث تستخدـ في و 

 واألحداث والظواىر . مثؿ مفيـو " المعادف ".
مفاىيـ مجردة : ىي تمؾ المفاىيـ المعقدة التي ال تستمد مباشرة مف المالحظة والخبرة  -3

الحسية وتحتاج ىذه المفاىيـ إلى مستويات أعمى مف النمو العقمي وكفاية مف الخبرات 
ىيـ مركبة تتطمب استخداـ الكثير الحسية حيث يقـو تعمميا عمى أساس سميـ مثؿ مفا

 مف ميارات التفكير العميا.
 خصاٜص املفأٍه :

المفيـو ليس مجرد مجموعة مف العالقات اإلرتباطية المتكونة بواسطة الذاكرة، 
 يمكف تحقيقو حينما يصؿ النمو العقمي لممتعمـ إلى المستوى المطموب.

يمكف مراجعة وتعديؿ  وتتصؼ المفاىيـ بالعديد مف الخصائص والسمات حيث 
 ,Margolis, 2010المفاىيـ نتيجة لنمو المعرفة العممية والتقدـ في األساليب و األدوات)

(، وكما أضيفت مدلوالت لممفاىيـ ليست موجودة في الطبيعة وليا عالقة أساسيو 98
ثقافي باإلنساف واألشياء المحيطة وبالمفاىيـ األخرى، وقد تتحدد المفاىيـ مف خالؿ النمط ال

حيث تختمؼ مدلوالت المفاىيـ مف شخص إلى آخر وذلؾ الختالؼ مستوى 
(. وىناؾ بعض الخصائص التي  Dhindsa and Treagust, 2009, 25الخبرة.)

يتميز بيا المفيوـ وتمنح إشارة واضحة عف طبيعة المفيـو وطريقة تطوره في أفكار 
لمفاىيـ. وتعتبر المفاىيـ أدوات المتعمميف، ومف المتعارؼ عميو أف العمـ ينمو بنمو ا

لمتفكير، و تصؼ مجمؿ الخبرة الناتجة مف األشياء أو الظواىر أو الحقائؽ وىي تساعدنا 
 (.54، 2013لمتعامؿ مع الكثير مف الحقائؽ ) يوسؼ قطامي،

ويساعد التصنيؼ في فئات عمى تحميؿ خبرات المتعمـ، ويسيؿ التنبؤ بالسموؾ 
المعمومات السابقة المخزنة، واإلتصاؿ والمشاركة ونقؿ الخبرات) المستقبمي، واإلستدالؿ ب

 (.98، 2009أحمد عبد العاؿ، 
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أف المفاىيـ تؤدي دوًرا ميًما في إبراز أىمية التربية الفنية لممتعمـ لما ليا  ترى الباحثة     
 مف دور في ربط الحقائؽ المعرفية بروابط قوية مف خالؿ إدراؾ المتعمـ لصفات وخصائص

 مفاىيـ التربية الفنية .
 مراسل تهًْٓ املفأٍه :

وىناؾ العديد مف مراحؿ المفاىيـ التي يمكف أف يتعمـ المتعمميف مف خالليا وتشمؿ 
، ومرحمة اكتساب المفيوـ، ومرحمة تعمـ المفيوـ، ومف األساليب  مرحمة إكتشاؼ المفيـو

جي الذي يركز عمى نقؿ التفكير مف التي تساعد المتعمـ عمى تعمـ المفاىيـ األسموب اإلستنتا
ستنتاج  العاـ إلى الخاص، وكذلؾ األسموب اإلستقرائي الذي يقدـ لمطالب توضيحات وا 

 (.( Wick , Benjamin, 2006 ,58القاعدة، أي إستنتاج العاـ مف الخاص
( أف تكويف المفاىيـ تمر في مرحمتيف Peters, 2010, 88ومف وجية نظر بيتر)

 ىما: 
ألولى: تشكؿ المفاىيـ، ويتعرؼ فييا المتعمـ عمى السمات المشتركة التي تميز المرحمة ا

، وتنتيي بالخبرات العقمية.  المثيرات المرتبطة بقاعدة ما، وتعتمد الصور الذىنية لممفيـو
المرحمة الثانية: وىي تعمـ أسـ المفيـو وفييا يتعمـ المتعمـ أف األسـ الذي يتـ نطقو يمثؿ 

لذي تـ تشكيمو في المرحمة األولى، وىذا يعني أف يصبح ىناؾ تبادؿ بيف صفات المفيوـ ا
أسـ المفيـو والصور الذىنية المصورة بشكؿ متكافئ ليذا المفيـو أي أف أحدىما عبر عف 

 انخر.
أف عممية تكويف المفاىيـ لدى المتعمميف تتـ عادة مف خالؿ تعامميـ مع  ترى الباحثة      

ونيا ، والمواقؼ أو الخبرات التي يمروف بيا ، فتتكوف لدييـ صورة المثيرات التي يواجي
ذىنية عنيا بناء عمى إدراكيـ لمصفة أو لمجموعة الصفات المشتركة بينيا وتتخذ ىذه 
الصورة الذىنية اسًما أو رمًزا خاًصا يفيد في الداللة عمى المفيـو أي أف اإلدراؾ الفعمي 

 ديو اإلدراؾ الحسي . يتكوف عند المتعمـ بعد أف يتكوف ل
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وعممية تكويف المفيوـ عمميو مركبو ومرحمية تحتاج الي عمميات متتابعة يمارسيا       
المتعمـ مف خالؿ وجوده في مواقؼ تعميمية تعد ليذا البرض وتعتبر عممية تكويف المفيـو 

فاىيـ في ىي المرحمة األولى في تنمية المفيوـ والتي تبنى عمييا مراحؿ أخرى تتخذ مف الم
 .مستواىا األكثر صعوبة وتعقيدا مادة ليا 

ونالحظ أف عممية تكويف المفاىيـ لدى المتعمميف تتـ عادة مف خالؿ التعامؿ مع 
المثيرات التي يواجيونيا، والمواقؼ أو الخبرات، فيصبح لدييـ صورة ذىنية عنيا بناء عمى 

كف أف تكوف الصورة الذىنية عبارة إدراكيـ لمصفة أو لمجموعة الصفات المشتركة بينيا، ويم
عف أسـ أو رمز خاص يفيد في الداللة لممفيوـ أي أف اإلدراؾ الفعمي يتكوف عند المتعمـ 

 (.Anthamatten, 2010, 24بعد أف يتكوف لديو اإلدراؾ الحسي )
ذا  ويعتبر تعمـ المفيـو مف أىـ الواجبات التي يستوجب عمى المتعمـ القياـ بيا، وا 

متعمـ أداء الواجبات يمكف القوؿ أنو قادر عمى تقديـ االمثمة التي تنتمي لممفيـو استطاع ال
ويتميز عف نيره مف المفاىيـ، وكذلؾ المقدرة عمى إعطاء الصفات الرئيسية لممفيـو المراد 
تعممو، والعمؿ عمى التمييز بيف األمثمة المنتمية ونير المنتمية لممفيوـ، ويجب التأكيد عمى 

ستيعاب العالقة بيف المفيـو ونيره تطبيؽ الم فيـو الذي تعممو المتعمـ في مواقؼ جديدة، وا 
مف المفاىيـ الفرعية، نير أف مدلوالت المفاىيـ ليا أىمية كبرى في العمـ سواء في 
التصنيؼ أو التفسير أو بناء التعميمات والمبادئ والقوانيف والنظريات )عبد الرحمف عدس، 

  .(95، 2005ويوسؼ قطامي،
 أٍنٔ٘ تعلٔه املفأٍه باليصب٘ للرتبٔ٘ الفئ٘ :

ترتبط المفاىيـ بشبكة مف العالقات تبرز الييكؿ البنائي لكؿ ميداف معرفي ،      
وتساعد في توسيع خبرة الفرد واستمرار تعممو. وتشكؿ المفاىيـ المبنات األساسية لبناء 

لفنية، وتعتبر ذات أىمية كبيرة ليس ألنو المبادئ والنظريات وعمميات التفكير العميا لمتربية ا
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الخيوط التي يتكوف منيا نسيج العمـ فحسب ، ولكف ألنيا تزود المتعمـ بوسيمة يستطيع بيا 
 ( .325،  2006أف يساير النمو في المعرفة ) فخري خضر ، 

  -( :56، 2004إف أىمية المفاىيـ تتمخص في انتي ) عادؿ سالمة ،  
د عمى التوجيو والتنبؤ والتخطيط والتنظيـ والربط بيف مجموعات تعمـ المفاىيـ يساع -1

 األشياء واألحداث ألي نشاط يقـو بو المتعمـ .
المفاىيـ مف أكثر جوانب التعمـ فائدة في الحياة المعرفية فيي تصنؼ البيئة وتقمؿ مف  -2

تبط تعقدىا وتسمح بالتنظيـ والربط بيف مجموعات الحقائؽ والظواىر بحيث يمكف أف تر 
دراؾ العالقات فيما بينيا .  ىذه الحقائؽ والظواىر وا 

تساعد عمى انتقاؿ أثر التعمـ وبالتالي تقمؿ الحاجة الي إعادة التعمـ عند مواجية أي   -3
 جديد.

تسيؿ المفاىيـ مف اىتماـ المتعمميف وتزيد مف قدرتيـ عمى استخداـ وظائؼ العمـ  -4
 الكتشاؼ وتعمـ أشياء جديدة .

 المتعمميف عمى تفسير األحداث واستخداـ المعمومات لحؿ المشكالت .تزيد مف قدرة  -5
 تعتبر المفاىيـ أساًسا لتعميـ بنية المادة التعميمية . -6
 تنظيـ البيانات ) المعمومات والخبرات ( عمى شكؿ عالقات ذات معنى . -7
 تساعد عمى إيجاد عناصر لمتخطيط وتصميـ أنشطة لممتعمميف . -8

ـ في التربية الفنية تعمؿ عمى تبسيط وتسييؿ مياـ المتعمـ أف المفاىي الباحثةترى 
أشباؿ )المعمومات المماثمة بطريقة فعالةوالتعميـ وتساعد عمى تخزيف وتصنيؼ 

وتمبي حاجتنا الي تناوؿ كؿ جزء مف أجزاء المعرفة عمى أنو جزء منفصؿ ،كما ،(المعادف
ات الجديدة التي تواجيو أثناء التعامؿ تعتبر المفاىيـ أساًسا مرجعًيا يفيـ بو المتعمـ الخبر 

 مع البيئة وبدونيا ال يستطيع فيـ تمؾ الخبرات .
 ّظاٜف املفأٍه :

، 2004تستخدـ  المفاىيـ لتسييؿ عممية التعمـ والتعميـ وقد ذكر  بطرس بطرس )      
 ( مف ىذه الوظائؼ ما يمي :57

 .تستخدـ في عمميات التصنيؼ : تصنيؼ المثيرات إلى فئات -1
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تساعد عمى الفيـ والتفسير : التصنيؼ في فئات يساعد عمى تحميؿ خبرات المتعمـ  -2
. 

 تساعد عمى التنبؤ : التصنيؼ يسيؿ التنبؤ بالسموؾ المستقبمي. -3
 تساعد عمى االستدالؿ : أي االستدالؿ بالمعمومات السابقة المخزنة. -4
 تساعد عمى االتصاؿ : أي المشاركة ونقؿ الخبرات. -5

أنو يجب وضع تعميمات معينة لمساعدة المتعمميف عمى إدراؾ  باحثةترى ال      
خصوصية وعمومية المفاىيـ الفنية ذات العالقة بأشباؿ المعادف الوحدة المطبقة في 
الدراسة، فخامات المعادف وأدوات تشكيميا ىي أمور يمكف تصنيفيا حسب طبيعة 

دـ يستنتج أف المفاىيـ يمكف ومتطمبات كؿ طريقة مف طرؽ التشكيؿ والتنفيذ. ومما تق
 . تقسيميا الي قسميف رئيسييف ىما المفاىيـ الرئيسة، والمفاىيـ الفرعية

 العْامل اليت تؤثر  ي تعله ّانتصاب املفأٍه :

ىناؾ عوامؿ عدة تؤثر في تعمـ واكتساب المفاىيـ حسبما ذكر محػسف عطيػة 
 (، ومف ىذه العوامؿ:98، 2009)
يث أف العرض المنظـ لألمثمة يؤدي إلى اكتساب أفضؿ طريقة عرض األمثمة، ح .1

 لممفاىيـ.
نوع األمثمة المستخدمة في تعمـ المفيوـ، حيث أف سيولة األمثمة يؤدي إلى سيولة  .2

 التعميـ.
عدد الخصائص المنتمية والبير منتمية لممفيوـ، فكمما زادت عدد الخصائص المنتمية  .3

 ـ.لممفيـو يسيؿ ذلؾ حؿ مشكالت تعمـ المفيو 
طبيعة ونوع المفيـو إذ أف اكتساب المفاىيـ العقالنية أسيؿ مف اكتساب المفاىيـ  .4

 الالعقالنية.
 التبذية الراجعة والتي تسيؿ تعمـ المفاىيـ . .5
 العمر الزمني حيث تزداد ميارة تعمـ المفيـو بزيادة السف. .6
مفاىيـ القمؽ حيث يزداد القمؽ عند تعمـ المفاىيـ البسيطة ويتالشى عند تعمـ ال .7

 المعقدة.
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تعميًقا عمى ماسبؽ نجد أف ىناؾ العديد مف العوامؿ التي ليا تأثير في تعمـ 
 واكتساب المفاىيـ ومنيا:

 نوع األمثمة المستخدمة في تعمـ المفيـو تكوف شديدة االرتباط بموضوع الدرس . -1
لة عندما سيولة التمييز بيف األمثمة والتعمـ ىنا يتـ بسيولة فالموف األبيض يميز بسيو  -2

 نعرضو بجانب الموف األسود .
 كمما زادت عدد الخصائص المنتمية لممفيـو يسيؿ حؿ مشكالت تعمـ المفيـو . -3
 العرض المنظـ لألمثمة يؤدي إلى اكتساب أفضؿ لممفاىيـ . -4
 اكتساب المفاىيـ ذا العالقة اسيؿ مف اكتساب المفاىيـ الالعقالنية . -5
 ـ .التبذية الراجعة يسيؿ تعمـ المفاىي -6

 تصئف املفأٍه الفئ٘ :

 والػػذي( 66،  1995)مشػػيرة بمبػػوش ،ا تصػػنيؼ منيػػ تفايتصػػنالمفػػاىيـ الفنيػػة فميػػا عػػدة 
  :  كالتاليوىو  الحالييتبناه البحث 

 :مفأٍه شهلٔ٘  -1

النقطػػة والخػػط والمسػػاحة والمػػوف  يتتعمػػؽ بعناصػػر ومبػػادئ الفػػف وتتمثػػؿ فػػ التػػيوىػػى     
 والييئة والمممس.

 :ئ٘تكمفأٍه  -2

 والتػيالممارسػة الفنيػة  ثنػاءأيتبعيػا الفنػاف  التػيترتبط باألساليب المسػتخدمة  التيوىى     
 ... الخ. مزج األلوافػ  ػ التنقيط ػ التظميؿ التشيير فيعف نيره ه تميز 

 مفأٍه مادٓ٘ : -3

د مػػوا فػػيوتتمثػػؿ  الفنػػيمػػف خالليػػا العمػػؿ يتشػػكؿ  التػػيتتعمػػؽ بػػالمواد الخػػاـ  التػػيوىػػى     
 طبيعية ومواد صناعية .

 مفأٍه تعبريٓ٘ : -4

واالنفعاليػة الحالػة المزاجيػة  لمتعبير عفيستخدميا الفناف  التيتتضمف الطرؽ  التيوىى     
التعبيريػػة خػػالؿ تنػػوع اسػػتخداـ  فييػػا القػػيـتتأكػػد  التػػيواألوضػػاع الديناميكيػػة واألفكػػار 

 الخامة 
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ونيرىػا مػف األسػاليب العنػؼ ػ الفػزع ػ الخػوؼ ػ  رخاء ػة وتتمثػؿ فػى التػوتر واالسػتوالمعالجػ
 .التعبيرية

 فلصفٔ٘ : مفأٍه -5

لألعمػاؿ الفنيػة  والفمسػفي الجمػاليتػرتبط بالمفػاىيـ الخاصػة بعمميػات التحميػؿ  التيوىى     
 وترتكز حوؿ الجماؿ ػ القبح ػ االبتكار ػ اإلبداع ػ الفكر .

 : إلىيصنؼ المفاىيـ التشكيمية  الحاليوالبحث 
وىػػى التػػي تشػػكؿ وحػػدات بنػػاء العمػػؿ الفنػػي المفػػاىيـ الفنيػػة المرتبطػػة بالعناصػػر الفنيػػة  -1

 . (ونيرىا .... النقطة ، الخط، المسافة ، والموف ، المممس ،)مثؿ 
المفاىيـ الفنية المرتبطة بالقيـ التشػكيمية ، وىػي التػي تضػفي قيمػا جماليػة عمػي العمػؿ  -2

 ، .... ونيرىا (الوحدة ، االتزاف ،  اإليقاعالفني مثؿ ) 
التربيػػة  احتوتيػػا موضػػوعات التػػي عمػػى بعػػض المفػػاىيـ الفنيػػة الحػػالي ويقتصػػر البحػػث    

الخطػػة الدراسػػية تحميػػؿ  عمػػىتحديػػدىا بنػػاء  وقػػد تػػـ اإلبتػػدائى سػػادسالفنيػػة لمصػػؼ ال
استطالع رأي مفتوح مع  بعض المعممػات  باالضافة لعمؿالمقرر  لمفصؿ الدراسي الثاني

عمػػي  وعرضػػيا اسػػتبانوعمػػؿ  جيػػات المتخصصػػات فػػي مجػػاؿ التربيػػة الفنيػػة ثػػـوالمو 
يـ وفقػػا لورودىػػا فػػى ترتيػػب ىػػذه المفػػاى قػػد تػػـو السػػادة المحكمػػيف فػػي المجػػاؿ نفسػػو ، 

    -:كالتاليمف خالؿ الوحدات وىى  الخطة الدراسية
 :الْسدٗ األّىل

 :ىييتضمف عدة مفاىيـ فرعية و  ( الزخرفة المفيـو األساس ) -1
   . التكرار -.              الزخرفة اليندسية  -        . الزخرفة اإلسالمية -   

 الْسدٗ الجاىٔ٘ :

 :عدة مفاىيـ فرعية ىي يتضمفو ( الموف  ) األساس( المفيـو 2
 األلواف الثالثية . -        .األلواف الثنائية ) الفرعية ( – األلواف األساسية .          -  

 لجالج٘ :الْسدٗ ا

 :   ىييتضمف عدة مفاىيـ فرعية  و ( الطباعة المفيـو األساس ) -3
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 الطباعة بالعناصر الصناعية  -      الطبيعية ػ الطباعة بالعناصر  -       المممس  ػ -
 :اِ ــــــــــــ: االجتاحملْر الجالح 

 مفَْو االجتاِ :

ت الفمسفية لالتجاىات ، حيث يعد تعددت مفاىيـ االتجاه باختالؼ األسس والمنطمقا       
مفيـو االتجاه مف المفاىيـ الوجدانية التي يوجد اختالؼ بيف الباحثوف في المرجعية 
النظرية التي يستندوف إلييا في تعريفيا، وعميو فقد تناوؿ العديد مف التربويوف مفيـو 

لعقمي والعصبي ( بأنو "حالة مف االستعداد ا 85،  1990االتجاه. فقد عرفو محمد شفيؽ )
تنتظـ خالؿ التجارب والخبرات التي يمر بيا اإلنساف ، وتؤثر عمي استجابتو بالموافقة تجاه 
موضوعات معينة تجعموُ يقبؿ عمييا أو يرفضيا ؛ فيو يضفي عمييا إما معايير موجبة أو 

إما سالبة تختمؼ درجاتيا حسب قوة انجذابو إلييا أو نفوره منيا ، وىذه الموضوعات تكوف 
 أشياء أو أشخاص أو جماعات أو أفكار أو مبادئ".

(فيشيرا إلي أف االتجاه ىو "الموقؼ  16،  2003أما حسف شحاتة ،زينب النجار )       
الذي يتخذه الفرد أو االستجابة التي يبدييا إزاء شيء معيف أو حدث معيف أو قضية معينة 

بخبرة معينة أو بحكـ توافر ظروؼ أو  إما بالقبوؿ أو الرفض أو المعارضة ؛ نتيجة مروره
 شروط تتعمؽ بذلؾ الشيء أو الحدث أو القضية".

( مفيوما لالتجاه بأنو "استجابة )عقميو  31-30، 2001ويحدد عبد الممؾ المالكي )    
_ نفسية عصبية ( تتكوف مف خالؿ مرور الفرد بتجارب وخبرات تجعمو يستجيب بالقبوؿ أو 

ا ،أو مواقؼ معينة ويقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا في مقياس الرفض إزاء موضوعات م
 االتجاه الخاص بذلؾ. 

( فقد بيف أف االتجاه كظاىرة سيكولوجية ما ىو إال 81ـ،2002أما فريد البامدي )    
استعداد أو نزعة لالستجابة تجاه موضوع معيف بشكؿ معيف بناء عمي مثيرات أو مواقؼ 

موكيات يحكـ مف خالليا عمي اتجاىو نحو الموضوع المراد ، معينة تجعؿ الفرد يصدر س
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وىذا االستعداد إما أف يكوف وقتيا أو ذا استمرار ،ويتكوف ىذا االتجاه دوما نتيجة الخبرة 
واحتكاؾ الفرد ببيئتو، مما يجعؿ ليذه الخبرة أثر في توجيو استجابات الفرد لممواقؼ 

 واألشياء التي ىي موضوع االتجاه".
( أف االتجاه ىو "استجابة مالزمة لموضوع 84ـ،2006بينما يري محمد الزنبي )       

 معيف أو حالة أو قيمة، ويكوف مصحوبا باألحاسيس والعواطؼ" .
( إلي أف االتجاه ىو " استجابة التمميذ نحو موقؼ 49ـ،2004ويشير محمد التميمي )    

ة الفنية، سواء أكاف ذلؾ بالقبوؿ أو أو موضوع أو فكرة أو نشاط معيف متعمؽ بمقرر التربي
بالرفض أو بالحياد، وىذه االستجابة ىي التي تقوـ بدفع سموؾ التمميذ نحو الموضوعات أو 

 األفكار أو األنشطة الفنية، متأثرا بالبيئة التربوية المحيطة بو".
ي يبدييا مما سبؽ تري الباحثة أف االتجاه يعتبر استجابة سواء بالقبوؿ أو الرفض الت     

الطالب عند دراستو موضوعات التربية الفنية تظير في صورة الدرجات التي يحصؿ عمييا 
 في مقياس االتجاه نحو مقرر التربية الفنية .

 أىمية تعُمـ االتجاىات :
لتعمـ االتجاىات االيجابية أىمية بالبة في حياة المتعمـ الدراسية، فيي توجو تيذب      

ستقرار الجماعي، واالتزاف العقمي والتفاعؿ االيجابي في جوانب شخصيتو بما يحقؽ اال
الحياة المختمفة، ويمكف أف يتحقؽ ذلؾ مف خالؿ مقرر التربية الفنية عف طريؽ المشاركة 

بويوف أىمية الجماعية االيجابية في أعماؿ فنية جماعية، ومعارض فنية وقد حدد بعض التر 
( )أحمد 113ـ،1992( )أحمد صالح 50ـ،2004االتجاىات في أنيا: )محمد التميمي 

 (.54ـ،2007الجييني 
  تحقؽ الذات حيث تتيح االتجاىات لمفرد الفرصة لمتعبير عف ذاتو وتحديد ىويتو

ومكانتو في المجتمع الذي يعيش فيو، كما تدفعو  إلي االستجابة بقوة ونشاط وفاعمية 
 يرات البيئية .لممث
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 . تيسر عمي الفرد اتخاذ القرارات النفسية الموفقة دوف تردد 
  .تجعؿ الفرد يدرؾ ويفكر بطريقة محددة إزاء الموضوعات التي يتعرض ليا في حياتو 
  تجعؿ الفرد مركز الذىف والجيد ويقضي في االتجاه معظـ وقتو، ويكوف في خدمة

 االتجاه الذي حدده لنفسو دوف تذبذب.
 اعد الفرد عمي تحقيؽ أىدافو .تس 
 . تساعد في بناء الخطط وتنظيـ الخبرة 
 .تساعد في توجيو السموؾ االجتماعي لمفرد في كثير مف مواقؼ الحياة الجتماعية 
  دافع مف دوافع السموؾ ألف االتجاه اإليجابي يحفز التمميذ عمي ممارسة نشاط معيف

 في موقؼ معيف.
 ادقة عف السموؾ االجتماعي لمفرد في المواقؼ تساعد في نفس الوقت بتنبؤات ص

 المختمفة .
  تنظيـ العمميات الواقعية االنفعالية اإلدراكية، والمعرفية حوؿ بعض النواحي الموجودة

 في المجاؿ الذي يعيش فيو الفرد.
  تساعد عمي ثبات سموؾ الفرد وأقوالو وأفعالو وتفاعالتو مع انخريف فال يكوف ذا

 شخصية متأرجحة.
 صاٜص االجتاٍات:خ

لالتجاىات الكثير مف الخصائص التي تميزىا بصفة عامة منيا: )محمود منسي      
 (، 2001،91(،)سامي ممحـ373ـ،2000( )إبراىيـ محمود وآخروف 207ـ،1998
 تتسـ االتجاىات بالثبات واالستمرار النسبي ولذلؾ يمكف تعديميا . (1
 ائما بيف ىذيف الطرفيف.قد يكوف االتجاه سمبيا أو ايجابيا ويتجو د (2
 تمتمؾ االتجاىات النفسية خصائص انفعالية . (3
 تبمب الذاتية عمي االتجاه النفسي أكثر مف الموضوعية . (4
 يكتسب األفراد االتجاىات،ويعممونيا بطرؽ متنوعة. (5
مكانية التنبؤ بيا. (6  قابمية االتجاىات لمقياس والتقويـ مف خالؿ السموؾ المالحظ،وا 
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 ة يمكف أف تتعدد وتختمؼ حسب المتبيرات التي ترتبط بيا.االتجاىات النفسي (7
 تتفاوت االتجاىات في وضوحيا وجالئيا،فمنيا ما ىو واضح،ومنيا ما ىو نامض. (8
تتميز االتجاىات بأف ليا صفة الثبات واالستمرار النسبي، ولكنيا قابمة لمتنمية،  (9

 والتبيير تحت ظروؼ وشروط معينة.
تيا وضعفيا، فقد تكوف قوية عمي مر الزمف، وتقاوـ تختمؼ االتجاىات في درجة قو  (10

 التعديؿ والتبيير، وقد تكوف ضعيفة يمكف تعديميا وتبييرىا.
 تتعدد االتجاىات وتختمؼ حسب المثيرات التي ترتبط بيا، وليا خصائص انفعالية. (11
 توضح االتجاىات العالقة بيف الفرد وموقؼ معيف أو موضوع ما في البيئة. (12
ىات وترتبط بمثيرات ومواقؼ اجتماعية وفنية ويشترؾ عدد األفراد أو تتكوف االتجا  (13

 الجماعات فييا.
مف العرض السابؽ لخصائص االتجاىات يتضح أف االتجاىات مكتسبة ومرنة      

ويمكف تعديميا لدي المتعمـ، خاصة لو كاف ذلؾ مف خالؿ مواقؼ وأنشطة فنية تتـ 
 بشكؿ يسوده التعاوف بينو وبيف زمالئو.

 ىعرٓات االجتاٍات:

االتجاىات ما ىي نتاج مركب مف المفاىيـ والمشاعر واألحاسيس التي توِلد لدي الفرد      
نزعة واستعدادا معينا لالستجابة لموضوع معيف، وبطريقة معينة وبقدر معيف، و تفسير 

ـ ،  2000تكويف االتجاىات يستند إلي عدد مف نظريات التعمـ منيا: )صالح عالـ 
 (.   118ـ،2004(،)سالـ القحطاني،165ـ،2001(،)سامي ممحـ 512
 اليعرٓ٘ املعرفٔ٘ )بٔادُ،برّىس،ّاّزّبل(: -1

يستند أصحاب ىذه النظرية في تكويف االتجاىات إلي أف اإلنساف عقالني      
ومنطقي في تعاممو وتفاعمو مع األحداث واألشياء والمعمومات، وفي مواقفو وأرائو، 

فزه لإلنصات إلي رسالة معينة والتفاعؿ مع محتواىا وتعممو ومف إف المرء يمكف ح
 ثـ تمثمو في سموكو مف خالؿ الفيـ واإلقناع.
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 اليعرٓ٘ الصلْنٔ٘ املتعلك٘ باإلشراط االرتباطٕ )بافلْف(:  -2
يؤكد أصحاب ىذه النظرية في تعميـ االتجاىات وتكوينيا عمي أف الكائف الحي      

بط المثير الطبيعي بمثيرات أخري قريبة منو، أو شبييو بو يميؿ إلي تعميـ المثير ور 
وبالتالي فاف الكائف الحي يستجيب باألسموب نفسو لممثيرات الشبيية بالمثير الطبيعي 

 األوؿ، أو المرتبط بو والقريبة منو.
 اليعرٓات االدتناعٔ٘  ي تهًْٓ االجتاٍات :  -3

كؿ مف األسرة والمدرسة وجماعة تركز ىذه النظرية عمي الدور الذي تقـو بو       
المعب ووسائؿ اإلعالـ في تكويف االتجاىات ، ويري أصحاب ىذه النظرية أف الجماعة 
التي ينتمي إلييا الفرد تمعب دورا بارزا في تحديد اتجاىاتو وتكوينيا، وتعتبر األسرة 
ر والمدرسة وجماعة المعب ووسائط اإلعالـ السمعية والبصرية مف أىـ وجية النظ

االجتماعية في تكويف االتجاىات عند الفرد،وىذا يظير مف خالؿ ما تقدمو مف مواقؼ 
اجتماعية وما ترويو مف قصص وحكايات عف أشخاص نحبيـ ونقمدىـ ونحاكييـ 

 ونقتدي بيـ.
 ىعرٓ٘ االشرتاط اإلدراٜٕ )شهير(:  -4

كائف الحي تقـو ىذه النظرية عمي مبدأ التعزيز كما وضحو سكنر، أي أف سموؾ ال     
أو استجاباتو التي يتـ تعزيزىا يزيد احتماؿ تكرارىا، وعمي ىذا األساس فإف أنماط 
السموؾ التي يصاحبيا التعزيز المستمر يؤدي إلي استقباليا عمي عكس أنماط السموؾ 

 التي يجري سحب التعزيز عنيا تميؿ إلي االنطفاء واالنمحاء التدريجي ليا.
 اىٔ٘(:اليعرٓ٘ التفاعلٔ٘ )اإلىص -5

يستند أصحاب وجية النظر التفاعمية إلي مبادئ التربية والتعميـ القائمة عمي      
الخبرة المباشرة ويعتبر ىذا المنحي مف أىـ وأكثر وجيات النظر في تكويف االتجاىات 
انتشارا وأوسعيا استخداما في مجاالت التربية والتعميـ، وذلؾ الستناده إلي المبادئ 

 -السموكية واالجتماعية والمعرفية  -ند عمييا وجيات النظر السابقة واألسس التي تست
ودمجيا معا في إطار المنحي التفاعمي اإلنساني الشامؿ. ويعتمد نجاح ىذا المنحي عمي 
توافر الوسائط السمعية والبصرية المختمفة، وقدرة المعمـ عمي توظيفيا بشكؿ ايجابي 
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يئ فرص التفاعؿ المباشرة أو نير المباشرة يجعميا تخاطب أكثر مف حاسة واحدة وتي
 مع موضوع االتجاه.

 تعدٓل االجتاِ حنْ الرتبٔ٘ الفئ٘ : 

تحتاج عممية تبيير االتجاه وتعديمو بشكؿ إيجابي إلي بعض الوقت وىو مطمب      
تسعي إلي تحقيقو التربية بشكؿ عاـ، والتربية الفنية بشكؿ خاص وتري الباحثة أف 

 لمتعمميف نحو مقرر التربية الفنية يمكف أف يتـ بعدة طرؽ مف أىميا :تعديؿ اتجاه ا
 تغٔري املْقف: (1

يستطيع معمـ التربية الفنية أف يبير مف مواقؼ تالميذه السمبية تجاه مقرر      
التربية الفنية عندما ينقميـ مف متمقيف ومستمعيف إلي مشاركيف فاعميف في 

بيا بعض األنشطة التي تعمؿ عمي استثارة  األنشطة، مف خالؿ تقديـ أوراؽ عمؿ
 تفكيرىـ.

كذلؾ عند انتقاؿ التمميذ مف موقؼ تعميمي ال تتوافر فيو الخامات واألدوات     
الفنية إلي موقؼ آخر يتـ توفير جميع الخامات واألدوات الالزمة النجاز العمؿ 

 ا .الفني فإف ذلؾ يحفز التمميذ نحو ممارسة الفنوف التشكيمية وتذوقي
 التعدٓل  ي املْضْع : (2

يمكف لمعمـ التربية الفنية أف يستحدث طريقة تدريس جديدة تحفز تالميذه      
ذا ما تـ  وتعدؿ مف اتجاىاتيـ نحو تعمـ الموضوع الفني الذي يقوـ بتدريسو ليـ، وا 
تبيير في موضوع االتجاه نفسو وأدراؾ التمميذ ذلؾ فإف اتجاىو نحو ىذا الموضوع 

ندما يقـو معمـ التربية الفنية بعرض دروس التربية الفنية بأسموب مبتكر يتبير، وع
فإنو بذلؾ يحفز التالميذ لممارسة الفنوف التشكيمية وتذوقيا ،وبذلؾ يتـ تكويف 

 االتجاه االيجابي .
 االتصال املباشر مبْضْع االجتاِ : (3

ديدة لمتعرؼ عندما يتصؿ المعمـ مباشرة بموضوع االتجاه تتفتح لديو آفاؽ ج     
عمي الموضوع، وعندما يتصؿ المتعمـ بموضوع التربية الفنية فانو يتعرؼ عمييا بشكؿ 
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اقرب، ويمارس أنشطتيا ويممسيا بيده ،ويكتشؼ الجوانب االيجابية في الخبرات الفنية مما 
 قد يودي إلي تعديؿ اتجاىو نحو موضوع االتجاه، ونحو مقرر التربية الفنية .

 ملردعٕ:تغٔري اإلطار ا (4
يرتبط اتجاه الفرد نحو شيء ما بإطاره المرجعي وخبرتو السابقة ليذا الشيء ،      

وعميو فإف استطاع معمـ التربية الفنية أف يبير مف خبرة تمميذه السابقة نحو مقرر التربية 
الفنية مف حيث كونو مقرر ثانوي،و فيو مضيعو لموقت مف وجية نظره إلي أنو مقرر لو 

تنمية قدراتو اإلبداعية ونيرىا ، فبذلؾ تتبير قيمتو المرجعية بالنسبة لمتمميذ  أىميتو في
 ويتـ تعديؿ اتجاىو نحو مقرر التربية الفنية وفقا لتبير إطاره المرجعي الذي ينتمي إليو.

 املياقص٘ ّالعنل التعاّىٕ: (5
عات تمعب المناقشات الجماعية الدور األكبر في تبيير اتجاىات أفراد المجمو     

التعميمية، ولذلؾ يتبني ىؤالء األفراد قرارات الجماعة التي ينتموف إلييا، وىذا يعتبر مف 
 األشياء المجدية في تبيير االتجاىات مف السمبية إلي االيجابية.

وكمما استطاع معمـ التربية الفنية أف ُيَفِعؿ الحوار وتبادؿ األدوار بيف الطالب     
داخؿ كؿ مجموعة، فإف ذلؾ  لمعرفية عبر الويب كويستالرحالت امف خالؿ مجموعات 

قد يؤدي إلي تكويف االتجاه اإليجابي نحو مقرر التربية الفنية لدي الطالب ،وىذا ما 
 يحاوؿ البحث الحالي دراستو إضافة إلي تنمية التفكير اإلبداعي.

 إدراٛات البشح:

  أّاًل: ميَر البشح:

جريبي؛ الػذي يعتمػد عمػى تصػميـ مجمػوعتيف استخدـ البحث الحالي المنيج شبو الت
إحداىما مجموعة تجريبية، واألخرى مجموعػة ضػابطة، ويعػد ىػذا المػنيج فػي مجػاؿ البحػوث 
التربويػػػة والنفسػػػية مػػػف أكثػػػر الطػػػرؽ البحثيػػػة دقػػػة، وعمميػػػة، وموضػػػوعية، ويصػػػفو صػػػالح 

سػتوى أكبػر ( بأنػو "المػنيج الػذي ترتفػع درجػة الثقػة بنتائجػو إلػى م326ـ، 2000العساؼ )
 مف الثقة بنتائج البحوث التي تطبؽ المناىج الوصفية".
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عشػوائيًا إلػى  بػي ليػذا البحػث عمػى تقسػيـ عينػة البحػثويعتمد التصميـ شبو التجري 
اختبػار مجموعتيف إحداىما تجريبية واألخرى ضابطة، ويطبؽ عمػى كػؿ منيمػا أداتػي البحػث )

ة الفنيػػػة( قبميػػػًا ثػػػـ يػػػتـ تػػػدريس المجموعػػػة ، ومقيػػػاس االتجػػػاه نحػػػو التربيػػػالمفػػػاىيـ الفنيػػػة
، أمػػا الويػػب كويسػػتالتجريبيػػة لموضػػوعات الوحػػدتيف األولػػي والثانيػػة باسػػتخداـ إسػػتراتيجية 

المجموعػػة الضػػابطة فتػػدرس الموضػػوعات السػػابقة بالطريقػػة المعتػػادة، وبعػػد انتيػػاء التجربػػة 
اس األثػر الػذي أحدثػو المتبيػر يكوف ىناؾ تطبيقًا بعديًا ألداتي البحث لممجمػوعتيف بيػدؼ قيػ

 في عممية التدريس. ) استراتيجية الويب كويست(المستقؿ 
 التطبٔل اإلدراٜٕ للبشح :

، والدراسات المرتبطة بيا ة البحث، وتحديد أبعادىافي العرض السابؽ تـ تحديد مشكم      
ذه ودواعي معالجتيا، كما تـ وضع عدد مف التساؤالت والفروض، ولالجابة عمى ى

التساؤالت ولمتحقؽ مف صحة تمؾ الفروض يحتـ إجراء التجريب الميداني الذي يتطمب إعداد 
 -المواد التعميمية واألدوات التالية :

  -وفًقا لمخطوات التالية: و الفئ٘: أًّلا : إعداد قاٜن٘ ا
يد اليدؼ مف إعداد قائمة المفاىيـ الفنية ىو تحد -تحديد اليدؼ مف إعداد القائمة : -أ

 .الصؼ السادس االبتدائيلتالميذ األساسية والفرعية الالزمة  المفاىيـ
  -تحديد مصادر اشتقاؽ القائمة : تـ اشتقاؽ قائمة المفاىيـ الفنية مف خالؿ : -ب

اإلطالع عمى بعض الدراسات المرتبطة بإعداد قائمة المفاىيـ في مجاؿ التربية الفنية        
(،  Marr2000(، ودراسة )Topping2000(، ودراسة )2000مثؿ دراسة ) منى أحمد، 

 Taylor(، ودراسة ) 2001(، ودراسة) رحاب محمود، Veerkamp 2001ودراسة )
 (. 2003(، ودراسة ) ىدى محمد،  2002
ومف الدراسات السابقة تـ استخالص بعض النقاط التي أمكف االستفادة منيا عند        

 -المفاىيـ الفنية وىي عمى النحو التالي:إعداد الصورة المبدئية لقائمة 
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 التحديد الدقيؽ لممفاىيـ الفنية األساسية . -1
التحديد الدقيؽ لممفاىيـ الفنية الفرعية المنبثقة مف المفاىيـ الفنية األساسية  -2

 وترتيبيا وفًقا لمتسمسؿ المنطقي واألدائي لكؿ مفيـو . 
ارات الفرعية بما يتناسب صيانة جميع بنود المفاىيـ الفنية األساسية والمي -3

 .الصؼ السادس االبتدائي وخصائص التالميذ 
 أراٛ اخلرباٛ ّاملتخصصني :

تـ إجراء مقابالت مع بعض المعمميف والموجييف القائميف عمى تدريس مقرر التربية        
الصؼ السادس لتالميذ قائمة المفاىيـ الفنية الالزمة  الفنية لمصـ . حيث تـ مناقشتيـ حوؿ

 .االبتدائي
 -إعداد صْرٗ مبدٜٔ٘ لكاٜن٘ املفأٍه الفئ٘: -ز

بعد الرجوع لممصادر السابقة قامت الباحثة بوضع الصورة المبدئية لقائمة  
 المفاىيـ الفنية، وقد راعت الباحثة مايمي:

 كتابة المفاىيـ الرئيسة قبؿ كتابة المفاىيـ الفرعية.
 . سالمة بناء العبارات مف الناحية المبوية

 عرض الصْرٗ املبدٜٔ٘ للكاٜن٘ علٙ املتخصصني: -د

تـ عرض الصورة المبدئية لمقائمة عمى مجموعة مف المحكميف المتخصصيف في        
المناىج وطرؽ تدريس التربية الفنية، وبعض موجيي التربية الفنية، وذلؾ إلبداء الرأي 

( وىي نسبة 82.5ة المحكميف )، وتتضح نسبة موافقة السادحوؿ مناسبة القائمة لمتالميذ 
 تعتبر جيدة والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:
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 ( 1جدٔل )

 ٕٚضخ انُظت انًئٕٚخ إلرفبق انظبدح انًذكًٍٛ دٕل لبئًخ انًفبْٛى انفُٛخ 

 عُبصز انزذكٛى و
 انًذكًٍٛ

 انُظجخ انًئٕٚخ انزكزار

 % 93.75 15 يدٖ رذمٛك انًذزٕٖ نألْداف 1

 % 82.5 13 انفُٛخ نًظزٕٖ انًزعهًٍٛيدٖ يُبطجخ انًفبْٛى  3

وبذلؾ يكوف تـ االنتياء مف إعداد قائمة المفاىيـ الفنية ، ووضعيا في صورتيا 
 (. 1النيائية ممحؽ رقـ )

ًٔا :   دلٔل التلنٔه(-)نتٔب التلنٔهاعداد املْاد التعلٔنٔ٘ للبشح ثاى

 خطوات التالية:إعداد كتيب الطالبة : العداد كتيب التمميذ قامت الباحثة بال -1
 اليدؼ مف الكتيب: -تحديد اليدؼ مف الكتيب :  - أ

  توفير فرًصا كافية ألنو يربط ما فيػو مػف معمومػات جديػدة بمػا يعرفػو المتعممػوف
مػػف معمومػػات سػػابقة بحيػػث تصػػبح دراسػػتيـ لموحػػدة الموجػػودة فػػي ىػػذا الكتيػػب 

 تتسـ بالعمؽ والتكامؿ والشموؿ المطموب .
 رًضا مناسػًبا وصػيانتو بأسػموب لبػوي واضػح وترتيبيػا عرض المادة التعميمية ع

ترتيًبػػا جيػػًدا، وبميػػارة تربويػػة ليسػػيؿ عمػػؿ المعمػػـ فحسػػب بػػؿ يعمػػؿ أيًضػػا عمػػى 
تحسيف طريقتو في التعميـ، كما يسيؿ عمى طالبو عممية الػتعمـ، ويػدربيـ عمػى 

 التفكير المنظـ .
 محتوى الكتيب : - ب
) التربيػػػة الفنيػػػة (. وتػػػـ إعػػػادة صػػػيانتو  تضػػػمف محتػػػوى الكتيػػػب عمػػػى موضػػػوعات        

صػػيانة منطقيػػة لضػػماف فيمػػو والقػػدرة عمػػى قراءتػػو مػػف قبػػؿ المتعممػػيف وتكيػػؼ تمػػؾ المػػادة 
وصيانتو بأسموب يستجيب لميوؿ التالميػذ واىتمػامتيـ الخاصػة وبمػا يتفػؽ مػع اسػتعداداتيـ 

 العقمية .
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 ضبط الكتيب : - ج
ضػو عمػى السػادة المحكمػيف، واألخػذ بتوجييػاتيـ بعد إعادة صػيانة كتيػب الطالبػة تػـ عر     

حتى تـ التوصؿ إلى الكتيب في شكمو النيائي ،وقػد راعػت الباحثػة عنػد إعػادة صػيانة كتيػب 
    -التمميذ عدد مف النقاط أىميا :

    أف تكوف ىناؾ عالقة واضحة بيف مادة الكتاب وتنظيمو، وبيف مفػردات الكتػاب
 وأىدافو.

 لحقػػػػػػائؽ العمميػػػػػػة والخبػػػػػػرات والميػػػػػػارات واألسػػػػػػئمة أف تراعػػػػػػي المعمومػػػػػػات وا
 والتطبيقات.

  أف تكػػػوف المواقػػػع المختػػػارة لكػػػؿ موضػػػوع كثيػػػرة ومتنوعػػػة وحديثػػػة ، ومناسػػػبة
 لمموضوعات وعينة البحث .

  أف يراعػػي الكتيػػب التػػرابط والتسمسػػؿ والتماسػػؾ فػػي وحدتػػو وتكاممػػو مػػع مػػواد
 الموضوعات .

 نتي :إعداد دليؿ المعمـ : ويحتوي عمى ا -1
 . اليدؼ مف إعداد دليؿ المعمـ 
 . ) محتوى دليؿ المعمـ مقرر )التربية الفنية 
 . األىداؼ العامة والسموكية 
 . تعريؼ المعمـ بإستراتيجية الويب كويست 
 .األىمية التربوية إلستراتيجية الويب كويست 
 . دور المعمـ والمتعمـ أثناء تطبيؽ اإلستراتيجية 
  ؿ عرضو عمى السػادة المحكمػيف لألخػذ بػمرائيـ والتوصػؿ ضبط دليؿ المعمـ )مف خال

 إلى الشكؿ النيائي لدليؿ المعمـ(.
 .نماذج مف تحضير الدروس وفًقا إلستراتيجية الويب كويست 
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  وبعد االنتياء مف اعداد الكتيػب والػدليؿ تػـ عرضػيما عمػى السػادة المحكمػيف وعمػؿ
 (.3(، )2المالحؽ رقمي )التعديالت الالزمة ووضعيما في صورتيما النيائية ب

 :مكٔاس االجتاِ حنْ مكرر الرتبٔ٘ الفئ٘(البشح )اختبار املفأٍه الفئ٘(،) ثالجا :إعداد أدّات

 اعداد اختبار املفأٍه الفئ٘: -1

لقياس وتقويـ اكتساب المتعمميف لممعارؼ المتضمنة بمقرر التربية الفنية تـ إعداد        
والتي تفسر نتائج أداء المتعمميف  -ارات محكية المرجع اختبار معرفي مف نوع االختب

المختارة ووفًقا  حديًدا جيًدا وذلؾ لمموضوعاتبالنسبة لمجموعة مف المخرجات المحددة ت
 لمخطوات التالية :

 تحديد اليدؼ مف اختبار المفاىيـ الفنية : 
معارؼ المرتبطة ييدؼ اختبار المفاىيـ إلى التحقؽ مف مدى اكتساب المتعمميف لم      

بمقرر التربية الفنية، كما ييدؼ االختبار أيًضا إلى قياس فعالية إستراتيجية الويب كويست 
 في تنمية المعارؼ المرتبطة بمقرر التربية الفنية .

 وصؼ اختبار المفاىيـ الفنية :  
 -روعي عند تصميـ أسئمة المطابقة ما يمي :     
 الفقرات .أف تشتمؿ عمى مجموعة متجانسة مف  -1
 أف تكوف قائمة البنود والبدائؿ قصيرة نسبًيا . -2
 زيادة عدد البدائؿ عف البنود . -3

 صدم االختبار : 

 تـ التأكد مف صدؽ االختبار وفًقا لما يمي :     
 الصدؽ الظاىري:  - أ
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بعد إعداد االختبار في صورتو المبدئية ووضع التعميمات تـ عرضو عمى عدد مف     
لمتخصصيف في المناىج وطرؽ التدريس والمتخصصيف في التربية السادة المحكميف ا

 الفنية إلبداء آرائيـ حوؿ :
 مدى صحة صيانة اليدؼ لبوًيا . -1
 مدى صحة صيانة السؤاؿ . -2
 مدى ارتباط مفردات االختبار باألىداؼ . -3
 مدى مناسبة مفردات االختبار لمجموعة البحث. -4

 الصدؽ المنطقي : - ب
 فنية لممفاىيـ والميارات المتضمنة بو .بتحميؿ مقرر التربية ال    

 ( 2جدٔل رلى )

 ٕٚضخ انُظت انًئٕٚخ الرفبق انظبدح انًذكًٍٛ دٕل يفزداد االخزجبر

 ثُٕد انزذكٛى و

 

 انًذكًٍٛ

 انُظجخ انًئٕٚخ انزكزار

 % 111 14 ٔضٕح رعهًٛبد االخزجبر 1

 % 85.71 12 يُبطجخ يفزداد االخزجبر نًظزٕٖ انزاليٛذ 2

3 
ذخ انصٛبغخ انهغٕٚخ نًفزداد االخزجبر ص

 ٔٔضٕدٓب
12 85.71 % 

 % 85.71 12 صذخ انًذزٕٖ انعهًٗ نًفزداد الخزجبر ٔدلزّ 4

 % 78.57 11 يدٖ يالئًخ االخزجبر نهٓدف يُّ 5

 % 85.71 12 يُبطجخ األْداف نًفزداد الخزجبر 6

 ثبات االختبار:

 عادلة التالية:ولحساب معامؿ ثبات االختبار تـ استخداـ الم
 x100 عدد مجموعات اإلتقاف )في الصورتيف( + عدد مجموع عدـ اإلتقاف )في الصورتيف(

 نسبة اإلتساؽ =العدد الكمي لألفراد
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( ، وىى قيمة عالية ، مما يدؿ عمى أف  0.84إلى  0.81بمغ معامؿ الثبات ما بيف )      
 (.4االختبار جاىزا لمتطبيؽ ممحؽ )  ار يتميز بدرجة عالية مف الثبات، وبذلؾ أصبحاالختب

 مكٔاس االجتاِ حنْ مكرر الرتبٔ٘ الفئ٘: -2
تػػـ تصػػميـ مقيػػاس االتجػػاه نحػػو مقػػرر التربيػػة الفنيػػة ، والبػػرض مػػف المقيػػاس ىػػو 
التعػػػرؼ عمػػػى اتجػػػاه الطػػػالب نحػػػو دراسػػػة مقػػػرر التربيػػػة الفنيػػػة وفقػػػًا إلسػػػتراتيجية الػػػرحالت 

 المعرفية عبر الويب كويست.
 ت بياٛ املكٔاس: خطْا 

إلعػػداد وبنػػاء مقيػػاس االتجػػاه نحػػو مقػػرر التربيػػة الفنيػػة قامػػت الباحثػػة بػػالخطوات  
 التالية:

تحديد البػرض مػف المقيػاس: وىػو التعػرؼ عمػي اسػتجابة القبػوؿ أو الػرفض التػي يبػدييا  .1
 الطالب نحو دراسة وتعمـ التربية الفنية.

يػاس فػي صػورتو المبدئيػة مػع األخػذ فػي صيانة عبارات المقياس: تـ تحديد عبػارات المق .2
 االعتبار األبعاد المكونة لالتجاه وىي:

  البعػػد المعرفػػي: ويمثػػؿ المرحمػػة األولػػي لتكػػويف االتجػػاه، وىػػو يتضػػمف رصػػيد الفػػرد مػػف
الخبػػرات، والمعمومػػات والحقػػائؽ، والمػػدركات، والتوقعػػات التػػي يكونيػػا أو يعرفيػػا حػػوؿ 

 الموضوع.
  المرحمػػة الثانيػػة فػػي تكػػويف االتجػػاه، ويعنػػي الشػػحنة االنفعاليػػة البعػػد الوجػػداني: ويمثػػؿ

التػػي تصػػطبغ بيػػا سػػموكيات الفػػرد ونزوعػػو فػػي الموقػػؼ الػػذي فيػػو االتجػػاه، وىػػي تمثػػؿ 
 اتجاه الفرد نحو الفائدة التي يحصؿ عمييا.

  البعد السموكي) المياري(: ويتمثؿ في الكيفية والطريقة التي يجب أف يسمكيا الفػرد نحػو
(. كمػػا ُأخػػذ فػػي االعتبػػار طبيعػػة مقػػرر التربيػػة 14ـ، 2003وضػػوع )حسػػف زيتػػوف الم

 الفنية وتـ صيانة مجموعة مف العبارات التي تمثؿ أبعاد االتجاه. 
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 :الطريقة المستخدمة في بناء المقياس 
( وذلػؾ لسػيولتيا، كمػا أنيػا تعطػي معامػؿ ثبػات Likertتـ استخداـ طريقة ليكػرت ) 

موافػؽ،  (بأقؿ عدد مف العبارات. كما تـ تحديد ثالثة بػدائؿ لإلجابػة ىػي أكبر مف نيرىا، ذلؾ
 متردد، نير موافؽ(، لكي يحدد منيا الطالب اإلجابة التي تعبر عف رأيو في كؿ عبارة.

   تػػـ إعطػػاء أوزاف لكػػؿ بػػديؿ مػػف بػػدائؿ االسػػتجابة، فبالنسػػبة لمعبػػارة الموجبػػة التػػي
( عمػػى الترتيػػب، أمػػا فػػي حالػػة 1، 2، 3عطػػي )بػػدائميا )موافػػؽ، متػػردد، نيػػر موافػػؽ( ت

 (.3، 2، 1العبارة السالبة، فيكوف الترتيب )
  ثبات املكٔاس: 

تـ حساب ثبات المقيػاس، وذلػؾ بتطبيقػو عمػى عينػة اسػتطالعية مػف طػالب الصػؼ  
الثػػاني مػػف المرحمػػة اإلعداديػػة ، ثػػـ تػػـ إيجػػاد معامػػؿ الثبػػات لممقيػػاس باسػػتخداـ معادلػػة ألفػػا 

(، أي أف المقيػػاس 0991( حيػػث وجػػد أف معامػػؿ الثبػػات )Cronbach's Alpha)كرنبػػاخ 
(، ممػػا 0995عمػى درجػػة عاليػػة مػف الثبػػات، وبالتػػالي يكػوف معامػػؿ صػػدؽ المقيػاس الػػذاتي )

 يدؿ عمى صدؽ المقياس.
 صدم املكٔاس: 

تػػػـ عػػػرض المقيػػػاس فػػػي صػػػورتو األوليػػػة عمػػػي مجموعػػػة مػػػف السػػػادة المحكمػػػيف  
ؿ المناىج وطرؽ تدريس التربية الفنية، وبعض مػوجيي التربيػة الفنيػة المتخصصيف في مجا

بمديرية التربية والتعميـ بمحافظة أسيوط إلبداء رأييـ في عبارات المقياس وفػي مػدى انتمائػو 
ألبعػػاده، واتفػػؽ معظػػـ السػػادة المحكمػػيف عمػػي انتمػػاء عبػػارات مقيػػاس االتجػػاه نحػػو التربيػػة 

 (.5رتو النيائية جاىزًا لمتطبيؽ كما في ممحؽ )الفنية. وأصبح المقياس في صو 
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 ىتاٜر البشح:
تػأتى  ، مقيػاس االتجػاه(ختبػار المفػاىيـ الفنيػةدوات البحث )ا بعد التطبيؽ البعدي أل

خطوة معالجة النتائج التي تـ التوصؿ إلييا إحصائيًا ثـ مناقشػتيا وتفسػيرىا وذلػؾ مػف خػالؿ 
 اإلجابة عف أسئمة البحث.

 عف السؤاؿ األوؿ لمبحث و الذي نص عمى :اإلجابة  -1
 " ؟   الصؼ السادس االبتدائيلتالميذ " ما المفاىيـ الفنية الالزمة 

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تػـ اسػتخالص المفػاىيـ الفنيػة التػي اشػتمؿ عمييػا كتػاب التربيػة     
عػداد قائمػة اشػتممت عمػى مجموعػة  المفػاىيـ مػف الفنية لمصؼ األوؿ االعدادي ثـ تصػميـ وا 

بالفصػػؿ الدراسػػي الثػػاني  فػػي التربيػػة الفنيػػة دراسػػتيا المقػػرر الفنيػػة فػػي ضػػوء الموضػػوعات
، كمػا تػـ عرضػيا عمػى مجموعػة مػف السػادة المحكمػيف،  لتالميذ الصػؼ السػادس االبتػدائي 

 لإلفادة بمرائيف .
 وقد خُمص البحث الحالي إلى أف ىذه المفاىيـ كانت كالتالي :

 (3جدٔل)

 انصف انظبدص االثزدائٙفبْٛى انفُٛخ انالسيخ نهزاليٛذ ٕٚضخ انً

انًفبْٛى  انٕددح و

 األطبطٛخ

 انًفبْٛى انفزعٛخ

 انشخزف اإلطاليٛخ . - انشخزفخ  األٔنٗ  1

 انشخزفخ انُٓدطٛخ . -

 انزكزار . -

 األنٕاٌ األطبطٛخ. - انهٌٕ  انثبَٛخ  2

 األنٕاٌ انفزعٛخ . -

 األنٕاٌ انثالثٛخ .  -

 انًهًض . -    عخانطجب انثبنثخ  3

 انطجبعخ ثبنعُبصز انطجٛعٛخ . -   

 انطجبعخ ثبنعُبصز انصُبعٛخ . -   

 ( ٚكٌٕ لد رًذ اإلجبثخ عٍ انظؤال األٔل يٍ أطئهخ انجذث3يٍ جدٔل )            
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 اإلجابة عف السؤاؿ الثاني مف أسئمة البحث و الذي نص عمى : -2 
( فػي  (Web Questsالمعرفية عبر الويب  ما أثر استخداـ إستراتيجية الرحالت    

 تنمية بعض المفاىيـ الفنية لدي تالميذ الصؼ السادس االبتدائي؟ 
 لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ إتباع الخطوات التالية : 
فػػي إدراؾ المفػػاىيـ الفنيػػة الصػػؼ السػػادس االبتػػدائي بنػػاء اختبػػار يقػػيس مسػػتوى تالميػػذ  -

 ؽ االختبار وثباتو . الالزمة ليـ، وتـ التأكد مف صد
 قبميًا.تالميذ مجموعتي البحث تطبيقا عمى  اختبار المفاىيـ الفنيةتطبيؽ  -
، والمجموعػػػة الضػػػابطة سػػػتخداـ الويػػػب كويسػػػتالتجريبيػػػة با تػػػدريس مجموعػػػة البحػػػث -

 .بالطريقة التقميدية
 تطبيؽ اختبار المفاىيـ الفنية عمى مجموعة البحث تطبيقًا بعديًا .  -
باسػتخداـ   spssرجات التالميذ في جػداوؿ ومعالجتيػا إحصػائيا باسػتخداـ برنػامج رصد د -

 الحاسب انلي. 
بػار المفػاىيـ الفنيػة فػي التطبيػؽ البحػث فػي اخت حساب قيمة " ت " بيف درجات مجموعتي -

 البعدى.  ا
البعػػػدي  الفػػػروؽ بػػيف متوسػػطات درجػػػات مجمػػوعتي البحػػث فػػػي التطبيػػؽ توضػػيح داللػػة -

المفاىيـ الفنية، لمتعرؼ عمي أثر استخداـ إستراتيجية الويب كويسػت فػي تػدريس الختبار 
 . الصؼ السادس االبتدائيتالميذ تنمية بعض المفاىيـ الفنية لدي  التربية الفنية عمي
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 (4جدٔل )

 انجذث  ثٍٛ يزٕططبد درجبد راليٛذ يجًٕعزٙ ٕٚضخ لًٛخ )د( نهفزٔق

 31، ٌ = جعد٘انك فٙ انزطجٛ خزجبر انًفبْٛى انفُٛخال

يجًوووٕ   انًجًٕعخ  انًفبْٛى و

 اندرجبد

 اندالنخ د ف 2يج ح و ف و

1 

 انشخزفخ 
 3.7 131 ضبثطخ

4.3 315.9 8.34 

 ٘
ٕ
ـز
ـــ
ـــ
ظــ
 ي
ـد
ُــ
ع
خ 
ـــ
نــ
دا

1
.1
1

 

 8 281 رجزٚجٛخ 

 انشخزفخ اإلطاليٛخ 
 2.7 95 ضبثطخ

2.4 174.8 6.26 
 5.1 179 رجزٚجٛخ 

 زفخ انُٓدطٛخانشخ
 4.2 147 ضبثطخ

3.4 322.2 8.26 
 8.5 298 رجزٚجٛخ 

 انزكزار 
 2.3 81 ضبثطخ

2.6 2.3.5 6.29 
 4.9 172 رجزٚجٛخ 

2 

 انهٌٕ 
 3.4 119 ضبثطخ

3.4 248.1 7.45 
 6.8 238 رجزٚجٛخ 

 األنٕاٌ األطبطٛخ
 3.2 112 ضبثطخ

3.3 233.6 7.45 
 6.5 228 رجزٚجٛخ 

 األنٕاٌ انفزعٛخ
 2.8 95 ضبثطخ

2.4 175.1 6.26 
 5.2 178 رجزٚجٛخ 

 األنٕاٌ انثالثٛخ 
 2.3 82 ضبثطخ

2.7 213.3 6.31 
 4.9 173 رجزٚجٛخ 

3 

 انطجبعخ 
 3.3 112 ضبثطخ

3.3 233.6 7.45 
 6.6 228 رجزٚجٛخ 

 انًهًض 
 3.5 119 ضبثطخ

3.5 248.9 8.26 
 6.8 238 رجزٚجٛخ 

انطجبعووووووخ ثبنعُبصووووووز 

 انطجٛعٛخ 

 4.3 147 ضبثطخ
4.3 322.3 8.26 

 8.6 298 رجزٚجٛخ 

انطجبعووووووخ ثبنعُبصووووووز 

 انصُبعٛخ 

 3.8 131 ضبثطخ
4.3 315.9 8.34 

 8.1 281 رجزٚجٛخ 

 انًفبْٛى ككم  4
 21.5 685 ضبثطخ

21.4 3673.9 11.57 
 31.9 1396 خ رجزٚجٛ
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لتالميػػذ البعػػدي  ء( أف ىنػػاؾ فروقػػًا دالػػة إحصػػائيًا بػػيف األدا4يتضػػح مػػف جػػدوؿ )    
والتػي تػـ التػدريب عمػي  –كػؿ ميػارة عمػي حػدة  –البحث لممفاىيـ الفنية المقيسة  مجموعتي

تنميتيا مف خػالؿ تػدريس دروس التربيػة الفنيػة المصػانة وفقػًا إلسػتراتيجية الويػب كويسػت، 
( ، وبمبػػت قيمتيػػا فػػي المفػػاىيـ ككػػؿ ) 8.34( و )6.26يػػث تراوحػػت قيمػػة )ت( مػػا بػػيف )ح

( وبمسػتوي  0.01( ، وكميا قػيـ دالػة إحصػائيًا عنػد مسػتوي )20( ، لدرجة حرية )11.57
، وُيرِجػػع البحػػث الحػػالي لمجموعػػة التجريبيػػة( ، وىػػذه الفػػروؽ كميػػا لصػػالح ا0.99ثقػػة ) 

لتالميػذ عمػي فعاليػة اسػتخداـ إسػتراتيجية الويػب كويسػت فػي التقدـ الذي حػدث فػي مسػتوي ا
وتتفػؽ ىػذه النتيجػة مػع نتػائج الوصوؿ بالتالميذ لمستوى أفضؿ فػي بعػض المفػاىيـ الفنيػًة، 

ـ(، 2002ـ(، عبػػػػػػػد الممػػػػػػػؾ المػػػػػػػالكي)2001دراسػػػػػػػات كػػػػػػػؿ مػػػػػػػف ظبيػػػػػػػة السػػػػػػػميطي )
Massey,Scottlee(2003)(2010( ، محمػػد زيػػداف)2008، منػػي داوود  )، ىػػذا يػػدؿ و

عمػػى عمػػى األثػػر اإليجػػابي السػػتخداـ اسػػتراتيجية الويػػب كويسػػت فػػي تػػدريس التربيػػة الفنيػػة 
مقارنًة بالطريقة التقميدية، وبػذلؾ  الصؼ السادس االبتدائيتالميذ تنمية المفاىيـ الفنية لدى 

يوجػد فػرؽ ذو داللػة  تـ التحقؽ مف صحة الفرض األوؿ مف فروض البحث الذي نص عمى:
ة بػيف متوسػطي درجػات تالميػذ مجمػػوعتي البحػث) التجريبيػة والضػابطة( فػي اختبػػار إحصػائي

 المفاىيـ الفنية لصالح تالميذ المجموعة التجريبية.
 وُيرجع البحث ذلؾ إلى : 

مػػا تتضػػمنو اسػػتراتيجية الويػػب كويسػػت مػػف مصػػادر لمػػتعمـ وبخاصػػة مواقػػع الويػػب  -
لمفػػاىيـ الفنيػػة د أسػػيـ فػػي تنميػػة االتعميميػػة المرتبطػػة بموضػػوعات التربيػػة الفنيػػة قػػ

 .لدى التالميذ 
ة المتاحة أثناء استخداـ اسػتراتيجية الويػب الرحالت المعرفية عبر الويب كويستبيئة  -

بالتفاوض والتشارؾ مع انخريف؛ وال شػؾ أف ىػذا التفاعػؿ كويست  سمحت لمتالميذ 
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يػذ، وبالتػالي تنميػة االجتماعي كاف لو دور بارز فى تحقيؽ النمو العقمػي لػدى التالم
 لدييـ.المفاىيـ الفنية 

طبيعة المياـ في كؿ درس وما تتضمنو مف مشكالت مفتوحة النياية شجع التالميػذ  -
عمػػى القيػػاـ بعمميػػات البحػػث واالستقصػػاء واالكتشػػاؼ ونيرىػػا؛ ممػػا أدى إلػػى تنميػػة 

 المفاىيـ الفنية.
تنوعػػػة المتاحػػػة خػػػالؿ الميػػػاـ المحػػػددة، واإلجػػػراءات المنظمػػػة، ومصػػػادر الػػػتعمـ الم -

استراتيجية الويػب كويسػت، فضػاًل عػف اإلمكانػات اليائمػة لمواقػع الويػب التعميميػة ومػا 
تتضػػػمنو مػػػف وسػػػائط متعػػػددة مثػػػؿ: الصػػػور الثابتػػػة والمتحركػػػة، ومقػػػاطع الفيػػػديو، 
واالرتباطات التشعيبية، والنصوص الفائقة ونيرىا مف الوسػائط كػاف لػو دور فػي جػذب 

 ، وزيادة دافعيتيف لتعمـ الموضوعات.انتباه التالميذ
مكاناتػػو حيػػث تتػػيح لػػو الوقػػت الكػػافي  - تييػػئ الفرصػػة لمتمميػػذ لينمػػو وفقػػا لقدراتػػو وا 

 لمتعمـ.
تعػػالج مشػػكالت الػػتعمـ أواًل بػػأوؿ وتمنػػع تراكميػػا، وتكتشػػفيا مػػف نتػػائج االختبػػارات   -

 التكوينية التي يتـ في ضوءىا وصؼ العالج المناسب لمتالميذ.
 جابة عف السؤاؿ الثالث مف أسئمة البحث و الذي نص عمى :اإل -3

(  (Web Questsمػا أثػر اسػتخداـ إسػتراتيجية الػرحالت المعرفيػة عبػر الويػب      
 عمى االتجاه نحو مقرر التربية الفنية لدي تالميذ الصؼ السادس االبتدائي؟

 ولالجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة باإلجراءات التالية: 
 مقيػاس يقػيس مسػتوي االتجػاه نحػو التربيػة الفنيػة لػدي تالميػذ الصػؼ السػادس  بناء

 االبتدائي، وتـ التأكد مف صدؽ وثبات المقياس.
  عمػػى طػػالب مجمػػوعتي البحػػث التجريبيػػة االتجػػاه نحػػو التربيػػة الفنيػػة تطبيػػؽ مقيػػاس

 والضابطة تطبيقًا قبميًا.
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 . تدريس المجموعة الضابطة بالطريقة التقميدية 
  الويب كويست .يس المجموعة التجريبية باستخداـ إستراتيجية تدر 
  عمى مجموعتي البحػث التجريبيػة والضػابطة االتجاه نحو التربية الفنية تطبيؽ مقياس

 تطبيقًا بعديًا . 
  رصػػػد درجػػػات طػػػالب مجمػػػوعتي البحػػػث الضػػػابطة والتجريبيػػػة فػػػي التطبيقػػػيف القبمػػػي

باسػتخداـ الحاسػب   spssتخداـ برنػامج والبعدى في جداوؿ ومعالجتيا إحصػائيا باسػ
 انلي. 

  حسػػػاب المتوسػػػط الحسػػػابي واالنحػػػراؼ المعيػػػاري لػػػدرجات طػػػالب مجمػػػوعتي البحػػػث
 في مقياس االتجاه.  -البعدية  –التجريبية والضابطة في 

  اسػػػػتخداـ اختبػػػػار "ت" لممقارنػػػػة بػػػػيف درجػػػػات طػػػػالب مجمػػػػوعتي البحػػػػث التجريبيػػػػة
تػـ عػرض النتػائج فػي الجػدوليف  وحػو التربيػة الفنيػة االتجػاه نوالضابطة فػي مقيػاس 

 ( كالتالي:6( ، )5رقـ )
 (5جدٔل رلى )

 َزبئج اخزجبر )د( نهًمبرَخ ثٍٛ يزٕططبد  

 درجبد طالة انًجًٕعخ انضبثطخ فٙ يمٛبص االرجبِ َذٕ انززثٛخ انفُٛخ

لًٛخ د    ٌ انعدد انزطجٛك

 انًذظٕثخ

درجبد 

 انذزٚخ

اندالنخ 

 اإلدصبئٛخ

 34 جهٙانم

 

1997 595 

1965 59 

غٛز دانخ 

عُد يظزٕ٘ 

 694 2196 34 انجعد٘ 1.11

لمفػػروؽ بػػيف متوسػػطات درجػػات تالميػػذ ( أف قيمػػة )ت( المحسػػوبة 5يتضػػح مػػف جػػدوؿ )    
المجموعػػػة الضػػػابطة فػػػي مقيػػػاس االتجػػػاه نحػػػو التربيػػػة الفنيػػػة القبمػػػي / البعػػػدي نيػػػر داؿ 

متوسػػػطات درجػػػات طػػػالب المجموعػػػة الضػػػابطة فػػػي  إحصػػػائيًا، وىػػػذا يعنػػػي أف الفػػػرؽ بػػػيف
األدائييف القبمي والبعدي لمقياس االتجاه ليس لو داللة إحصائية، ويرجع البحث الحالي عػدـ 
وجود داللة إلي أف تػدريس التربيػة الفنيػة باألسػموب التقميػدي أدي إلػي تعػديؿ بعػض الشػيء 
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لكنو لػـ يػرؽ إلػي مسػتوي الداللػة، وىػذا ، و التالميذفي اتجاه الطالب نحو التربية الفنية لدي 
يدؿ عمي افتقػار األسػموب التقميػدي كأسػموب تػدريس فػي تنميػة االتجػاه االيجػابي نحػو مقػرر 

 التربية الفنية.
 ( 6جدٔل رلى )

 َزبئج اخزجبر )د( نهًمبرَخ ثٍٛ يزٕططبد 

 درجبد طالة انًجًٕعخ انزجزٚجٛخ فٙ يمٛبص االرجبِ َذٕ انززثٛخ انفُٛخ

انًزٕطظ  انعدد ٛكانزطج

 انذظبثٙ

االَذزاف 

 انًعٛبر٘

لًٛخ د 

 انًذظٕثخ

درجبد 

 انذزٚخ

"د" 

انجدٔنٛخ 

عُد 

يظزٕ٘ 

1915 

 14 123993 34 انمجهٙ
2954 59 1291 

 694 142913 34 انجعد٘

فػػي التطبيػػػؽ  التالميػػذيتبػػيف مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف المتوسػػط الحسػػابي لػػدرجات  
( وىػػو 142903التربيػػة الفنيػػة لممجموعػػة التجريبيػػة يسػػاوي )البعػػدي لمقيػػاس االتجػػاه نحػػو 

أعمػػى مػػف المتوسػػط الحسػػابي لػػدرجات الطػػالب فػػي التطبيػػؽ القبمػػي لمقيػػاس االتجػػاه نحػػو 
( 2954(، وكانػػت قيمػػة )ت( تسػػاوي )123993التربيػػة الفنيػػة لممجموعػػة التجريبيػػة وىػػو )

وؿ الفرض الثاني مػف فػروض (. لذلؾ يمكف قب0905وىي ذات داللة إحصائية عند مستوى )
البحث والذي يؤكد وجود فػرؽ ذو داللػة إحصػائية بػيف متوسػطي درجػات طػالب المجمػوعتيف 

المجموعػػػة  التربيػػػة الفنيػػػة لصػػػالح تالميػػػذ التجريبيػػػة والضػػػابطة فػػػي مقيػػػاس االتجػػػاه نحػػػو
 التجريبية.

أف إسػتراتيجية المستخدمة في التػدريس، وىػذا يعنػى الويب كويستويرجع ذلؾ إلى إستراتيجية 
المسػػتخدمة قػػد سػػاىمت فػػي تنميػػة االتجػػاه االيجػػابي لػػدى طػػالب المجموعػػة  الويػػب كويسػػت

 التجريبية. 
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ـ(، عبػػػد الممػػػؾ 2001وتتفػػػؽ ىػػػذه النتيجػػػة مػػػع نتػػػائج دراسػػػات كػػػؿ مػػػف ظبيػػػة السػػػميطي )
( ، محمػػػػػػػػػػػد 2008، منػػػػػػػػػػػي داوود)Massey,Scottlee(2003)ـ(، 2002المػػػػػػػػػػػالكي)

   (.2013د)، زينب أحم(2010زيداف)
فػػي تنميػػة اتجػػاه إيجػػابي لػػدي  الويػػب كويسػػتوقػػد يرجػػع نجػػاح  اسػػتخداـ إسػػتراتيجية      

 المجموعة التجريبية مف البحث نحو مقرر التربية الفنية لألسباب التالية:تالميذ 
  مػػف خػػالؿ الميػػاـ التمميػػذ ومػػا بيػػا مػػف تفعيػػؿ لػػدور  الويػػب كويسػػتاسػػتخداـ إسػػتراتيجية

 إعطائيـ ثقة بالنفس وبالتالي حب لممقرر الدراسي.المحددة أدي إلي 
 أدى  ، وتوزيػع الميػاـ عمػي النالميػذبطػة بالموضػوعات المقػررةالمرتنت االنتر مواقع  توفير

 إلى إتاحة الفرصة لالبحار عبر االنترنت والتعمـ وفقا لقدراتيـ.
  وسػائؿ إثػارة فػي تػدريس التربيػة الفنيػة بمػا فييػا مػف  الويػب كويسػتاستخداـ إستراتيجية

ممػا سػاعد فرص لمتفاعػؿ االيجػابي بػيف التالميػذ وتشويؽ لممادة العممية أدى إلى إتاحة ال
 عمى تحسف اتجاىيـ نحو مقرر التربية الفنية.

  مجموعة البحث التجريبية قبؿ ذلؾ لمثػؿ ىػذا النػوع مػف المقػاييس فػي تالميذ عدـ تعرض
إقبػااًل وفاعميػة عنػد اإلجابػة عمػى أسػئمة  سنوات الدراسة السابقة، األمر الذي جعميـ أكثر

 المقياس.
أمكػف التحقػؽ مػف صػحة مف خالؿ االجابة عف السػؤاؿ الثالػث مػف أسػئمة البحػث  وىكذا     

الفرض الثاني والذي نص عمى: يوجد فرؽ ذو داللة إحصػائية بػيف متوسػطي درجػات تالميػذ 
حو مقػرر التربيػة الفنيػة لصػالح مجموعتي البحث) التجريبية والضابطة( في مقياس االتجاه ن

 تالميذ المجموعة التجريبية.
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 تْصٔات البشح : 

 عمي ضوء ما أسفرت عنو نتائج البحث الحالي مف نتائج فإنو يوصي بما يمي :     
  إقامػػػػة دورات تدريبيػػػػة لمعممػػػػي التربيػػػػة الفنيػػػػة إلطالعيػػػػـ عمػػػػي كيفيػػػػة اسػػػػتخداـ

 بية الفنية المختمفة. في تدريس فروع التر  الويب كويستإستراتيجية 
  السماح لمطالب بإبداء رأييـ فيما يتمقونو مف تعميـ مع إقامة حوار جػاد بيػنيـ وبػيف

زمالئيـ لكي يقبموا بحب عمي ما يتعممونػو ،باإلضػافة إلػي إكسػابيـ بعػض الميػارات 
 االجتماعية والتعاونية. . 

  لمقػررات التربيػة الفنيػة إعادة النظر مػف قبػؿ وزارة التربيػة والتعمػيـ فػي عػودة الكتػب
عػػػادة صػػػيانتيا وفقػػػا ل لمطػػػالب سػػػاليب ألفػػػي جميػػػع سػػػنوات المراحػػػؿ التعميميػػػة، وا 

 مقرر أساسي يضاؼ إلي المجموع. التكنولوجية ، واعتبارىا
  إعداد دليؿ لممعمـ في مقرر التربيػة الفنيػة لجميػع سػنوات المرحمػة اإلعداديػة ليكػوف

 يس.مرشدا ومعينا لممعمـ في عممية التدر 

 البشْخ املكرتس٘ :

 في ضوء نتائج البحث الحالي يقترح البحث الحالي البحوث التالية:           
قيػاس فعاليػة إسػتراتيجيات تػدريس أخػرى فػػي تنميػة معػارؼ وميػارات التربيػة الفنيػػة  -1

 بالصؼ األوؿ الثانوي .  الصؼ السادس االبتدائي لطالب 
الصػػؼ تالميػػذ تنميػػة النقػػد الفنػي لػػدى  قيػاس فعاليػػة إسػػتراتيجية الويػػب كويسػت فػػي -2

 .    السادس االبتدائي 
إعداد برنػامج لتػدريب المعممػيف أثنػاء الخدمػة لمعممػي التربيػة الفنيػة عمػى التػدريس  -3

 باستخداـ إستراتيجية الرحالت المعرفية عبر الويب .
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( لضماف دروس تعميمية تعممية باستخداـ نماذج الويب كويست وأثرىا 2006احمد جاد اهلل ) -5

 في تحصيؿ طمبة الصؼ العاشر األساسي واتجاىاتيـ نحو الكيمياء . رسالة . 
التربوية في المنػاىج  المصطمحات ـ(. معجـ2003حمد الجمؿ،) أحمد حسيف المقاني، وعمي أ -6

 القاىرة: عالـ الكتب. 3وطرؽ التدريس.ط
 . القاىرة: دار النيضة المصرية.4ـ(. عمـ النفس التربوي.ط1992أحمد زكي صالح.) -7
 تػدريس فػي خػرائط المفػاىيـ إسػتراتيجية اسػتخداـ ـ(. أثػر2007إبػراىيـ.) الػرحمف عبػد احمػد -8

 دكتػوراه. رسػالة الثػانوي. الصػؼ األوؿ طػالب لػدى واالتجػاه التحصيؿ عمى وأثرىا الفقو مقرر
 اإلسالمية. سعود بف محمد اإلماـ االجتماعية. جامعة العمـو كمية

. عماف : دار الشرؽ  2ـ( النظرية في التدريس وترجمتيا عممًيا . ط 2000أفناف دروزة . ) -9
 . 
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استخداـ الموديوالت التعميمية والػتعمـ التعػاوني فػي  ـ(."فاعمية2008أمنية محمد عبد القادر.) -10
تنمية بعض المفاىيـ الفنية والميارات اليدوية واالبتكار لدي طػالب شػعبة التربيػة الفنيػة، كميػة 

 التربية ، جامعة أسيوط.
 ـ(. استراتيجيات التدريس والتعمـ. القاىرة: دار الفكر العربي.1999جابر عبد الحميد. ) -11
القاىرة:الػدار  والنفسػية. التربويػة المصػطمحات معجػـ (.2003ينػب النجػار.)ز  حسػف شػحاتة، -12

 المبنانية. المصرية
( رحالت ممتعة مف المعرفة واألنشطة التربوية . الويب كويست . 2011حسني عبد الحافظ ) -13

 .  2/2/2013( بتاريخ 193مجمة المعرفة . العدد )

التعاوني.القػاىرة:العمـ واإليمػاف -اللكترونيا -ـ(.أساليب التعمـ الذاتي2013حسيف طو سالـ.) -14
 لمنشر والتوزيع.

( الرحالت المعرفية عمي الويب نموذج المتعمـ الرحالة 2001حسيف ىيشور . جيفري كوب  ) -15
الوكالة األمريكية لمتنمية  CATTالمستكشؼ . مشروع التكويف التربوي المدعـ بالحاسبوب 

 ( . UsaIdالدولية . )
 (. طرؽ تدريس الفنوف . القاىرة : دار المعارؼ.1969حمدي خميس .) -16
( القضايا العممية والتكنولوجية العاصرة في برامج إعداد 2001حمدي عبد العزيز الصباغ . ) -17

معممي العمـو بكميات المعمميف بالمممكة العربية السعودية . المؤتمر العممي الثالث  عشر 
المعاصرة . الجمعية المصرية لممناىج وطرؽ  مناىج التعميـ والثروة المعرفية والتكنولوجية

 .  2001يوليو  25 – 24التدريس مف  

ـ(. الػتعمـ التعػاوني: الفمسػفة والممارسػة. العػيف: دار 2005حمزة أبو النصر، محمد الجمؿ. ) -18
 الكتاب الجامعي.

     ( . التعمـ دراسة نفسية ، تفسيرية ، توجييية ، القاىرة : مكتبة 1974رمزية نريب. )  -19
 األنجمو المصرية. 
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     أثر تدريس بعض المفػاىيـ الرياضػية عنػد األطفػاؿ". "( . 1978رمضاف مساعد بدوي .) -20
 رسالة ماجستير. كمية البنات ، جامعة عيف شمس. 

      ياضية عند األطفػاؿ". أثر تدريس بعض المفاىيـ الر "( . 1978رمضاف مساعد بدوي .) -21
 رسالة ماجستير. كمية البنات ، جامعة عيف شمس. 

 ( الرسـ عند األطفاؿ ،دار صفاء لمنشرو التوزيع ، عماف .2005رياض بدرى مصطفى ) -22
        القػاىرة : المكتبػة . 1تكنولوجيا التعميـ كفمسفة ونظاـ. الجزء  .( 1996زاىر أحمد .) -23

 األكاديمية. 
        .(. "دراسة لنمو بعض المفاىيـ الرياضية عند األطفػاؿ1987زكريا أحمد الشربيني. )  -24

 رسالة ماجستير". كمية البنات، جامعة عيف شمس. 
        .لرياضػية عنػد األطفػاؿ(. "دراسة لنمو بعض المفاىيـ ا1987زكريا أحمد الشربيني. ) -25

 رسالة ماجستير". كمية البنات، جامعة عيف شمس. 
 Web( مدي فاعمية استخداـ الرحالت المعرفية عبر الويب )2011زياد يوسؼ الفار ) -26

Quests في تدريس الجبرافيا عمي مستوي التفكير التأممي والتحصيؿ لدي تالميذ الصؼ )
 امف األساسي . رسالة ماجستير . كمية التربية . جامعة األزىر ببزة .الث

           (. دليؿ معمػـ التربيػة الفنيػة1996زينب محمد عبد الحميـ، وماجدة عباس سميـ .) -27
 لمصؼ الرابع االبتدائي. وزارة التربية والتعميـ.

          (. دليػؿ معمػـ التربيػة الفنيػة1996زينب محمد عبد الحميـ، وماجدة عبػاس سػميـ .) -28
 لمصؼ الرابع االبتدائي. وزارة التربية والتعميـ.

        ( . "برنامج مقترح في التربية الفنية باستخداـ الوسػائط 2005زينب محمود أحمد، )  -29
طالبػػات كميػػة التربيػػة لػػدى عي بجماليػػات البيئػػة المتعػػددة وأثػػره عمػػي تنميػػة التػػذوؽ الفنػػي والػػو 

 جامعة جنوب الوادي.  دكتوراه .كمية التربية بسوىاج ، بسوىاج" . رسالة
الرياض:  .2 ط السموكية. العمـو في البحث ـ(.منيج2004سالـ سعيد القحطاني وآخروف.) -30

 الوطنية. فيد لممؾا مكتبة
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ـ(. طػػرؽ تدريسػػية حديثػػة مػػف أجػػؿ تعمػػـ أفضػػؿ. الريػػاض: 2006سػػالـ سػػعيد القحطػػاني.) -31
 مكتبة الرشد. 

ـ(. سػػيكولوجية الػػتعمـ والتعمػػيـ: األسػػس النظريػػة والتطبيقيػػة. 2001سػػامي محمػػد ممحػػـ.) -32
 عماف: دار المسيرة.

كية. الريػػاض: مكتبػػة ـ(.المػػدخؿ إلػػي البحػػث فػػي العمػػوـ السػػمو 2000صػػالح حمػػد العسػػاؼ.) -33
 العبيكاف.

( وأشػياء أخػرى ، Web Quest( . الويػب كويسػت )2009صفية  سمطاف سيؼ البحريػة ) -34
دورية التطوير التربػوي ، سػمطنة عمػاف ، وزارة التربيػة والتعمػيـ ، العػدد السػابع واألربعػوف ، 

 . 26-25ص ص 

 أساسػياتو وتطبيقاتػو :يوالنفسػ التربػوي والتقػويـ القيػاس ـ(.2000)  .الػديف عػالـ صػالح -35
 .العربي الفكري دار القاىرة: المعاصرة. وتوجيياتو

ـ(. المنيج الدراسي واأللفية الجديدة: مدخؿ إلى تنمية اإلنساف 2002صالح عرفة محمود.) -36
 وارتقائو. القاىرة: مكتبة دنيا.

  ـ(. التربيػػة  الفنيػػة لمصػػؼ األوؿ الثػػانوي العػػا1996) .عبػػد الػػرحمف النشػػار وآخػػروف  -37
 والثانوي الرياضي، وزارة التربية والتعميـ. 

        (. التربية  الفنية لمصؼ األوؿ الثػانوي العػاـ 1996) .عبد الرحمف النشار وآخروف -38
 والثانوي الرياضي، وزارة التربية والتعميـ.  

اـ استراتيجية الويب ( فاعمية تدريس الكيمياء العضوية باستخد2012عبد الرحمف جمعة ) -39
( في تحصيؿ طمبة المرحمة الثالثة كمية العمـو . جامعة Web Questsكويست )

 ( كمية العموـ . جامعة السميمانية . 49السميمانية . مجمة الفتح العدد )
( الرحالت المعرفية عبر الويب احدي استراتيجيات التعمـ  2010عبد العزيز خميفة طمبة )  -40

 .  13 – 12( 5التعميـ اإللكتروني . العدد ) عبر الويب . مجمة
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   ( . وسائؿ تعميـ التربية الفنيػة. القػاىرة : دار1995عبد العظيـ عبد السالـ الفرجاني. )  -41
 المعارؼ.      

   ( . وسائؿ تعميـ التربية الفنيػة. القػاىرة : دار 1995عبد العظيـ عبد السالـ الفرجاني. ) -42
 عارؼ. الم 

( . " دراسة لتحديد المفاىيـ العممية والعمػوـ 1980).عبد اهلل جراع ، صالح عبد اهلل جاسـ   -43
    المجمة التربوية . المجمد .التربوية ومدي مناسبتيا لمداخؿ التعميـ العاـ بدولة الكويت " 

 ( . كمية التربية ، جامعة الكويت. 11الثالث . العدد )     
     أساليب التعميـ والتعمـ ، وتطبيقاتيا فػي البحػوث  .( 2002ي .)عفت مصطفي الطناو   -44

 التربوية . القاىرة : مكتبة األنجمو المصرية.  
( في تنمية ميارات W.Q.S( فاعمية استخداـ نقص الويب )2011فادي حسنيف ) -45

تير . الجامعة تصميـ صفحات الويب لدي طالب الصؼ التاسع األساسي . رسالة ماجس
 اإلسالمية ببزة . 

 تخصصيـ مواد نحو التربية اإلسالمية معممي اتجاىات قياس ـ(2002عمي البامدي.) فريد -46
 . ماجستير رسالة الباحة. بمنطقة الثانوية لمبنيف المرحمة في التدريسي بأدائيـ ذلؾ وعالقة
 كوثر حسيف كوجؿ.  .القرى أـ جامعة ، التربية كمية

. القػاىرة: 2ـ(. اتجاىات حديثة في المنػاىج وطػرؽ التػدريس. ط2001جؾ )كوثر حسيف كو  -47
 دار عالـ الكتب.

   ( . "استخداـ الميارات اليدوية الفنية في تنمية بعض القيـ 2000).لميس محمد سعيد   -48
      . شػمس لدي طفؿ المرحمة االبتدائية ". رسالة ماجستير. كمية البنات ،جامعة عيف   
   

   ( . "استخداـ الميارات اليدوية الفنية في تنمية بعض القيـ 2000).لميس محمد سعيد   -49
      . شػمس لدي طفؿ المرحمة االبتدائية ". رسالة ماجستير. كمية البنات ، جامعة عيف  
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اىج وطرؽ تدريس التربية الفنيػة بػيف (. من2008ليمي حسني إبراىيـ، ياسر محمود فوزي.) -50
 النظرية والتطبيؽ.القاىرة: مكتبة األنجمو المصرية.

  (. " برنامج مقترح لربط بعض المفاىيـ الثقافية العمميػة 1992ماجدة مصطفي السيد . )  -51
الفنية . جامعػة  التربية بالتربية الفنية في التعميـ األساسي" . المؤتمر العممي الرابع لكمية   

 حمواف. 
  (. " برنامج مقترح لربط بعض المفاىيـ الثقافية العمميػة 1992ماجدة مصطفي السيد . )  -52

 الفنية . جامعػة التربية  بالتربية الفنية في التعميـ األساسي" . المؤتمر العممي الرابع لكمية  
 حمواف. 

ىػ( الموسوعة العربية لمصطمحات التربية وتكنولوجيا 1423ماىر أسماعيؿ صبري ) -53
 التعميـ . الرياض . مكتبة الرشد لمنشر والتوزيع .

(. التقويـ التربوي أسسو و إجراءاتػو . 2005ماىر إسماعيؿ صبري ، محب محمود كامؿ. ) -54
 الرياض:  مكتبة الرشد .

        ( . الموسوعة العربية لمصطمحات التربية وتقنيات ىػ1423ماىر إسماعيؿ صبري.)  -55
 التعميـ. الرياض: مكتبة الرشد. 

     ىػػ( . الموسػوعة العربيػػة لمصػطمحات التربيػة وتقنيػػات 1423مػاىر إسػماعيؿ صػػبري.)  -56
 التعميـ. الرياض: مكتبة الرشد. 

اتيجية الويػػب كويسػػت فػػى تنميػػة (. أثػػر اسػػتر 2008محمػػد الحيمػػة م محمػػد نوفػػؿ. ) -57
التفكيػػر الناقػػد والتحصػػيؿ الدراسػػي فػػى مسػػاؽ تعمػػيـ التفكيػػر لػػدى طمبػػة كميػػة العمػػوـ التربويػػة 

-205(. 3(. العػػدد )4المجمػػد )المجمػػة األردنيػػة فػػى العمػػوـ التربويػػة. أألونػػروا.  -الجامعػػة
219. 

. المنصػػورة: 2طـ(. مصػػطمحات فػػي المنػػاىج وطػػرؽ التػػدريس. 2002محمػػد السػػيد عمػػي.) -58
 عامر لمطباعة والنشر.
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 القاىرة: المتحدة.االجتماعي النفس عمـ إلى مدخؿ اإلنساني السموؾ (.1990محمد شفيؽ.) -59
 والنشر. لمطباعة

ـ(.اتجاىات تالميػذ المرحمػة المتوسػطة نحػو مػادة التربيػة 2004محمد عبد العزيز التميمي.) -60
 أـ القرى.الفنية . رسالة دكتوراه. كمية التربية، جامعة 

( دور تطوير مدخالت وعمميات ومخرجات التربية العممية في  2003محمد عمي نصر )  -61
تحقيؽ الجدودة الشاممة في التعميـ الجامعي . المؤتمر العممي السابع . نحو تربية عممية 

 .  2003يوليو  30 – 27أفضؿ . الجمعية المصرية لمتربية العممية . اإلسماعيمية . 
   (. التربية الفنية وأساليب تدريسيا. عمػاف : دار الميسػرة 1998) .الحيمةمحمد محمود   -62

 لمتوزيع والطباعة. 
    (. التربية الفنية وأساليب تدريسيا. عمػاف : دار الميسػرة 1998) .محمد محمود الحيمة -63

 لمتوزيع والطباعة.

 . العيف: دار الكتاب.2راتيجياتو. طـ(. طرائؽ التدريس واست2003محمد محمود الحيمة.) -64
(. طرائػػؽ التػػدريس العامػػة. عمػػاف: دار 2002محمػػد محمػػود الحيمػػة، توفيػػؽ أحمػػد مرعػػي. ) -65

 الميسرة.
 . 21(. أصوؿ التربية الفنية. القاىرة : دار المعارؼ. طػ 1975محمود البسيوني. )  -66
 . 21لمعارؼ. طػ (. أصوؿ التربية الفنية. القاىرة : دار ا1975محمود البسيوني. ) -67
 ( . الشخصية الفنية. القاىرة : دار المعارؼ. 1976محمود البسيوني. )  -68
 ( . الشخصية الفنية. القاىرة : دار المعارؼ. 1976محمود البسيوني. ) -69
 ( . التوجيو في الفنوف العممية . القاىرة : دار النيضة. 1980محمود النبوي الشاؿ. ) -70
 التوجيو في الفنوف العممية . القاىرة : دار النيضة. ( . 1980محمود النبوي الشاؿ. ) -71

 دار المعرفػة لممعمميف.القػاىرة: التربػوي الػنفس عمػـ.ـ(1998الحمػيـ منسػي.)  عبػد محمػود -72
 .الجامعية
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      ( . التربية الفنية أصوليا وطرؽ تدريسيا. 1992محمود محمد صادؽ، وآخروف . )  -73
 ؿ. القاىرة: دار األم  

    ( . التربيػة الفنيػة أصػوليا وطػرؽ تدريسػيا. 1992محمود محمد صادؽ، وآخروف . )  -74
 القاىرة: دار األمؿ. 

  ( . " تصميـ وحدة تعميمية في التربية الفنية مبنية عمػى 1995مشيرة مطاوع بمبوش . )  -75
 اف. حمو    طريقة تعمـ المفاىيـ ". رسالة ماجستير . كمية التربية الفنية ، جامعة  

( سػػػيكولوجية التعبيػػػر الفنػػػى عنػػػد االطفػػػاؿ  ، مكتبػػػة 2009مصػػػطفى محمػػػد عبػػػد العزيػػػز ) -76
 االنجمو المصرية ، القاىرة .

    ( . المدخؿ البسيط في المناىج وطرؽ التػدريس. 2009مندور عبد السالـ فتح اهلل. )  -77
 الرياض : دار النشر الدولي.   

    ( . المػدخؿ البسػيط فػي المنػاىج وطػرؽ التػدريس.2009اهلل. )مندور عبد السالـ فػتح  -78
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 ماجستير، كمية البنات، جامعة عيف شمس.
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الجتماعيػػػػػػػػػػػة.  الطػػػػػػػػػػالب الدراسػػػػػػػػػػي".مجمة جامعػػػػػػػػػػة أـ القػػػػػػػػػػرى لمعمػػػػػػػػػػوـ التربويػػػػػػػػػػة وا

 .  146-120(ص13(.مجمد)2عدد)
" free handـ(. "فاعمية استخداـ برنامج الحاسب انلي فػري ىانػد "2008ىػػدى حمػيداف.) -88
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( : أثػػر اسػػتخداـ طريقػػة الويػػب 2008ياسػػر بيػػومي عبػػده ، وداد عبػػد السػػميع إسػػماعيؿ ) -93
كويست في تدريس العمـو عمى تنمية أساليب التفكير واالتجاه نحػو اسػتخداميا لػدى طالبػات 

المجمػػد  رابطػػة التربػػوييف العػػرب ، سػػات عربيػػة فػػي التربيػػة وعمػػـ الػػنفس ،كميػػة التربيػػة ، درا
 . 109 -75الثاني ، العدد األوؿ ، ص ص 

110-Anderson ,S. (1992). A mastery Learning Experiment, Michigan, 

Yale Public Schools ,ERIC, Ed, 348668.               

111-Blackmor.e (1984) . The Effect of Mastery Learning on the   

Acquisition of Psychomotor Skills, Dissertation       

112-Blanche , J.(1993) " Teaching art to children, ( the values of creative 

expression", University of Pittsburgh,        

113-Davis, D& Sorrell , J.(1995), Mastery leaning in Public Schools, 

Paper prepared for Psy 202: Condition of Learning, 

114-James , B. (1991) , Mastery Learning : Theory and Practice New 

York, Holt, Rinchart and Winston , Inc.               

 Abstract International (A) Vol. 46, No.3.                 

 Allyn and Bacon, inc., Boston, P.17, 20.                  

94- Dodge, B. (1995). WebQuests: A technique for Internet-based 

learning. Distance Educator, 1(2) 10-13. 

95- Dodge, B. (1997). Some thoughts about webquests. Retrieved 

October 21, 2013, from 

http://www.neiu.edu/~sdundis/hrd490/webquest2.pdf 



 ........... في تدريس التربية الفنية (Web Quests)استخدام الرحالت المعرفية عبر الويب 

- 348 - 

96- Ginter Earl .2016 : David K . Brooks' Contribution to the 

Developmentally Based Life-Skills Approach . ERIC No : 

EJ545096. 

97- Gulbahar, Y., Madran, R., & Kalelioglu, F. (2010). Development 

and evaluation of an interactive WebQuest environment: “Web 

Macerasi”. Educational Technology & Society, 13 (3) 139–150. 

98- Hawkins . Melissa Owen and others 2017 . An Intergenerational 

Entrepreneurship Program in an Educational Setting ERIC No : 

EJ545096 . 

99- Kovalik 's (2002) Life Skills . Website.http:// WWW.Ispiring 

Teachers COM/Tips Life Skills gtml . 

100- Lara, S., & Reparaz, C. (2007). Effectiveness of Cooperative 

Learning Fostered by Working with WebQuest. Electronic 

Journal of Research in Educational Psychology, 5 (3) 731-756 . 

101- Lipscomb,G.(2003): I Guess It Was Pretty Fun:Using  Web Quest 

in the Middle School Classroom Clearing House,Vol.76,No.3, 

Pp.152-155.  

102- Naylor . Stuart & Keogh Berends 2018 . Science Goes 

Underground Adults Learning Vol 10 . No . 

103- Raulston, C., & Moellinger, D. (2007).Working with WebQuests. 

Understanding Our Gifted, 19 (4) 18-19. 

104- Salsovic, A. (2009). Designing the WebQuest. Mathematics 

Teacher, 102 (9) 666-671. 

105- Schweizer, H., & Kossow, B. (2007). WebQuests: Tools for 

Differentiation. Gifted Child day, 30 (1) 29-35. 

106- Sherman .Clay 2001 . Teaching Performance Excellence through 

Life Skills Instruction : An Integrated Curriculum (Part 2) ERIC 

NO : EJ622319 . 

107- Tung Elaine . (2002): Life Skills Prospective Teachers . ERIC No : 

EJ 653337 . 

 Valdosta GA: Valdosta State University. P.1.             

http://www.ispiring/
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Raulston+Cassie%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Moellinger+Donna%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/recordDetails.jsp?searchtype=advanced&pageSize=10&ERICExtSearch_Operator_2=and&ERICExtSearch_SearchValue_0=Webquests&ERICExtSearch_Operator_1=and&ERICExtSearch_SearchType_2=ti&eric_displayStartCount=11&ERICExtSearch_SearchType_1=ti&ERICExtSearch_SearchValue_1=Webquests&ERICExtSearch_SearchType_0=ti&ERICExtSearch_PubDate_From=0&ERICExtSearch_PubDate_To=2011&ERICExtSearch_SearchCount=1&_pageLabel=RecordDetails&objectId=0900019b803b1b5b&accno=EJ840478&_nfls=false%20%20%20%20


 ........... في تدريس التربية الفنية (Web Quests)استخدام الرحالت المعرفية عبر الويب 

- 349 - 

108- William . G Wraga (1997): Patterns of Interdisciplinary 

Curriculum Organization and Professional Knowledge of the 

Curriculum Field Journal of Curriculum and Supervision Vol . 12 

No :2 . PP . 98 – 117 . 

109- Zheng, R., Perez, J., Williamson, J., & Flygare, J. (2008). 

WebQuests as Perceived by Teachers: Implications for Online 

Teaching and Learning. Journal of Computer Assisted Learning, 

24 (4) 295-304.           

 
 
 
 
 
 
 
 

http://web.ebscohost.com/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bVQsqywS7Kk63nn5Kx95uXxjL6nsEewpbBIrq6eS7irsFKwp55oy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVaunt0q1p7ROtqm3PurX7H%2b72%2bw%2b4ti7ffDf4T7y1%2bVVv8Skeeyzw2K2pq9Kt6%2bkfu3o63nys%2bSN6uLyffbq&hid=112
http://web.ebscohost.com/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bVQsqywS7Kk63nn5Kx95uXxjL6nsEewpbBIrq6eS7irsFKwp55oy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVaunt0q1p7ROtqm3PurX7H%2b72%2bw%2b4ti7ffDf4T7y1%2bVVv8Skeeyzw2K2pq9Kt6%2bkfu3o63nys%2bSN6uLyffbq&hid=112

