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 امللخص

 التربية الفنيةتدريس في  مستراتيجية التفكير البصر إ أثر استهدفت الدراسة تعرًّؼ
. كتككنت في مدينة الرياض تنمية التذكؽ الفني لدل طالبات الصؼ السادس االبتدائي عمى

( ٕٗ( طالبة مف طالبات الصؼ السادس االبتدائي. حيث مثَّمت )ٙٗة مف )ػػػػػػػػػػػػػػعينة الدراس
طالبة ( ٕٕك) ،كُدرست باستراتيجية التفكير البصرم طالبة منها المجمكعة التجريبية

في التدريس، كُطبؽ اختبار التذكؽ الفني  التقميديةكُدرست بالطريقة  ،لممجمكعة الضابطة
 قبميًّا كبعديًّا عمى عينة الدراسة. كتكّصمت الدراسة إلى:

( بيف متكسطي درجات 0.05≤داللة إحصائية ) عند مستكل داللة  ككجكد فرؽ ذ
 المجمكعة الضابطة في اختبار التذكؽ الفنيطالبات المجمكعة التجريبية كدرجات طالبات 

 لصالح المجمكعة التجريبية. البعدم

استراتيجية التفكير البصرم، التفكير البصرم، التذكؽ الفني، التربية الكممات المفتاحية: 
 الفنية، المرحمة االبتدائية.
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education on developing art appreciation among 6th grade 
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Abstract 

This study aims at identifying the effect of Visual Thinking Strategy 

in teaching art education on developing art appreciation among 6th 

grade students in the City of Riyadh. The study sample consisted of 

(42) female students from the sixth grade. (24) students formed the 

experimental group and were instructed in the Visual Thinking 

Strategy; where the other (22) students formed the control group 

and were taught in the conventional/ traditional method of teaching. 

A pre- and post-  art appreciation test was conducted on study 

sample. The study concluded that: 

Differences of statistical indication (at indication level  ≥ 0.05) 

between students’ average grades in both the experimental group 

and the control group on the  art appreciation test   existed in favour 

of the experimental group.  

Keywords: Visual Thinking Strategy, Visual Thinking, art appreciation, 

Art Education, primary school. 
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 :مكدمة الدراسة
عمػى اسػتخداـ قػدراتهـ العقميػة، كالحسػية، كالجسػدية عػف  تساعد التربية الفنيػة الطػ ب

طريؽ التعامؿ مع األعماؿ الفنية، كاستخداـ مهػارات التفكيػر، كاالتصػاؿ، كحػؿ الم ػك ت التػي 
يكاجهكنها أثناء حصص التربية الفنية. كالهدؼ الرئيس مف التربيػة الفنيػة لػيس تكػكيف فنػانيف 

نما العمؿ عمى تنمية اإلح سػاس بالجمػاؿ كتذكقػد لػديهـ، مػف خػ ؿ القػيـ الجماليػة محترفيف، كا 
المكجػػكدة فػػي البيئػػة البصػػرية المحيطػػة بالطالػػب، كالقػػدرة عمػػى إنتػػاج أعمػػاؿ فنيػػة قائمػػة عمػػى 

فػػي  معرفػػة نقػػاط القػػكة كالضػػعؼمعرفػػة باألسػػاليب المختمفػػة إلنتاجهػػا، كمػػف ثػػـ القػػدرة عمػػى 
ف المحترفيف، باستخداـ لغة تعبيريػة فنيػة سػميمة، أعمالهـ الفنية، أك في األعماؿ الفنية لمفناني

 الثقافية لمعمؿ الفني.ال كمية كالجمالية ك كفهـ األبعاد كالقيـ 
ها الم ػركع ال ػامؿ لتطػكير المنػاهج فػي ممػف المػكاد التػي  ػم كتعد مادة التربية الفنية

؛ ٜٜٗٔ) النجػػػػػادم،أثمػػػػػرت عػػػػػف صػػػػػدكر منهػػػػػاج جديػػػػػد، المممكػػػػػة العربيػػػػػة السػػػػػعكدية، 
يعكػػػس التغييػػػرات كالتطػػػكرات فػػػي عالمنػػػا ( ٕٗٓٓالنممػػػة، ٖٕٓٓ؛ العمػػػكد،ٕٔٓٓال ػػػهرم،

المعاصػػر، ككػػذلؾ يعكػػس  خصػػية الطالػػب المػػراد بنػػاؤل فػػي المجتمػػع السػػعكدم، كبنػػاءن عمػػى 
 -يتركػز فقػط عمػى اإلنتػاج الفنػي  ـالتطكرات الحاصمة في منهاج التربية الفنية فإف االهتماـ لػ

بػػؿ  ػػمؿ جميػػع مككنػػات االتجػػال التنظيمػػي فػػي التربيػػة الفنيػػة، بمػػا فيهػػا  -فػػي السػػابؽ  كمػػا
)كزارة  ، كقػػد كرد فػػي كثيقػػة المنهػػاج مػػف ضػػمف األهػػداؼ العامػػة لمتربيػػة الفنيػػةالتػػذكؽ الفنػػي

 :ق(ٕ٘ٗٔالتربية كالتعميـ،
نقػدها؛ تككيف اتجاهات إيجابية لمحكار حػكؿ الفنػكف الت ػكيمية، كتعػرؼ طرائػؽ تػذكقها ك 

 كذلؾ باستخداـ لغة فنية، بناءن عمى أسس كمعايير ذات مرجعية عممية.
فالتػػػػػذكؽ الفنػػػػػي يركػػػػػز عمػػػػػى القػػػػػيـ الجكهريػػػػػة لمفػػػػػف مػػػػػف خػػػػػ ؿ تحميػػػػػؿ كتػػػػػذكؽ        

العناصػػػػر كاألسػػػػس الفنيػػػػة المختمفػػػػة مثػػػػؿ التكػػػػكيف كال ػػػػكؿ كالمػػػػكف كالضػػػػكء كالمسػػػػاحة. 
جمكعػػػػػة مػػػػػف األسػػػػػاليب كالمػػػػػدارس كيقػػػػػـك عمػػػػػى عمػػػػػـ الجمػػػػػاؿ كتػػػػػاري  الفػػػػػف، كيػػػػػدرس م

 الفنيػػػػة التاريخيػػػػة كالمعاصػػػػرة ألعمػػػػاؿ الفنػػػػانيف المكجػػػػكدة فػػػػي المتػػػػاحؼ كصػػػػاالت العػػػػرض
)p.94 ,Law, 2010). 

طريقػػػػػة نقديػػػػػة ين ػػػػػؤها "( التػػػػػذكؽ الفنػػػػػي ب نػػػػػد ٓٔٔ، صٕٛٔٓزيػػػػػاف، كيعػػػػػّرؼ )      
التمميػػذ ليميػػز بػػيف مػػا هػػك جميػػؿ كقبػػيح كبػػيف مػػا هػػك فنػػي ك يػػر فنػػي كفػػؽ طػػرؽ عمميػػة 
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كيكػػػػكف ذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػ ؿ بػػػػرامج تعميميػػػػة ي ػػػػرؼ عميهػػػػا ُمسػػػػبقة يتعممهػػػػا فػػػػي المدرسػػػػة، 
أسػػػػػاتذة مختصػػػػػيف يمتمكػػػػػكف الر بػػػػػة فػػػػػي مسػػػػػاعدة التمميػػػػػذ عمػػػػػى التعبيػػػػػر عػػػػػف عكاطفػػػػػد 

 ..".  كيميةكأحاسيسد في أعماؿ فنية ت 
كيكسػػػػػب التػػػػػذكؽ الفنػػػػػي الطالػػػػػب سػػػػػمكؾ جمػػػػػالي كتهػػػػػذيب كجػػػػػداني بحيػػػػػث يػػػػػرتبط      

كمػػػػػا يػػػػػرل أبػػػػػك (، ٕٔٓٓب نمػػػػاط السػػػػػمكؾ: التقػػػػػدير، ك التعػػػػػاطؼ، كاإلحسػػػػػاس.) دقمػػػػػاؽ، 
الفمسػػػفية حػػػكؿ الفنػػػكف بصػػػفة عامػػػة، كحػػػكؿ  الطالػػػبنظػػػرة  زيػػػد أنػػػد يسػػػاعد عمػػػى تنميػػػة 

يهػػػػػدؼ إلػػػػػى تنميػػػػػة المهػػػػػارات النقديػػػػػة كتربيػػػػػة ك        الطبيعػػػػػة كالبيئػػػػػة بصػػػػػفة خاصػػػػػة، 
كسػػػابد سػػػمككا جماليػػػا، كمػػػا يهػػػدؼ إلػػػى ت ػػػجيع الطػػػ ب عمػػػى المحادثػػػات  حػػػكاس الفػػػرد كا 
المسػػػػتمرة حػػػػكؿ طبيعػػػػة الفػػػػف كأثػػػػرل فػػػػي الحيػػػػاة، كمناق ػػػػة القػػػػيـ الجماليػػػػة كالحكػػػػـ عمػػػػى 

تكصػػػػػؿ إلػػػػػى الخصػػػػػائص البصػػػػػرية لمبيئػػػػػة المحيطػػػػػة بػػػػػد، كم حظتهػػػػػا كتحميػػػػػؿ قيمهػػػػػا كال
 (ٚٗٔ،صٖٕٔٓتككيف عاطفة تجاهها. )أبك زيد، 

كهنػػػػػاؾ الكثيػػػػػر مػػػػػف االسػػػػػتراتيجيات التػػػػػي تسػػػػػتخدـ لتنميػػػػػة التػػػػػذكؽ الفنػػػػػي لػػػػػدل        
الطػػػ ب كمنهػػػا اسػػػتراتيجية التفكيػػػر البصػػػرم؛ فػػػالتفكير البصػػػرم يعػػػد قػػػدرة عقميػػػة مرتبطػػػة 

ما يكػػػكف هنػػػاؾ تناسػػػؽ مبا ػػػرة بالجكانػػػب الحسػػػية البصػػػرم، كيحػػػدث التفكيػػػر البصػػػرم عنػػػد
متبػػػػادؿ بػػػػيف مػػػػا يػػػػرال المػػػػتعمـ مػػػػف أ ػػػػكاؿ كرسػػػػكمات كع قػػػػات، كمػػػػا يحػػػػدث مػػػػف ربػػػػط 

 (ٔٓٔ،صٖٕٔٓكنتػػػػائج عقميػػػػة معتمػػػػدة عمػػػػى الرؤيػػػػا كالرسػػػػـ المعػػػػركض ) خيػػػػر الػػػػديف، 
أف اسػػػػتخداـ المػػػػدخؿ البصػػػػرم فػػػػي التعمػػػػيـ الصػػػػفي ُيعػػػػد أمػػػػرنا  كتػػػػرل كثيػػػػر مػػػػف الدراسػػػػات

ػػػػا؛ كذلػػػػؾ ألف عػػػػرض النمػػػػاذج كاأل ػػػػكاؿ كالرسػػػػكمات بصػػػػكرة مكثفػػػػة ضػػػػمف المقػػػػررات  مهمًّ
نجػػػػازاتهـ فػػػػي تمػػػػػؾ  الدراسػػػػية تيسػػػػر عمػػػػى المتعممػػػػيف الفهػػػػـ، كبالتػػػػػالي يتطػػػػكر أداؤهػػػػـ كا 

 (.  ٗٗ،صٖٕٓٓالمقررات )عبيد كعفانة،
ت عديػػػػػػػدة فػػػػػػػي مجػػػػػػػاؿ التفكيػػػػػػػر البصػػػػػػػرم كأظهػػػػػػػرت فعاليػػػػػػػة كقػػػػػػػد ُأجريػػػػػػػت دراسػػػػػػػا    

اسػػػػتراتيجيات التفكيػػػػر البصػػػػػرم فػػػػي تنميػػػػػة مهػػػػارات التفكيػػػػر اإلبػػػػػداعي كالتفكيػػػػر الناقػػػػػد ، 
 Housen, and;  (ة:ػػػػػػػػػػػالبصػػػػػرم، كالتػػػػػذكؽ الفنػػػػػي، كدراسكمهػػػػػارات التفكيػػػػػر 

Yenawine,2000 2002Housen, & DeSantis, ؛2006،إبػػػراهيـ ؛Marquardt, 

2012Greenberg,  &؛ Huh, 2016; 2017Chin,2017;   Kim,& others ) 
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مف قبؿ  (Visual Thinking Strategies) تـ تطكير استراتيجية التفكير البصرمكقد 
ٚاٌتٟ تمَٛ ػٍٝ إٌظش٠ت اٌبٕبئ١ت،  Housen, and Yenawine, (2000)  هاكسف ك يناكيف

 لمساعدة مف قبؿ مدرسي المدارس العامة هاقيتطبٚتجؼً اٌطبٌب ِحٛسا ٌٍؼ١ٍّت اٌتؼ١ّ١ٍت، ٠ٚتُ 
نخراط الن ط في عممية التعمـ كبناء الع قات بيف الفهـ السابؽ كالحالي الط ب عمى اال 

الم حظة تركز ب كؿ أساسي عمى ك  كتقكية الم حظة كالتفكر مف خ ؿ تذكؽ األعماؿ الفنية.
؛ مف خ ؿ لمكصكؿ ألكؿ خطكة نحك بناء الفهـ كالتذكؽ لمفنكف البصرية كالحكار كالكصؼ

، كيساعدهـ في بناء طرح ث ثة أسئمة عمى الط ب بحيث يصبحكف محكر العممية التعممية
 . األعماؿ الفنيةخ ؿ المعنى مف 

 مشهلة الدراسة:

بية الفنية في المممكة العربية السعكدية عمى النظرية المعرفية مف تقـك مناهج التر 
خ ؿ االتجال التنظيمي لمتربية الفنية كالذم يقكـ عمى أربعة محاكر هي تاري  الفف كالنقد 

كاالنتاج الفني، لتطكير مهارات كمعارؼ الط ب في الفنكف البصرية  كعمـ الجماؿالفني 
ادة العممية، كتحسيف قدراتهـ في التفكير كاالبداع كحؿ كالكصكؿ بهـ إلى فهـ عميؽ لمم

الم ك ت كالحكار في الفنكف، كيمكف تحقيؽ هذل األهداؼ مف خ ؿ تكظيؼ استراتيجيات 
التفكير البصرم حيث أظهرت الدراسات فاعميتها في تنمية مهارات التفكير االبداعي كالناقد 

  ( كدراسة:أكصت الدراسات  لمتعمميف، كماتذكؽ الفني لدل اكمهارات التفكير البصرم كال
Housen, and Yenawine,2000; Housen, & DeSantis, 2002؛ 

;Huh, 2016; ; Kim,& others ؛Marquardt, & Greenberg, 2012؛2006،إبراهيم

2017 Chin,2017  )  بضركرة استخداـ االستراتيجيات كالمداخؿ التدريسية التي تساعد عمى
الفني، كت جع المتعمميف عمى ممارسة الحكار حكؿ الفنكف كتذكقها، كمف أبرز تنمية التذكؽ 

استراتيجيات تنمية التذكؽ الفني التي يمكف تكظيفها في تعميـ الط ب في المرحمة االبتدائية 
 .(;Chin,2017  ٕ٘ٔٓخمؼ كماجد،استراتيجية التفكير البصرم.)

الطالبات المعممات في المدارس االبتدائية خ ؿ عمى  أثناء إ رافها قد الحظت الباحثةك 
باإلضافة لحضكرها كخبيرة في بعض دركس التربية الفنية؛ كمقابمتها  ؛فترة التدريب الميداني

المرحمة  ط بأف هناؾ ضعفنا في مستكل التذكؽ الفني لدل  لممعممات كالم رفات التربكيات
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كقد ظهرت العديد مف الدراسات التي تؤكد هذا الضعؼ منها دراسة حسيف ، االبتدائية
  (. ٕٛٔٓ(، كدراسة زياف )ٕٚٔٓ(، كدراسة الزهراني )ٕٙٔٓكآخركف)

كفي ضكء ما أظهرتد كأكصت بد الدراسات السابقة كأدبيات المجاؿ، كما الحظتد 
دراسة  -مى حد عمـ الباحثةع –الباحثة لمكاقع الفعمي لتدريس التربية الفنية، كأند ال يكجد 

تناكلت استقصاء أثر استراتيجية التفكير البصرم لتنمية التذكؽ الفني في مادة التربية الفنية 
 لدل طالبات المرحمة االبتدائية، فقد جاءت الحاجة إلجراء الدراسة الحالية.

 أسئلة الدراسة:

 ُحددت م كمة الدراسة بالسؤاؿ الرئيس اآلتي:
تنمية التذكؽ الفني لدل  عمى التربية الفنيةتدريس في  مستراتيجية التفكير البصر إأثر ما 

 في مدينة الرياض طالبات الصؼ السادس االبتدائي
 كيتفرع مف هذا السؤاؿ األسئمة الفرعية اآلتية:

ك المكحػػػػػات ، التعبيػػػػػر فػػػػػي المكحػػػػػاتـ )ػسػػػػػكيػػػػػؼ يمكػػػػػف معالجػػػػػة محتػػػػػكل مجػػػػػاؿ الر  .ٔ
مقػػػرر التربيػػػة الفنيػػػة لمصػػػؼ السػػػادس االبتػػػدائي لمفصػػػؿ الدراسػػػي ( فػػػي الت ػػػكيمية العربيػػػة

 الثاني باستخداـ استراتيجية التفكير البصرم ؟
دل . ما أثر استراتيجية التفكير البصرم في تنمية التذكؽ الفني في مادة التربية الفنية لٕ

 ي؟طالبات الصؼ السادس االبتدائ
 :دراسةأٍنية ال

  عنايتها بالناحيتيف النظرية كالعممية؛ أما الناحية النظرية فإنها تظهر مف خ ؿ تناكؿ
الدراسة مكضكعنا مهمًّا في مجاؿ التربية الفنية، كهك التذكؽ الفني لتحسيف عممية التعمـ 

 ج.المنهكالتعميـ. أما الناحية العممية فتظهر مف خ ؿ تفعيؿ التذكؽ في 
  عمميًّا مكجها لممعمـ داخؿ الغرفة الصفية في أثناء تعميـ  تكفر هذل الدراسة دلي ن

استراتيجية تدريس استراتيجية التفكير البصرم، كتسعى لتحسيف عممية التعمـ باستخداـ 
ا عف االقتصار عمى اإلنتاج الفني.  تنمية التذكؽ الفنيساعد عمى تمختمفة   عكضن

 استراتيجية التفكير البصرم مما قد  تدريب الطالبات عمى ممارسة التذكؽ الفني مف خ ؿ
يفيد في تحسيف قدراتهف في تذكؽ الفنكف كالجماؿ مف حكلهف داخؿ كخارج الفصكؿ 

 .الدراسية
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  قد تمفت هذل الدراسة أنظار المسؤكليف عف تدريب المعمميف كت هيمهـ في كزارة التربية
كت هيؿ جديدة قد كالتعميـ كالجامعات، إلى ضركرة التنكيع كاستحداث أساليب تدريب 

 تككف ذات أثر إيجابي داخؿ الغرفة الصفية .
  جاءت هذل الدراسة لتغطية النقص في الدراسات التي بحثت في استخداـ استراتيجية

 التفكير البصرم في التربية الفنية ب كؿ عاـ، كع قتد بالتذكؽ الفني ب كؿ خاص.
 أٍداف الدراسة:

 تهدؼ الدراسة الحالية إلى:
 مكضكعات مادة التربية الفنية كفقا الستراتيجية التفكير البصرم.تصميـ  .ٔ
تنمية  في تدريس التربية الفنية عمى التعرؼ عمى أثر استراتيجية التفكير البصرم .ٕ

 التذكؽ الفني لدل طالبات المرحمة االبتدائية.
 :دراسةفرضية ال

ط ب المجمكعتيف بيف متكسطي درجات ( α ٓ0ٓ٘ ≤كجد فرؽ ذك داللة إحصائية )يال  -
 .يعزل إلى استراتيجية التفكير البصرم متذكؽ الفنيل التجريبية كالضابطة في المقياس البعدم

 حدود الدراسة:
 اقتصرت الدراسة الحالية عمى:

( في مدينة ٜٖٗبالمدرسة االبتدائية ) عينة مف طالبات الصؼ السادس االبتدائي، .ٔ
( طالبة منها المجمكعة ٕٗمثَّمت )( طالبة حيث ٙٗ) كيبمغ عددها الرياض،
 .( طالبة لممجمكعة الضابطةٕٕك) ،التجريبية

 هػٜٖٗٔ/ٖٛٗٔلمعاـ الدراسي الفصؿ الدراسي الثاني،   .ٕ
التعبير في : لمكضكعات مجاؿ الرسـ، الفصؿ الدراسي الثاني )مقرر التربية الفنية .ٖ

 .(العربية المكحات ك المكحات الت كيمية
الباحثة، طّبؽ  إعدادالتذكؽ الفني باستخداـ مقياس التذكؽ الفني مف  مستكل قياس .ٗ

قبميا كبعديا عمى مجمكعة الدراسة، كتعتمد دقة نتائج الدراسة عمى مدل صدؽ األداة 
 كثباتها.
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 :مصطلحات الدراسة

تعػرؼ ب نهػا اسػتراتيجية :  (Visual Thinking Strategy) اسـرتايييية الـتريها البصـر    
تستخدـ الفف لتدريس القراءة البصرية كالتفكير كمهارات االتصػاؿ كاالسػتماع كالتعبيػر 

، كتبدأ المناق ات مػف خػ ؿ عػرض المعمػـ للعمػاؿ (Yenawine,2014)عف النفس 
الفنية بحيث يسهؿ كييسػر هػذل المناق ػات مػف خػ ؿ الطػ ب الػذيف يعتبػركف محػكر 

ية، كيتـ فيها بنػاء المعػاني مػف خػ ؿ خبػرات الطػ ب السػابقة كتكػكيف العممية التعميم
ب نهػا مناق ػة تعتمػد عمػى النظػر إلػى األعمػاؿ الفنيػة إجرائينا  ّرؼتعي الجديدة. ك المعان

في مادة التربية الفنية بغرض التحدث عنها مف قبؿ الط ب كيقػـك المعمػـ فيهػا بػدكر 
كتطكيرهػا بحيػػث تنمػي التػذكؽ الفنػي لػدل أفػػراد المسػهؿ كالميسػر فػي إدارة المناق ػة 

 الدراسة مف طالبات الصؼ السادس ابتدائي بالمممكة العربية السعكدية.
 ,Barken, & Others)يعرفػد باركػاف كآخػركف :  (art appreciation) التـووم الريـ   

1970, P.50)  صػػدار األحكػػاـ ب نػػد تنميػػة قػػدرة الطالػػب عمػػى التمييػػز بػػيف األ ػػياء كا 
حكؿ العمؿ الفني، ك إكساب الطالب المهػارات المعرفيػة كاإلدراكيػة كزيػادة قدرتػد عمػى 
الرؤيػػة القائمػػة عمػػى الفحػػص كالدراسػػة كثقافتػػد البصػػرية ممػػا يكسػػبد سػػمككا جماليػػا 

 كَعػّرؼ إجرائيػا أل ػراض الدراسػة.   ينعكس عمى اسػتجاباتد الجماليػة لمبيئػة المحيطػة
صػدار األحكػاـ  كالحػكار بقدرة الطالبات عمى االستجابة كالم حظة كالكصؼ كالتمييػز كا 

مسػتكل أداء الطالبػات عمػى اختبػار التػذكؽ  حكؿ العمؿ الفني كيػتـ قياسػد مػف خػ ؿ
   الفني كما تعكسد الدرجة الكمية.

ــدا      ــات الصــس الشــادض ايبت الممتحقػػات بالصػػؼ السػػادس االبتػػدائي فػػي الطالبػػات : طالب
هػػ. ٜٖٗٔ/ٖٛٗٔمدارس التعميـ العاـ في الرياض بالمممكة العربيػة السػعكدية لمعػاـ 

 كفي هذل الدراسة فإف الصؼ السادس هك نهاية المرحمة االبتدائية. 
  



 .....................................إستراتيجية التفكير البصري في تدريس التربية الفنية على تنمية التذوق الفني 

- ٚٓٗ - 

 :لدراسةل اإلطار اليظر 

 كقد تـ تقسيمد إلى محكريف هما:
 التريها البصر اسرتايييية : احملور األول

( أف استراتيجيات التدريس، كطرائقها كأساليبها كنماذجها ٕٓص:، ٕٚٓٓيرل زيتكف )    
تتنكع  تبعنا لتغير النظرة إلى طبيعة عممية التعمـ كالتعميـ مف جهة، كالتحكؿ إلى المدرسة 

كتقكد  البنائية التي تؤكد عمى بناء المتعمـ لمعرفتد، كفهمها، كاستخدامها مف جهة أخرل.
البنائية إلى معتقدات جديدة في التعمـ كالتعميـ، كالتجديد في أدكار المعمميف كالطمبة، ففي 
صفكؼ التعميـ البنائي يككف الطمبة ن يطيف بدالن مف ككنهـ سمبييف، كالمعممكف ميسركف بدالن 

 مف ناقميف لممعرفة.
لمعرفي )اكت اؼ المعرفة( تعد المدرسة البنائية )التككينية( كاحدة مف نظريات التعمـ ا

كلها افتراضاتها كمبادئها، كيعد جاف بياجيد مقدـ النظرية البنائية مف منظكر تعميمي، 
فنظريتد في النمك المعرفي تعد أساسنا لمنظرية البنائية السيككلكجية كتقـك عمى افتراضيف 

الفرد مع بيئتد،  هما: أف التعمـ عممية بنائية ن طة مستمرة، كيحدث التعمـ مف خ ؿ تفاعؿ
كالثاني أف كؿ فرد يمر بمراحؿ نمك مختمفة تتسـ كؿ كاحدة منها بقدرة عمى أداء مهاـ عقمية 

 متعددة متنكعة.
مػػف قبػػؿ  (Visual Thinking Strategies) اسػػتراتيجية التفكيػػر البصػػرمقػػد تػػـ تطػػكير ك 

فػي الػػتعمـ ذات منحػى بنػػائي ، كهػػي  );Yenawine,2014 Housen,2000)هاكسػف ك ينػاكيف
 حيث تحتكم مككنيف:

 االنخراط الن ط لممتعمميف في عممية التعمـ -ٔ
بناء ع قات بيف الفهـ السابؽ ك خبرات المتعمميف ككيؼ يتـ تعديؿ الفهـ لي ئـ البنى  -ٕ

 ,Housen,20001002;Bhattacharya, and Han;)المعرفية الجديدة التي تـ تككينها 
Yenawine,2014Greene,2001;  ؛Mayer ,1002.) 

ر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الم حظػػػة كالتفكػػػػػػػػالطػػػ ب عمػػػى تقكي كيػػػرل ارمسػػػتركنغ بػػػ ف االسػػػتراتيجية تسػػػاعد
(Armstrong,2000 ) "  التفكػػر هػػك عمميػػة مفتكحػػة النهايػػة، مػػف الممكػػف ايقافهػػا لكنهػػا ال

ال ممكػف ػػػػػػػػػػػػػػػاالنتبد، كهػذا ػػػتجاه تنتهي كال تكتمؿ، فعندما نتػذكؽ  ػيئا فإننػا نحػبس انتباهنػا
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كاالسػتراتيجية تسػتدعي كجهػات نظػر ( (Armstrong, 2000, PP 98ا ن ػاء." ػػػسػتمر كماف ي
الط ب المختمفة حكؿ العمؿ الفني كيتـ م حظتها ب ػكؿ دقيػؽ فػي صػمت قبػؿ أف يػتـ الحػكار 

ر مػف خػ ؿ تقػديـ كاالنخراط اكثر في تفسير العمؿ، يقػـك المعمػـ فػي االسػتراتيجية بػدكر الميسػ
 ( VUE, 2014الى ع ريف دقيقة )  ٕٔالدعـ لمناق ة الط ب التي تستمر مف 

 طريكة يطبيل إسرتايييية التريها البصر : 
هي إستراتيجية تقـك عمى المدرسة البنائية، حيث يتصرؼ المعمـ كمسهؿ كميسر كيس ؿ      

الط ب بعض األسئمة المتخصصة، بينما ينظركف إلى الصكر المعركضة، بعد كؿ استجابة 
مف الط ب، فإنؾ كمعمـ تقـك بإعادة صيا ة ما قالد الطالب، كهذا مف   ند أف  يجعؿ 

هـ ما قالكا، كيجعمؾ تت كد أف كؿ الط ب سمعكا التعميؽ، إعادة ما قالد الط ب يعرفكف أنؾ تف
ا تساعدهـ عمى إدراؾ أف مداخ تهـ في المناق ة لها أثرها، مما يساعد الط ب  الطالب أيضن
الحقنا عمى ال عكر بالراحة كالثقة الناتج عف التحدث كالم اركة. كبينما تستمع أنت لمط ب 

مف الصكرة قامكا باإل ارة إليها، مما يساعد في زيادة انتبال الط ب لؾ أ ر بيدؾ نحك أجزاء 
 كتركيزهـ عمى الصكرة المعركضة.

بينما يصبح الط ب أكثر تعكدنا في النظر لمعمؿ الفني كالتحدث عف الفف، سيستجيبكف      
سترات يجية التفكير لنفس األسئمة، مع زيادة التعقيد مف خ ؿ الم حظة كالتفسير لما يركند. كا 

البصرم تساعد عمى تطكير عممية التفكير بناءن عمى كجهات نظر الط ب كمعرفتهـ 
كاهتماماتهـ، فاإلستراتيجية ال تحاكؿ أف تقدـ أم معمكمات إضافية مما لدل الط ب عند 
م حظتهـ لمعمؿ الفني فكمها مستقاة مند؛ فهي تركز عمى الم حظة كالكصؼ لمكصكؿ ألكؿ 

 بناء الفهـ كالتذكؽ لمفنكف البصرية. خطكة نحك 
 األسئمة التي يتـ طرحها في إستراتيجية التفكير البصرم:

 ماذا يحدث في العمؿ الفني الذم أمامؾ؟ -ٔ
 ما الذم ترال يجعمؾ تقكؿ ما قمتد؟ -ٕ
ا -ٖ  ماذا تستطيع أف تجد أكثر أيضن
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 مميزات اسرتايييية التريها البصر :

المعممػػيف جمسػػات اسػػتراتيجية التفكيػػر البصػػرم ب نهػػا تقػػدـ الكقػػت يصػػؼ صػػنع المعنػػى: -ٔ
كالمسػػاحة لمطػػ ب لصػػنع المعنػػى مػػف الفػػف، صػػنع المعنػػى مػػف العمػػؿ الفنػػي يظهػػر كهػػدؼ 

 أساسي في االستراتيجية.
لتسريع انخراط الط ب كمحاكاة عممية صػنع المعنػى، فػإف االسػتراتيجية  تسهيؿ المناق ة: -ٕ

حػكار، مػع بعضػهـ راطهـ مع بعضهـ في كجهات نظػرهـ المختمفػة كالتساعد الط ب في انخ
 كمع العمؿ الفني 

 دراسات يياولت اسرتايييية التريها البصر :

حيث تـ تطبيقها  ( Housen, and DeSantis, 2002(في دراسة هاكسف كديسانتيس 
في مدرسة في مقاطعة ساف انتكنيك، كمتحؼ ساف  ٕٕٓٓ-ٕٓٓٓعمى مدار عاميف مف 

انتكنيك لمفنكف، صممت هذل الدراسة لقياس أثر تطبيؽ برنامج قائـ عمى استراتيجية التفكير 
البصرم عمى الط ب مف الصؼ الثالث إلى الخامس االبتدائي، كقد جمعت البيانات خ ؿ 
ث ثة أعكاـ قبؿ أكؿ درس ل ستراتيجية كحتى آخر درس في نهاية العاـ، لمتابعة النمك 

ط ب كمهارات التفكير الناقد عمى مجمكعتيف مف الط ب؛ المجمكعة الجمالي لدل ال
( طالب ٕ٘( طالب كطالبة، كالمجمكعة الضابطة كتككنت مف )ٕ٘التجريبية كتككنت مف)

كطالبة، كتـ استخداـ العديد مف األدكات كالمقاب ت كاالستبانات كعينات مف كتابات الط ب 
ة كجكد داللة إحصائية لصالح المجمكعة التجريبية مف مف العينتيف، كقد أظهرت نتائج الدراس

    خ ؿ النمك الجمالي كمهارات التفكير الناقد.
( إلى التعرؼ عمى أثر استراتيجية التفكير البصرم عمى ٕٛٓٓهدفت دراسة حسف )ك 

تنمية بعض مهارات الخياؿ األدبي كالتعبير االبداعي لدل ت ميذ المرحمة االبتدائية، تـ تطبيؽ 
 ٖٓالبحث في مدارس القاهرة التعميمية عمى عينة مف ت ميذ الصؼ السادس االبتدائي )

تمميذا(، كاتبعت الباحثة المنهج  بد التجريبي ذك المجمكعة الكاحدة ، مف خ ؿ تطبيؽ 
اختبار مهارات التعبير اإلبداعي، كمقياس الخياؿ األدبي القبمي كالبعدم، كأظهرت نتائج 

 ؽ ذات داللة إحصائية في تنمية مهارات الخياؿ األدبي كالتعبير اإلبداعي.الدراسة كجكد فرك
( كالتي هدفت التعرؼ عمى فاعمية استخداـ ٕ٘ٔٓفي دراسة خمؼ كماجد )ك 

النتائج استراتيجية التفكير البصرم في الزخرفة اإلس مية لتنمية مهارات طمبة التربية الفنية، 
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إف استخداـ التفكير البصرم في التربية الفنية ساعد المتعمـ عمى الفهـ كالتعمـ  التي أظهرت
االيجابػي الفعاؿ مف خ ؿ كصكؿ األفكار كالمعمكمات ب كؿ أسرع مف الطريقة العادية. كبذلؾ 
استطػػػاع المتعمـ إيجاد التكازنات البصرية في الحجـ كالمكف كال كؿ في مكاف المفردة 

االستنتاجات فقد بينت: أف هنالؾ ع قة ايجابية ذات داللة إحصائية بيف الزخرفية  أما 
إستراتيجية التفكير البصرم كتعميـ مادة الزخرفة اإلس مية  ب كؿ متكازف مما ساعد عمى رفع 

 القابمية كالقدرات الفكرية بال كؿ الذم يتناسب كالمتعمـ لمفف جماليا. 
ؼ اإلبداع كالتفكير البصرم في تدريس إلى تعري Huh,2016) (كهدفت دراسة هك 

المغة االنجميزية، كقدمت مقترحا عف كيفية الكصكؿ إلى االبداع في تدريس المغة االنجميزية 
مف خ ؿ استخداـ استراتيجية التفكير البصرم، كقاـ الباحث بتحميؿ الدراسات السابقة في 

نجميزية كتعميمها، كأظهر تحميؿ االبداع كالتفكير البصرم مع التركيز عمى تدريس المغة اال 
الدراسات كجكد ع قة قكية بيف االبداع كتطكر المغة، ككجكد تطبيقات كاسعة الستراتيجية 
التفكير البصرم في المباحث المختمفة، كذلؾ أظهرت الدراسة أهمية دكر المعمـ كميسر 

مية تساعد عمى ظهكر لمعممية التعميمية أثناء تطبيؽ االستراتيجية مف خ ؿ تقديـ بيئة تعمي
 االبداع.
( بدراسة استط عية بناء عمى مقاب ت مع الطمبة المعمميف Chin, 2017 يف ) قاـك 

كخبرتهـ مف خ ؿ تطبيقهـ ك تنفيذ استراتيجيات التفكير البصرم كاستراتيجيات التربية 
بناء عمى الجمالية كالتي تتحدث عف عمـ الجماؿ ب كؿ خاص، ككاف الهدؼ م اركة األفكار 

نقاط االخت ؼ كالت ابد بيف االستراتيجيتيف، كتسميط الضكء كمعرفة خبراتهـ التي مركا بها 
كالتحديات كالفكائد مف تطبيؽ كؿ استراتيجية، كبناء عمى خبراتهـ ظهر أف االستراتيجيتيف 

التي استخدمت استراتيجية التفكير  يمكف عمؿ تكامؿ بينهما لتصبحا استراتيجية كاحدة.
البصرم مف خ ؿ الفف لتعميـ التفكير كمهارات التكاصؿ، كالقراءة البصرية لدل الط ب، قاـ 
الباحث باختيار ثماف ط ب معمميف ا ترككا في الدراسة االستط عية كقد تـ تدريبهـ عمى 
استراتيجية التفكير البصرم ُأثناء الدراسة الجامعية كقامكا بالتطبيؽ لفصميف متتاليف ، كذلؾ 

اـ الط ب المعمميف بحضكر كر ة تدريبية في استراتيجية التربية الجمالية  باال تراؾ مع ق
الفنانة باربرا الماف، مف خ ؿ تطبيؽ االستراتيجية في معرض فني في الجامعة كبمساعدة 
الفنانة استطاع الط ب دمج االستراتيجية في المنهاج، هذل التجربة الفريدة التي مر بها 
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عدت في معرفة الع قة بيف استراتيجية التفكير البصرم كاستراتيجية التربية الط ب سا
 ت ابد ثـ تحديد الع قات بينهما.الجمالية ، مف خ ؿ تحديد نقاط االخت ؼ كال

 التووم الري  احملور الجاى :

عؿ يعد التذكؽ الفني لغة تكاصؿ بيف المتمقي كالعمؿ الفني، فهك ي اهد العمؿ الفني كيتفا   
معد مف خ ؿ تقبمد كاالستجابة لد ثـ الحديث كالحكار حكؿ العمؿ مف خ ؿ الم حظة 

 كالكصؼ كتمييز العناصر المكجكدة بد ثـ تفضيؿ هذا العمؿ الفني أك عدـ تفضيمد.
( ب ف التذكؽ الفني يقـك عمى أساس الم اعر المرتبطة DUH, 2014, P.43يرل دكل )ك    

 ل نسجاـ المكجكد في العناصر الفنية التعبيرية.بالتجربة، كاالستجابة 
التذكؽ الفني كالجمالي هك االنعكاس النقدم لمفف حيث مف الصعب أف يقكـ الفرد كيعد     

بعممية النقد دكف أف ينغمس في التذكؽ الفني فهك يؤكد عمى تذكؽ القيـ الجمالية في 
الفمسفية حكؿ الفنكف بصفة عامة، كحكؿ  الطبيعة كالتراث الفني، كالمذاف ينمياف نظرة المتعمـ

الطبيعة كالبيئة بصفة خاصة، كما يهدؼ إلى تنمية المهارات النقدية كتربية حكاس الفرد 
كسابد سمككا جماليا، كما يهدؼ إلى ت جيع الط ب عمى المحادثات المستمرة حكؿ طبيعة  كا 

لخصائص البصرية لمبيئة الفف كأثرل في الحياة، كمناق ة القيـ الجمالية كالحكـ عمى ا
المحيطة بد، كم حظتها كتحميؿ قيمها كالتكصؿ إلى تككيف عاطفة تجاهها. )أبك زيد، 

 (ٚٗٔ،صٖٕٔٓ
حمقة الكصؿ بيف العمؿ الفني كالمتمقي حيث أف اإلحساس بالجماؿ هك  كالتذكؽ الفني    

استعداد متكفر عند الناس بدرجات مختمفة، كعممية التذكؽ لها طابع رمزم فنجد المتمقي 
يت مؿ مكضكع العمؿ الفني كيحاكؿ التكفيؽ بيف  عكرل كمعرفتد مف ناحية، كر بة في 

مقي يضفي عمى العمؿ الفني مف خبراتد السابقة االستمتاع مف ناحية أخرل، كالحقيقة أف المت
كم اعرل كيندمج في العمؿ الفني كيصبح في مقدكرل أف يفسر الصكر المجردة إلى كممات 

( أف المتذكؽ ٓٔ،صٜٜ٘ٔمفهكمة، بفضؿ إدراكد الجمالي كالفني لها. كيضيؼ عطيد )
لتقنية كالمعنكية هك يعيد في نفسد تسمسؿ العمميات اعندما يقبؿ عمى م اهدة عمؿ فني 

ني فكالذهنية التي قد مر بها الفناف أثناء إنجازل لعممد كعندما يتذكؽ المتمقي العمؿ ال
 يستطيع أف يتمتع بقدر مف الغبطة التي كاف قد  عر بها الفناف مف جراء إنجازل لعممد.
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ا ( إلى أف المتذكؽ يمر بنفس المراحؿ التي يمر بهpp46Hallman,1966,كي ير هكلماف )
 المبدع، كهي:

مرحمة االستعداد: أم التهيؤ لمكقكؼ بباب الصكرة أك العمؿ الفني لعمد يسمح لد  .ٔ
 بالدخكؿ.

مرحمة الكمكف أك الحضانة: كهي المرحمة التي تمر قبؿ أف يحدث اندماج مع مكضكع  .ٕ
 العمؿ الفني .

لمضمكف مرحمة اإل راؽ: أم حدكث انفتاح كفيض يسمح بنكع مف الفهـ كاالستيعاب  .ٖ
 الصكرة.

مرحمة التحقؽ: كهي المرحمة التي ينتهي فيها المتمقي إلى حكـ كقرار يخص الصكرة  .ٗ
  الفنية، كتحديد ع قاتها بد.
( أربعة مداخؿ لتدريس التذكؽ الفني في المدارس مف ٕٙٔٓكقد اقترحت )فراج،

 خ ؿ:
ما يقدـ لتدريس  كهك ما يقدـ لمت ميذ بالفصؿ مف بيفالمدخؿ التاريخي الفمسفي: . ٔ

الجماليات كباقي األن طة الفنية كالتي تتطمب تكافر التدريب األكاديمي المتخصص 
لممعمـ، مف خ ؿ تجميعهـ للفكار الجمالية الرئيسة في المدارس الفمسفية كتطكر 

 عمـ الجماؿ خ ؿ المراحؿ التاريخية المختمفة.
ات الن اط الذم ينهمؾ فيد الفرد، فهك مدخؿ التصكر كالخبرة الجمالية: كتعني الجمالي. ٕ

يختبر هذل الجماليات مف خ ؿ االنتاج الفني فيككف لديد القدرة عمى التمييز بيف 
 عناصر التصميـ كأسس التككيف.

مدخؿ البحث الجمالي: كيتككف مف دراسة طبيعة الفف ككيفية استجابة األفراد لمفف، . ٖ
، ثـ يبدأ بالتعامؿ مع ما كراء البعد كيؤكد عمى فحص معتقدات الط ب حكؿ الفف

 الفني.
حيث يمكف دراسة طبيعة الفف  مدخؿ الجماليات الخاصة بال عكر النقدم كاالجتماعي:. ٗ

كع قاتد ب نكاع ال عكر االجتماعي في إطار العكامؿ الخاصة بكؿ فرع مف فركع 
الفنية كداللة ، حيث يمكف دراسة تغيرات الطرز المعرفة التي تندرج في دراسة الفف
 عمى ظهكر معتقدات فنية جديدة.
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 ( بتصنيؼ قدرات التذكؽ الفني لدل الط ب إلى:ٕٗٔٓكقد قاـ دكل كبكيف )
 Perceptionاإلدراؾ كالم حظة  .ٔ
 Receptionالتقبؿ     .ٕ
 Knowledgeالمعرفة  .ٖ

 :البصر  التريها واسرتايييية الري  التووم بني العالقة

( التي أظهرت تتابع مراحؿ التطكر الجمالي لدل Housen, 2007في دراسة هاكسف )   
ائص تميزها عف ككؿ مرحمة تتميز بخصككيفية ربطها باستراتيجية التفكير البصرم، الط ب، 

  يرها كهي كاآلتي:
 املالحظة والريحص األول  املرحلة األوىل:

ي اهدها في الصكرة أك كهي المرحمة التي يقـك المتمقي بما ي بد تعداد قائمة العناصر التي 
 العمؿ الفني الذم تتـ م حظتد فمث  يقكؿ : " أرل خطكطنا، أ كاالن بيضاكية، مربعات ..."

كفي هذل المرحمة يمكف تطبيؽ استراتيجية التفكير البصرم مف خ ؿ السؤاؿ األكؿ الذم يتـ 
 ؟)العمؿ الفني( في الصكرة يحدثطرحد في االستراتيجية: ماذا 

 جاىية: البياء املرحلة ال

في هذل المرحمة يقكـ المتمقي ببناء إطار عمؿ لما ي اهدل مف فف؛ باستخداـ األدكات 
المتيسرة لديد: تصكراتد، معرفتد لطبيعة العالـ، كالقيـ األخ قية كاالجتماعية في عالمد. فمث  

الكجد بنفسجي عندما ي اهد لكحة لبيكاسك ) فتاة أماـ المرآة ( فيعمؽ  عر المرأة أ قر لكف 
كفي هذل المرحمة يمكف تطبيؽ السؤاؿ الثاني مف استراتيجية  كال يكجد هذا المكف في الكاقع!

 التفكير البصرم : ما الذم ترال في الصكرة )العمؿ الفني( كيجعمؾ تقكؿ ذلؾ؟
 املرحلة الجالجة: التصييس

م ي اهدل فيدرس كيقرأ يبدأ المتمقي في هذل المرحمة بتحميؿ مكقؼ المؤرخ الفني لمعمؿ الذ
في تاري  الفف، كيصبح ير ب بالتعرؼ عمى العمؿ الفني كالمدرسة التي يتبعها كاألسمكب 

 الذم يرسـ بد الفناف كالحقبة التاريخية.
 املرحلة الرابعة: التريشا

فاعؿ حقيقي كعفكم مع العمؿ الفني، كيتحدث في هذل المرحمة يحاكؿ المتمقي البحث عف ت
 كجمالية في العمؿ الفنية مثؿ الكحدة بيف عناصر العمؿ عف قيمة فنية
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 املرحلة اخلامشة: إعادة التهويً أو الرتنيب

في هذل المرحمة يصبح لدل المتمقي تاري  طكيؿ مف م اهدة األعماؿ الفنية كت ممها، كيصبح 
خاصة ينظر لمعمؿ الفني ليس كمجرد كرقة كألكاف، بؿ يرل كائنات حقيقية متحركة مع حياة 

بداعي.  بها فيصبح يعبر عف ما يرال في العمؿ الفني ب كؿ جديد كا 
 دراسات يف التووم الري :

إلى تنمية التذكؽ الفني لط ب التربية الفنية في التي هدفت ( ٕٔٔٓدراسة  نيـ ) في       
أهـ  ضكء المعايير الجمالية في الفنكف الرقمية، كاتبعت المنهجيف الكصفي كالتجريبي الستخ ص

المعايير الجمالية في الفنكف الرقمية، كأظهرت الدراسة إمكانية تنمية التذكؽ الفني لدل ط ب 
مف خ ؿ اكت اؼ القيـ الفنية كالت كيمية كالجمالية  بكمية التربية الفنية بمصر، الفرقة الخامسة
ؿ كالتفسير في إطار كذلؾ بتحميؿ كتذكؽ األعماؿ الفنية القائـ عمى الكصؼ كالتحمي لمفنكف الرقمية

ثقافي يضـ تاري  الفف كالتذكؽ الفني كعمـ الجمالي لمتمييز بيف أساليب معالجة العمؿ الفني 
  .الكاحد ب كثر مف أسمكب جمالي

( كيفية تنمية قدرات التذكؽ الفني في مدرسة حككمية ٕٗٔٓكاستقصت دراسة دكل كبكيف )   
كتطكير قدرات التذكؽ الفني لمط ب كالطالبات مف عمر ابتدائية بسمكفينيا، مف خ ؿ م حظة 

( طالب كطالبة مف مدارس مختمفة، مف خ ؿ تطبيؽ ٖٚٓسنة كقد بمغت عينة الدراسة ) ٔٔ-ٓٔ
( لمتذكؽ الفني عمى الط ب. كأظهرت النتائج أف مستكل قدرات التذكؽ الفني متكسط APمقياس )

في التذكؽ الفني مف الط ب، كعمى أساس هذل  إلى حد ما، كقد أظهرت الطالبات قدرات أعمى
النتائج تكصي الدراسة بضركرة إعطاء برامج التربية الفنية اهتماما أكبر لتحسيف قدرات الط ب 

 ب كؿ عاـ.
( تنمية التذكؽ الفني مف خ ؿ برنامج قائـ عمى العرض ٕٙٔٓدراسة حسيف كآخركف ) هدفتك    

راسة تتككف مف ط ب الصؼ األكؿ لمرحمة التعميـ األساسي، الفني الت كيمي، كقد كانت عينة الد
تـ تطبيؽ اختبار تحصيمي عميهـ ك مقياس لمتذكؽ، كخمصت الدراسة إلى كجكد فرؽ داؿ إحصائيا 

 لصالح المجمكعة التجريبية عمى االختبار التحصيمي كمقياس التذكؽ الفني.
" في تنمية مهارات النقد ٓ.ٕ( لمعرفة أثر تطبيقات الكيب "ٕٚٔٓدراسة الزهراني )كاستقصت   

كالتذكؽ الفني لدل ط ب المرحمة المتكسطة بمنطقة الباحة، كاستخدـ الباحث المنهج الكصفي 
كالتجريبي مف خ ؿ بناء استبانة مهارات النقد كالتذكؽ الفني، كاستبانة البيئة التفاعمية، كقياس 
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مف خ ؿ المنهج التجريبي كتصميـ بطاقة م حظة في قراءة األعماؿ الفنية ، كتككنت عينة  األثر
( طالبا مف ط ب المرحمة المتكسطة قسمت لمجمكعتيف تجريبية كضابطة ٓٗالدراسة مف )

 .كأظهرت نتائج الدراسة كجكد فرؽ داؿ إحصائيا لصالح المجمكعة التجريبية
دبيات كالدراسات ذات الع قة لـ تجد الباحثة دراسة تربط بيف كمف خ ؿ العرض السابؽ لل    

هي مف عمميات التذكؽ الفني كاستراتيجية التفكير البصرم، كالتي تقـك عمى أساس قراءة الصكرة ك 
 التذكؽ الفني التي تتضمف الم حظة ككصؼ العناصر كالم اعر تجال العمؿ الفني كقصد الفناف.

 :وإجراءايَا ميَج الدراسة

 ميَج الدراسة:

، كذلؾ التجريبية كالضابطة تافالمجمكع ذك المنهج  بد التجريبي تستخدـ الدراسة       
لدراسة أثر استراتيجية التفكير البصرم في تنمية التذكؽ الفني لدل طالبات الصؼ السادس 

 االبتدائي بمدينة الرياض.
 جمتنع الدراسة:

تككف مجتمع الدراسة مف طالبات الصؼ السادس االبتدائي في المدارس الحككمية التابعة     
، هػٜٖٗٔ/هػٖٛٗٔالفصؿ الدراسي الثاني  خ ؿ الرياض، بمدينةلكزارة التربية كالتعميـ 

 سنة. ٔٔ-ٓٔكيتراكح مدل أعمارهف ما بيف 
                                                                                         الدراسة: عيية

( االبتدائية بمدينة ٜٖٗ( طالبة في المدرسة )ٙٗعينة الدراسة مف ) ت لفت   
الرياض، حيث تـ اختيار فصميف دراسييف مف فصكؿ الصؼ السادس االبتدائي، مثؿ أحدهما 

( طالبة، كمّثؿ اآلخر المجمكعة الضابطة كبمغ ٕٗالمجمكعة التجريبية كبمغ عدد أفرادها )
 ( طالبة.ٕٕعدد أفرادها )

 تيربة الدراسة: ومت خالهلا اخلطوات اآليية:اإلعداد ل

 . إعداد دليل املعله للتدريص وفًكا يسرتايييية التريها البصر 1

ر ادات لممعمـ كالطالب  حيث تضمف الدليؿ األهداؼ كالمحتكل كاألن طة كالتقكيـ كا 
 في مقرر التربية الفنيةتـ إعداد دليؿ المعمـ لتدريس مكضكعات كقد  كدركس تفصيمية.

مف مجاؿ  ،لمصؼ السادس االبتدائي لمفصؿ الدراسي الثاني كفقنا الستراتيجية التفكير البصرم
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 ٛأسابيع بمجمكع  أربعةخ ؿ ( العربية الرسـ )التعبير في المكحات ك المكحات الت كيمية
، كذلؾ بعد االط ع عمى األدبيات التي تناكلت استراتيجية التفكير البصرم، حصص دراسية، 

 ,Marquardt؛Housen, and Yenawine,2000;  Housen, & DeSantis, 2002 (مثؿ:

& Greenberg, 2012؛ Huh, 2016 2017Chin,2017;  Kim,& others ; .) 

 الدليل: حمتويات
 :ويتضنً اليظر ، اجلزء / اأوًل 

 الدليؿ. مقدمة -
 لمدليؿ. العاـ الهدؼ -
 التفكير البصرم. ستراتيجيةإ تتناكؿ مكجزة نبذة -
 نبذل مكجزة عف التذكؽ الفني. -
جراءات تفصيمية لمتدريس باستخداـ  -  .ستراتيجية التفكير البصرمإخطكات، كا 
  ستراتيجية التفكير البصرم لمكضكعات المجاؿ.إكفؽ  لمدراسة الزمنية الخطة -
 المكضكعات التي سيتـ تناكلها في هذا الدليؿ. -

 :ويتضنً التطبيك ، / اجلزء اثاىًي
 اإلجرائية )التعبير الفني(، ك )المكحات العربية( متضمنة الخطكات :الرسه وٍ دروض يف جمال 

 ستراتيجية التفكير البصرمإ بحسب الدرس لسير
كقد ُعرض الدليؿ في صكرتد األكلية عمى مجمكعة مف الخبراء المتخصصيف في 

حة أصبح المناهج كطرؽ التدريس، كفي التربية الفنية، كبعد إجراء بعض التعدي ت المقتر 
دليؿ المعمـ في صكرتد النهائية، كبذلؾ يككف قد تمت اإلجابة عف السؤاؿ األكؿ مف أسئمة 

 الدراسة.
 . إعداد أدوات الدراسة:2

حيػث يهػدؼ هػذا االختبػار إلػى قيػاس مػدل كتضمف ترجمػة كتطػكير اختبػار التػذكؽ الفنػي،    
دراسػػتهف مكضػػكعات مجػػاؿ نمػػك التػػذكؽ الفنػػي لػػدل طالبػػات الصػػؼ السػػادس االبتػػدائي بعػػد 

( فػػي مقػػرر التربيػػة الفنيػػة لمصػػؼ  التعبيػػر فػػي المكحػػات ك المكحػػات الت ػػكيمية العربيػػةالرسػػـ )
تػـ إعػداد هػذا  السادس االبتدائي لمفصؿ الدراسي الثاني كفقا الستراتيجية التفكير البصرم. كقػد

ليختبػر قػدرة األطفػاؿ عمػى الفهػـ كتفسػير األعمػاؿ   (ٙ، صٕٛٓٓ، Jang) مػف قبػؿ االختبار
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 ٙدرجػة حيػث  ٖٓ-ٙ، ليكػكف حػد الػدرجات مػف ٘ -ٔالفنية، تحصؿ الطالبة عمى درجة مف 
 أعماؿ فنية عالمية كهي :  ٗممتاز، يتـ اختيار  ٖٓضعيؼ ك

 الجسر في ككربفكم لمفناف جكرج بيير سكرا .ٔ
 المزارعكف لمفناف جاف فرانسكا ميميد .ٕ
 لمفناف مارؾ  ا اؿالنزهة  .ٖ
 طبيعة صامتد عمى سجادة لمفناف اك ست ميؾ  .ٗ

 اٌّشفك: (1) ٚتىْٛ االختببس ِٓ اسئٍت ِمب١ٌت ِمسّت إٌٝ خّست ألسبَ وّب فٟ اٌجذٚي

 ( اختببس اٌتزٚق اٌف1ٟٕاٌجذٚي )

اٌذسجت  5 4 3 2 1 األسئٍت اٌمسُ 

 اٌى١ٍت

٘زا اٌؼًّ اٌفٕٟ اٌزٞ أِبِه  صفٟ اٌّالحظت ٚاٌٛصف

) ِب اٌؼٕبصش اٌف١ٕت ف١ٗ، اٌحشوبث 

ِٓ خالي اٌخطٛط، اٌشخص١بث 

 ٚوً تفبص١ً اٌؼًّ(

      

ِب اٌخبِبث ٚاٌتم١ٕبث اٌّستخذِت  اٌخبِبث ٚاٌتم١ٕبث 

 فٟ اٌؼًّ اٌفٕٟ؟ 

      

ِبرا ٠مصذ اٌفٕبْ ػٕذِب سسُ ٘زا  لصذ اٌفٕبْ 

 اٌؼًّ؟

      

اٌؼًّ  شؼٛسن تجبٖ

 اٌفٕٟ

       و١ف تشؼش٠ٓ ٔحٛ اٌؼًّ اٌفٕٟ؟ 

ِب اٌؼٕبصش اٌف١ٕت اٌتٟ تُ  اٌؼٕبصش اٌف١ٕت

 استخذاِٙب فٟ ٘زا اٌؼًّ؟

      

كما تمت صيا ة تعميمات االختبار، كتـ عرض االختبار عمى عدد مف المحكميف  
المختصيف في مناهج كطرؽ تدريس التربية الفنية، كم رفات التربية الفنية، لتحديد 

( طالبة، حيث تـ  ٕٓصدؽ )المحتكل ( ل ختبار، كطبؽ االختبار استط عيا عمى )
 :(ٕا في الجدكؿ)، كمصدؽ االتساؽ الداخمي ل ختبارتحديد 
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 (2جذٚي سلُ )

 صذق االتسبق اٌذاخٍٟ ٌؼببساث اسئٍت االختببس 

ِؼبًِ  اٌسؤاي

 االستببط

ِستٜٛ 

 اٌذالٌت
ِؼبًِ  اٌسؤاي

 االستببط

ِستٜٛ 

 اٌذالٌت
1 0.7.5** 0.01 13 0.667** 0.01 

2 0.575** 0.01 14 0.67.** 0.01 

3 0.473* 0.05 15 0.645** 0.01 

4 0.665** 0.01 16 0.730** 0.01 

5 0.576** 0.01 17 0.740** 0.01 

6 0..35** 0.01 1. 0..10** 0.01 

7 0.44.* 0.05 10 0.727** 0.01 

. 0.6.2** 0.01 20 0.630** 0.01 

0 0.560** 0.01 21 0.673** 0.01 

10 0.52.** 0.01 22 0.5.7** 0.01 

11 0.470* 0.01 23 0.616** 0.01 

12 0.400** 0.01 24 0.530** 0.01 

( أف قػػيـ معػػام ت االرتبػػاط الداخميػػة )االتسػػاؽ الػػداخمي( ُٕتظهػػر نتػػائج الجػػداكؿ مػػف )
( أك 0ٓٔٓلكؿ سؤاؿ مف أسئمة االختبار كالدرجة الكمية لد دالة إحصائيان عند مسػتكل الداللػة )

بدرجػػة صػػدؽ جيػػدة (، كهػػذا مػػا يؤكػػد أف مفػػردات االختبػػار فػػي كافػػة المسػػتكيات تتمتّػػع ٘ٓ.ٓ)
ار يمكػػػف التعكيػػػؿ عميهػػػا لقيػػػاس مػػػا ُأعػػػدت لقياسػػػد، ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى اتسػػػاؽ مفػػػردات االختبػػػ

 كص حيتد لمتطبيؽ في الدراسة.
تػـ التحقػؽ مػف ثبػات االختبػار باسػتخداـ  :ثبات االختبار باستخداـ معامؿ ألفػا كركنبػاخ .ٔ

معامػػؿ ألفػػا كركنبػػاخ، كقػػد بينػػت النتػػائج أف قيمػػة معامػػؿ الثبػػات ل تسػػاؽ الػػداخمي بطريقػػة 
، األمر الذم ي ػير إلػى ثبػات النتػائج التػي يمكػف أف (ٓٙٛ.ٓ)ألفا كركنباخ ل ختبار بمغت 

 يسفر عنها االختبار عند تطبيقد.
 : شنلد. حتليل فكرات ايختبار وي

: تـ حساب معامؿ صعكبة كؿ سؤاؿ مف خ ؿ قسػمة معامؿ صعكبة فقرات االختبار .ٔ
عػػدد الػػذيف أجػػابكا إجابػػة صػػحيحة عػػف السػػؤاؿ عمػػى عػػدد مػػف حػػاكؿ اإلجابػػة مػػف 

(، كلمحصػكؿ عمػى معامػؿ السػهكلة يطػرح ٓٓٔالمفحكصيف، كيتـ ضرب النػاتج فػي )



 .....................................إستراتيجية التفكير البصري في تدريس التربية الفنية على تنمية التذوق الفني 

- ٚٔٙ - 

الصعكبة لفقرات االختبػار ( صحيح. كالهدؼ مف حساب درجة ٔمعامؿ الصعكبة مف )
، حيػث تػـ ٓ.ٓٛأك تزيد عػف  ٓ.ٕٓهك حذؼ الفقرات التي تقؿ درجة صعكبتها عف 

تطبيؽ االختبار عمػى عينػة الدراسػة االسػتط عية، كتمػت مػف خػ ؿ نتػائجهف حسػاب 
                             :   ( يكضح نتائج التحميؿٖمعام ت الصعكبة كالسهكلة، كالجدكؿ رقـ )
 (3جذٚي سلُ )

 ِؼبِالث اٌسٌٙٛت ٚاٌصؼٛبت ألسئٍت االختببس

اٌسؤا

 ي

ِؼبًِ 

اٌسٌٙٛ

 ة

ِؼبًِ 

اٌصؼٛ

 بت

اٌسؤا

 ي

ِؼبًِ 

اٌسٌٙٛ

 ة

ِؼبًِ 

اٌصؼٛ

 0.73 0.27 13 0.43 0.57 1 بت

2 0.70 0.30 14 0.27 0.73 

3 0.30 0.70 15 0.43 0.57 

4 0.23 0.77 16 0.50 0.50 

5 0.27 0.73 17 0.37 0.63 

6 0.33 0.67 1. 0.27 0.73 

7 0.57 0.43 10 0.73 0.27 

. 0.40 0.60 20 0.30 0.70 

0 0.37 0.63 21 0.33 0.67 

10 0.53 0.47 22 0.40 0.60 

11 0.40 0.60 23 0.27 0.73 

12 0.30 0.70 24 0.43 0.57 

( ٖٕ.ٓ( أف معام ت السػهكلة ألسػئمة االختبػار تتػراكح بػيف )ٖظهر نتائج الجدكؿ رقـ )ت
(، ٚٚ.ٓ( ك)ٕٚ.ٓ(، كأف معػػػام ت الصػػػعكبة لمفػػػردات االختبػػػار تتػػػراكح بػػػيف )ٖٚ.ٓك)

كفقػػان  كبنػػاءن عمػػى نتػػائج الجػػدكؿ السػػابؽ تعػػد جميػػع مفػػردات االختبػػار مقبكلػػة إحصػػائيان 
 بؿ.لإلحصائيات المقترحة مف ق

قامػػػػت الباحثػػػػة بترتيػػػػب درجػػػػات مفػػػػردات العينػػػػة  تبػػػػار:معامػػػػؿ تمييػػػػز فقػػػػرات االخ .ٕ
االسػػتط عية ترتيبػػان تنازليػػان كتقسػػيـ المفػػردات بعػػد ذلػػؾ إلػػى مجمػػكعتيف، المجمكعػػة 
العميػػا ال تػػي حصػػػمف عمػػى درجػػات أعمػػػى، كالمجمكعػػة الػػدنيا ال تػػػي حصػػمف عمػػػى 
 درجػػات أقػػؿ، ثػػـ جػػرل حسػػاب قػػيـ معػػام ت التمييػػز لكػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات نمػػكذج



 .....................................إستراتيجية التفكير البصري في تدريس التربية الفنية على تنمية التذوق الفني 

- ٚٔٚ - 

االختبار، مف خ ؿ حسػاب الفػرؽ بػيف الطالبػات ال تػي أجػبف الفقػرة إجابػة صػحيحة 
مػػف الفئػػة العميػػا، كالطالبػػات ال تػػي أجػػبف الفقػػرة إجابػػة صػػحيحة مػػف الفئػػة الػػدنيا، 

 مقسكمان عمى عدد المفحكصات في إحدل المجمكعتيف )العميا أك الدنيا(.
الصػػعكبة كمهمػػة معامػػؿ التمييػػز  كيػػرتبط معامػػؿ التمييػػز إلػػى درجػػة كبيػػرة بمعامػػؿ

تتمثػػؿ فػػي تحديػػد مػػدل فاعميػػة سػػؤاؿ مػػا فػػي التمييػػز بػػيف الطالػػب ذك القػػدرات العاليػػة 
كالطالػػب ذك القػػدرات المنخفضػػة بالقػػدر نفسػػد الػػذم يفػػرؽ االختبػػار بينهمػػا فػػي الدرجػػة 
النهائيػػة بصػػكرة عامػػة. كالهػػدؼ مػػف حسػػاب معامػػؿ التمييػػز لفقػػرات االختبػػار هػػك حػػذؼ 

ألنها تعتبر ضعيفة في تمييزهػا ألفػراد العينػة.  ٓ.ٕٓقرات التي يقؿ معامؿ تمييزها عف الف
                ( يبّيف قيـ معام ت التمييز لكؿ فقرة مف فقرات نمكذج االختبار:ٗكالجدكؿ رقـ )
 (4جذٚي سلُ )    

 ِؼبِالث اٌت١١ّض ألسئٍت االختببس 

 اٌت١١ّض ِؼبًِ اٌسؤاي ِؼبًِ اٌت١١ّض اٌسؤاي

1 0.33 13 0.33 

2 0.47 14 0.27 

3 0.33 15 0.47 

4 0.27 16 0.47 

5 0.40 17 0.53 

6 0.67 1. 0.33 

7 0.33 10 0.40 

. 0.40 20 0.27 

0 0.47 21 0.33 

10 0.53 22 0.60 

11 0.53 23 0.33 

12 0.47 24 0.27 

( أف معػػام ت التمييػػز ألسػػئمة االختبػػار تتػػراكح ٗيتضػػح مػػف خػػ ؿ نتػػائج الجػػدكؿ رقػػـ )
(، كبنػاءن ٕٓ.ٓ(، كيقبؿ عمـ القياس معامؿ التمييز إذا بمػغ أكثػر مػف )ٚٙ.ٓ( ك )ٕٚ.ٓبيف )

 عمى نتائج الجدكؿ السابؽ تعد جميع مفردات االختبار مقبكلة إحصائيان.
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 يطبيل جتربة الدراسة: ومت خالهلا اإلجراءات اآليية:

 الكبل  ألداة الدراسة:. التطبيل 1

 جتاىص جمنوعات البحح يف اختبار التووم الري  الكبل :

تـ تطبيؽ اختبار التذكؽ الفني عمى مجمكعتي الدراسة التجريبية كالضابطة في يكـ 
ق(، لمتعرؼ عمى مستكل التذكؽ الفني لدل طالبات ٜٖٗٔ/ٚ/٘ٔاألحد المكافؽ ليـك األحد )

متعرؼ عمى ل (T-testاإلحصائية لمبيانات اختبار )ت( ) المجمكعتيف، كاستخدـ لممعالجة
ؽ بيف أداء المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ الَقْبمي الختبار التذكؽ الفني، الفر

 (:٘كما يتضح في جدكؿ رقـ )
 (   5 جذٚي سلُ )

اٌّجّٛػت١ٓ اٌتجش٠ب١ت ٚاٌضببطت فٟ اٌتطب١ك اٌمبٍٟ الختببس اٌتزٚق  طبٌببثٔتبئج اختببس )ث( ٌذسجبث 

 اٌفٕٟ.

ِتٛسظ  اٌؼذد اٌّجّٛػت

 اٌذسجبث

االٔحشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

ث 

 اٌّحسٛبت

 اٌذالٌت ث اٌجذ١ٌٚت

 0.000 2.000 1.6.6 5.222 6..43 22 اٌضببطت

 غ١ش داٌت 5.365 46.50 24 اٌتجش٠ب١ت

اختبار المجمكعة التجريبية في  طالباتأف متكسط استجابات  (٘)يتضح مف الجدكؿ 
المجمكعة  طالبات(، في حيف بمغ متكسط استجابات ٓ٘.ٙٗالَقْبمي بمغ ) التذكؽ الفني
المجمكعتيف  طالبات(؛ مما ي ير إلى كجكد فركؽ صغيرة بيف درجات ٙٛ.ٖٗالضابطة )

بمقارنة قيمة )ت(  ةالباحث تالتجريبية كالضابطة. كلمت كد مف داللة هذل الفركؽ قام
(، كهي أقؿ مف قيمة )ت( الجدكلية عند مستكل داللة ٙٛٙ.ٔالمحسكبة التي بمغت )

(؛ مما يؤكد عمى عدـ داللة لهذل ٓٓٓ.ٕ( كالتي بمغت )ٗٗ( كعند درجة حرية )٘ٓ.ٓ)
اختبار التذكؽ ر إلى تجانس مجمكعتي البحث التجريبية كالضابطة في الفركؽ، كهك ما ي ي

 .الفني
 . التدريص للنينوعتني:2

 التعبير في المكحات ك المكحات الت كيمية العربيةتـ تدريس مكضكعات مجاؿ الرسـ )
كقامت الباحثة بتدريس المجمكعة ي البحث ) التجريبية كالضابطة( ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ( لمجمكعت

أسابيع بمعدؿ  ٗ كاستمرت التجربةلتجريبية، كمعممة المادة بتدريس المجمكعة الضابطة، ا
حضرت معممة التربية الفنية الدركس المقدمة لممجمكعة كقد ( ٙالجدكؿ )حصتاف أسبكعيا، 
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ف استخداـ استراتيجية التفكير البصرم قد جعؿ الطالبات يتعممف التذكؽ أذكرت التجريبية ك 
أسهؿ كأسرع مقارنة بالطرؽ التقميدية، كساعد الطالبات في االنخراط في العممية الفني ب كؿ 

التعميمية، كالتفاعؿ االجتماعي، كالم اركة كالحكار أثناء تطبيؽ االستراتيجية، كذلؾ  اركت 
طالبات لـ يسبؽ لهف الم اركة في تحميؿ كتذكؽ األعماؿ الفنية مف قبؿ، كقد أبدت الطالبات 

 سة كفؽ هذل االستراتيجية.حماسنا لمدرا
 (   6جذٚي سلُ ) 

 اٌجذٚي اٌضِٕٟ ٚتٛص٠غ اٌّٛضٛػبث 
 
 
 
 
 
 
 
 . التطبيل البعد  ألداة الدراسة:3

التعبير في المكحات ك المكحات الت كيمية بعد االنتهاء مف دراسة مكضكعات مجاؿ الرسـ )   
كالضابطة( أعيد تطبيؽ أداة الدراسة ) اختبار التذكؽ ( لمجمكعتي البحث ) التجريبية العربية

الفني( عمى أفراد المجمكعتيف: التجريبية كالضابطة، كجمعت البيانات؛ تمهيدا لتحميمها 
 إحصائينا.

 :تَاىتا ج الدراسة ومياقش

التربية تدريس في  مستراتيجية التفكير البصر إأثر مدراسة عمى "ما الرئيس لسؤاؿ الينص 
 ؟"في مدينة الرياض تنمية التذكؽ الفني لدل طالبات الصؼ السادس االبتدائي عمى الفنية

ال تكجد " كلإلجابة عف هذا السؤاؿ تـ صيا ة الفرضية الصفرية كالتي تنص عمى: 
في الضابطة ك  ط ب المجمكعتيف التجريبية فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات

 ."  التذكؽ الفني القياس البعدم لمقياس

 اٌضِٓ اٌذسٚط األسبٛع

 

 األسبٛع األٚي

 حصت ٚاحذة االختببس اٌمبٍٟ

ِمذِت ت١ّٙذ٠ت إلستشات١ج١ت اٌتفى١ش اٌبصشٞ 

 ٚاٌتزٚق اٌفٕٟ.

 حصتبْ

 حصتبْ اٌتؼب١ش فٟ اٌٍٛحبث. األسبٛع اٌثبٟٔ

 حصتبْ اٌٍٛحبث اٌتشى١ٍ١ت اٌؼشب١ت. األسبٛع اٌثبٌث

 حصت ٚاحذة االختببس اٌبؼذٞ األسبٛع اٌشابغ

 حصص . اٌّجّٛع
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لممجمكعات  t-testاختبار )ت(  ةالباحث تكلمتحقؽ مف صحة هذل الفرضية استخدم
لمتحقؽ مف كجكد فركؽ في متكسطات درجات  ،Independent Samples Testالمستقمة 

، كجدكؿ اختبار التذكؽ الفنيالمجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ الَبْعِدم  طالبات
 ذلؾ:( يكضح ٚ)

 (ٚجدكؿ رقـ )
طبٌببث اٌّجّٛػت١ٓ اٌتجش٠ب١ت ٚاٌضببطت فٟ اٌتطب١ك اٌبَْؼِذٞ داللة الفركؽ بيف متكسطي درجات 

 اختببس اٌتزٚق اٌفٕٟ

ِتٛسظ  اٌؼذد اٌّجّٛػت

 اٌذسجبث

االٔحشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

ث 

 اٌّحسٛبت

ث 

 اٌجذ١ٌٚت

ِشبغ  اٌذالٌت

 إ٠تب

 55..0 0.000 2.000 6.004 151.. .44.1 22 اٌضببطت

 وب١ش داٌت 0.450 62.46 24 اٌتجش٠ب١ت

اختبار المجمكعة التجريبية في  طالباتأف متكسط درجات  (ٚ)يتضح مف الجدكؿ 
المجمكعة  طالبات(، كهك أكبر مف متكسط درجات ٙٗ.ٕٙالبعدم بمغ )التذكؽ الفني 

المجمكعتيف  طالبات(؛ مما ي ير إلى كجكد فركؽ بيف درجات ٛٔ.ٗٗالضابطة الذم بمغ )
بمقارنة قيمة )ت(  ةالباحث تالتجريبية كالضابطة. كلمت كد مف داللة هذل الفركؽ قام

(، كهي أقؿ مف قيمة )ت( الجدكلية عند مستكل داللة ٜٜٗ.ٙالمحسكبة التي بمغت )
(؛ مما يؤكد عمى أف هذل الفركؽ ٓٓٓ.ٕ( كالتي بمغت )ٗٗ(، كعند درجة حرية )٘ٓ.ٓ)

دالة إحصائينا، كعمى ذلؾ يتـ رفض الفرضية الصفرية، كقبكؿ الفرضية البديمة التي تنص 
( في تنمية التذكؽ الفني لدل طالبات α ٓ0ٓ٘ ≤يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية )عمى: " 

 ". الصؼ السادس يعزل إلى االستراتيجية
الذم احدثتد استراتيجية التفكير البصرم في  كقد قامت الباحثة بحساب حجـ االثر

( η)2تـ حساب معامؿ مربع إيتا ، حيث التذكؽ الفني لدل طالبات الصؼ السادس االبتدائي
( Cohen(، كالذم ي ير إلى كجكد حجـ أثر كبير كفقان لتصنيؼ ككهيف )٘٘ٛ.ٓكالذم بمغ )

 %(.ٓٚالنتيجة أعمى مف القيمة )الذم أ ار إلى أف حجـ الت ثير يككف مرتفعان اذا كانت 
كفي ضكء نتائج الدراسة تمت اإلجابة عف السؤاؿ الثاني مف أسئمة الدراسة، كفيما 

 يمي تفسير هذل النتيجة:
كتعزك الباحثة هذل النتيجة إلى اف التفكير البصرم يعتمد عمى استخداـ العيف لتمييز 

ية داخؿ الدماغ منها التحميؿ كالتخيؿ كفحص المنظكر كالذم يتبعد العديد مف العمميات العقم
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كالمقارنة كالتي تتطمبها عممية التذكؽ الفني كبناء الحكـ عمى العمؿ الفني بعد اجراء عمميات 
التحميؿ لكؿ عناصر العمؿ الفني اك التصميـ المعركض عمى الطالبة كالتعرؼ عمى مضمكند 

ة كالتي تتسؽ تماما مع مبادئ كدالالتد كهي تتفؽ مع طبيعة البناء المعرفي لدل الطالب
قراءة اال كاؿ بالفني  المعرفة مف خ ؿ عممية التذكؽالنظرية البنائية حيث تبني الطالبة 

بيف الطالبة كزمي تها كبنائها عمى  كترجمة معانيها كتفسيرها كهذا يتـ مف خ ؿ التفاعؿ
بيف الرؤية كالخياؿ لدل  المعارؼ األخرل لتعديؿ كتطكير بناها المعرفية؛ كذلؾ يكجد تفاعؿ

الطالبة كالتي تظهر في صكرة لغة لفظية تعبر عف تذكؽ الطالبة لم كؿ الجمالى كالعمؿ 
الحرية كاألماف  الفني. كما اف استراتيجية التفكير البصرم تتيح لمطالبة مساحة اكبر مف

معانيد كربط  التفكير مف خ ؿ القراءة البصرية لمعمؿ الفني كتعمـ مككناتد كادراؾ كالقدرة
فهمها السابؽ كمعارفها السابؽ لمككنات العنصر الفني الجيد بالعمؿ الفني الحالي ثـ تطرح 
الطالبة افكارها عف العمؿ الفني مف خ ؿ الحكار مع الزمي ت كالمعممة التي تقـك بدكر 

 الميسر لمعممية التعميمية كدعـ كتعزيز قدرة الطالبة عمى التذكؽ الفني.
باحثة أف االستراتيجية المستخدمة ساعدت الطالبات في تنمية التذكؽ الفني كتعتقد ال

 (  Housen, A., & DeSantisٕٕٓٓ)لديهف كتتفؽ في ذلؾ مع دراسة هاكسف كديسانتيس 
أظهرت أف تطبيؽ االستراتيجية ساعد الط ب في النمك الجمالي كالتفكير الناقد كتنمية  كالتي

 مهارات كالم حظة كالكصؼ لدل الط ب.
كما ترل الباحثة اف استراتيجية التفكير البصرم اعتمدت عمى االبصار لدل   

 ا كتعرؼ معانيهاالطالبات كهك العممية التي تتيح لهـ معرفة مككنات الصكرة الفنية كتحميمه
مف خ ؿ مجمكعة محددة مف األسئمة ككقت محدد، كبيئة صفية داعمة لمتعمـ مف خ ؿ 

احتراـ أفكار اآلخريف، الحرية كاالحتراـ في التعبير حيث تـ الت كيد عمى الطالبات ب همية 
كالتحدث بحرية كبالكضعيات المناسبة حيث تـ تكفير  ا ة عرض كبيرة ككاضحة، ككضع 

سي بقرب ال ا ة، كالسماح لهف بالتحدث ب ريحية مما زاد مف ثقة الطالبات ب نفسهـ الكرا
كذلؾ مف خ ؿ م حظات معممة الصؼ حيث أف بعض الطالبات لـ يكف ي اركف مف قبؿ في 
الحكارات الفنية  اركف بكؿ ثقة، بحيث تجمس الطالبات جمسة مريحة  ير رسمية. كذلؾ رؤية 

عكدية كعربية ذات طابع اجتماعي تجريدم ساعد الطالبات في الطالبات ألعماؿ فنية س
تعجبهف مف بعض األعماؿ أك األفكار التي كراء هذل األعماؿ  ت ممهف ك التحدث مف خ ؿ
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عمميات التخيؿ كالتي تتيح لمطالبات بناء صكرة الفني كقصد الفناف منها مما ساعد في تقكية 
كتتفؽ  بنائها في ضكء تحميؿ مككنات الصكرة الفنيةجديدة كربط المعاني باالفكار التي تمت 

التي أظهرت أف استخداـ استراتيجية التفكير البصرم  ( ,2017Chin)هذل النتائج مع دراسة 
يساعد الطالبات في بناء المعاني الجديدة كأف يككف التعمـ ذك معنى كاالنخراط في عممية 

 .كالمناق ة بيف الطالبات التعمـ ب كؿ ن ط، كيقكم الم حظة كتسهيؿ الحكار
( في ظهكر أثر المعمـ كميسر Huh, 2016) هككذلؾ تتفؽ هذل الدراسة مع دراسة 

لمعممية التعميمية فالمعممة أثناء تطبيؽ االستراتيجية كاف دكرها طرح ث ثة أسئمة مفتكحة 
عمى الطالبات كهي تساعد الطالبات مف خ ؿ إعادة طرح السؤاؿ لبناء المعنى كربط 

دقيقة تقريبا مف  ٕٔ-ٓٔ المفاهيـ، كذلؾ تقكـ المعممة بتحديد كقت تذكؽ األعماؿ الفنية ب
فيككف هناؾ كقت  ٘ٗخ ؿ االستراتيجية لتككف متناسبة مع كقت الحصة الذم يبمغ 

الفني كتاري  الفف .. كهذا يدؿ عمى مركنة االستراتيجية في التطبيؽ  كاإلنتاجلتطبيقات اخرل 
 باإلضافة لسهكلة تطبيقها عمى المعمـ كالط ب.

إف  نتائجها التي أظهرتك ( ٕ٘ٔٓخمؼ كماجد )كتتفؽ هذل النتائج مع دراسة  
ػي الفعاؿ استخداـ التفكير البصرم في التربية الفنية ساعد المتعمـ عمى الفهـ كالتعمـ االيجاب

مف خ ؿ كصكؿ األفكار كالمعمكمات ب كؿ أسرع مف الطريقة العادية. كبذلؾ استطػػػاع المتعمـ 
ال كؿ في مكاف المفردة الزخرفية. كما تتفؽ مع إيجاد التكازنات البصرية في الحجـ كالمكف ك 

بعض  تنمية فيعمى أثر استراتيجية التفكير البصرم  التي أكدت( ٕٛٓٓدراسة حسف )نتائج 
 ت ميذ المرحمة االبتدائية. مهارات الخياؿ األدبي كالتعبير االبداعي لدل
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 التوصيات واملكرتحات:

 في ضكء ما أسفرت عند نتائج الدراسة تكصي الباحثة بما ي تي:
. االهتماـ بتنمية التذكؽ الفني في تدريس التربية الفنية باستخداـ استراتيجية التفكير ٔ

 البصرم.
برامج تدريبية لمعممات التربية الفنية؛ لتعريفهف ب همية التذكؽ الفني كاستراتيجيات . إعداد ٕ

تنميتد لدل الطالبات، كجدكل استخداـ استراتيجية التفكير البصرم في تدريس التربية الفنية 
ككيفية تكظيفها بطريقة صحيحة، كتكضيح أدكار كؿ مف المعمـ كالمتعمـ في ظؿ هذل 

 االستراتيجية.
 تقترح الباحثة إجراء البحكث اآلتية: كما
فاعمية تدريس التربية الفنية كفؽ استراتيجية التفكير البصرم في تنمية متغيرات أخرل . ٔ

 لمتعمـ لدل المتعمميف.كالتفكير االبداعي كالتفكير الناقد كالنمك الجمالي كالحكار كالدافعية 
خرل كالمغة العربية كاالنجميزية كالعمكـ . دراسات تكاممية بيف التربية الفنية كالمكاد األٕ

 كالدراسات االجتماعية.
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 املراجع:

(. فاعمية استخدام شبكات التفكير البصري في العموم لتنمية مستويات "جانييو" 2006إبراىيم، عبداهلل ) 1
العا ر لمجمعية المؤتمر العممي المعرفية وميارات التفكير البصري لدى طالب المرحمة المتوسطة. 

، جامعة عين شمس، تحديات الحاضر كرؤل المستقبؿ –المصرية لمتربية العممية، التربية العممية 
 .2/8/2006-30/7دار الضيافة، 

نمكذج مقترح لبناء معايير الجكدة األكاديمية المرجعية إلعداد الطالب ( 2013أبو زيد، ثناء ) 2
. رسالة دكتوراه غير ارات القرف الحادم كالع ريفالمعمـ بكميات التربية النكعية في ضكء مه

 منشورة، كمية التربية الفنية، جامعة حموان.
( أثر استراتيجية مقترحة في التفكير البصري عمى تنمية الخيال األدبي والتعبير 2008حسن، ثناء ) 3

-132مصر، -دراسات في المناهج كطرؽ التدريس، 132االبداعي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية، ع
192. 

براىيم، نادية، وسميمان، عمي ) 4 ( فاعمية برنامج قائم عمى العرض الفني 2016حسين، إسراء، وا 
التشكيمي في تنمية التذوق الفني من خالل إدراك المجال البصري لدى تالميذ الحمقة الثانية من التعميم 

 .583-616، 2،ع22، مصر، مج دراسات تربكية كاجتماعيةاألساسي، 
فاعمية استخدام التفكير البصري في التفكير البصري في الزخرفة ( 2015عمي، وماجد، عمي )خمف  5

(، 2( ع)23، م)مجمة جامعة بابؿ، العمـك االنسانيةاالسالمية لتنمية ميارات طمبة التربية الفنية، 
672-689 . 

التفكير البصري (. فاعمية برنامج مقترح في تنمية ميارة رسم الخرائط و 2013خير الدين، مجدي ) 6
. دراسات عربية في التربية كعمـ النفس، السعكديةلدى طالب الصف األول الثانوي. 

39(1،)91-118. 
منهج مقترح لتنمية التذكؽ الجمالي لغير المختصيف مف  باب ( 2001دقماق، حنان ) 7

 رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية التربية الفنية، جامعة حموان. الجامعات.
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في تنمية ميارات النقد والتذوق الفني لدى  2.0( ."أثر تطبيقات الويب 2017الزىراني ، خالد ) 8
مجمة العمكـ طالب المرحمة المتوسطة بمنطقة الباحة" المجمة العربية لمعموم ونشر األبحاث: 

 26-16، االصدار األول ص 1. ع التربكية كالنفسية
(، عمان، األردن: دار 1. )طكاستراتيجيات تدريس العمـكالنظرية البنائية ( ، 2007زيتون، عايش ) 9

 الشروق لمنشر والتوزيع.
(، المتحف وتنمية التذوق الفني لدى تالميذ مدارس الطور االبتدائي دراسة 2018زيان، محمد ) 10

(: 19)مجمة األكاديمية لمدراسات االجتماعية كاإلنسانية، اثنوجرافية: متحف أحمد زبانة أنموذًجا. 
105-116. 

(، دراسة نقدية لمنيج التربية الفنية لممرحمة المتوسطة في المممكة العربية 2001الشيري، عبداهلل ) 11
 .14-1(: 15، )رسالة التربية كعمـ النفسالسعودية. 

 . الكويت: مكتبة الفالح.1، طالتفكير كالمنهاج المدرسي(. 2003عبيد، وليم وعفانة، عزو ) 12
 . 1995دار المعارف، القاىرة: ،تذكؽ الفف( 1995عطية، محسن ) 13
وأثره  DBAE(، تطور اتجاه التربية الفنية المبنية عمى الفن بوصفو مادة دراسية 2003العمود، يوسف ) 14

(: 1) 15، مجمة جامعة الممؾ سعكد، العمـك التربكية كالدراسات اإلس ميةفي حقل التربية الفنية. 
297- 332. 

ني لط ب التربية الفنية في ضكء المعايير الجمالية في الفنكف تنمية التذكؽ الف (2011غنيم، ميا ) 15
 ، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كمية التربية الفنية، جامعة حموان.الرقمية

( مداخل مقترحة لتقديم التذوق الفني في مجال التربية الفنية لمرحمة الطفولة، 2016فراج، عفاف ) 16

 .112-99، ص27،ع7لمطفولة، مج المجمس العربي  مجمة الطفكلة كالتنمية،

(، رؤية جديدة في تطوير مناىج التربية الفنية في التعميم العام في المممكة 1994النجادي، عبدالعزيز ) 17
-189(: 1) 6، مجمة جامعة الممؾ سعكد، العمكـ التربكية كالدراسات اإلس ميةالعربية السعودية. 

210. 
ة أىداف التربية الفنية لممرحمة المتوسطة لمبنين بمفيوم (، دراسة نظرية لصياغ2004النممة، محمد ) 18

 .241-225(: 3) 10 مجمة دراسات تربكية كاجتماعية،. DBAEنظرية التربية الفنية المنظمة 
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كثيقة منهج مادة التربية الفنية لممرحمتيف االبتدائية كالمتكسطة في (، 1425وزارة التربية والتعميم ) 19
 .الرياضالتعميـ العاـ. 
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