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 إقرار املشرف

 
تاثيير طريقاة االكتشااف الموجا  ) االموساومة باأن إعداد هذه الرساالة أشهد 

( المشااالوالت الفنيااة  لطالبااات الاااف الياااني المتوسااطتشااكيل فااي تنميااة مهااارات 
تحاات إشاارافي فااي كليااة التربيااة  تقااد جاار  ( رجاااء حميااد رشاايدالماجسااتير ) لطالبااة 

طرائق رجة الماجستير في وهي جزء  من متطلبات نيل د  ديالى جامعة – االساسية
 .التربية الفنيةس تدري
 

                                             
 
 

 التوقيع:                                           
 عالء شاكر محمود أ.د  المشرف:

 9102/  /    التاريخ :                                           
 

       
 الرسالة للمناقشة بناءا على التوايات المتوافرة أرشح هذه

 
 

 التوقيع                                                
 أ.د نبيل محمود شاكر                                                

 معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا                                   
 3143التاريخ :    /    /                                             
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 اقرار اخلبري اللغوي

 
تااثيير طريقااة االكتشاااف الموجاا  فااي اشااهد ان اعااداد هااذه الرسااالة الموسااومة )    

( وقااد  الاااف الياااني المتوسااط المشااالوالت الفنيااة  لطالباااتتشااكيل تنميااة مهااارات 
 اسلوبها خاليا من االخطاء اللالوية. الناحية اللالوية، واابحات مراجعتها من تم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 التوقيع:                                           
 االسم:                                            

 المرتبة العلمية:                                   
 3143/  /    التاريخ :                                           
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 اقرار اخلبري العلمي
 

تااثيير طريقااة االكتشاااف الموجاا  فااي اشااهد ان اعااداد هااذه الرسااالة الموسااومة )    
قد جارت (  الاف الياني المتوسط المشالوالت الفنية  لطالباتتشكيل تنمية مهارات 

 للمناقشة. مراجعتها من الناحية العلمية، وتقويمها علميًا، وهي االحة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 التوقيع:                                           
 االسم:                                            

 المرتبة العلمية:                                   
 3143/  /    التاريخ :                                          
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 املناقشةإقرار جلنة 

 

  انحن أعضاء لجناة المناقشاة نشاهد بثنناا أطلعناا علاى الرساالة الموساومة با
المشاااالوالت الفنياااة  تشاااكيل تاااثيير طريقاااة االكتشااااف الموجااا  فاااي تنمياااة مهاااارات )

فااي  ( )رجاااء حميااد رشاايدوقااد ناقشاانا الطالبااة  (الاااف الياااني المتوسااط لطالبااات
محتوياتها وفيما لا  عالقاة بهاا . وناره إنهاا جاديرة باالقبول لنيال درجاة الماجساتير 

 .التربية الفنية بتقدير طرائق تدريس في 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 على إقرار لجنة المناقشة  ديالىجامعة  –االساسيةمجلس كلية التربية  ةصادقم
                                    

 

  :التوقيع   
     :االسم   

 :المرتبة العلمية  
 /    /                                                                                                         :التاريخ   

 رئيسا  

   :التوقيع    
     :االسم   

 :المرتبة العلمية  
                                   /    /                                                                       :التاريخ   

 عضوا  

   :التوقيع    
     :االسم   

 :المرتبة العلمية  
 /    /                                                                                                         :التاريخ   

 عضوا  

   :التوقيع    
     :االسم   

 :المرتبة العلمية  
 /    /                                                                                                         :التاريخ   

 مشرفا  

  : توقيع عميد الكلية 
     :االسم  

 :المرتبة العلمية  
 /    /                                                                                                         :التاريخ   
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 االهداء 

اىل مثلي االعلى والذي عجز قلمي يف سطره االول عن وصفه حضرة والدي الذي 
 علمني ان التواضع مسة العلماء .

 اىل التي علمتني ان احلياة بذل وعطاء والدتي اطال اهلل بقائها .

.. يف كل صغرية وكبريةي اىل الذي رافقني دربي كاوفى االصدقاء وشد على يد
 زوجي ..حبا واحرتاما

 وابنائهم مجيعا .ملياء وفريدة . اخواتي ..رافد وجماهداىل سندي العتيق ..اخواني 

 اىل من اعانني يف اوقات الدراسة ..والدة زوجي .. وفاءا  وتقديرا.

 اىل امتداد وجودي .. ابنائي .رسل وحممد وعلي .

هذا اجلهد وانار يل طريق العلم ..اساتذتي االفاضل اىل كل من ساعدني يف اخراج 
 .اعتزازا وامتنانا.

 اىل كل من  وقف معي وقفة صدق ووفاء من اصدقائي واقاربي 
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 شكر وتقدير

بسم اهلل ابدا وبه استعين والصالة والسالم على النبي االمي محمد ابن عبداهلل وعلى      
كلمات الشكر والعرفان  بأسمىاهمش من اتقدم لهم  وبعد  كي ال اله وصحبه ومن واله.
  .بالجميل اقول لهم اوال

ان التعليم رسالة عظيمة ومسؤولية كبيرة وسامية والقائمون عليه ان شاء اهلل من الذين     
  .يكتب اهلل لهم االجر والثواب في الدنيا واالخرة . ومعلم التربية الفنية داخل هذه المنظومة

تهاء من اعداد دراستي هذه ابداؤها بالثناء واالمتنان الى االستاذ الدكتور وبعد االن    
عباس فاضل رئيس الجامعة واالستاذ الدكتور طالب جواد كاظم عميد كلية الطب واالستاذ 

خضير خلف ابراهيم واالستاذ المساعد الدكتور ابراهيم جواد كاظم لحثهم  المساعد الدكتور
  .استي العلياعلى اكمال در  ومؤازرتيلي 

ورمزا وامتنانا وتقديرا واعتزازا لمشرفي االستاذ الدكتور عالء شاكر محمود موجها     
 اثر كبير في انجاز رسالتي . من معلم ومالهساميا لل

وفاءا مني اليسعني اال ان اقدم شكري الى رئيس قسم الدراسات العليا االستاذ الدكتور     
 ت والمكتبة في تسهيل كافة مهماتنا اثناء فترة الدراسة.نبيل شاكر وموظفي قسم الدراسا

حبا واعتزازا وعرفانا بالجميل الساتذتي في الدراسة االولية والعليا ادرجهم باعتذار عن    
االستاذ الدكتور فائق السامرائي  تسابق وتالحق تسلسالتهم النهم كلهم االول في خاطري.

 .التربية االساسية ولمن كان لهم ثقة في تفوقي واالستاذ المساعد حاتم جاسم عميد كلية

 وكل من السادة االجالء من كانوا خبراء اعتمدت مشورتهم وارتقت بمستواي نصائحهم    
كل من االستاذ الدكتور عاد محمود واالستاذ الدكتور ابراهيم نعمة واالستاذ المساعد 
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الستاذ المساعد الدكتور منذر نجم عبداهلل واالستاذ الدكتور سامي المعموري واالدكتور 
 د مسلم الذي طالما اخجلني مديحه والمدرس هديل طارقمبدر عبدالكريم واالستاذ المساع

واتوجه بالشكر واالمتنان مقرونين بالفضل واالحترام الى كل من االستاذ الدكتور ناظم     
عناد واالستاذ كاظم واالستاذ الدكتورة اسماء كاظم واالستاذ المساعد الدكتورة بشرى 

المساعد الدكتور حيدر الدهوي واالستاذ المساعد الدكتور مهند عبد الستار ومنذر طه ممن 
اشكر ادارة ثانوية ام سلمى لتعاونها في تسهيل  وبوافر االمتنان اخجلوني بسعة صدرهم.

 مهمتي والمشرفة االختصاص الست ميساء ومدرسة المادة الست حنان

واثني على الدعوات الخالصة من كادر كلية الطب وكل من دكتور اسماعيل        
ودكتور عامر ودكتور ابراهيم ودكتور انور ودكتورة سلوى ودكتورة اسيل ودكتور سعد 

ودكتور مصطفى ودكتور علي موسى واحمد مدب ودكتور عادل الحسيني ودكتور داود 
 وزمالئي وزميالتي العزيزات بدون استثناء.

 واوالدي اعانهم اهلل على حرصيالدكتور سنان عباس وخالص شكري وامتناني لزوجي     
وكل من اخواني االستاذ المساعد الدكتور مجاهد ورافد وتوتري في االيام العصيبة. 

والدكتور محمد وليد لمعونتهم ناموس واخواتي واوالدهم وازواجهم واالخوان الدكتور ظافر 
 عمار جبارالدكتور والمهندس جمال و وحليم العم قاسم وهاشم  الالمحدودة لي، وكل من
سماح ووضاح وعمار وعمر قاسم وحسين  وة االساتذةواالخ والسيد عبدالمحسن سلطان

 شحاذة. 

صديقتي واختي سحر عبد الجبار والمهندسة زمالئي بالدراسة و واتقدم بشكري الى     
 ي على التفوق. سمر والدكتورة شروق  لما قدمنه لي من نصح وحث

وال يفي الشكر والدي معلمي الطموح واالمل غير ان اسال اهلل ان يطيل عمره حيث     
 زوجي اخواتوالى كل افراد عائلتي واعمامي وعماتي و  حرفا   دقق كلمات بحثي لغويا حرفا  

 الذي طالما شملوني بالدعم والرعاية وعمته 
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 بحسن النية وفقهم اهلل جميعا.وعذرا لكل مخلص فاتني ان اذكره            

 

 ملخص البحث
 

ان النمطية في االساليب التعليمية تعيق القدرات االبتكارية من الظهور الى     
السطح وتكمن مسؤولية التربية في تبني طرائق التدريسية المعرفية التي تهتم بالجانب 
المهاري كركيزة للتعليم الى الجانب المعرفي وتجعل من المتعلم محور اساسي في 

تي تهدف اليه المجتمعات الحديثة التي اعتمدت حلول عملية تنمية التعليم الفردي ال
 تتصف بالدقة والسرعة والشمول ووفرت اقتصادية التعلم في ذات الوقت 

 -يهدف البحث الحالي الى :

تعرف اثر طريقة االكتشاف الموجه في الحصول على مشغوالت فنية بمستوى من 
 الجودة واالقتصاد بالكلفة 

اربعة فروض افترضت وجود فروق ذات داللة معنوية وعليه وضعت الباحثة      
(بين متوسط درجات المجموعة التجريبية بين االختبارين القبلي 1،15عند مستوى )

 .والبعدي لكل مجاالت فقرات استمارة بطاقة المالحظة لتحقيق هدف البحث

طالبات اشتمل مجتمع البحث على مدارس قضاء بعقوبة )المرحلة المتوسطة (     
ثانوية ام سلمى للبنات طالبات الثاني متوسط في قد شملت عينة البحث في اختيار و 
  .مركز قضاء بعقوبة -

( طالبة في مرحلة الثاني المتوسط انتخبت 05واشتملت عينة البحث على )    
 .0999بالطريقة العشوائية ومن مواليد 
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ي المهاري والتعرف على وقامت الباحثة بأجراء التجربة االستطالعية واالختبار القبل
 خبراتهم السابقة في عمل االشغال اليدوية واشغال الخياطة واالبرة .

ثم قامت الباحثة بتدريسهم بالوحدات التعليمية التي تم اعدادها مسبقا وعلى مدى     
اسابيع متتالية ومترابطة بواقع درس واحد في االسبوع استخدمت فيها فضالت  (8)

لستان والشرائط والزهور الصناعية المتنوعة في عمل مشغوالت االقمشة من التل وا
فنية متعددة قابلة لالبتكار والتجديد وبأشراف كل من  مدرسة المادة ومشرفة المدرسة 
لمادة التربية الفنية وبعدها قامت الباحثة بأجراء االختبار المهاري البعدي لعينة 

ادة ومشرفة المدرسة في مادة التربية البحث وتم تقويمها من قبل الباحثة ومدرسة الم
 الفنية .
نات االختبارين القبلي والبعدي ومعالجتها احصائيا اوقامت الباحثة بجمع بي    

( وتم استخراج النتائج التي اثبتت صحة الفرضيات والحصول على  spssبالحقيبة  )
المالحظة  ( لكافة مجاالت استمارة بطاقة1.15داللة احصائية معنوية عند مستوى )

 والحصول على نسبة تنمية. 
   :ومن خالل النتائج توصلت الباحثة الى عدة استنتاجات 

من خالل الحصول على تقويم المهارة والتأكد من فهم الطالب جراء استخدام هذه     
  :الطريقة في مادة االشغال اليدوية . توصي الباحثة

تدريسية في تدريس مادة االشغال ماد طريقة االكتشاف الموجه كطريقة اعت -0
اليدوية للمرحلة  المتوسطة كونها ترفع المستوى الدراسي وتنمية الكثير من المهارات 

 الخاصة بالطالبات.

عمل حقائب تدريبية لمادة االشغال اليدوية باستخدام طريقة االكتشاف الموجه  -2
ج الدراسي لحرية المتروكة في المنه %21وخاصة بمدارس االناث وتقع ضمن حدود 
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المعلم كونها حاجات ضرورية وملحة للفتيات في تعلم شغل االبرة والتفصيل 
  .والتشكيل والتنسيق والتصميم والتزيين

توفير تسهيالت مدرسية تتناسب مع تطبيق طريقة االكتشاف الموجه من حيث -3
، كراسي، متطلبات ) طاوالتكورش عمل تدريبية وتوفير كافة ال توفير قاعات دراسية

 بالمشغوالت الفنية(.  خامات وادوات

ضرورة التعاون بين المدارس ومركز االشغال اليدوية في المديرية العامة لتربية -4
 معارض خاصة بالمشغوالت اليدوية اسوة  بمعارض الرسم. بإقامةديالى 

 خامسا: المقترحات

 وفي ضوء النتائج تقترح الباحثة:

لطالبات والطالب في تأثير استخدام طريقة االكتشاف اجراء دراسة مقارنة بين ا-0
 الموجه في تشكيل المشغوالت الفنية.

    اجراء دراسات موازنة بين طالبات المدارس القروية وطالبات مدارس الحضر -2
 ) المركز( في تنمية مهارات المشغوالت الفنية.

 المعرفية والبنائية.تقويم كفاءة معلمي التربية الفنية من خالل طرائق التدريس -3
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 احملتويات ثبت
 رقم الافحة الموضوع

 أ العنوان
 ب اآلية القرآنية
 ج اقرار المشرف

 د اقرار الخبير اللغوي
 ه اقرار الخبير العلمي
 و اقرار لجنة المناقشة

 ز االهداء
 ح شكر وتقدير

 ي ملخص الرسالة
 م والمالحقثبت المحتويات والجداول واالشكال 

  الفال االول : التعريف بالبحث
 0 مشكلة البحث

 4 اهمية البحث والحاجة اليه
 4 هدف البحث

 4 فرضيات البحث
 5 حدود البحث

 5 تحديد المصطلحات
  الفال الياني: االطار النظري ودراسات سابقة

 9 المبحث االول
 9 اوال : االكتشاف الموجه
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 01 الموجه ثانيا : مفهوم االكتشاف
 00 ثالثا : االكتشاف الموجه في الموقف التعليمي

 رقم الافحة الموضوع
 03 رابعا : خصائص التعلم باالكتشاف الموجه

 04 خامسا : مميزات االكتشاف الموجه
 04 سادسا : متضمنات االكتشاف الموجه

 05 سابعا : خطوات التعلم باالكتشاف الموجه
 05 باالكتشاف الموجهثامنا : صعوبات التعلم 

 06 المبحث الياني
 06 المهارات اليدويةاوال : 
 07 مفهوم المهارة الفنيةثانيا : 

 08 ثالثا : انواع المهارات
 21 رابعا : تدريب المهارة

 22 المبحث اليالث
 22 المشغوالت الفنيةاوال : نبذة عن تطور 
 23 الفنية لمشغوالتثانيا : ما ذا نقصد با

 23 الفنية المشغوالتثالثا : مفهوم 
 24 الفنية اليدوية المشغوالترابعا : اهمية 

 25 خامسا : انواع الخامات في الطبيعة
 26 سادسا : اهمية التجريب في المشغوالت الفنية

 27 سابعا : مفهوم التوليف
 28 ثامنا : التوليف في ضوء الفن المعاصر

 29 تاسعا : انواع خامات التوليف
 31 عاشرا : مفهوم الخامة
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 31 حادي عشر: أنواع خامات التوليف
 
 
 

 رقم الافحة الموضوع
 30 ثاني عشر: أثر الخامة على الشكل 

 33 ثالث عشر: الخامات المتجانسة في المشغولة الفنية
 34 رابع عشر: العوامل المؤثرة في تصميم المشغولة الفنية

 38 دراسات سابقة
 38 2112علي اشتية مسعدة سليم 
 39 2114دراسة الزيدي 
 41 2118دراسة عنبر 

 40 2101دراسة جوامير 
 42 2102دراسة المفرجي 

 43 مناقشة الدراسات السابقة 
  الفال اليالث
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 الفصل االول
 

 مشكلة البحث: اوال  
الااااذي احدثتااااه الثااااورة الصااااناعية وتطااااور االلااااة وعلااااوم  بااااالنظر للتطااااور الهائاااال      

واالماار التكنلوجيااة وانعكاسااه علااى مظاااهر الحياااة العامااة وحاجااات المجتمااع الضاارورية 
الااذي يمكنهااا ماان اللحاااق بركااب هااذا العااالم السااريع  والااذي اصاابحت مجتمعاتنااا تواجااه 
تحااااااديات كبياااااارة ومشااااااكالت تتطلااااااب حلااااااول ذات افكااااااار ابداعيااااااة تتصااااااف بالساااااارعة 
واقتصادية في ذات الوقت وتللك المسؤولية تتبنى جزئهاا االكبار التربياة اذ ان النمطياة 

تعياااق القااادرات االبتكارياااة مااان الظهاااور الاااى الساااطح فاااي االسااااليب التعليمياااة التقليدياااة 
والسايما المعرفياة منهاا والتاي  وهدفنا اليوم من خالل اسااليب وطرائاق التادريس الحديثاة

التي تسندها نظرياات علام الانفس التربوياة  تهتم بالجانب المهاري الى جانب المعرفة و
ر المنطقااااي المتسلساااال افااااراد يمتااااازون بااااالتفكي أعاااادادكذات االهتمااااام بجوانااااب متعااااددة 

شااغوفين بعااالم يمتلااك احاادث وادق وسااائل التطااور قااادرين علااى االنتاااج المتنااوع الااذي 
 .يرفد التنمية الشاملة للقرن الواحد والعشرين

يمر الفرد في مرحلة المراهقة بالكثير من االزمات والمشكالت وتبرز لدياه العدياد      
د الحاجة الى التعبيار الفناي واحادة مان من الحاجات وخاصة بين الطفولة والنضج وتع

 تقل عنها اهمية . تلك الحاجات وال
فمشكلة التعبير الفني لدى المراهق مازالت تثير جدال  كبيارا  فاي االوسااط التربوياة      

والنفسية وغالباا  ماا يتجاه اهتماماه نحاو تقلياد الطبيعاة ومحاكاات العاالم الخاارجي وعلياه 
فالبد مان وجاود مان يوجاه هاذا الفارد ويعاده اعادادا  ساليما  ليتقبال جماال الطبيعاة ويعبار 

على الورقة من خالل اختيااره لأللاوان واالشاكال الفنياة المعبارة فتذوقاه عنها بإسقاطات 
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للجمال من الحاجات الضرورية والملحة لديه كونها تؤكد الجانب الجماالي فاي التنظايم 
والتنسيق في حياته وهنا تتساءل الباحثة كيف يمكنناا ان نوجاه هاذا التعبيار الفناي لادى 

لننماااي حالااة هااذا الااذوق الجمااالي فااي مجاااال  الطالبااات فااي مرحلااة الدراسااة المتوسااطة
المشااغوالت الفنيااة اليدويااة بمااا يثياارهن وينمااي خبااراتهن علااى اسااس سااليمة تتوافااق مااع 

وخاصااة  والااذي يوكااد اصاالة الماضااي فااي ضااوء الحاضاار حاجااتهن فااي التعبياار الفنااي 
 ما يجتازهن ببعض االيغال فاي الخياال اذ يتمتاع المراهاق فاي هاذه المرحلاة بشاكل عاام
بخيال خصب واغراق في احالم اليقظة ماع نوباات مان القلاق تادفعهم لالهتماام بابعض 

، وماان واجااب المااربين والعاااملين فااي المجااال كالرساام واالشااغال والشااعر الفنااون واآلداب
التربوي ان يأخذوا بأيدي هذا المراهق الى الحياة الواقعية ويربطوه بها وان يتقدموا الياه 

يحقاااق اندفاعاااه نحااااو هاااذه االعماااال بشاااغف ودافعياااة لتحقيااااق  بالتوجياااه والرعاياااة وبماااا
طموحاااه فاااي ان يكاااون فاااردا  مميااازا  يناااال اهتماااام االخااارين ويسااااهم فاااي عملياااة التنمياااة 
الشاملة لمجتمعاتنا من خالل امتالكه بعض المهاارات الفنياة كاون القادرات العقلياة فاي 

ذي يميااز مراهااق عاان اخاار هااذه المرحلااة تباادأ بااالنمو لتاادلل علااى نااوع النشاااط العقلااي الاا
واكد ذلك العديد مان العلمااء علاى ان هاذه القادرات تبادأ بوضاوح بهاذه المرحلاة وتتبااين 

 (.87،ص0987في مظاهر نشاطها وسرعتها وقدرتها على النمو ) زهران، 
وفااي هااذه المرحلااة يظهاار االبتكااار بشااكل اكثاار اسااتقاللية واصااالة واعلااى طموحااا      

سااتطالع المثياارات ماان حولااه واكتشااافها والتفاعاال معهااا بتفكياار وتتسااع افاااق المراهااق ال
معمق ومتفتح فهو يستنتج ويحكم على االشياء ويعمل على بناء صاور ذهنياة متنوعاة 
لتصااااميمات وافكااااار اكثاااار تنوعااااا  فيباااادو امامااااه العااااالم اكثاااار اتساااااقا  وانتظامااااا  وطريقااااة 

وتنماي لدياه  بأعماال مفيادة االكتشاف الموجه تعمل علاى تنظايم وترتياب وتوجياه افكااره
 واكتشاف وتنمية قدراته.االحساس بالجمال 

يجاب ان يعطااى لماادة التربيااة الفنيااة ذات االهمياة التااي تعطاى للمقااررات االخاارى و     
وماان الضااروري ان تلتااازم المدرسااة بااأن تعاارض لطلبتهااا اناااواع  فااي الماانهج المدرسااي.

الفنياااة واالدبياااة وبماااا يجعلهااام  مختلفاااة مااان الخبااارات والمهاااارات وخاصاااة فاااي المجااااالت
 يسيرون باالتجاه الصحيح لتنمية مواهبهم وقدراتهم.
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ساانة وهااي تقاباال المرحلااة التااي (  04-02)مرحلااة المراهقااة المبكاارة تمتااد ماان ان     
بحثهاااا.  إن طالباااات المرحلاااة المتوساااطة والتاااي  ألجاااراءالباحثاااة كعيناااة  اختاااارت منهاااا 

مفاااردات واساااعة مااان األشاااغال اليدوياااة  نتساااتهويهف قظاااةتتاااوج بفتااارة المراهقاااة واحاااالم الي
التااي ينبغااي إن تقااوم بهااا الفتيااات الطالبااات فااي الماادارس الثانويااة وهااذه المهمااة تتطلااب 

ة  ذات فائادة توجيه افكار ابتكارياه لالساتفادة مان مخلفاات البيئاة فاي تكاوين ماواد جدياد
م العماااال علااااى تنميااااة وهنااااا يااااتم اكتشاااااف الموهوبااااات فاااايهن وياااات .وجماليااااة اقتصااااادية 

لمنتجااااتهن داخااال المدرساااة  ماااواهبهن بتشاااجيعهن علاااى إتقاااان العمااال وعمااال معاااارض
 .وخارجها
هذا بجانب دور األسرة التي يجب أن تحرص على تعليم الفتيات بعضا مان هاذه      

األشااغال والمهااارات اليدويااة، وهنااا يكااون العاابء كبياارا  علااى األم لكونهااا المعلاام األول 
والقدوة لتكون الفتاة قادرة على مزاولة أعماال الخياطاة والتطرياز أو أشاغال ا بارة للفتاة 

   .أو أي هواية أخرى مفيدة
للجمعيات األهلية خاصة النسائية دور هاام فاي الحفااظ علاى تاراث البيئاة المحلياة و    

قامااااة المعااااارض لعاااارض وبيااااع المنتجااااات  والعماااال علااااى تعليمهااااا لألجيااااال الجدياااادة واب
كثياار ماان الجمعيااات تحاارص علااى تعلاايم المهااارات اليدويااة للساايدات والفتيااات ..وهناااك 

رة خاصاة فاي حالاة بشكل خااص لتكاون مصادرا للادخل تمكانهم مان ا نفااق علاى األسا
وى ماان ا عااداد لااذا ينبغااي آن تكااون مخرجااات هااذه الدراسااة بهااذا المساات  الماارأة المعيلااة

 .لتحقيق تلك المهمة
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هنااا ان لاايس هنالااك أدلااة ماديااة مدعمااة بالبحااث العلمااي حااول ماادى وتاارى الباحثااة     
فاعليااة التربياااة الفنياااة المقاااررة فاااي مدارسااانا فاااي تنمياااة مهاااارات االشاااغال الفنياااة اليدوياااة 

الاااى درس فاعااال وماااؤثر  س التربياااة الفنياااة وتحويلاااه مااان درس هامشااايمنتفعاااة مااان در 
اليوميااااة  نفااااي حياااااتهرات يمكاااان االنتفاااااع منهااااا وقااااادر علااااى اكساااااب الطالبااااات مهااااا

فاي ساوق التنمياة  نتماع كعناصار فاعلاة وعاملاة وادخاالهفاي المج نلمستقبلية ودمجهوا
الصااناعية المحليااة وهنااا تكماان  مشااكلة البحااث التااي تتصاادى لهااا الباحثااة والتااي تسااعى 

 -من خاللها الى :
تعاااارف اثاااار طريقااااة االستكشاااااف الموجااااه فااااي الحصااااول علااااى مشااااغوالت فنيااااة  -

 . دة واالقتصاد بالكلفةبمستوى من الجو 
 
 
 
 

 : أهمية البحث والحاجة اليهثانيا  
تااارى الباحثاااة ان االهمياااة تكمااان وراء االهتماااام بمشاااكلة البحاااث واساااتخدام اقصااار     

 وادق السبل لحلها اذ يستمد البحث أهميته من أهمية مشكلته 
ظيفهاا طريقة االكتشاف الموجه لتنمياة مهاارات الفتياات وتو  تأثيرالكشف عن مدى  -0

فاي مرحلاة المراهقاة الدقيقاة وارتباطهاا  اساساها الصاناعات اليدوياة بمشغوالت فنياة 
 بمستوى تفكيرهن وتطلعهن.

دماااج الطالباااات باااالمجتمع مااان خاااالل تااادريبهن علاااى بعاااض المهاااارات الفنياااة والتاااي  -2
 ربما سينتفعن منها في حياتهن اليومية. 

 -أما الحاجة إلى البحث فتكمن فيما يثتي :    
ياأتي البحااث الحاالي اسااتجابة الهتمامااات فنياة فااي مجااال تنمياة مهااارات التشااكيل  - 0

قتصاد ادة من المشغوالت التي  ترفد االفني لدى طالبات المرحلة المتوسطة واالستف
 المحلي.االسرة والمجتمع 
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قد يلبي البحث الحالي حاجة المتخصصين في التربية الفنية لتطوير أدائهم الفناي  -2
فااااااي مجااااااال االشااااااغال اليدويااااااة والتوليااااااف بااااااين الخامااااااات ذات الطبيعااااااة  ماااااايلوالع

 المتجانسة.
      وزارة التربيااااااة يسااااااهم البحااااااث الحااااااالي فااااااي تطااااااوير ماااااانهج قساااااام التربيااااااة الفنيااااااة / -3

   .بوحدات تعليمية ذات افكار قابلة للتجديد 

 هدف البحثثالثا : 
 -يهدف البحث الحالي إلى: 

 لاادىيااة طريقااة االكتشاااف الموجااه فااي تنميااة مهااارات المشااغوالت الفن تااأثير تعاارف    
 .طالبات الثاني المتوسط
 رابعًا: فرضيات البحث

( باااين متوساااط درجاااات 1.15توجاااد فاااروق ذات داللاااة معنوياااة عناااد مساااتوى )  -0
المجموعااااة التجريبيااااة فااااي االختبااااار المهاااااري القبلااااي ومتوسااااط درجاااااتهن فاااااي 

 ل عام.االختبار المهاري البعدي بشك
( باااين متوساااط درجاااات 1.15توجاااد فاااروق ذات داللاااة معنوياااة عناااد مساااتوى )  -2

المجموعااااة التجريبيااااة فااااي االختبااااار المهاااااري القبلااااي ومتوسااااط درجاااااتهن فاااااي 
 .فيما يخص مجال الفكرةاالختبار المهاري البعدي 

( باااين متوساااط درجاااات 1.15توجاااد فاااروق ذات داللاااة معنوياااة عناااد مساااتوى )  -3
المجموعااااة التجريبيااااة فااااي االختبااااار المهاااااري القبلااااي ومتوسااااط درجاااااتهن فاااااي 

 .فيما يخص مجال التنفيذاالختبار المهاري البعدي 
( بين متوسط درجات 1.15توجد فروق ذات داللة معنوية عند مستوى )  -4

المجموعة التجريبية في االختبار المهاري القبلي ومتوسط درجاتهن في 
 .فيما يخص مجال االخراج الفنياالختبار المهاري البعدي 

 حدود البحثخامسا : 
 عقوباة قضااء بيقتصر البحث الحالي على طالبات الصف الثاني المتوساط فاي 

 . 2103-2102للعام الدراسي المركز 
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 سادسًا: تحديد الماطلحات
 -:التنمية -أ

 ،جتمع ماان وضااع ثاباات الااى مااا هااو اعلااى"  االنتقااال بااالم :بأنهااا شااكري  عرفهااا    
 (029ص، 0984) شكري ،."واحسن ،وافضل
             "مااااان النماااااو أي ارتفااااااع الشااااايء مااااان موضاااااعه الاااااى موضاااااع اخااااار" حجااااااب لغاااااة    

 ( 834ص، 2113)حجاب، 
تساااعى الاااى تحرياااك التغييااار مقصاااودة " هاااي عملياااة تغييااار   مصاااطفى عرفهاااا وقاااد    

                   " يهاااااااااااا تحقاااااااااااق المصاااااااااااالح العلياااااااااااا للمجتماااااااااااعالتلقاااااااااااائي نحاااااااااااو اهاااااااااااداف متفاااااااااااق عل
  (                                                          01 ص ،2117)مصطفى ،

"الجهااد الماانظم السااتغالل االمكانيااات الماديااة والطاقااات : بأنهاااالزغياار فقااد عرفهااا     
البشاااااااااااارية المتااااااااااااوفرة بااااااااااااالمجتمع لتحقيااااااااااااق حاجاتااااااااااااه الحقيقيااااااااااااة المختلفااااااااااااة تحقيقااااااااااااا 

 (70ص، 2118)الزغير،.متوازنا"
 

 -:المهارات -ب 
 ماان اليااه يوكاال مااا انجاااز ماان الفاارد تمكاان مكتساابة "قاادرة بأنهااا: زيتااون عرفهااا وقااد    

 (018-017ص ،0994زيتون ) واتقان". بكفاءة اعمال
" اساااتخدام المعلوماااات بصاااورة فعالاااة وماااؤثرة وبتقني اااة عالياااة : بأنهااااموساااى وقاااد عرفهاااا 

العلاااوم ،وتتضااامن السااارعة أو الساااهولة  أو تطاااوير عمااال معاااين فاااي الفناااون او  نجااااز
     ( 61-59 ص ،2110في انجاز عمل عضلي".)موسى  والمرونة والدقة
"القاااادرة علااااى اداء أعمااااال معينااااة بدقااااة واتقااااان وكااااذلك : بأنهااااا الاااادليمي بينمااااا يعرفااااه 

 استخدام المعلومات بصورة فعالة ومؤثرة وبتقنية عالية االنجاز".
 (26 ص ،2113)الدليمي 

يناااة بدرجاااة مااان السااارعة "القااادرة علاااى القياااام بعملياااة مع: بأنهااااساااالمة وقاااد حااادده     
 (                                                                      257 ص ،2116) سالمة ".واالتقان واالقتصاد في الجهد المبذول
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يالحاااظ باااأن التعااااريف الماااذكورة متقارباااة مااان حياااث تمحورهاااا علاااى  تطاااوير الفااارد     
الباحثاة بالمهاارات   ىالفان ، فاي حاين تعنا عمل معين سواء أكان فاي العلام أو  نجاز
والخاماات بالشاكل الاذي يتمياز بالدقاة  لاألدواتاساتخدام على انهاا عملياات  إجرائياهنا 

 .ةوالسرعة ونظافة العمل على المشغول
  -:الفنية المشالوالت  -ج

"وسااايلة التربياااة العملياااة التاااي تعاااود المتعلماااين علاااى :  نهااااأبالحجااااج وقاااد عرفهاااا     
االبتكار وتتميز بتعدد واختالف خاماتها التي تسااعد علاى تكاوين اتجااه عاام نحاو فهام 

 ( 4 ص ،0956)الحجاج  .قيم األشياء من الناحية الوجدانية "
 ."تتضمن فكرة العمل بمهارة باالستعانة بالخامات ": نهاأأما تعريف روبرستون ب   

 ( 43 ص ،0964)روبرستون 
   :بانها جوديكما عرفه 

تربية األفراد عن طريق تطوير مهاارتهم اليدوياة والفنياة وتنمياة أنشاطتهم االبتكارياة "   
 (5 ص ،0980)جودي".التي يزاولونها في البيئة والمدرسة

"احد المواد المنهجية في قسم التربية الفنية تضام عاددا  :بأنها العامري وقد عرفها     
   ب والجلااااود والنساااايج والطاااارق علااااىماااان المااااواد التعليميااااة ماااان اشااااغال الااااورق ،والخشاااا

والفخارياااات وغيرهاااا ،ولااايس الغااارض منهاااا تعلااام صااانعة أو حرفاااة بااال تنمياااة  ،النحااااس
 ( 01ص ،0996القوى البشرية والعقلية لدى الطالب وشحذها".)العامري 

 الفصل الثاني
 االطار النظري ودراسات سابقة

 املبحث االول
 االكتشاف الموج اواًل: 
وبياجياه، اذ اعتقاد هاؤالء اف جذور عند سقراط وروساو والجشاتالتين للتعلم باالكتش    

عليمااي وأكتشاااف المفاااهيم ان الااتعلم االفضاال يااأتي عاان طريااق التفاعاال مااع الموقااف الت
 .والحصول على المعرفة من تفاعله النشط مع المؤثرات التي يتعرض لهاوالمبادئ 
 (45، ص 2110) إشتية، 
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)بياجياه، وبرونار، وديناز( تاؤثر تاأثيرا  ملحوظاا   ل اخذت النظرياات الحديثاة وحديثا      
علم مان وجهاة نظار برونار يبادأ في التنظيم مبنيا  على مراحل تطور النماو الفكاري، فاالت

م البناااى المفاهيمياااة للماااادة التعليمياااة وطااارق التفكيااار فيهاااا، والتفاعااال ماااع الموقاااف باااتعل
ياااأتي عااان طرياااق  اجياااه( أن اكتسااااب الطفااال للمفهاااومبيالجدياااد أو المشاااكلة، ويؤكاااد ) 

استكشااافه بنفسااه بالتاادعيم والتوجيااه، وهنااا يكماان دور المعلاام بتحديااد المشااكلة وتوجياااه 
وبرونار فاي التركياز علاى  االسئلة المناسبة. وينطلق ) دينز( كذلك مان منطلاق بياجياه

اء ماان مرحلااة اللعااب اهميااة البناااء المفاااهيمي ومراحاال تكااوين المفهااوم لاادى المااتعلم ابتااد
الحر الى مرحلة الصياغة، ويدعو ) دينز( الاى جاو تعليماي مثيار لالباداع، يقاوم علاى 

 (38، ص0984) خصاونه،  .أساس مبدأ االكتشاف
ويعد ) جيروم برونر ( من ابرز علماء الانفس الاذين باذلوا جهاودا  ذات قيماة كبيارة     

.          لاااااى التعلااااايم االستكشاااااافيفاااااي تطاااااوير التااااادريس مااااان خاااااالل نظريتاااااه التاااااي تشااااادد ع
 (.056، ص 2118) عطية، 

    وينظاار الااى االكتشاااف بانااه العمليااة والطريقااة التااي يصاال بهااا المااتعلم الااى الحاال     
لاااذا يهاااتم برونااار  ،) أكثااار مااان الحااال نفساااه ( أو النتاااائج أو الوصاااول لمعلوماااة بعينهاااا

الااى الحاال. وعليااه تصاابح  بالعمليااة فااي حااد ذاتهااا، ويمثاال فااي طاارق وأساااليب الوصااول
العملية في النهاية قدرة عقلياة تناتج مان التادريب علاى حال المشاكالت، والتادريب علاى 
          صاااااياغة واختباااااار الفاااااروض التاااااي يمكااااان بتحقيقهاااااا الوصاااااول الاااااى الحااااال الصاااااحيح. 

 (043، ص 2119) فرج،
ياااؤمن االكتشااااف هاااو نقااايض االسااالوب التقليااادي ) العااارض المباشااار( فهاااو ال  ان    

بتقاديم المعلوماات لقمااة ساائغة للمااتعلم بال الباد للمااتعلم أن يجتهاد ويعماال لكاي يكتشااف 
الحقيقاااة بنفساااه، وعلاااى المااانهج والمعلااام أن يتيحاااا أماماااه الفرصاااة لاااذلك فتقااادم الخبااارات 
التعليمية على هيئة برنامج استقصائي استقرائي يقاوم علاى دراساة الموقاف والاربط باين 

اولاااة اكتشااااف مفهاااوم او عالقاااة او طريقاااة حااال جديااادة، وهاااو المفااااهيم والعالقاااات مح
االساالوب التااي تتبناااه وتشااجع عليااه المناااهج الحديثااة تحقيقااا  لألهااداف التربويااة الجدياادة 
والتااي تاادعو الااى تنميااة قاادرة المتعلمااين علااى االكتشاااف واالبتكااار والتجريااد والتعماايم، 
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والمجااااااااااارد.                     القااااااااااايواالسااااااااااالوب االكتشاااااااااااافي يشاااااااااااجع بالدرجاااااااااااة االولاااااااااااى الفهااااااااااام الع
 (  065ص ،0997) الشارف

 يانيًا: مفهوم االكتشاف الموج 
سااالوب االكتشااااف الموجاااه مهماااا  فاااي تاااوفير خبااارات تعليمياااة متنوعاااة بإيعاااد الاااتعلم     

ومتعددة اماام الماتعلم تسااعده فاي اساتنتاج حقاائق او قواعاد او تعميماات علمياة تمكناه 
اكثاار ساهولة فااي انتقاال اثرهااا وتفويضااها فاي انشااطة ومواقااف مان تنميااة مهاارات تكااون 

 تعليمة جديدة.
بروناااار ان الااااتعلم باالكتشاااااف الموجااااه يقاااادم فيااااه المعلاااام بعااااض التوجيهااااات،  ذكاااار    

ويفضل هذا النوع من االكتشااف فاي معظام االحياان، وبادال  مان ان يقاوم المعلام بشارح 
ة، ويشاااااجع الطلباااااة علاااااى القياااااام كيفياااااة حااااال المشاااااكالت، فاناااااه ياااااوفر الماااااواد المناساااااب

بالمالحظااااة، وصااااياغة الفرضاااايات، واختبااااار الحلااااول، ويجااااب علااااى المعلاااام أن ياااازود 
الطالب بالتغذية الراجعة فاي اللحظاة الحاسامة بحياث يساتفيد منهاا الطلباة فاي مراجعاة 
.      طرائقااه أو اسااتخدامها فااي تشاااجيعهم علااى االسااتمرار فاااي االتجاهااات التااي اختاروهاااا

   (68، ص 0978ك ول فو ) 
واالكتشااااف الموجاااه مااان اهااام الوساااائل والطااارق التاااي تصااال باااالمتعلم الاااى معرفاااة     

جدياادة ماان خااالل اسااتخدامه مصااادره العقليااة والجساامية ومااروره بعمليااات ذهنيااة عاليااة 
المستوى كالتحليل والتركيب، وصوال  الاى ايجااد عالقاات ترابطياة لام تكان معروفاه لدياه 

 من قبل.
االشاااارة أن عملياااات االساااتقراء أو االساااتنباط أو المشااااهدة أو االساااتكمال  وتجااادر     

هااااي العمليااااات التااااي يسااااتخدمها المااااتعلم كااااي يقااااوم بتخمااااين ذكااااي، أو يضااااع فرضااااا  
باكتشااف العالقاة التاي  الطالابصحيحا ، أو يحقاق حقيقاة علمياة، وبهاذه الطريقاة يقاوم 

عليها الحل. ونتيجة  للفروق الفردياة  تربط بين المتغيرات او اكتشاف القاعدة التي يقوم
فالقاادرات العقليااة واالسااتعداد لااذا فماان المفيااد ان يراعااي المعلاام القاادرات المتفاوتااة لاادى 
طالباااه عناااد تهيئاااة نشااااطات يمارساااونها مااان خاااالل االكتشااااف تتناساااب ماااع امكانااااتهم 

 (043، ص 2119ويستطيعون القيام بها بكفاءة.  ) فرج،
 الموج  في الموقف التعليميتشاف االكياليًا: 
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يتم التعلايم بهاذه الطريقاة مان خاالل انشاطة الاتعلم التاي يعادها وياتحكم فيهاا المعلام     
إعادادا  والتي يحصل بها علاى مخرجاات تعليمياة يقاوم باكتشاافها الماتعلم. وتعاد بادورها 

ساي لتأخاذ التفاعالت بين المعلم والطالب وبين الطالب والمانهج المدر  بناءا  مثل تتابع 
 صورة سؤال واجابة وتخرج باكتشاف غير مخطط له.

ويؤكااد ) كااارول( ان االنشااطة المقدمااة البااد ان تعطااي فرصااة للطالااب ليااتعلم ماان     
خااااالل الرؤيااااة واالسااااتماع واللمااااس والممارسااااة لألنشااااطة، واثااااارة االساااائلة واالكتشاااااف 

 (202، ص0993. )كارول،واالبتكار وليس االنصات واالستماع فقط
لن يستطيع الوصول الى كل الموضوعات بنفسه وان مثال  ومع ذلك فان الطالب     

مااان  لاااذا هااذا االمااار قااد يشاااعره بشااايء ماان العجاااز وعاادم القااادرة والتاااي تاارد علياااه ساالبا،
واجاااب المعلااام ان يقااادم لاااه المسااااعدة عااان طرياااق االيحااااء او التلمااايح مماااا يقاااوده الاااى 

 (043، ص 2119.) فرج،ستمراراالساليب او الوسائل التي تقدره على اال
يقااوم الطالااب باااداء العماال عاان طريااق استكشااافاته المكاناتااه وقدراتااه بحااث يااؤدي     

محاوالت مختلفة ينتقاي ويكارر المناساب منهاا ويادمج بعضاها الابعض بهادف الوصاول 
الى االنجاز الصحيح، وينحصر دور المدرس في تحفيز الطالب واساتثارتهم والتوجياه 

لطااااالب ماااان اسااااتخدام عقااااولهم فااااي التفكياااار لالستكشاااااف واالختبااااار. بحيااااث يااااتمكن ا
 .(220، ص2100، الربيعي)

وعماال الماادرس  ،طالمااا كاان هناااك تفاعاال باين الماادرس والطلباة ن اه  إ ويمكان القااول     
 .كل استكشاف في الواقع هو استكشاف موجه هو التوجيه وا شراف فان  

الميدان ان اتبااع اسالوب االكتشااف الموجاه وقد اثبتت التجارب واالبحاث في هذا     
لمواجهاااة الفاااروق الفردياااة باااين الطاااالب مااان خاااالل اتبااااع التعلااايم عااان طرياااق الوساااائل 
التعليميااة فماانهم ماان يحقااق مسااتوى عاليااا ماان التحصاايل عنااد االسااتماع للشاارح النظااري 

ثاال للمعلاام وتقااديم امثلااة قليلااة وماانهم ماان ياازداد تعلمااه عاان طريااق الخباارات البصاارية م
 (2118)طربية ، مشاهدة اللوحات التوضيحية والرسومات

وقاد تكااون الوسااائل التعليمياة عبااارة عاان اشااياء حقيقياة )نماااذج او مجساامات ( ماان     
اعااااداد المعلاااام او الطالااااب تصاااانع ماااان خامااااات مختلفااااة تساااامح بالتفاعاااال مااااع الموقااااف 

 .التعليمي بما يحقق اندماج الطالب في النشاط التعليمي
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( اربعااة اوجااه تعباار اثنااان منهااا عاان درجااات ممارسااة 1970،شااولمان) ذكاار  اذ       
االرشاد والتوجيه على عمل الطالب والجدول التالي يبين هاذه االوجاه عناد تعلام قاعادة 

 او عند تطبيقها.
 
 

 (1جدول )
 ( 11،ص1001اشتية، ن اوج  االرشاد والتوجي  باالكتشاف الموج  ) ييب

 الحل القاعدة
نوع 
 طريقة التعلم التوجيه

 استقبالية تام معطى معطاة
 استداللية) اكتشاف موجه( جزئي غير معطى معطاة

 استقرائية ) اكتشاف موجه( جزئي معطى غير معطاة
 اكتشاف حر معدوم غير معطى غير معطاة

 
اي عناادما يقاادم احاادهما وال يقاادم االخاار فااان التعلاايم يكااون اسااتقرائيا او اسااتنباطيا     

 )اكتشافا موجها (.
 خاائص التعلم باالكتشاف الموج رابعًا: 
اسااتثارة الدافعيااة لاادى الطااالب لالكتشاااف ماان خااالل اسااتثمار تفكياارهم فااي حاال  -0

 كثير من المشكالت التي يصادفها المتعلمون في حياتهم .
ومعااارفهم السااابقة كأساااس الكتشاااف امااور يمكاان ان  الطااالباسااتثمار خباارات  -2

باارات وخاصااة مااايتعلق باابعض المفاااهيم والقواعااد والقااوانين تبنااى علااى هااذه الخ
 التي سبق وعرفوها.

تااوفير االجااواء المناساابة التااي تعااودهم علااى طاارق البحااث المناساابة لمسااتوياتهم  -3
 النمائية متدرجا باألمور السهلة ، تقدمه لمتطلبات اكثر عمقا .
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لموقااف مساااعدة الطالااب علااى تخمااين اكتشاااف الحاال ن وهااذا يعنااي ان يبنااى ا -4
التعليمي على فهم ابعاد القضايا التي يطلاب الاى الماتعلم اكتشاافها وهاذا الادور 

 يعود في اساسه على المعلم .
التأكااد ماان صاااحة التخمااين، وهااذا يقضاااي ان يقااوم المعلاام بإرشااااد المااتعلم الاااى  -5

اساااتبعاد المحااااوالت الخاطئاااة التاااي يعتقاااد انهاااا توصاااله الاااى الحااال وان ينصاااحه 
 الت جديدة قد توصله الى الحل .باستبدالها بمحاو 

مسااااااعدة الماااااتعلم علاااااى التطبياااااق الصاااااحيح باااااالتطبيق  علياااااه والتااااادرب علاااااى  -6
 .استعماله وتوظيفه واالرتكاز عليه في حل واكتشاف قضايا اخرى

 (047-046، ص 2119) فرج،

 خامسًا: مميزات االكتشاف الموج 
 التدريسية.االسئلة بطريقة منطقية لها عالقة بمحتوى الوحدة  -0
 التغذية الراجعة مستمرة. -2
 اشغال الطالب بعملية معينة تؤدي الى االكتشاف. -3
 تطور القابلية على اكتشاف اشياء متتالية تقود الى اكتشاف فكرة معينة. -4
 تطوير القابلية على الصبر من قبل كل من المعلم والتلميذ. -5

 (065، ص2116)الربيعي،

 سادسًا: متضمنات االكتشاف الموج 
 المعلم راغبا  في عبور خط او عتبة االكتشاف.يكون  -0
يكون المعلم ميااال  الاى اساتثمار الوقات فاي دراساة تركياب النشااط وفاي تصاميم  -2

 السياق المالئم لألسئلة ) الدالئل(.
يكاااااون المعلااااام راغباااااا  فاااااي اخاااااذ الفرصاااااة والقياااااام بالتجرباااااة ماااااع االشاااااياء غيااااار  -3

 المعروفة.
 للطالب.يثق المعلم بالقابلية الذهنية  -4
يكون المعلم قادرا  على انتظاار االساتجابة كماا اناه ساوف يقاوم باالنتظاار طيلاة  -5

 الوقت او الفترة التي يحتاجها الطالب الكتشاف الجواب.
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يكاااون الطالاااب قاااادرا  علاااى التوصااال الاااى االكتشااااف الصاااغير الاااذي يقاااود الاااى  -6
 (065، ص2116المطلوبة. )الربيعي، اكتشاف الفكرة

 م باالكتشاف الموج لتعلخطوات اسابعًا: 
 -يمر المتعلم باالكتشاف الموجه للوصول الى الهدف المأمول في خطوات هي:    
 الشعور بالمشكلة. –خطوة التفكير العصبي  -0
 خطوة االنتباه الى اشياء اخرى في الموقف. -2
 خطوة الومضة الفجائية من االستبصار ) التأكد من الحدس(. -3

 (066، ص2116)الربيعي، 

 يامنًا: اعوبات التعلم باالكتشاف الموج 
لاام تأخاااذ هاااذه الطريقااة حظهاااا المطلاااوب بااين طااارق التااادريس االخاارى رغااام اهتماااام     

الكثير مان كلياات التربياة فاي الجامعاات المختلفاة بطارق التادريس الحديثاة رغام وجاوب 
االسااتفادة مااان نتااائج البحاااوث والدراسااات فاااي هاااذا المجااال بغياااة تااذليل صاااعوبات هاااذه 

بمتطلباتهااا العدياادة وهااي كمااا ذكاارت المصااادر الطريقااة التااي قااد تاارتبط ارتباطااا  وثيقااا  
 -نجملها بما يأتي:

 تحتاج هذه الطريقة الى وقت اطول مما تحتاجه بقية طرق التدريس االخرى. -0
 ال يستطيع الطالب في بداية تعلمه اكتشاف كل شيء بدرجة كافية. -2
ال تالئااام هاااذه الطريقاااة تااادريس كااال الموضاااوعات الدراساااية وقاااد ال تالئااام جمياااع  -3

 ة.الطلب
تحتاااج الااى نوعيااة خاصااة ماان المعلمااين وتااوافر الكثياار ماان الوسااائل التعليميااة  -4

 (2118التي تدعم الموقف التعليمي. ) برغوث، 
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 املبحث الثاني
 : المهارات اليدويةاوالً 
هي القدرة الفائقة على القيام باألعمال الحركياة المعقادة بساهولة ودقاة وهاى تحتااج     

براعة ألنها تمثل توافق بين أعضاء الجسام المختلفاة خاصاة باين اليادين والعيناين وهاو 
وعلياه فاان بعاض ما يعنى التوافق العصبي العضلي، وهى مهاارة بارعاة لمان يجيادها، 

 .               أداءه للمهاااااااارة متمثلاااااااة بااااااااالتي وكماااااااا ياااااااذكرهاالصااااااافات والمميااااااازات ساااااااتظهر فاااااااي 
 -( :84، 2117) شاكر ،

 .األداء السريع والدقيق-أ
 .قلة المحاوالت الخاطئة -ب
 .سهولة تنفيذ العمل -ج
 .ثبات مستوى االداء -د

 المشااااغوالت مثاااال اليدويااااة واألعمااااال المنتجااااات ومنهااااا عدياااادة اليدويااااة المهااااارات      
 علاااى والطااارق الفنياااة واللوحاااات المالباااس علاااى التطرياااز وأشاااغال( التريكاااو) الصاااوفية
 والحياكااة الياادوي السااجاد صااناعة وكااذلك واألطباااق والسااالل الحلااى وصااناعة األوانااي

 االطبااااااق وعمااااال الساااااالل وتااااازيين الفائضاااااة االقمشاااااة واساااااتخدام المالباااااس وصاااااناعة
 مااان وكلهاااا والنحااات رساااموال والعطاااور والااانقش الغازياااة المشاااروبات وعلاااب البالساااتيكية

 قبال ومن الصانع مهارة وكذلك صناعتها في وا بداع للدقة تحتاج التي اليدوية الفنون
 . لها محبا يكون أن

 الشااااملة للتربياااة أساسااايا محاااورا(  الفااان طرياااق عااان التربياااة)  مفهاااوم أصااابح لقاااد     
 التشاكيلية الفنياة الممارساات خاللهاا مان تقدم حيث ، العام التعليم مراحل في وبخاصة
 تحتويهااااا التااااي والخباااارات المهااااارات أثناءهااااا الطلبااااة يكتسااااب التااااي العمليااااة والتطبيقيااااة
 اليومياة المواقاف مواجهاة حسن على يساعدهم مما وتكامل ترابط في الدراسية المناهج
 ( 3ص ،0989 الكناني،)  .المختلفة
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 التااي الفتاااة طبيعااة وهااي اليدويااة األعمااال لمزاولااة ماايال أكثاار بااالطبع الفتيااات وتعااد    
بااراز مشاااعرها عاان للتنفاايس وساايلة وهااي عملااي بشااكل أحاسيسااها عاان للتعبياار تمياال  واب
 .المختلفة المشغوالت في الفني التعبير خالل من طاقتها

 لاذلك الشاعوب تاراث علاى الحفااظ فاي هاماا دورا اليدوية المهارات تلعب وبالتأكيد     
   الفنية. واألعمال اليدوية المهارات بتشجيع المدني المجتمع ومنظمات الحكومات تهتم
 -التعريف االجرائي الذي استخلصته الباحثة وبما يتالئم مع اجراءات البحث:و 

متعلم يااتم تنميتااه ماان خااالل التاادريب والتجريااب فااال ا :ساالوكي ا  تعااد المهااارة نشاااط       
فرعياااة تااادعمها التغذياااة الراجعاااة والتكااارار وتبااادا جاااودة االداء الكلاااي بمهاااارات صاااغيرة 

وباقل وقت وجهاد وبمساتوى دقاة داال علاى جاودة االخاراج  هوصوال للهدف المراد تحقيق
 الفني في التعبير.

 
 يانيًا: مفهوم المهارة الفنية

يحاتفظ بإرثاه الحضااري الاذي باذل ألجلاه جهاود حثيثاة  ا  مجتمعيا ا  يعد االنسان كائنا    
لكل عصر خصائصه واسااليبه وصاوال  الاى العصور فمت في بناء حضاراته عبر ساه

عصرنا الحالي الذي شهد تفوقا  علاى صاعيدي العلام والفان كونهماا ذا اهمياة كبيارة فاي 
 تأكيد مهارات النظام التعليمي.

كااون المهااارة الفنيااة عنصاارا اساساايا فااي العمليااة الساالوكية للمعلاام ألنهااا تمكنااه ماان      
كي يستطيع الاتحكم فاي اساتخدام االدوات  ل عمله اهدافه بشكل مميز من خال تحقيق

بصورة مناسبة وبما ياتالئم ماع متطلباات العمال اليادوي الجياد . وهاذا ماا اكاده كروشايه 
 .حيث يقول ان المهارة اليدوية هي مجرد خبرة تكتيكية تكتسب بالممارسة بالتمرين

 (68، ص0985)سالم،
ور بفعاال التوافاق الاذي يجماع ماا باين قااوة إن المهاارة الفنياة ال يمكان ان تنماو وتتطا    

التفكيااار والياااد فاااي انتااااج لوحاااة فنياااة متكاملاااة، والمهاااارة بمفهومهاااا العاااام هاااي اساااتخدام 
المعلومات بصورة فعالة مؤثرة وبتقنية عالية  نجاز او تطوير عمل معين ، وتتضامن 

لاذا نطلاب  السرعة والسهولة والمرونة في انجاز عمال عقلاي ساواء كاان فنياا او عملياا 
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مااان المتااادرب والمعلااام جهااادا وقااادرة علاااى الممارساااة المساااتمرة وتعاااد رؤياااة الفناااانين وهااام 
 (28، ص0982ملون امرا سهال. )موسى،يع

حركاااي مااان خاااالل التفااااعالت  –اذا ان المهاااارة تحقاااق عناااد حصاااول تاااأزر حساااي     
كياة المثيرات واالستجابات، فضال عن ذلك ان انتظام المهارات علاى وفاق سالسال حر 

تتدرج بحسب صعوبتها على شكل انماط حركية اذ تؤدي كال واحادة منهاا دور الممياز 
 .لألخرى، وتدعى بالمهارات الفرعية المتضمن للمهارة االصلية

 (50، ص0984)توف، عدس،  
وتعد عملية تعليم المهارات عملياة متكاملاة تعتماد علاى اساس ومراحال غاياة فاي       

مرحلااة بناااء فيهااا او اساااس قااد يااؤدي الااى فشاال العمليااة ث ان اهمااال أي ياااالهميااة بح
 (012، ص0984ميلي، بأكملها. ) الج

وفااي علاام الاانفس تعنااي مكونااات التصاارف الشااعوري ،التااي تحااتم االخااذ بنظاار االعتبااار 
اربعااااة متغياااارات هااااي الساااارعة ، الدقااااة ، الشااااكل، التكيااااف وقااااد يطااااور المااااتعلم بعااااض 

.                                                         ياد وبالتاالي فهاي صافة دالاة لفاعليااة االداءاالساتجابات الحركياة فاي تنظايم حركاي جد
 (2119)الشوك ،

ومن اجل ذلك نسعى ان نعطي اهمية كبيرة في طرق توصيل المعلوماة الاى ذهان     
الطالب للحاد الاذي يثبات هاذه المهاارة عان طرياق االداء العملاي الاذي يعاد اهام مراحال 

 التعليم المهاري وتنميته في اكتساب مهارات متعاقبة.
 ياليًا: انواع المهارات

ث ان انااواع المهااارات قساامت الااى مهااارات ذكاار فااي العديااد ماان الدراسااات والبحااو      
معرفية وحركية، اال ان الدراساة الحالياة اكتفات بالمهاارات العملياة لمالئمتهاا  جاراءات 

 البحث.
ان المهااارات العمليااة لهااا عاادة انااواع وقااد صاانفها المختصااون بصااي  متعااددة الااى      

 -ئات هي:عدة اصناف، فقد صنفها بلوم وفقا الى درجة تعقيدها الى ثالث ف
تتضمن حركة واحدة فقط كاالستعانة بأصابع واحاد  نجااز اجازاء  -مهارة بسيطة :-0

 في تكوين فني معين . 
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تتضاامن اكثاار ماان حركااة واحاادة ، كاسااتعانة المتاادرب بااأكثر ماان -مهااارات معقاادة : -2
 طرف في انجاز عمل فني .

ل مااع االدوات التعامااكيتعاماال فيهااا الفاارد مااع جساام مسااتقل عنااه -مهااارات اخاارى : -3
 (228، ص0986واالجهزة والمواد . ) مازن، 

 ومن انواعها ايضا :    

 -:( المهارة بأنها09، ص0996عرف ) علي ،  :المهارة األدائية

 ." نمط من السالوك يتسم بالدقة والسرعة وا تقان" 

 :( بأنها36، ص0995،كما عرفها) المصطفى 

 " بأقصى درجة ممكنة وبكفاءة عالية" المقدرة المكتسبة لتحقيق هدف معين 

( في تعريف المهارات الفنية في األداء 74، ص0997وأضاف ) الغامدي،       
الفني بأنها ت عد أول مظهر من مظاهر التعليم الذي يعني تغير في التنظيم الفعلي 

فالمهارة هي اكتساب كيفيات وعادات أدائية مفيدة في   المعرفي والنفسي للفرد
الفن وتقديره، وت كتسب بالتدريب والمران حتى يتم الوصول إلى درجة التمكن،  ممارسة

فالتدريب والمران شرطان أساسيان من شروط اكتساب المهارة األدائية الفنية بشقيها 
فالمهارة األدائية في الفن هي كيفية إنتاج أعمال فنية تتميز   التعبيري والتقديري

 .نبالجودة ودرجة عالية من ا تقا

نفت المهارة في أدبيات التربية إلى أقسام عديدة       بعضها أكد على   وقد ص 
المهارات الحركية والمهارات العقلية والمهارات االجتماعية، وبعضها اآلخر أكد على 

 . المهارات الفكرية والمهارات الحركية والمهارات الحركية الفكرية

آخر للمهارات فذكر أن هناك مهارة  ا  تصنيف كما أضاف ) المرجع السابق (      
وهناك مهارات تهتم   تهتم با دراك وت كتسب من خالله وتسمى المهارات ا دراكاية

بالنقد وتقييم الفن وترتبط أكثر بالمعرفة وتسمى مهارات نقدية تقيميه ، ومهارات تهتم 
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عملية فنية ومهارات أ خرى  بتعليم لغة الفن وتذوقه وتسمى مهارات تعليمية تذوقية
 . أدائية تؤثر وتتأثر بجميع مجاالت المهارات السابقة

افر جميعا  ظتت  والحقيقة أن المهارة األدائية هي مزيج من كافة أنواع المهارات   
 .لتخرج عمال  ماهرا  

السلوك الماهر سلوك معقد من حيث ترابط مكوناته المختلفة من النواحي       
 ة والوجدانية االنفعالية والحركية واالجتماعية في آن واحد.الجسمية والعقلية والمعرفي

 (89، ص2111) حميدة وآخرون، 

 تدريب المهارةرابعًا: 
( بااان هناااك مجموعااة ماان الخطااوات  68-67ص، 2110لقااد أشااار )موسااى ،       

 التي يتبعها المعلم للقيام بالتدريب  تقان المهارة وهي :.   
 .والمعدات الالزمة للتدريبتوفير المكان واألدوات -أ
التهياؤ الاذهني والنفسااي للمتادربين وتشاويقهم وجااذب انتبااههم وتشاجيعهم وأبعاااد -ب

 القلق والتوتر النفسي عنهم .
جراءاته بما فيها المعلومات ا ضافية التي ينبغاي أن -ج تحديد عناصر التدريب واب

 .يحصل عليها المتدرب
 .نجاز المطلوبإتقان العمل بشكل صحيح ،وقياس اال -د
 .المتابعة والتقويم-ها

ان حركة االنسان بمختلف انواعها واشكالها هي اساتجابات لمتطلباتاه وحاجاتاه فكلماا  
ازدادت مهاراته كلما كان اكثر تكيفا ماع بيئتاه بكال انواعهاا الطبيعياة واالجتماعياة وان 

تنمياة تذوقاه  تطبيقه المتكرر لمهارات عملية يعناي تكاوين سالوكيات جديادة تعمال علاى
 الفني وقدرته في التعبير. 
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 املبحث الثالث
 الفنية املشغوالت

 الفنية المشالوالتنبذة عن تطور اواًل: 
الفنيااة قااديما كاناات تأخااذ مساامى  المشااغوالتعناادما نعااود إلااى الااوراء قلاايال  نجااد أن     

 للرزق. ا  ويتخذونها مصدر  المشغوالتكان الناس يحترفون هذه  اذاليدوية  المشغوالت
 -ومن اهم تعريفاتها :

 اليدوية نشاط إنساني متواصل في طبيعة ا نسان منذ القدم. المشغوالت
 الكهااوف سااكنت التااي الشااعوب أقاادم عنااد الساانين آالف منااذ براعمااه تفتحاات وقااد     

 ميولاااه عااان والتعبيااار رغبتاااه اشاااباع سااابيل فاااي نشاااأته مناااذ االنساااان ساااار وقاااد والمغااااور
 مااان الكفااااح دوافاااع وتدفعاااه الطمأنيناااة وتاااوفير حياتاااه شاااؤون تتعااادى ال مشااااغله وكاناات
 ( 9ص ، 0973،  طالو). والبقاء العيش اجل
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وقاااد كانااات مناااذ بداياااة نشاااأتها عباااارة عااان نمااااذج فنياااة اساااتخدمها للسااايطرة علاااى      
حياااث وساااائل الطبيعاااة وتعاااد أقااادم وسااايلة تعبيرياااة إنتاجياااة بااادأ بهاااا ا نساااان مناااذ القااادم 

 تعتمد على المهارة اليدوية في العمل باستخدام خامات البيئة .
الماادخل األساسااي  هاليدويااة إذا أخااذت ماان المنظااور ا سااالمي، كوناا المشااغوالتو     

الحتاارام العماال الياادوي والعااودة إلااى األصااالة ا سااالمية ماان خااالل نظااام تعليمااي جيااد 
التاااريخ البشااري ، ساانرى أن آدم  يعطااى فااي الصااروح العلميااة. فعنااد الرجااوع إلااى بدايااة

ولقماااان علياااه الساااالم كاااان  ،علياااه الساااالم كاااان أول مااان نساااج وخااااط وحااارث األرض
خياطا، و زكريا ونوح عليهما السالم كاناا خيااطين، والنباي علياه الصاالة والساالم كاان 

الحرفااة اليدويااة تعتباار ، و فااي هااذه الاادنيا ايرعااى الغاانم  وساانجد أن لكاال نبااي حرفااة زاولهاا
 من سنن النبي صلى اهلل عليه وسلم يؤجر عليها صاحبه. سنة
عاان الرسااول صاالى اهلل عليااه وساالم يقااول : مااا كسااب الرجاال كساابا طيبااا ماان عماال     

 .نفسه وولده وخادمه فهو صدقة يده وما أنفق الرجل على
 المناااطق وتاارى المصااادر التااي تناولاات حضااارة وادي الرافاادين عباار التاااريخ بااأن     
 بعااض فيهااا تتااوفر وكاناات المدينااة عاان بعياادة اكثرهااا اليدويااة االعمااال بهااا ظهاارت التااي

 بصااناعة تميااز العااراق جنااوب فمااثال بدائيااة كاناات االعمااال اغلااب لااذا الحضااارة اسااباب
 منطقاااة فاااي االكاااوا  وبنااااء، االرضاااية مفروشاااات فاااي رئيساااية ماااادة لكونهاااا، الحصااار
 .اعماله بتطوير الصانع قيام الى الحاجة ادت حتى. االهوار

 (6-5، ص0971، السامرائي) 
 الفنية المشالوالتما ذا نقاد بيانيًا: 
الفنية والشعبية من المجااالت التاي تهادف إلاى رباط الادارس  المشغوالتيعد مجال     

حياااء تااراث  يجاااد ارتباااط وثيااق بااين الفاارد واب بالبيئااة المحيطااة بااه والطبيعااة ماان حولااه واب
الجمالية والوظيفية وذلك بهدف الوصول إلى تعبيارات فنياة األجداد واآلباء من الناحية 

ه ناحياة القايم يعة من حوله ماع التوجامبتكرة وفي هذا المجال يقوم الدارس بدراسة الطب
 التشكيلية واللونية.

 -الفنية: المشالوالتمفهوم ياليًا: 
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ياااتم ابتداعاااه أو اختيااااره لمقدرتاااه علاااى التعبيااار وتحرياااك  الاااذيهاااو العمااال الفناااي      
الخباارة فااي إطااار نظااام محاادد وهااو التطبيااق العملااي للنظريااات العلميااة بالوسااائل التااي 
تحققهااا  ويكتسااب بالدراسااة أو المااران ، والفاان جملااة الوسااائل التااي يسااتعملها ا نسااان 

 الفاااان فااااي التطبيقااااي الجانااااب المشااااغوالتهااااذه  وتشاااامل  . ثااااارة المشاااااعر والعواطااااف
 والتطرياز ا برة وأشغال اليدوية والمنسوجات والسالل السجاد وحياكة والخزف كالفخار
 والمعاادن الخشاب علاى والانقش والحفار النساائية والحقائاب األحذياة وصناعة والخياطة
 .وتزيينها األقمشة وزخرفة والصناعي الفني والتصميم والطباعة والنجارة والصياغة

 (الكترونية صفحة ،2100 الفنية، المشغوالت مفهوم القرى، ام جامعة) 
 رابعًا: اهمية المشالوالت الفنية اليدوية 

الفنيااة أحااد البنااود الرئيسااية فااي مجااال التربيااة الفنيااة ففيهااا يااتعلم  المشااغوالت دوتعاا    
الفااارد بعاااض المهاااارات والخبااارات والمعلوماااات نتيجاااة اساااتخدام خاماااات متنوعاااة ومااان 
جانااب آخاار تنمااو لديااه قاادرات وترهااف حواسااه نتيجااة تفاعلااه وتأملااه وتذوقااه للخامااات 

 .(048، ص0965يتفق مع ) البسيوني ، وهذا ماالمتنوعة .
 مخيلااتهم وتنشاايط وتفااتحهم الطااالب وعااي ماان اليدويااة وساايلة تزيااد ان المشااغوالت     

 توظيفاااه وكيفيااة الحضاااري المااوروث ماان كثيااارة اوجهااا يفهمااوا لكااي. الااذهني وتطااورهم
 خاماتهااا فااي متعااددة بأنهااا اليدويااة االعمااال تتميااز، المعاصاار المجتمااع حاجااات لتلبيااة
 والكااااارتون الااااورق كاسااااتخدام االبتكااااار الااااى بفكاااارة ويصاااال الطالااااب منهااااا يؤلااااف التااااي

 ان لاذا االبتكاار جانب الى التفكير المتعلم فيها يتعلم وسائل كلها والصلصال والخشب
 فااااأن لااااذا االنجاااااز علااااى قااااادرين الطلبااااة لجعاااال الخامااااات تتطلااااب اليدويااااة المشااااغوالت
 الفنياااة واالعماااال عاماااة بصاااورة اليدوياااة لألشاااغال بالنسااابة كبيااارة اهمياااة ذات الخاماااات
 .خاصة بصورة
وعليه يجب ان تحتل هذه المادة مكانتهاا الالئقاة اساوة  بالادروس المنهجياة االخارى     

والتي تحقق اهداف تربوية في البيئة التعليمياة والتاي ""تشامل الاوعي باتجاهاات تادريس 
المااادة بالنساابة للماادير والاازمالء والمجتمااع كااذلك الااوعي باتجاااه الطااالب نحااو المااادة ، 

ومعلاام التربيااة لمدرسااة ماان خامااات وادوات ومكتبااات، هااو متااوافر با العتماااد علااى ماااوا
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الفنياااة يعاااد ضااامن البيئاااة التعليمياااة ويمكااان ان يكاااون عامااال جاااذب للطاااالب او يكاااون 
 (344،ص2119)عبد العزيز، .عامل نفور لهم

ول اناواع مان االساتجابات للماراهقين الناوع اال ةهناك ثالثا ففي المرحلة المتوسطة     
يمكاان ان يسااتجيب بصااريا  والثاااني يسااتجيب بطريقااة مشوشااة عاان طريااق االحساسااات 
التي ايقظتها فايهم التجرباة اماا الثالاث فربماا نجادهم يعملاون مان خاالل افكاارهم او مان 

 (267، ص2118فكار. ) عبد العزيز، خالل ما اعطتهم هذه اال
 

 انواع الخامات في الطبيعةخامسًا: 
معيناااة وطبيعياااة تتااايح للفناااان البحاااث والتجرياااب، كاااذلك تمااانح  لكااال خاماااة خاصاااية    

ا نسان القدرة على التفكير والتأمل والمحاولاة فاي إنشااء إباداعات مان خاالل اساتعانته 
 بالخامات المختلفة كاألوراق والفلين والزجاج وفروع األشجار.

 ، صفحة الكترونية(2101)موسوعة دهشة،  
( " فالخامااااة تمتلااااك االمكانيااااات 264، ص2118وهااااذا مااااا اكااااده ) عبااااد العزيااااز،     

بصورة يمكن من خاللها استخدامها واالحتفاظ بشخصاية كال خاماة مان حياث اوزانهاا، 
تركيبها، مالمسها، الوانها، شافافيتها، لادونتها، زينتهاا، كال هاذه الماؤثرات يساتجيب لهاا 

 مدى قيمتها بالنسبة له.المراهق وتتوقف هذه االستجابة على 
والبااااد ماااان اسااااتغالل خامااااات البيئااااة ماااان المسااااتهلكات الورقيااااة والزجاجيااااة وأنااااواع     

البالسااتيك فااي عماال نماااذج تشااكيلية مجساامة تتااوافر فيهااا العناصاار الجماليااة االقمشااة و 
( فيماااااا يخاااااص التعبيااااار الفناااااي 03، ص0964كماااااا الحظاااااه ) جاااااورجي،  والتعبيرياااااة.

اهقااة المبكاارة " ظهااور ثمااار االسااتمرار فااي العماال منعكسااا  فااي المجساام فااي مرحلااة المر 
المهارة المرتبطة بتفهم طبيعة الخامة وامكانياتها الى جاناب ظهاور االحسااس الواضاح 
بالنسب واكتشاف طرق التعبير عن تقاطيع الوجه وااليدي والميل الاى اباراز التفاصايل 

مان عادم نازوعهم الاى التعبيار عان الخاصة بالمالبس كالياقة واالساور والجيب بالرغم 
 .ثنايا االقمشة او نقوشها او الحلي

الفااارد حينماااا يواجاااه بالخاماااات واألدوات تسااااعده علاااى تكاااوين اتجااااه عاااام نحاااو  إن    
عالقاات وتركيباات وجمالياات ماا كاان  في تشكيلتذوقه لقيم األشياء فيتكون لديه رؤية 
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فناااان علاااى نماااو بصااايرته تجااااه األشاااياء للعاااين العادياااة أن تراهاااا، وكماااا أنهاااا تسااااعد ال
 )أحمد، ب. س(.وتساعده في حياته المستقبلية على تكوين اتجاه الذوق العام.

اليدوية تستلزم وجود خامات تجعل الطلباة قاادرين علاى إنجااز تلاك  المشغوالتإن     
اليدوياة  المشاغوالتاألعمال عن طريقها لذلك فان الخامات تعاد ذات أهمياة بالغاة فاي 
مان حيااة الطالاب بصورة خاصة والتربية الفنية بصورة عامة إنها وسائل طبيعية قريباة 

ات وحينماا يكاون ن ياتعلم كثيارا مان المعلوماات والعاادات واالتجاهاأويمكن عن طريقها 
بميل حقيقي عناده فاناه يدفعاه إلاى الاتعلم ويوجاد عناده  ا  ليه مرتبطإيسعى  ا  للطالب هدف

 التعلم كما إن هذه الخامات يقبل عليها الطالب بفطرية ورغبة تلقائية.  الحوافز لزيادة
 (   541، ص 5691) البسيوني ، 

 في المشالوالت الفنية اهمية التجريبسادسًا: 
العديااد ماان االتجاهااات الفنيااة فااي مجااال الفاان التشااكيلي  ونلقااد شااهد القاارن العشاار     

ومحاااااوالت دائبااااة للتطااااوير غاااازت كاااال مجاااااالت العماااال الفنااااي ماااان اساااااليب وخامااااات 
ماع تعادد االدوات التشاكيلية القديماة والحديثاة زادت حرياة الرؤياة االبداعياة ، و وفلسفات

الاى ورشاة لتشاكيل للمبدعين نحو استخدامها في تحقيق افكاارهم الفنياة وتحاول المرسام 
مان تراكمااات مخلفاات الصاناعة الحديثااة  المألوفاةالخاماات التقليدياة والمساتحدثة وغياار 

والتكنولوجياااااا وماااااع هاااااذا التطاااااور تبااااادا عملياااااة اختبارياااااة تااااارتبط بفكااااارة التجرياااااب لحااااال 
المشكالت و االكتشاف لطبيعة الخامة ودراسة خصائصها وامكاناتها لمعرفة ما يمكان 

فاااي انتااااج ت تكاااون بمثاباااة منطلقاااات للتفكيااار والخياااال االباااداعي ان تقدماااه مااان طاقاااا
 .مشغوالت المشغوالت الفنية

وعلااى ذلااك لاام تعااد التقنيااة ثابتااة غياار مرنااة فتوجهااات الفاان الحااديث ربطاات بااين      
التقنية ونوع االباداع فقاد كاان مفهومهاا عان الدقاة انهاا غاياة المطااف فاي العمال الفناي 

التقنية اصبحت مسالة نسبية لاذلك ليسات ثماة تقنياة محاددة  واالن لم تعد كذلك أي ان
باااذاتها فاااالفن الحاااديث اثبااات ان كااال اتجااااه لاااه تقنياتاااه وكااال مدرساااة لهاااا اسااااليب فاااي 

 .الضافة الى طبيعة وخصائص كل خامةاالخراج با
الفنيااة  المشااغوالتواصاابحت هناااك واجبااات  تقااع علااى دارسااي الفاان بشااكل عااام و     

 لواجبات :بشكل خاص ومن هذه ا
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 .التعرف على الخامات المتاحة وتقنياتها وطرق معالجتها في المجاالت المختلفة-0
االنتقااااء الاااواعي للخاماااات الداخلاااة فاااي تكاااوين العمااال الفناااي لخدماااة الفكااارة والبنااااء  -2

 التشكيلي في التعبير.
 .التعريف بضرورة مالءمة التصميم للخامة المستخدمة -3
ساااليب الفنيااة المرتبطااة بمجاااالت المااواد المختلفااة لزيااادة التعاارف علااى الطاارز واال-4

وابتكاااار اعماااال متميااازة ذات طااااابع  والتأمااالرصااايد الخبااارات التاااي تااادفع الاااى التفكيااار 
 ابداعي .

التجريااب فااي الشااكل والخامااة بمااا ياادعم الفكاار التجريبااي االبتكاااري  بمباادأاالهتمااام -5
 الذي ينعكس على الشخصية الفنية والشكل االبداعي .

 (الكترونية ،صفحة2100 الفنية،المشغوالت  مفهوم القرى، ام جامعة) 
مجااال التجريااب علااى الشااكل والخامااة ضاامن االهااداف المعرفيااة واالسااس البنائيااة ف    

ماااان الطاااارق المهمااااة فااااي التشااااكيل يخضااااع  ا  الفنيااااة باعتباااااره واحااااد التالمشااااغو لمجااااال 
ماادخالت العماال الفنااي الااى مجموعااة ماان الضااوابط االجرائيااة ماان التبااديل والتغيياار فااي 
اطار من الثوابت االخرى بهدف التوصل الى اكتشاف حلول وقواعد جديادة فاي البنااء 

 .شكيلفي الت المألوفةوالتحرر من سيطرة الحلول التقليدية 
 مفهوم التوليف سابعًا: 

لقد شغلت ظاهرة التوليف فكر ا نساان مناذ القادم، فهاي صاورة مان صاور التفكيار     
يجاااد العالقااات بااين الشااكل المااادي والمضاامون التعبيااري لمكونااات  فااي كيفيااة التاا لف واب

 بنية العمل الفني التشكيلي.
االصاطالحي لكلماة التولياف لوجادناها ولو بحثنا في المعااجم العربياة عان المعناى     
 -تعني:

 وصل الشيء بعضه ببعض أو تنظيمه أو تجميعه.
(، يعناي اتحااد أو تارابط combinationوتسمى هذه الكلمة فاي اللغاة االنجليزياة )    

 أو مجموعة مؤلفة أو التوحيد والضم.
الاااااف والتولياااااف هناااااا معناهاااااا االصاااااطالحي: التفكيااااار بمجموعاااااة الخاماااااات أو تو      

وعلااااى هااااذا فااااالتوليف يتطلااااب ، بمؤالفااااة. وولااااف الشاااايئان: ائتلااااف أحاااادهما مااااع اآلخاااار
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بالضرورة ممارسا  متمرسا  متفهماا  ألساسايات التصاميم تفهماا  كاامال ، ولدياه القادرة علاى 
السيطرة على عناصر التشكيل المجسم والمركب مان خاماات متعاددة، تحكام كاال  منهاا 

ليتهاا للتشااكيل وكيفياة إباراز عنصار الجماال الفناي فااي متغيارات مان حياث طبيعتهاا وقاب
تاداخلها ماع غيرهاا ماان الخاماات، حياث يعيااد صاياغة هاذه الخباارات الفنياة والتقنياة ماان 

مع جميع العناصر التي تاداخلت  ئمدة، تصف بالمرونة واألصالة لتتالوجهة نظر جدي
اليدوياااة األدائيااااة،  فاااي العمااال الفنااااي، مؤكااادة علاااى القاااايم الفنياااة التشاااكيلية، والمهااااارات

والجانااب الااوظيفي التااي صاانعت ماان أجلااه المشااغولة الفنيااة. وقااد ع اار ف التوليااف بأنااه " 
التوفيق بين أكثر من خامة في العمل الفني الواحد بحياث تثاري الخاماات متجمعاة فاي 

 (2111)منير الدين، . سة ومتوائمةصياغة واحدة متجان
 التوليف في ضوء الفن المعااريامنًا: 
فلسااافية  ا  تعكاااس ظااااهرة التولياااف فكااار العصااار وثقافتاااه، فقاااد أصااابح للخاماااة أبعااااد     

وعصرية، ففكارة تولياف الخاماات تكمان وراء الوصاول إلاى القيماة التعبيرياة والفنياة فاي 
مجاااال المشاااغولة الفنياااة، إلاااى جاناااب أنهاااا تعكاااس حرياااة المنفاااذ فاااي اساااتخدامه لكافاااة 

اليب التقليديااااة لتوصاااايل أفكاااااره ماااان خاللهااااا. الخامااااات الممكنااااة دون االرتباااااط باألساااا
ومفهوم التوليف هنا يعني التوفيق بين أكثر من خامة تجتمع في العمال الفناي الواحاد، 
فهاااو إذن حصااايلة تفاعااال الخاماااات المتعااااددة ذات المصاااادر المختلفاااة بحياااث تتااااوازن 

ود الطبيعيااة الجوانااب العمليااة )الوظيفيااة( والقاايم الجماليااة داخاال إطااار ا مكانااات والحااد
 لتلك الخامات، سواء  كانت تشكيلية أو تقنية.

والتولياااف فاااي القااارنين التاساااع عشااار والعشااارين تمياااز بمفهاااوم مختلاااف تماماااا  عااان     
مفهومااه السااابق، حيااث دخاال التوليااف بالخامااات بغاارض تشااكيلي وجمااالي فااي الوقاات 

الفااارد فاااي  نفساااه، وكانااات البداياااة لااادخول تلاااك الخاماااات علاااى العمااال الفناااي هاااي رغباااة
محاكاااااة الطبيعااااة بعناصاااارها المختلفااااة، وكااااان منطقيااااا  أن تااااؤدي تلااااك المحاكاااااة إلااااى 
منطلقاااات جدياااادة فاااي اسااااتخدام الخامااااات المختلفاااة فااااي العماااال الفناااي، متضاااامنة قيمااااا  

 ( 2100)منتديات حواء، صفحة الكترونية، تعبيرية في أداء جديد.
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ذا      وهاي – المبتكارة واألدوات والحاجاات األشاياء آالف لوجادنا حولناا ماا تفحصنا واب
 جديااد بقالااب ابتكارهااا ويعاااد جدياادة عناصاار عليهااا ياازاد آو فتعاادل يااوم بعااد يومااا تاازداد
 ( 97 – 93ص ، 0963 ، قشالن ) .جديدة قيما يحقق

 انواع خامات التوليفتاسعًا: 
كاناات نتيجااة اسااتخدام الخامااات العدياادة والمتنوعااة، وتوليفهااا مااع بعضااها الاابعض،     

أن ألغياات الفواصاال التقليديااة بااين مجاااالت الفنااون المختلفااة، وبالتااالي ظهاار مصااطلح 
ماان خااالل أعمااال يصااعب تصاانيفها، أو أصاابح  WORK OF ARTالعماال الفنااي 

مميااازة للتشاااكيل الفناااي التولياااف باااين الخاماااات فاااي العمااال الفناااي سااامة مااان السااامات ال
عاااادة صاااياغة المساااتهلكات حالياااا  أمااارا  مطروحاااا  علاااى  المعاصااار، وأصااابح التولياااف واب
ساااحة الفاان التشااكيلي، وقااد تسااتخدم الخامااات فااي التوليااف مباادئيا  لقيمتهااا التماثليااة، أو 
علاااى أنهاااا أشاااكال تشاااير إلاااى معاااانر وتساااتدعي قيماااا  مترابطاااة، وبهاااذا نجاااد أن مجاااال 

حااداث وفاااق بينها،والتفاعاال الصااادق التوليااف يؤكااد  رابطااة ا نسااان بالبيئااة المحيطااة واب
بيناه وباين محيطاه الماادي، كماا أناه فرصااة للعمال مان خاالل خاماات متعاددة ومتنوعااة 
من حيث الشكل واللون والملمس، والتوليف بين أكثر من خامة أمر حياوي جادا   ثاراء 

لايس غاياة فاي حاد ذاتاه، وينبغاي أن  المشغولة الفنية مان حياث "الشاكل والقيماة" ولكناه
يتصااال باالنساااجام والوحااادة العضاااوية باااين الماااواد المت لفاااة، والتاااي  ا  فنيااا ا  يكاااون لاااه هااادف

تشااترك معااا  فااي إخااراج عماال فنااي واحااد، فهااو إذا  وساايلة لتحقيااق قيمااة فنيااة تااؤدي فااي 
 نهايااة األماار إلااى إثااراء كاال ماان الخامااات الداخلااة فااي التوليااف علااى أنهااا توحاادت فااي

 .ا  جديد ا  وحدة واحدة وأصبح لها كيان
 

 مفهوم الخامةعاشرًا: 
الخامة كمفهوم لغوي تعناي )الماادة األولياة( أي الخاماة التاي لام تجار عليهاا عملياات " 

 ".               نى أنها المادة قبل أن تعالجالتشكيل والتشغيل بمع
 (57م ، ص0981عجم ألفاظ الحضارة، )م
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تمتاد إليهاا ياد ا نساان ، ساواء كانات أن هاي الماادة الخاام قبال  وعلى هذا فالخاماة    
خامات طبيعية ، أو مصنعة ، وبذلك تخرج الخامة مان كيانهاا األصالي إلاى مفاردة أو 

 .بها رسالة إلى جمهور المشاهدين وسيط ينقل
م( أن " الخاماات لهاا تأثيرهاا وأهميتهاا عناد المصامم ، 0998وقد وضاح )صاالح ،    

إمكانات تشكيلية ، وجمالية مرتبطة بهاا ، وعلاى المصامم دراساة خصاائص فلكل منها 
وسائط التنفيذ ، حتى يتمكن من إنجاح التصميم . فقد حاول المصاممون الكشاف عان 
الوسائل التقنياة وأسااليب التنفياذ والمهاارات التاي تعبار عان أنفساهم دون االعتمااد علاى 

 ا مكانات التشكيلية للخامة ".
 واع خامات التوليفأنحادي عشر: 

 -خامات طبيعية : :أوال
خاماااات نباتياااة مثااال جاااذوع االشاااجار وجاااذورها واالليااااف والساااعف والثماااار الجافاااة  -أ

 وبذور التمر والخوص وقشور الكثير من الفواكه والخضروات بعد تجفيفها.
عااة خامااات حيوانيااة تتمثاال فااي عظااام الحيوانااات وقرونهااا واساانانها وجلودهااا المتنو  -ب

 .بأنواعهاالمالمس وريش الطيور 
 -خامات جمادية وتنقسم الى نوعين :-ج

 .كائنات بحرية مثل القواقع واالصداف والشعب المرجانية    
 .بأنواعهااالحجار كائنات برية مثل الصخور و     
 -خامات مانعة: :يانيا

 التوليف الى نوعين هما : ألشغالوتنقسم هذه الخامات التي تخضع 
خاماااااات صاااااناعية ال تتغيااااار هيئتهاااااا الخارجياااااة وتساااااتخدم بكامااااال خواصاااااها مثااااال  -أ

 .بأنواعهااالخشاب والمعادن واالقمشة والخيوط 
 ىعناابملااى هيئااة مختلفااة تمامااا خامااات صااناعية تتغياار هيئتهااا االصاالية وتتحااور ا -ب

انهااا تفقااد خواصااها ومميزاتهااا خاصااة اذا تاام اسااتخدام عمليااات التسااخين الحااراري لهاااا 
 لتالي يتم دمجها مع خامات اخرى مثل البالستيك والفلين والورق . وبا

ن لكل خامة تدخل في العمل الفني وضاعا  جديادا  تكتسابه مان الخاماات األخارى إ     
 -القريبة لها أو الوسط المحيط بها، وبمقتضى هذا يكون لكال خاماة فاي العمال الفناي 



   47 

بثااااق الوحااادة الكلياااة للعمااال الفناااي، دور ممياااز فاااي ان -ساااواء كانااات أساساااية أو ثانوياااة 
فالكل شيء مختلف عن الجزء أو إضافة األجزاء بعضها إلى بعاض، إذ أن الكال هاو 
نظااااام متاااارابط باتساااااق مكااااون ماااان أجاااازاء متفاعلااااة لتحقيااااق الوحاااادة التااااي تنشااااأ نتيجااااة 

 (.205م، ص0983ا حساس بالكمال المنبعث من االتساق بين األجزاء" )فريتمر، 
غب في تكاوين موضاوع يتطلاب اساتخدام عادة خاماات فاي عملياة التنفياذ، أي عندما نر 

البااد ماان مالحظااة تاا لف الخامااات والاادمج بااين بعضااها الاابعض، لتخاادم الفكاارة الماااراد 
 تحقيقها وتساعد على نجاحها.

 أير الخامة على الشكل ياني عشر: 
شاكل ، كماا تؤثر طبيعة الخامات وتقنياتها وطرق استخدامها على المصمم فاي بنااء ال

تااااؤثر فااااي قدرتااااه علااااى االبتكااااار ، فكلمااااا اتسااااعت معرفتااااه بإمكانااااات الخامااااة وطاااارق 
معالجتها أدى ذلك إلاى ازديااد أفكااره التخيلياة وقدرتاه علاى ا باداع ، وتسايطر الخاماة 
مكاناتهاااا وناااواحي  علاااى نوعياااة األشاااكال التاااي تناااتج منهاااا ، ألن لكااال خاماااة حااادودها واب

ل المصاااانوعة ماااان الصلصااااال تختلااااف فااااي الشااااكل عاااان قصااااورها الطبيعيااااة ، فاألعمااااا
األعماااااال المصاااااانوعة ماااااان األلياااااااف أو المعااااااادن أو النساااااايج ، فماااااان السااااااهل تشااااااكيل 

، وماان السااهل الحفاار ن لينااا  الصلصاال وزخرفتااه بإضااافات ماان الخامااة نفسااها إذا مااا كااا
عليااه وخدشااه عناادما يكااون فااي طريقااه إلااى الجفاااف ، ولكاان لتشااكيله حاادود ماان حيااث 

. إذا فهناك ارتباط بين مكونات العمال الفناي مان خاماة وشاكل ومضامون ، وال الحجم 
يمكن للعقل أن يدرك الصياغة الفنية ألحد هاذه المكوناات إال فاي إطاار الكال ، وعلاى 
هااذا فإنااه ال يمكاان فهاام أي ماان هااذه األبعاااد بمفاارده  فالمااادة والشااكل والتعبياار ، يعتمااد 

ال يكون علاى ماا هاو علياه  –عبيري ألي عمل كل منهما على األخر . والمضمون الت
 (  0980إال بسبب العناصر المادية والتنظيم الشكلي. )ستولينتر ، 

ويعتمد تصميم المشغولة الفنية علاى العدياد مان الخاماات المختلفاة ، والتاي يساعى     
المصاامم دائمااا  للتوفيااق فيمااا بياانهم طبقااا  لمااا تحاادده متطلبااات التصااميم ، وممااا ال شااك 

يه أن إدراك المصامم لنوعياة الخاماات المناسابة للتصاميم يعتبار أولاى الخطاوات التاي ف
تمكناااه مااان تحقياااق الهااادف الاااذي يساااعى إلياااه . فاالختياااار األمثااال للخاماااة يعتبااار نقطاااة 
البداياااة لحااال كثيااار مااان المشااااكل المتعلقاااة ببنااااء المشاااغولة الفنياااة ، والوساااائط تعاااد فاااي 
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فااااي أهميتهااااا ، إذ أن الخامااااة التااااي يختارهااااا أهميتهااااا مثاااال عناصاااار وأسااااس التصااااميم 
 المصمم تعد العامل المساعد في التعبير عن األفكار .

( أن " الخامااات لهااا تأثيرهااا وأهميتهااا عنااد المصاامم ، 0998وقااد وضااح )صااالح ،    
فلكل منها إمكانات تشكيلية ، وجمالية مرتبطة بهاا ، وعلاى المصامم دراساة خصاائص 

مكن من إنجاح التصميم . فقد حاول المصاممون الكشاف عان وسائط التنفيذ ، حتى يت
الوسائل التقنياة وأسااليب التنفياذ والمهاارات التاي تعبار عان أنفساهم دون االعتمااد علاى 

 ا مكانات التشكيلية للخامة ".
وقاااد قااادمت الخاماااة إمكاناااات وأبعااااد إبداعياااة جديااادة ، أتاحااات المزياااد مااان وساااائل     

( فااي قولااه : " إنااك ال تسااتطيع أن تصاانع 0980تولينتر ، التعبياار، وهااو مااا يؤكااده )ساا
من الفخار نفس ماا يمكناك أن تصانعه مان الحدياد الخاام ، إال إذا كاان إجباارا  وافتعااال  
، فا حساااااس الااااذي يبعثااااه العماااال يكااااون مختلفااااا  كاااال االخااااتالف ، وذلااااك ألن الخامااااة 

ك تعرفااات علاااى قااادرتها تتحاارك وتحثاااك أن تصااانع منهاااا شااايئا  معيناااا  ، وبالتحديااد لاااو أنااا
 التشكيلية ".

فاااالعبرة ليسااات فاااي ناااوع الخاماااة بااال فيماااا تثياااره مااان خياااال للتعبيااار ألنهاااا تحتاااوى علاااى 
تفاصااايل وتراكياااب ال تنتهاااي ، فقاااد تاااوحي ألاااوان الخاماااات وقيمهاااا الساااطحية وصااافاتها 

،كل تلااك العواماال السااابق ذكرهااا والتااي قااد يجااد التشااكيلاألخاارى بابتكااارات عدياادة فااي 
ان نفسااه فااي مواجهااة معهااا ، تعاارض الحاجااة لعماال خطااة أو نظااام ماادروس يعينااه الفناا

ماان الحلااول  يااا  كاف ا  علااى تنفيااذ العماال الفنااي ،ذلااك النظااام يحماال تصااورا للتفكياار وقاادر 
 للوصول إلى التنفيذ الجيد ، ذلك ما يهدف إلى تحقيقه كل فنان .

الاادرس "فعلااى المعلاام ان اكدتااه احااد المااؤثرات علااى النشاااط فااي حجاارات  وهااذا مااا    
يتحكم في كميات الخامات ويادرك ان هنااك مقادارا مناسابا ومقباوال للخاماات كماا يوجاد 
هنااااك مقااادار غيااار مناساااب وغيااار مقباااول للخاماااات يسااايء الاااى عملياااة اساااتخدام هاااذه 

 (268، ص2118.) عبد العزيز، الخامات
 ت المتجانسة في المشالولة الفنيةالخامايالث عشر: 

الفنية: استخدام خاماات متجانساة، وهاي التاي  المشغوالتهذا األسلوب من يقصد ب    
م ماااع بعضاااها ئع أو أصاااول مختلفاااة، وتتماشاااى وتاااتالتحمااال طبيعاااة واحااادة أو مااان أناااوا
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الاابعض، باالسااتعانة بمكمااالت أخاارى مساااعدة، وهااي التااي تساااعد علااى إظهااار جمااال 
مااان خاماااة مختلفاااة حتاااى  العمااال الفناااي المشاااغول بالخاماااات المتجانساااة، وتكاااون غالباااا  

 .يظهر التباين بين الخامات. فالخامتان يظهر بعضهما البعض
 (0996هادي، ) إبراهيم ال 

واالسااتفادة ماان جميااع الطاارق التااي تتبااع فااي تنفيااذ عماال فنااي بأشااكال مبتكاارة، مااع     
استعمال بعاض الخاماات المسااعدة لتزياد مان قيمتاه، يعتماد علاى الخياال المبادع الاذي 
ياادرك العالقااات بااين تلااك الخامااات، وياارى فااي صااياغتها بعضااها مااع الاابعض اآلخاار 

ءماة عناد اساتخدام أكثار مان خاماة فاي نوعا  من التوليف الجيد الاذي يعناي عملياة الموا
تشكيل العمل الفني الواحد. فاي إطاار االلتازام بقاوانين التجاانس واالنساجام الكامال باين 
مجمااوع تلااك الخامااات، بمااا يااؤدي إلااى إحكااام الوحاادة فااي هااذا العماال، وبالتااالي تأكيااد 

لتصاميم القيمة الفنية التي يختص بهاا. ومفهاوم التصاميم فاي المشاغولة يارتبط بمفهاوم ا
كأي عمل فني آخر ، مان حياث المعاايير العاماة للتصاميم . ويعناي ذلاك الكثيار، فهاو 
عمليااااة تاااارتبط ارتباطااااا  عضااااويا  بالقاااادرة علااااى ا حساااااس وا دراك والتخياااال ، والتعبياااار 

 (الكترونية ،صفحة2100 الفنية،المشغوالت  مفهوم القرى، ام جامعةوالتنفيذ.) 
، آثارهااا علااى الشااكل مااع وعااي جاهااات الفنيااة الحديثااةماادارس واالتوكااان لظهااور ال    

بأهمياااة الخاماااة، حياااث أدخلااات خاماااات جديااادة، كاااان لهاااا تاااأثير علاااى األعماااال الفنياااة 
وجودتها، يضاف إلى ذلك اتجاهات المصمم الفكرية والفنية ، فلماا كاان المصامم ولياد 

ا يحاط باه مان مجتمعه بكل ما يتضمنه من مبادئ وقيم، فإن مفاهيمه الفكرياة تنباع مما
 .متغيرات في بيئته ومجتمعه وعصره، بما ينعكس على صياغته الفنية

فعمليااات بناااء العالقااات التشااكيلية فااي المشااغولة الفنيااة والتعبياار عاان ذلااك بتوليااف     
نماا أصابحت عملياة  الخامات لم يعد مجرد تركيب مساحات يجاور بعضاها الابعض، واب

العمليااة الفنياة التاي قاد ال تتباع تصاميما  مساابقا   تجادد نفساها بنفساها فاي أثنااء الممارساة
فهو مفهوم أكثر شموال ، أما الخامة فتجدد عالقتها بالموضوع تارة  وبالمضمون الفكاري 

 تارة  أخرى.
والمشااااغولة الفنيااااة تتاااايح للطالااااب ا ضااااافة والتجديااااد ، سااااواء ماااان حيااااث جماليااااات     

 هقنياات وتبسايطها . وهاي كاذلك تدفعاالتصميم أو وظائفه أو إقتصادياته  أو سهولة الت
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إلاااى البحاااث فاااي الوساااائط المختلفاااة التاااي يمكااان أن تساااهم فاااي بنااااء أشاااكاله ، وتحقياااق 
 رغباته وافكاره .
 تاميم المشالولة الفنية يالعوامل المؤيرة فرابع عشر: 

يتأثر تصميم المشغولة الفنية بعادة عوامال خارجاة عان البنااء الفناي ذاتاه تاؤثر فياه     
، حياااث أن عملياااة التصاااميم تبااادأ باااالتفكير ،وألن نشااااط التفكيااار الاااذهني للفناااان تحاااددو 
يااار خاماااات ، ولكناااه يساااتعمل فاااي ذلاااك التعبناااان ال يعبااار عااان إحساساااه فاااي الفااارا الف

، كماا أن الهادف مان التصاميم يتناوع بتناوع الحاجاات ا نساانية وأدوات وتقنيات متبايناة
، مماا يصابح معاه وجاود نظاام علماي المتغيارةبيئات المختلفة والعصور واالجتماعية وال

 وفني مدروس للعمل أمر هام وضروري.
وبما يتوافق مع اركان نظرية العمال فاي تادريس التربياة الفنياة كانعكااس للفكار الترباوي 

ذات االركااان السااتة 0969المعاصاار والتااي وضااعها الاادكتور لطفااي محمااد زكااي عااام 
جية الثقافيااة ،مجماااوع ماااؤثرات البيئاااة ،تنااااول االساااتعداد ،الحالاااة الساااايكولو -المتمثلااة ب

المعلوماااات والمااادركات ،تصاااوير مجاااال االباااداع وتقاااويم العائاااد واالنتقاااال الاااى خبااارات 
 (81،صب.س)ابو الخير، .جديدة

 وتتحدد العوامل المؤثرة فيما يلي :
 عوامل تتصل بالموضوع : -0

كلمااا كااان الموضااوع الموضااوع يعااد أحااد مصااادر ا لهااام لمصاامم العماال الفنااي ، ف    
ثريا من حيث كونه فنيا  ) تشكيليا ( خالصا  أو اجتماعيا  أو دينياا  أو سياسايا  أو مرتبطاا  

 بحدث معين .
 عوامل تتصل بالوظيفة : -2 
تااأتى مشااكلة عمليااة صااهر الجمااال بالوظيفااة علااى أنهااا المهمااة الجوهريااة للتصااميم     

تاااج تخضااع لمباادأ ربااط الجمااال بالوظااائف ،وينبغااي تعماايم ذلااك القااول بااأن غالبيااة ا ن
بمعنى أن العمل الفني للفنان حتى وان كانت معبرة عن إحساسه الداخلي فإنها تحمال 
جانبااا  وظيفيااا  بجانااب تأثيرهااا الجمااالي فااي عااين ماان يشاااهدها الرتباااط معنااى الجمااال 

 بالنسبة ألفراد المجتمع بالوظيفية للفن.
 عوامل تتصل بالمضمون  : -3
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المضمون هو المعنى الرئيسي والقيمة الجمالية للعمل الفناي ، ويرجاع للخصاائص     
إلااى ذلااك تقااديرنا لجوانبااه  ا  الشااعورية الذاتيااة النفسااية التااي نستشااعرها فااي العماال مضاااف

الوصفية ، والمضامين فئات وأشكال منساقة مان المعلوماات يكاون ا نساان قاادرا علاى 
 .القدرة وثقافة ذلك ا نسانن تلك تمييزها مع مالحظة الربط بي

 عوامل تتصل بالبيئة والوسط المحيط : -4
من المشكالت الفنية التي تواجه الفناان ضارورة تحقياق الوحادة العضاوية باين التصاميم 
والبيئااااة والوسااااط المحاااايط ،حيااااث أن العماااال الفنااااي كثياااارا مااااا يسااااتلهم مفااااردات البيئاااااة 

ياااث العوامااال الطبيعياااة والمناخياااة ومكوناتهاااا البصااارية ، وكاااذلك طبيعاااة المكاااان مااان ح
تاااؤثر علاااى العمااال الفناااي وتفااارض معالجاااات خاصاااة واساااتخدام خاماااات مناسااابة لتلاااك 

   .البيئة
 عوامل تتصل بثقافة الجمهور: -5   

قااااد يصااااعب إنجاااااز العماااال الفنااااي دون معرفااااة بااااالمجتمع الااااذي تنبااااع منااااه ،وتفهاااام     
ر فبنياات الموضااوع الجمااالي ليساات األفكااار والمفاااهيم االجتماعيااة التااي يعتنقهااا الجمهااو 

بعيدة عن خبرات المتلقي الذي يقوم بإعادة تأسيس العمل كموضوع جمالي مان خاالل 
الفهم والشعور ،وهذه مسألة تتوقف على مدى نضج خبراته السابقة الشاعورية ووجداناه 

 الذي يتيح له فهم العمل الفني والشعور به .
 عوامل تتصل بالخامات: -6

لاااق بطبيعاااة العمااال الفناااي وكيفياااة اختياااار الخاماااات المناسااابة لتنفياااذها ، وهاااى تتع    
الرتباااط نااوع الخامااة وأساااليب األداء واألدوات ، وكااذلك طبيعااة البيئااة وعناصاارها ماان 

 .درجة حرارة ورطوبة بفكرة العمل وطبيعة الموضوع ومكان العرض بعد التنفيذ
 عوامل تتصل بالتقنية: -7

األداء وطاااارق التنفيااااذ التااااي يسااااتخدمها المصاااامم ،واألدوات  وهااااى تتعلااااق بأساااااليب    
والخامااااات كوساااايط تعبيااااري يااااتم ماااان خاللهااااا تجساااايد المضااااامين الفكريااااة، ،فاالختيااااار 
الناااجح للخامااة يساااعد علااى حاال كثياار ماان المشااكالت الخاصااة ببناااء الشااكل وتقنيااات 

مكاناتهااا التشااكيلية يااؤث ر علااى تحقيااق القاايم التنفيااذ ،كمااا أن الخباارة بطبيعيااة الخامااة واب
 ( 2111.) منيرالدين، الفنية المطلوبة



   52 

 :ومن بين المشغوالت الفنية التي اقتصر عليها البحث هي
استخدام االقمشة والشرائط متنوعة في طبيعتها وملمسها واالزرار واالسالك من     

فضالت البيئة المحلية في عمل مشغوالت اساسها سالت واطباق الخوص والقفاف 
االغطية وباقات الزهور المجففة والصناعية والتي اتلفتها عوامل بيئية وزمنية ذات 

ووضعها بحلة جديدة تناسب حداثة العصر وتحافظ على تراث الماضي وذلك عن 
طريق تشكيل وتوليف وتجانس عدة خامات باشغال االبرة واللصق باصابع السليكون 

 الحراري.
السهل الى الصعب وتنتقل فيها الخبرات  ومن خالل وحدات تعليمية تتدرج من    

 التعليمية من وحدة الى اخرى باستخدام طريقة االكتشاف الموجه .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سابقةدراسات 
 (1001) مسعدة سليم علي اشتية  -1

عنوان الدراسة ) اير استخدام طريقة االكتشاف الموج  في الرياضيات على 
 في نابلس(تحايل واتجاهات طلبة السادس االساسي 

 -مجتمع الدراسة:



   53 

 عينة من طالب الصف السادس االساس في مدارس قرية تل التابعة لنابلس.
 -هدف الدراسة:

دراسة تأثير الطريقة ) االكتشاف الموجه والعرض المباشر( على تحصيل طلبة     
الصف السادس االساسي، وتأثير كل منهما على تحصيل طلبة الصف السادس 

متغير الجنس، دراسة طلبة الصف السادس األساسي نحو طريقة االساسي تبعا ل
 التدريس، الجنس ، قبل وبعد التعلم بطريقة االكتشاف الموجه والعرض المباشر. 

 منهج الدراسة:
 استخدمت الباحث المنهج التجريبي والمنهج الوصفي باألسلوب المسحي. 

 نتائج الدراسة:
يبية التي درست بطريقة االكتشاف الموجه اثبتت الدراسة تفوق المجموعة التجر    

 على المجموعة التي درست بالطريقة المتبعة.
 
 

 ( 1002) دراسة الزيدي  -1

الحلي العباسية وتوظيفها في مادة االشالال اليدوية لطلبة قسم عنوان الدراسة ) 
 (التربية الفنية

 -هدفت الدراسة:
 ه(656-ه  032للفترة)الكشف عن واقع تصميم الحلي العباسية  -0
 تصميم برنامج تعليمي لمادة االشغال اليدوية في الجانبين المعرفي والمهاري -2
قياس فاعلية البرنامج المصمم من خالل تطبيقه على طلبة قسم التربية الفنية  -3

 في مادة االشغال اليدوية  
 -منهج الدراسة:

الضابطة والتجريبية ذوي االختبار استخدم الباحث المنهج التجريبي ذا المجموعة 
 القبلي والبعدي.
  -:مجتمع البحث
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مثل بالحلي العباسية للفترة الواقعة بين القرنيين الثاني الهجري ومنتصف القرن ت 
( اما عينة 75( المجتمع البشري يتكون من )64السابع الهجري البال  عددها )

 (23البحث )
 -:اهم النتائج

التجريبية التي درست مادة االشغال اليدوية على وفق البرنامج تفوق المجموعة 
التعليمي على المجموعة الضابطة التي درست المادة نفسها بالطريقة االعتيادية في 

 (1015االختبارين التحصيلي المعرفي واالدائي )المهاري (عند مستوى داللة )
 ( 1002)دراسة عنبر  -3

طلبة قسم التربية الفنية مهارات االشالال  كسابل برنامج تدريبي عنوان الرسالة) 
   (اليدوية على الجلد

 -ت الدراسة:هدف
بناء برنامج تدريبي الكساب طلبة قسم التربية الفنية مهارات االشغال اليدوية  -0

 على الجلد
 قياس فاعلية البرنامج التدريبي ببعديه المعرفي والمهاري   -2

 منهج الدراسة:
ذو المجموعتين الضابطة والتجريبية ذو االختبار القبلي  استخدم المنهج التجريبي

 والبعدي.
 12عينة البحث / 150مجتمع البحث /

 -:اهم النتائج
 يتعلق والذي البعدي المعرفي التحصيلي االختبار في التجريبية المجموعة كفاءة-0

 .التدريبي للبرنامج التعليمي المحتوى تضمنه الذي المعرفي بالجانب
 المهارات تعلمت والذي البعدي المهاري االختبار في التجريبية المجموعة كفاءة-2

 (الجلد خامة)اليدوية االشغال بمادة المتعلقة الفنية
 والبعدي القبلي االختبار بين االبداع درجات في احصائية داللة ذات فروق هناك-3
 .فاعال كان البرنامج وان
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  (1010)دراسة جوامير  -2

لتطوير التاور الذهني لده طلبة قسم التربية الفنية في مادة )برنامج تعليمي 
 االشالال اليدوية(
 -هدف الدراسة:

 االشغال مادة في الذهني التصور لتطوير تعليمي برنامج بناء الى البحث يهدف
  الفنية التربية قسم طلبة مهارات لتطوير اليدوية
 :الدراسة منهج
 القبلي االختبار ذو والتجريبية الضابطة المجموعتين ذو التجريبي المنهج استخدم
 .والبعدي
 323/ البحث مجتمع

 وطالبة طالب 20/ البحث عينة اما
 -اهم النتائج:

 االشغال بمادة الفنية المهارات تعلمت التي التجريبية المجموعة طلبة تفوق     
 الضابطة الذين المجموعة طلبة اقرانهم على التعليمي البرنامج لمراحل وفقا، اليدوية
 واالداء المعرفي التحصيلي االختبار في االعتيادية بالطريقة نفسها المادة تعلموا

 المهاري
 
 
 
 (1011 المفرجي )دراسة -5

 التربية قسم طلبة لده الفنية المشالوالت مهارات تنمية في التعاوني التعلم )تثيير
 الفنية(

 -:هدفت الدراسة
 ( الخشب تخريم) الفنية المشغوالت مهارات تنمية في التعاوني التعلم تأثير تعرف
 .الفنية التربية قسم طلبة لدى
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 :الدراسة منهج
 القبلي االختبار ذو والتجريبية الضابطة المجموعتين ذو التجريبي المنهج استخدم
 .والبعدي

 -مجتمع البحث:
 جامعة/ االساسية التربية كلية/  الفنية التربية قسم طلبة من البحث المجتمع تكون
 موزعين وطالبة طالبا( 295)عددهم والبال ،  2102 -2100 الدراسي للعام ديالى
 .دراسية سنوات( 4) على

 -اهم النتائج:
 التعاوني التعلم استراتيجية وفق درست التي التجريبية المجموعة تفوق النتائج اظهرت
 فاعلية لنا يوضح وهذا االعتيادية بالطريقة تدريسها تم التي الضابطة المجموعة على

 . الدراسة نتائج خالل من برزت التي واهميته التعاوني التعلم استخدام
 
 

 مناقشة الدراسات السابقة
إن الدراسات التي استعرضتها الباحثة تتشابه في بعض المحاور مع الدراسة     

 -الحالية وتختلف عنها في بعضها على وفق المحاور االتية:
الدراسات السابقة بين تنمية واكساب الطلبة للمهارات اليدوية تباينت اهداف  -0

المشغوالت الفنية كما في دراسة )عنبر( و )  المفرجي( وهذا ما اتفق مع الدراسة 
الحالية في تنمية مهارات المشغوالت الفنية. واختلفت في الطريقة المستخدمة لتحقيق 

م التعاوني ودراسة ) جوامير ( اهداف الدراسة فدراسة ) المفرجي( استخدمت التعل
التصور الذهني، اما الدراسة الحالية فاستخدمت طريقة االكتشاف الموجه، وهذا اتفق 
مع دراسة )اشتيتة( التي استخدمت نفس الطريقة ولكن اختلفت من حيث المادة 

 الدراسية.
تم استخدام التصميم التجريبي ذي المجموعتين الضابطة والتجريبية ذوات  -2
ختبارين القبلي والبعدي في كافة الدراسات السابقة، وهذا اختلف عن الدراسة اال
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الحالية التي استخدمت التصميم التجريبي ذو المجموعة التجريبية الواحدة ذات 
 االختبار القبلي والبعدي.

اختلفت الدراسة الحالة في حدود البحث مع دراسة )الزيدي( و ) جوامير( و  -3
المفرجي ( اذ كان حدود بحث الدراسات قد طبق على طلبة قسم التربية )عنبر ( و ) 

 الفنية، اما الدراسة الحالية طبقت على طالبت المرحلة المتوسطة.
 
 

 الفصل الثالث
 تهاجراءامنهجية البحث و

اتبعت الباحثة عددا  مان ا جاراءات التاي تطلبهاا البحاث للوصاول إلاى أهدافاه         
 -ه،وكما يأتي:والتحقق من فرضيات

 اختيار منهج البحثاواًل: 
أكثاار مناااهج البحااث العلمااي دقااة وكفاااءة فااي الوصااول ماان يعااد الماانهج التجريبااي 

( اذ يساتطيع الباحاث 025،،ص2111إلى نتائج موثوق بها )عباد الحفايظ ومصاطفى،
أن يجري تغيير عامال أو أكثار مان العوامال ذات العالقاة بموضاوع الدراساة علاى نحاو 
منتظم،من اجل تحديد األثر النااتج مان هاذا التغيار فاي المتغيار التابع.يتضامن التغييار 
عادة ضبط المتغيرات جميعها التي يمكان أن تاؤثر فاي المتغيار التاابع باساتثناء متغيار 

 حدد تجري دراسة أثره في هذه الظروف وهو المتغير المستقبل.             واحد م
 (009،،ص0992)عودة وملكاوي،

 لذا استخدمت الباحثة المنهج التجريبي لمالءمته مشكلة البحث وأهدافه.
 التاميم التجريبي  ريانيا: اختيا

إلاى نتاائج إن سالمة التصميم التجريبي وصحته هي الضامان األسااس للوصاول       
فاختيار التصاميم التجريباي  مان  (012-94 ،،ص0980موثوق بها)الزوبعي والغنام،

المهام األساسية التي يقوم بهاا الباحاث مان اجال اختباار صاحة النتاائج المساتنبطة مان 
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فرضااياته، فطبيعااة المشااكلة لهااا تااأثير فااي اختيااار التصااميم الااذي يالئمهااا، والتصااميم 
البناااااء العااااام للتجربااااة ماااان اجاااال فحااااص فرضاااايات البحااااث التجريبااااي يمثاااال الهيكاااال أو 

( وقااد اختااارت الباحثااة التصااميم التجريبااي ماان نااوع الضاابط 064 ،،ص0991)مااايرز،
الجزئاااي ذي المجموعاااة التجريبياااة الواحااادة المتاااأثرة باااالمتغير المساااتقل وذات االختباااار 

 (.0القبلي والبعدي. كما في شكل )
 
 
 

 

مهارات تشكيل 
 الفنيةالمشالوالت 

 االختبار القبلي

 

 االكتشاف الموج 

 المتالير المستقل

 

مهارات تشكيل 
 المشالوالت الفنية

 االختبار البعدي

 
 

 الفروقات

 (1شكل )
 يبين التاميم التجريبي للبحث

 
 وعينت  البحث ياليا: مجتمع 

   -:مجتمع البحث -1
مجتمااع البحااث: هاااو المجتمااع الااذي يجاااري الباحااث بحثااه علياااه ويمثاال جمياااع    

 . وحدات الظاهرة موضوع الدراسة، ومنه يتم اختيار العينة الممثلة له تمثيال كافيا
حددت الباحثة في عنوان بحثها طالبات الصف الثاني متوسط للمدارس الثانوية    

 .2103-2102في مركز بعقوبة للعام الدراسي 

خالل مراجعتها االطار  وعليه قامت الباحثة بالتعرف على مجتمع البحث من     
مديرية تربية ديالى للتعرف على عدد  في مديرية التخطيط والمتابعة/ االحصائي

تم  اختيار  و (20الثانوية للبنات في مركز بعقوبة اذ بل  عدد المدارس ) مدارسال
ثانوية ام سلمى للبنات بالطريقة العمدية وذلك لخصائصها من حيث توفر ا مكانات 
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      وهذه الطريقة تمثل " اختيارا  حرا  على أساس إنها تحقق أغراض الدراسة التي يقوم 
 (006، ص0988) عبيدات، ."بها الباحث

ن مجتماع البحاث الحاالي مان طالباات الصاف الثااني الم توساط فاي المادارس وتكوَّ
( إذ بل  عدد  2103 -2102الثانوية في مركز بعقوبة محافظة ديالى للعام الدراسي)

 (.0983الطالبات ) 
وقد اختارت الباحثة بشكل قصدي ثانوية ام سلمى للبناات لتكاون ميادانا  لتجربتهاا 

وتوزعاات عينااة البحااث  وذلااك لتعاااون ادارة المدرسااة ومااا وفرتااه ماان امكانيااات للباحثااة 
( مان  %25.86على شعبتين)أ، ب( واختارت الباحثة شعبة )ب( اذ يشكلون نسبة ) 

 المجتمع االصلي وهي نسبة تتالئم مع متطلبات البيئة التعليمية التدريبية  ولكي تبتعاد
الباحثاة عاان التحياز طلباات مان الطالبااات انفساهن تسااجيل ارقاامهن حسااب تارتيبهن فااي 

اعمااااارهن اضااااافة الااااى كااااون الطالبااااة راساااابة فااااي صاااافها ماااان عدمااااه مقاعااااد الجلااااوس و 
وانتخبت الباحثة بشكل عشوائي وعلى ارقام التسلسالت وبشكل عشوائي الطالبات مان 

، وبعد استبعاد الطالباات الراسابات الماتالكهن خبارة ساابقة وكاان االبعااد 0999مواليد 
قاعااة الاادرس ومشاااهدة  فقااط مااع السااماح لهاان باادخول لبقيااة طالبااات الشااعبة احصااائيا  
علاى النظاام المدرساي فاي خاروجهن واعتباار الحصاة  الدرس واستزادة خبرتهن وحفاظاا  

لبقيااة طالبااات الشااعبة، وعلااى ان تااوفر  شاااغرا   التااي تجااري بهااا الباحثااة تجربتهااا درسااا  
الباحثااة كافااة مسااتلزمات بحثهااا كااون عنااوان الوحاادة التعليميااة فااي دلياال المعلاام كمااادة 

ة يخلو مان ناوع المشاغوالت التاي تاروم الباحثاة تدريساها، وبماا ان التصاميم اشغال يدوي
التجريبي المعتماد فاي البحاث الحاالي يتطلاب انتخااب مجموعاة تجريبياة واحادة باختباار 
مهاري قبلاي وبعادي وتام تادريبهن علاى الوحادات التعليمياة للمشاغوالت الفنياة باساتخدام 

 اسلوب االكتشاف الموجه.
 عينة البحث  -1

ينبغااي فااي كاال بحااث اختيااار العينااة التااي تناساابه حجمااا ووصاافا ويفتاارض أن    
تتمثااال فيهاااا معظااام صااافات المجتماااع. لكاااي نبتعاااد عااان التحياااز تنتخاااب العيناااة بطريقاااة 
عشااااوائية، لااااذا اختااااارت الباحثااااة عينااااة البحااااث بالطريقااااة العشااااوائية المنتظمااااة بعااااد أن 
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طالباات لعيناة الطالباة وبلا  عادد  (02استبعدت الباحثة الطالباات الراسابات وعاددهن )
 (2( طالبة. كما في جدول  )05البحث )
 
 
 
 
 
 

 (1جدول )
 يبين توزيع طالبات عينة البحث

عدد الطالبات  المجموعة
 قبل االستبعاد

عدد الطالبات 
 المستبعدات

عدد الطالبات بعد 
 االستبعاد

عدد طالبات 
 عينة البحث

نسبة العينة 
 لمجتمع البحث

 %25.86 05 58 02 71 التجريبية 
 

 : تجانس مجموعة البحث   رابعاً 
علااى الاارغم ماان أن جميااع طالبااات عينااة البحااث ماان مرحلااة واحاادة هااي الصااف      

الثاني متوسط ومن مدرسة واحدة ومن وساط اجتمااعي واقتصاادي متماثال إلاى حاد ماا 
المجموعة وارتأت القياام  تجانس، كان اختيارهن عشوائيا ، ولكن حرصت الباحثة على 

بذلك في )العمر الزمني، التحصيل لمادة التربية الفنية للعام السابق، االختباار القبلاي( 
 (3وكما في الجدول )

 
 ( 3جدول ) 

يبين تجانس المجموعة لمتاليرات ) العمر الزمني، االختبار المهاري القبلي 
 ،التحايل لمادة التربية الفنية للعام السابق (

 المعالجات
 المتاليرات

وحدة 
 التفسير ل و ع س   القياس
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 اعتدالي 1.745 060.111 2.685 062.266 شهر العمر
 اعتدالي 1.169 76.11 2.390 78.266 درجة التحايل

االختبار القبلي 
 اعتدالي 1.735 59.111 8.542 60.533 درجة )المهاري(

 
 أ. العمر الزمني )باألشهر(   

تاام الحصااول علااى العماار الزمنااي ماان البطاقااات المدرسااية للطالبااات، وتاام حساااب      
، حساااااب متوساااااط أعماااااار (0)ملحاااااق  0/01/2102العمااااار الزمناااااي باألشاااااهر لغاياااااة 

طالبات مجموعة البحث، ثم معالجة البياناات احصاائيا لمعرفاة داللاة الفاروق باين هاذه 
 .( 3المتوسطات ومن مالحظة الجدول )

  القبلي  ب. االختبار
ينبغااي قباال تقااديم أيااة معلومااات جدياادة للمااتعلم البااد ماان كشااف ماادى تااوافر المعرفااة    

المسااابقة) المعلوماااات الساااابقة الضااارورية للاااتعلم الجدياااد( ألنهاااا تاااوفر اساااتعدادا  ذهنياااا  
للتفاعل مع الخبرات الجديدة، وتعمل على تنشايطها و المحافظاة علاى اساتمرار تفاعال 

 ( ولتحقياق ذلاك 2640082،، ص 2113، واخرون لتعلم )قطاميالمتعلم في موقف ا
، وتاام حساااب 4/00/2102قاماات الباحثااة بتطبيااق االختبااار علااى عينااة البحااث بتاااريخ

المتوسااط الحسااابي للمجموعااة، لمعرفااة الفااروق بااين هااذه المتوسااطات أظهاارت النتااائج 
 ( .  3الموضحة في جدول )

 الفنيةج. التحايل السابق في مادة التربية 
             حصااااااالت الباحثاااااااة علاااااااى درجاااااااات االمتحاااااااان النهاااااااائي للعاااااااام الدراساااااااي الساااااااابق     
(  للصف األول المتوسط لطالبات مجموعة البحث فاي ماادة التربياة 2102 -2100)

( وبعااااد حساااااب 2الفنيااااة ماااان سااااجل الاااادرجات المعااااد ماااان قباااال ادارة المدرسااااة ملحااااق )
الفاااروق باااين هاااذه المتوساااطات أظهااار النتاااائج المتوساااط الحساااابي للمجموعاااة، لمعرفاااة 

 ( .3الموضحة بالجدول)
 خامسًا: تحديد متاليرات البحث

 -حددت المتغيرات على النحو اآلتي:
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 المتغير التجريبي )المستقل( وهو طريقة االكتشاف الموجه. -
 المتغير التابع وهي مهارات تشكيل المشغوالت الفنية. -
لدخيلااة( وقااد تااؤثر علااى سااالمة التجربااة ولااذلك ينبغااي المتغياارات غياار التجريبيااة )ا -

تحديد هاذه المتغيارات والسايطرة عليهاا مان خاالل إجاراءات الساالمة الداخلياة والساالمة 
الخارجيااة، إذ يعااد ضاابط المتغياارات الدخيلااة واحاادا  ماان ا جااراءات الهامااة فااي البحااث 

   .التجريبي لتوفير درجة مقبولة من صدق التصميم التجريبي
 (009، ص 0987عودة، وملكاوي، ) 
 
 -إجراءات السالمة الداخلية: -1

تتحقااق السااالمة الداخليااة عناادما يتأكااد الباحاااث ماان أنااه تمكاان ماان الساايطرة علاااى     
المتغيرات التي يمكان أن تاؤثر فاي المتغيار التاابع لاذا قامات الباحثاة بضابط المتغيارات 

 -اآلتية:
م يتعاارض البحااث طااوال ماادة التجربااة ماان : لااأ. ظااروف التجربااة والعواماال المااااحبة 

 ألي حادث يؤثر سلبيا  في التجربة. 25/02/2102إلى  6/00/2102تاريخ 
:  يشاامل هااذا العاماال كاال التغياارات التااي تطاارأ نتيجااة للتغياار فااي الساان أو ب. النضااج

لدقااة فااي الااتعلم، التااي تصاااحب تطبيااق العمليااات التجريبيااة، االماار الااذي يااؤثر علااى ا
 (238،، ص2117) التل، وآخرون، . اسةنتائج  الدر 

وقااد تاام ضاابط هااذا العاماال اذ  قاماات الباحثااة بااالتوزيع العشااوائي للعينااة وتحقيااق      
 التكافؤ في متغير العمر فضال  عن تعرض جميع أفراد العينة الى مدة زمنية واحدة.

                          .: " كان يكون توزيع افراد المجموعة التجريبية غير متجانسج. االختيار
 (390،، ص2111) ملحم، 
وقاااااد تااااام ضااااابط هاااااذا المتغيااااار اذ قامااااات الباحثاااااة بتحقياااااق التجاااااانس باااااين افاااااراد       

المجموعاة التجريبيااة فااي عواماال العماار الزمنااي ودرجااات التحصاايل لمااادة التربيااة الفنيااة 
 االداء المهاري القبلي.

العينااة خااالل ماادة التجربااة ال ساايما إذا : أن الباحثااة قااد تخساار بعااض أفااراد د. الهاادار
 كانت طويلة.
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 -إجراءات السالمة الخارجية: -1
 -تتحقق السالمة الخارجية عندما تكون التجربة خالية من األخطاء اآلتية:    

: لم يتعرض أفراد العينة لتجربة أخارى خاالل فتارة تنفياذ أ.   تداخل المواقف التجريبية
 تجربة البحث.

 ي: تاام تاادريس افااراد العينااة التجريبيااة فااي صااف مدرسااي ذاء التجربااةب.   مكااان إجاار 
 تهوية واضاءة جيدة.
درس افااراد المجموعااة التجريبيااة مااادة المشااغوالت الفنيااة بطريقااة  ج. المااادة الدراسااية:
 االكتشاف الموجه.

تااام تنظااايم جااادول الاادروس االسااابوعي لمجموعاااة البحاااث لضااامان  د. جااادول الااادروس:
 ص لكل الدروس.تكافؤ الوقت المخص

إن اعتماد األداة نفسها فاي االختباار القبلاي والبعادي ولكال طالباات  اداة البحث: -ها 
 عينة  البحث أدى إلى الحد من هذا العامل .

استمارة المالحظة لمهاارات المشاغوالت الفنياة تحات إجاراءات  تطبيق أداة البحث: -و
 وظروف متشابهة.

( أسااااابوعا للفتاااارة مااااان الثالثاااااء الموافاااااق  8: اساااااتغرقت التجربااااة )  الفتاااارة الزمنياااااة-ز
حيااااااث تطبيااااااق آخاااااار اختبااااااار وهااااااو  25/02/2102 الثالثاااااااءولغايااااااة  6/00/2102

 ( درس للمجموعاة0( دروس بواقاع )8االختبار البعدي، أما التادريس الفعلاي فقاد بلا  )
( يوضااح 3رقاام )، ملحااق لكاال وحاادة تعليميااة عاادا الوحاادة الخامسااة الساابوعين أساابوعيا

 توقيتات التجربة.
   -:ضبط المتاليرات -3

تاااام التأكااااد ماااان السااااالمة الداخليااااة ماااان خااااالل اجااااراء التجااااانس بااااين طالبااااات         
التحصاااايل السااااابق فااااي مااااادة التربيااااة الفنيااااة  مجموعااااة البحااااث فااااي )العماااار باألشااااهر،

تاام التأكاد ماان الساالمة الخارجيااة لمتغيارات البحااث وكمااا (، )المهااري( واالختباار القبلااي
   يأتي: 

إن اعتمااد األداة نفسااها فاي االختبااار القبلاي والبعاادي ولكال طالبااات عيناة  البحااث  .0
 أدى إلى الحد من هذا العامل .
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لضااابط تاااأثير الخبااارة التدريساااية قامااات الباحثاااة بنفساااها بتااادريس مجموعاااة البحاااث   .2
 طيلة فترة التجربة. 

ساااااات مجموعااااااة البحااااااث فااااااي الصااااااف، أي إن طالبااااااات المجموعااااااة تعرضاااااات د ر    .3
 للظروف نفسها .

تااام تطبياااق أداة البحاااث: اساااتمارة المالحظاااة لمهاااارات تشاااكيل المشاااغوالت الفنياااة   .4
 تحت إجراءات وظروف متشابهة. 

تااام تنظاااايم جااادول الاااادروس األسااابوعي لمجموعااااة البحاااث لضاااامان تجاااانس الوقاااات  .5
 المخصص لكل الدروس.

ض مجموعاااات البحاااث الاااى حاااوادث مصااااحبة، انااادثار تجريباااي وعامااال لااام تتعااار   .6
 النضج التي تعرقل سير التجربة وتؤثر في المتغيرات التابعة .

 سادسًا: مستلزمات البحث
 :تحديد المادة العلمية -1

من خاالل اطاالع الباحثاة علاى موضاوعات التشاكيالت والمجسامات مان كتااب        
دلياااال معلاااام التربياااااة الفنيااااة للصاااااف الثاااااني للمرحلاااااة المتوسااااطة  وجااااادت عاااادم وجاااااود 

لاات الباحثااة علااى موضااوعات تخااص االشااغال اليدويااة مااا عاادا صااناعة الزهااور لااذا عم
العمرياااة والدراساااية وبعاااد هاااذه الماااادة بماااا يتناساااب والمرحلاااة  صإعاااداد موضاااوعات تخااا

( الساااااتطالع آراءهااااام ومالحظااااااتهم 4عرضاااااها علاااااى الخباااااراء والمختصاااااين، ملحاااااق )
ومقترحاااتهم فااي إضااافة أو تعااديل أو حااذف محتااوى المااادة المقترحااة وماادى صااالحيتها 

 (.4للمرحلة الدراسية كما في الجدول )
 (2الجدول )

الدراسية المقترحة حسب يبين آراء الخبراء والمختاين لاالحية محتوه المادة 
 الوحدات التعليمية

عدد الخبراء  اسم الوحدة التعليمية ت
 الموافقين

قيمة مربع 
 الاالحية كاي

  01 01 عمل عدة انواع من الزهور 0
  6.4 9 عمل فيونكات متعددة االشكال من فضالت االقمشة 2
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اضاااافة اقمشاااة التااال او الساااتان لعمااال باقاااات انيقاااة مااان  3
 الصناعية او الطبيعيةالزهور 

01 01  

  6.4 9 عمل طوق من الزهور وفضالت االقمشة 4
  01 01 تغليف سالت الخوص او الخيزران والليف والقصب 5
  6.4 9 توظيف االقمشة في تغليف اطباق الخوص المفلطحة 6
  6.4 9 تغليف القفاف ذات االغطية 7

 (1.15داللة )مستوى عند ( 3.84الجدولية ) 2كا* قيمة 
 

( أظهاارت النتااائج أن قيمااة مربااع كاااي المحسااوبة هااي أعلااى ماان 4ماان الجاادول )     
(، إذ أن جميااااع 1.15( بمسااااتوى داللااااة )3.84قيمااااة مربااااع كاااااي الجدوليااااة والبالغااااة )

 الوحدات الخاصة بموضوعات محتوى المادة صالحة للدراسة. 
 :الوسائل التعليمية -1

ماان األركااان األساسااية لخطااة أي درس ماان الاادروس لااذلك تعااد الوسااائل التعليميااة     
يجب على المدرس أن يحدد الوساائل التعليمياة المناسابة، التاي إذا تكاملات ماع طرائاق 
التدريس، المحتوى الدراسي، واألنشطة األخر كان لها دور فعال في تحقيق المتعلماين 

ليميااااة علااااى ( فتساااااعد الوساااايلة التع91،ص: 2115ألهااااداف الاااادرس )شاااابر واخاااارون،
توضيح المعاني وكشف الغموض وتجذب انتباه المتعلم لما تضيفه من حيوية وواقعياة 

ونظااااارا  لألهمياااااة البالغاااااة للوساااااائل  وتثيااااار اهتماماااااه ومشااااااركته فاااااي اكتسااااااب الخبااااارة،
التعليميااااة، التااااي أشااااير لهااااا بشااااكل مختصاااار ولمااااا تمتاااااز بااااه ماااان مزايااااا عدياااادة عنااااد 

، ةا ساااتعين بهاااا لتااادعيم تااادريس الماااادة العلمياااة للمجموعااااسااتخدامها فاااي التااادريس، فقاااد 
 متمثلة باآلتي :

 اللوح السبوري و الطباشير الملون.   -0
 القماش من انواعه )التل، القديفة ،االوركنزا والستان (.  -2
 الشرائط مختلفة األلوان.  -3
 الخيوط واألبر واصابع السليكون الالصقة.   -4
 طناعيةالخرز وباقات زهور اص-5
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 .سالل القصب والخوص -6
 اطباق الخوص. -7
 قفاف ذات االغطية. -8
 
 تحديد خاائص المتعلمات: -3

تم التعرف على الخصائص المشتركة لجميع طالباات عيناة البحاث مان خاالل         
 البطاقة المدرسية للطالبات وقد تبين ما يأتي:

 .سنة (05-03تراوحت بين) -الفئة العمرية : -0
لام يسابق لطالباات عيناة البحاث ان تعرضانج ألي تجرباة، كماا  -الخبرة التعليمياة : -2

 تم استبعاد الطالبات الراسبات.     
أظهاارت نتااائج التجااانس تجااانس مجموعااة البحااث بااا ) العماار الزمنااي  -التجااانس : -3

ر باألشاااهر، التحصااايل الدراساااي الساااابق للعاااام الساااابق بماااادة التربياااة الفنياااة، واالختباااا
 (.)المهاري( القبلي

 تجانس طالبات عينة البحث من حيث المنطقة او البيئة الحضرية نفسها . -4
بذلك تم تحليل خصائص المتعلمات والوقوف علاى اساتعدادهن الساتقبال الخبارة       

 واستخدام أحسن األساليب التربوية.
 : إعداد الخطط سابعاً 
ور االنطاالق فاي العملياة التربوياة فمادى خطة التادريس تمثال قاعادة االرتكااز ومحا    

نجااااح المااادرس فاااي تحقياااق األهاااداف التربوياااة المنشاااودة لعملياااة التعلااايم يتوقاااف علاااى 
، 2113)ابوجاااادو،.تحقياااق اكبااار عااادد ممكااان مااان األهاااداف وبأقااال عااادد مااان األخطااااء

(، ويشاااااامل التخطاااااايط للتاااااادريس تحديااااااد األهااااااداف وا جااااااراءات التدريسااااااية  382،ص
ومواعياد إعطائهاا، كاذلك نوعياة الواجباات البيتياة التاي ساتعطى للطلباة  ووسائل التقاويم

( ،فاااي 447 ،،ص2115لتاادريبهم علااى الااتعلم الااذي أعطاااي لهاام أثناااء الدرس)عاادس،
ضااااوء محتااااوى المااااادة العلميااااة المقاااارر تدريسااااها خااااالل ماااادة التجربااااة. أعاااادت الباحثااااة 

 (.5ملحق ) س الواحد.الخطط التدريسية المناسبة للمادة المطروحة للعمل في الدر 
 : أداة البحث   يامناً  
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لماااا كاااان البحاااث أو أهدافاااه تتطلاااب قيااااس األداء المهااااري للطالباااات لاااذا فاااان مااان     
الضاااروري اعتمااااد أدوات المالحظاااة الصااافية التاااي تعاااد أكثااار صااادقا وموضاااوعية فاااي 

 قياس األداة .
ه لااألداء علااى إن اسااتمارة المالحظااة هااي بمثابااة دلياال للمالحااظ لتسااجيل تقديراتاا

 (.004،ص0991وفق مستويات التقدير المحددة في االستمارة )داود وأنور،
وقااد اعتماادت الباحثااة فااي إعااداد اسااتمارة المالحظااة علااى عاادد ماان المصاااادر 
واألدبيااات ذات العالقاااة بمهاااارات التربياااة الفنياااة ومقابلااة بعاااض المختصاااين فاااي مجاااال 

النفساااية الساااتطالع آراؤهااام حاااول مجااااالت االساااتمارة التربوياااة و التربياااة الفنياااة والعلاااوم 
للتأكاااد مااان ساااالمة مادتهاااا العلمياااة ومااادى مالءمتهاااا لمساااتوى طالباااات عيناااة و وفقراتهاااا 
( وفااي ضااوء 4رقاام ) ملحااق( خبااراء، كمااا فااي 7اذ بلاا  عاادد الخبااراء والمختصااين ) البحااث.

ا الشاكوك أو يكتناف مالحظات السادة الخبراء  تم تعديل وصاياغة الفقارات التاي تثاار حولها
الغموض معانيها، إذ تم إعادتها بعد الصياغة على وفاق مالحظااتهم علاى نفاس المجموعاة 
للتعرف على صالحيتها وقياس األهداف التي وضاعت ألجلهاا. إذ اساتخدمت الباحثاة مرباع 

 (.5كاي لمعرفة مدى صالحية الفقرات الخاصة باستمارة المالحظة، كما في الجدول )
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 (5الجدول )  
 يبين االحية فقرات استمارة المالحظة لتقويم مهارات الطالبات

 الصالحية 2مربع كا عدد الخبراء الموافقين الفقرة
0 7 7  
2 7 7  
3 7 7  
4 7 7  
5 7 7  
6 7 7  
7 7 7  
8 7 7  
9 7 7  
01 7 7  
00 7 7  
02 7 7  
03 7 7  
04 7 7  
05 7 7  
06 7 7  
07 7 7  
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08 7 7  
09 7 7  
21 7 7  
20 7 7  
22 7 7  
23 7 7  

 (0( ودرجة حرية )1.15( عند مستوى داللة )3.84الجدولية ) 2قيمة كا 
 

لتقااااويم األداء المهاااااري للطالبااااات أثناااااء ( 6ملحااااق )وتكوناااات اسااااتمارة المالحظااااة     
الفنااي( ماان ثالثااة مجااالت وكاال مجااال يتكااون ماان مجموعااة ) التشااكيل  تنفياذهن العماال

( فقارات، التنفياذ ويتكاون مان 7من الفقرات، وهذه المجاالت هي ) الفكرة وتتكاون مان )
( فقاارات(. إذ تتعلااق كاال فقاارة بفقاارات هااذه 8( فقاارات، ا خااراج الفنااي ويتكااون ماان )8)

رة الفنياة علاى ضاوء االستمارة بسلوك أدائي معين يتعلق بكل خطوة من خطاوات المهاا
 ( يبين ذلك.6وجدول ) محتوى الموضوع المطروح.

 (6جدول )
 يبين مجاالت  استمارة المالحظة ونسبها المئوية وأهميتها النسبية وعدد الفقرات لكل مجال

 المجاالت ت

 (10 – 0أهمية كل مجال )
الدرجة التي 
حال عليها 

 المجال*

األهمية النسبية 
 للمجال**

المئوية النسبة 
لألهمية 

 النسبية***

عدد 
 الفقرات

عدد 
الفقرات بعد 

 التقريب
 المالحظات

 8 8.126 31.083 82.581 55 الفكرة 1

 تعتمد
 

 2 2.056 35.012 22.581 61 التنفيذ 1

 2 8.816 33.898 25.812 60 االخراج 3

 13 11.112 99.999 151.256 188 المجموع
 

 أعلى درجة في األهمية × الدرجة الكلية للمجال  = عدد الخبراء     
                            =8 ×10   =80 



   71 

 مجموع درجات المجال                                   
 100× األهمية النسبية للمجال =                                       

 الدرجة الكلية للمجال                                    
 االهمية النسبية للمجال                                       

 100× النسبة المئوية للمجال =                                           
 مجموع االهمية النسبية لجميع المجاالت                               

         
                      

 عدد الفقرات الكلي× النسبة المئوية للمجال                              
 عدد الفقرات =         

                                              100 
 (008، ص0999)محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين رضوان،                

 
سي لفحاص أداء الطالباة يتمثال بالتقاديرات )ضاعيف، مقباول، وتم تحديد معيار خما   

(  5، 4، 3، 2، 0متوسااااط، جيااااد، جيااااد جاااادا ( وتحديااااد درجااااات تقديريااااة تتمثاااال ماااان )
( 23وبااذلك تصاابح الدرجااة الكليااة ألداء الطالبااة علااى وفااق هااذه االسااتمارة المتضاامنة )

 (.7في ملحق )ة للحدود الدنيا كما ( درج23( درجة للحدود العليا و )005فقرة )
 الادق : -أ

 .ويقصاااااااد بصااااااادق األداة مااااااادى التااااااازام االختباااااااار بقيااااااااس ماااااااا يرماااااااي قياساااااااه
ويعااااارف صااااادق االختباااااار بأناااااه الدقاااااة التاااااي يقااااايس فيهاااااا ( 535،،ص2114)ياااااونس،

)الظاااااااااهر واخاااااااارون .االختبااااااااار الغاااااااارض الااااااااذي وضااااااااع هااااااااذا االختبااااااااار ماااااااان اجلااااااااه
 (  033،،ص2112،

حثة باستخدام الصدق الظاهري الذي وألجل التحقق من صدق األداة قامت البا
     ويشااااير(  91،ص 0962)فريمان، يعااااد ماااان مسااااتلزمات بناااااء المقياااااس المااااراد قياسااااه

( إلااى إن أفضاال وساايلة للتأكااد ماان صاادق األداة هااي أن يقاادر عاادد ماان 0972ايباال  )
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                            .                  المختصاااااااين مااااااادى تغطياااااااة الفقااااااارات لجواناااااااب الصااااااافة الماااااااراد قياساااااااها وشاااااااموليتها
(Eble,1972,p.311) 
 اليبات : -ب

إن ثبااااااات االختبااااااار يعنااااااي إن االختبااااااار موثااااااوق بااااااه ويعتمااااااد عليااااااه)الظاهر 
( وهناك أكثر من طريقة لحساب ثبات نظاام المالحظاة وتعاد 04،،ص2112وآخرون،

 .   طريقااااااااة اتفاااااااااق المالحظااااااااين فااااااااي حساااااااااب الثبااااااااات ماااااااان أكثاااااااار الطرائااااااااق شاااااااايوعا
     (  60،،ص0983)المفتي،
لااااذلك تطلااااب وجااااود مالحظااااين اثنااااين فضااااال عاااان المالحااااظ األول )الباحثااااة(  

لمالحظة أداء الطالبات وفي الوقت ذاته باساتخدام نظاام المالحظاة الماراد إيجااد ثباتاه 
طالبااااات وقااااد اختاااارن عشااااوائيا ماااان نفااااس (  6)بعاااادها قااااام المالحظااااان بتسااااجيل أداء 

لمى للبنااااات وماااان نفااااس الصااااف )الثاااااني متوسااااط(( اذ كااااان المدرسااااة ) ثانويااااة أم ساااا
المالحظااان ياادخالن الصااف فااي بدايااة الاادرس ويجلااس احاادهما فااي زاويااة واألخاار فااي 
زاويااة أخاارى أي كاال واحااد علااى حااادة ويباادأن بمالحظااة أداء الطالبااات داخاال الصاااف 

ماع وفي ضوء ذلك يتم التأشير علاى اساتمارة المالحظاة . وبعاد ذلاك قامات الباحثاة بج
اساااتمارات المالحظاااة لكااال مااان المالحاااظ االول )الباحثاااة( والمالحاااظ الثااااني ) مدرساااة 
التربياااة الفنياااة( والمالحاااظ الثالاااث )المشااارفة االختصاصاااية للتربياااة الفنياااة(  واساااتخراج 

 نسب االتفاق وعدم االتفاق بين المالحظين. 
وقاماات الباحثااة بتصااوير أعمااال الطالبااات لغاارض تحليلهااا وتقويمهااا ماان قباال لجنااة     

 ( لتقااادير درجاااات الطالباااات حاااول انجاااازهن)*(تكونااات مااان ) الباحثاااة ومالحظاااين اثناااين
للعماااال الفنااااي، إذ تاااام تزوياااادهما باالسااااتمارة وتاااادريبهما علااااى اسااااتخدامها، والتأكااااد ماااان 

عامااال ثباااات باساااتخدام معادلاااة االرتبااااط وضاااوحها وطريقاااة العمااال بهاااا، وتااام حسااااب م
بيرسااااون ماااان خااااالل اسااااتخراج معاماااال االتفاااااق بااااين لجنااااة التقااااويم والباحثااااة، كمااااا فااااي 

 (.7الجدول )

                                                           
 ثانوية ام سلمى –مدرسة مادة الرتبية الفنية  –حنان يوسف حممد  )*(
 مديرية تربية دياىل –املشرف االختصاص ملادة الرتبية الفنية  –ميساء جميد رشيد    
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 (7جدول )  

 يبين معامل االرتباط بين الباحية ولجنة التحكيم
 معامل االرتباط المحسوب أداة التحكيم
 لمهارات التشكي

 الفنية
بين الباحية 

 األولوالمالحظ 
بين الباحية 
 والمالحظ الياني

بين المالحظ األول 
 والمالحظ الياني

87% 86% 85.5% 
 

 : اجراءات تطبيق التجربةتاسعاً 
 -العينة االستطالعية: -أ

تااااام تطبياااااق االختباااااار علاااااى عيناااااة اساااااتطالعية مااااان طالباااااات الصاااااف الثااااااني         
وذلااك ( طالبااة 6)اذ بلغاات العينااة االسااتطالعية أم ساالمى للبنااات، ثانويااة المتوسااط فااي 

اختياارت العينااة عشااوائيا علمااا انهااا مشااابهة ثقافيااا واجتماعيااا و  06/01/2102بتاااريخ 
 .إلى حد ما مع عينة البحث األصلية

 -تطبيق االختبار على عينة البحث: -ب 
 االختبار القبلي-1

 االساتطالعية. وقبال انتهااء التجرباةبالعيناة  6/00/2102بدأت التجرباة فاي          
ساايجري لهاان لمعرفااة  االسااتطالعية أخباارت الباحثااة الطالبااات بااأن هناااك اختبااار قبلااي

مهااراتهن فاي تشاكيل المشاغوالت الفنياة  وطباق االختباار القبلاي علاى مجموعاة البحاث 
( صااباحا بعااد 01.11الساااعة ) 4/00/2102االحااد فااي ثانويااة أم ساالمى للبنااات يااوم 

ت الباحثة قاعة االختبار باالتفاق مع إدارة المدرسة وقد أشرفت الباحثة بنفساها أن هيأ
علااى عمليااة تطبيااق االختبااار وبمساااعدة مدرسااة مااادة التربيااة الفنيااة المدرسااة ماان اجاال 

 المحافظة على سالمة التجربة.
 االختبار البعدي-1

واحاااادة اساااابوعيا  ( دروس بواقااااع درس8بعااااد ان قاماااات الباحثااااة بتاااادريس الطالبااااات )      
وبعد ان جعل درس  25/02/2102ولغاية  6/00/2102اعتبار من يوم الثالثاء الموافق 
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التربية الفنية في الدرس الثالاث والراباع لمرحلاة الثااني المتوساط لكاال الشاعبتين علاى التاوالي 
بغيااة االسااتفادة لوقاات اطااول وعاادم التجاااوز علااى حصااة أي مااادة دراسااية اخاارى واسااتخدمت 

حثااة طريقااة االكتشاااف الموجااه فااي طريقااة عاارض وتقااديم المحتااوى التعليمااي المتسلساال البا
( ابتاادأ ماان االسااهل الااى االصااعب 5وحسااب الخطااط التدريسااية ملحااق رقاام )( 8ملحااق رقاام )

( ظهاارا  ليااوم االثنااين 2.11واعاادت لالختبااار البعاادي فقااد تاام تنفيااذه باانفس القاعااة والوقاات )
)مدرسااااة مااااادة التربيااااة الفنيااااة والمشاااارفة االختصاااااص  وبمساااااعدة المالحظااااين 8/0/2103

، للمادة ( وقد تم تقويم افراد عيناة البحاث مان قبال المالحظاين الثالثاة ومان ضامنهم الباحثاة
 (.9وفق االستمارة المعدة للتقييم، ملحق رقم )

 : الوسائل االحاائية   عاشراً 
 التي تم جمعها ومنها: لمعالجة البيانات  SPSSاستخدمت الباحثة الحقيبة ا حصائية

 الوسط الحسابي .1
 االنحراف المعياري .1
 ( T-Test. االختبار التائي )3

 
 
 

(376، ص 2111)ابو صالح ،        
 = الفرق بين متوسطي االختبارين .   

Sd . االنحراف المعياري للفرق بين درجات االختبارين = 
3. N . عدد العينة =. 
 Squre     -Chi( 2مربع كاي ) .2

 استخدم لغرض ايجاد صالحية استمارة المالحظة ومحتوى المادة المقترحة.
 

2=                                                                       X 
E                                                           

(O-E)^2 

D  

Sd/     n 

t = 

D  
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 حيث ان
2X =مربع كاي 

O.التكرار المالحظ = 
E= .التكرار المتوقع 

                                              (238-235، ص2119) الكناني، 
 المحااا المعتمااد:  اعتماادت الباحيااة علااى المحااا الفرضااي ألداة مهااارات التشااكيالت -8

 .%51=  الفنية
 

 الفصل الرابع
 عرض النتائج ومناقشتها

 النتائجاواًل: عرض 
يتضمن هذا الفصال عرضاا  مفصاال  لنتاائج البحاث التاي تام التوصال اليهاا اعتماادا      

علاااى نتاااائج االختباااار المهااااري )القبلاااي والبعااادي( ومناقشاااتها واستعراضاااا  لالساااتنتاجات 
التاااي توصااالت اليهاااا الباحثاااة وتحدياااد التوصااايات والمقترحاااات، وسااايتم عااارض النتاااائج 

 -حسب فرضيات البحث وكما يأتي:
 -رضية االولى:الف

طالبااات ( بااين متوسااط درجااات 1.15)توجااد فااروق ذات داللااة معنويااة عنااد مسااتوى ) 
المجموعاااة التجريبياااة فاااي االختباااار المهااااري القبلاااي ومتوساااط درجااااتهن فاااي االختباااار 
المهاااري البعاادي بشااكل عااام(، وللتحقااق ماان صااحة الفرضااية قاماات الباحثااة باسااتخدام 

( طالبااة 05نااات المترابطااة علااى عينااة البحااث والبالغااة )( للعيt-testاالختبااار التااائي )
( 9( و )8( وفاارق االوساااط واالنحرافااات وكمااا موضااح فااي جاادول )tالسااتخراج قيمااة )

 -(:2وشكل )
 (8جدول )

والبعدي لالداء  القبلي االختبار في  المعيارية واالنحرافات الحسابية االوساط يبين
 المهاري في المشغوالت الفنية
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 المعالجات
 المتغيرات

 افراد عدد
 العينة

درجة 
 الحرية

 البعدي القبلي
 ع س ع س

استمارة 
المشغوالت 

 الفنية
05 04 60.533 8.542 94.666 3.866 

 
 
 

 
 (1شكل )

يوضح االوساط الحسابية ونسبة التنمية في االختبار القبلي والبعدي لألداء 
 المهاري المشالوالت الفنية

 ( 1جدول )
االوساط واالنحرافات وقيمة )ت( المحتسبة والجدولية ومستوه الداللة يبين فروق 

 ودرجة الحرية لألداء المهاري في تشكيل المشالوالت الفنية
 المعالجات
 المتغيرات

عدد 
 العينة

درجة 
 ع ف سج ف الحرية

الخطأ 
 المعياري

 تقيمة 
 المحتسبة

 تقيمة 
 الجدولية

 الداللة
1.15% 

 معنوي 2.045 04.000 2.347 9.193 33.033 04 05استمارة 
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المشغوالت 
 اليدوية
( فرق االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية في نتائج 9يبين الجدول )    

( تاختبارات افراد عينة البحث في االختبارين القبلي والبعدي لمتغير البحث وقيمة )
واالنحرافات المعيارية ( 33.033المحتسبة، اذ بلغت قيمة فرق االوساط الحسابية )

( ت( وعند مقارنتها بقيمة )04.000( المحتسبة بلغت )ت( ، اما قيمة )9.193)
( ظهرت 2.045( والبالغة )04( ودرجة حرية )1.15مستوى داللة ) عندالجدولية 

 هناك فروق معنوية لصالح االختبار البعدي، وهذا يؤكد صحة الفرضية. 
 -الفرضية اليانية:

( بااااااين متوسااااااط درجااااااات 1.15توجااااااد فااااااروق ذات داللااااااة معنويااااااة عنااااااد مسااااااتوى ) ) 
المجموعاااة التجريبياااة فاااي االختباااار المهااااري القبلاااي ومتوساااط درجااااتهن فاااي االختباااار 

فيما يخاص مجاال الفكارة(، وللتحقاق مان صاحة الفرضاية تام اساتخراج المهاري البعدي 
( المحتسااااابة، وكماااااا تماااااة )االوسااااااط الحساااااابية واالنحرافاااااات المعيارياااااة وفروقهاااااا وقي

 (.3( والشكل )00( وجدول )01موضحة في جدول )
 
 ( 10جدول )

يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للمجموعة البحث التجريبية في 
 االختبار القبلي والبعدي لمجال الفكرة

 المعالجات
 المتغيرات

 افراد عدد
 العينة

درجة 
 الحرية

 البعدي القبلي
 ع س ع س

 0.597 31.533 4.257 09.533 04 05 الفكرة
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 (3شكل )

يوضح االوساط الحسابية في االختبار القبلي والبعدي لألداء المهاري في مجال 
 الفكرة لتشكيل المشالوالت الفنية

 ( 11جدول )
( المحتسبة والجدولية ومستوه الداللة tيبين فروق االوساط واالنحرافات وقيمة )

 الحرية في مجال الفكرةودرجة 
 المعالجات
 المتغيرات

 افراد عدد
 العينة

درجة 
 الحرية

الخطأ  ع ف سج ف
 المعياري

ت قيمة 
 المحتسبة

 ت قيمة
 الجدولية

 2.045 9.595 0.046 4.441 00.111 04 05 الفكرة
( فرق االوساط  واالنحرافات في نتائج اختبارات افراد عينة 00يبين الجدول )    

( المحتسبة، اذ بلغت تاالختبارين القبلي والبعدي في مجال الفكرة وقيمة ) البحث في
(، اما قيمة 4.441( واالنحرافات المعيارية )00.111قيمة فرق االوساط الحسابية )

( الجدولية تحت مستوى ت( وعند مقارنتها بقيمة )9.595( المحتسبة بلغت )ت)
( ظهرت هناك فروق معنوية 2.045( والبالغة )04( ودرجة حرية )1.15داللة )

 لصالح االختبار البعدي، وهذا يؤكد صحة الفرضية الثانية. 
 -الفرضية اليالية:
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( باين متوساط درجاات المجموعاة 1.15توجد فروق ذات داللة معنوية عند مساتوى ) )
لمهاري القبلي ومتوسط درجاتهن في االختبار المهاري البعادي التجريبية في االختبار ا

فيماااا يخاااص مجاااال التنفياااذ(، وللتحقاااق مااان صاااحة الفرضاااية قامااات الباحثاااة باساااتخدام 
( ت( للعينااات المترابطااة علااى عينااة البحااث السااتخراج قيمااة )t-testاالختبااار التااائي )

 -(:4وشكل )( 03( و )02وفرق االوساط واالنحرافات وكما موضح في جدول )
 
 ( 02جدول )

يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للمجموعة البحث التجريبية في 
 االختبار القبلي والبعدي لمجال التنفيذ

 المعالجات
 المتغيرات

افراد عدد 
 العينة

درجة 
 الحرية

 البعدي القبلي
 ع س ع س

 2.354 32.411 4.763 21.899 04 05 التنفيذ
  

 
 (4شكل )

يوضح االوساط الحسابية في االختبار القبلي والبعدي لالداء المهاري في مجال 
 التنفيذ لتشكيل المشالوالت الفنية

 ( 03جدول )
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يبين فروق االوساط واالنحرافات وقيمة )ت( المحتسبة والجدولية ومستوه الداللة 
 ودرجة الحرية في مجال التنفيذ

 المعالجات
 المتغيرات

 افراد  عدد
 العينة

درجة 
 ع ف سج ف الحرية

الخطأ 
 المعياري

 تقيمة 
 المحتسبة

ت قيمة 
 الجدولية

 الداللة
1.15% 

 التنفيذ
05 04 

00.5
33 

 معنوي 2.045 8.162 0.431 5.541

 
( فرق االوساط  الحسابية واالنحرافات المعيارية في نتائج 03يبين الجدول )    

االختبارين القبلي والبعدي في مجال التنفيذ وقيمة اختبارات افراد عينة البحث في 
( واالنحرافات 00.533( المحتسبة، اذ بلغت قيمة فرق االوساط الحسابية )ت)

( وعند مقارنتها بقيمة 8.162( المحتسبة بلغت )t(، اما قيمة )5.541المعيارية )
( 2.045( والبالغة )04( ودرجة حرية )1.15( الجدولية تحت مستوى داللة )ت)

ظهرت هناك فروق معنوية لصالح االختبار البعدي، وهذا يؤكد صحة الفرضية 
 الثالثة. 

 -الفرضية الرابعة:
( بين متوسط درجات المجموعة 1.15توجد فروق ذات داللة معنوية عند مستوى ) )

التجريبية في االختبار المهاري القبلي ومتوسط درجاتهن في االختبار المهاري البعدي 
ص مجال االخراج الفني(، وللتحقق من صحة الفرضية قامت الباحثة فيما يخ

( للعينات المترابطة على عينة البحث والبالغة t-testباستخدام االختبار التائي )
( وفرق االوساط واالنحرافات وكما موضح في جدول t( طالبة الستخراج قيمة )05)
 -(:5( وشكل )05( و )04)
 

 ( 12جدول )
الحسابية واالنحرافات المعيارية للمجموعة البحث التجريبية في يبين االوساط 

 االختبار القبلي والبعدي لمجال االخراج الفني
 البعدي القبليدرجة افراد عدد  المعالجات
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 ع س ع س الحرية العينة المتغيرات
 2.548 30.733 4.673 20.033 04 05 االخراج الفني

 
 
 

 
 (5شكل )

الحسابية في االختبار القبلي والبعدي لالداء المهاري في مجال يوضح االوساط 
 االخراج الفني لتشكيل المشالوالت الفنية

 ( 15جدول )
يبين فروق االوساط واالنحرافات وقيمة )ت( المحتسبة والجدولية ومستوه الداللة 

 ودرجة الحرية في مجال االخراج
 المعالجات
 المتغيرات

 افراد عدد
 العينة

درجة 
 الحرية

الخطأ  ع ف سج ف
 المعياري

ت قيمة 
 المحتسبة

ت قيمة 
 الجدولية

 الداللة
1.15% 

 معنوي 2.045 7.158 0.510 5.806 01.611 04 05 االخراج
( فرق االوساط  الحسابية واالنحرافات المعيارية في نتائج 05يبين الجدول )    

والبعدي في مجال االخراج الفني اختبارات افراد عينة البحث في االختبارين القبلي 
( واالنحرافات 01.611( المحتسبة، اذ بلغت قيمة فرق االوساط الحسابية )توقيمة )
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( وعند مقارنتها بقيمة 7.158( المحتسبة بلغت )t(، اما قيمة )5.806المعيارية )
( 2.045( والبالغة )04( ودرجة حرية )1.15( الجدولية تحت مستوى داللة )ت)

ك فروق معنوية لصالح االختبار البعدي، وهذا يؤكد صحة الفرضية ظهرت هنا
 الثالثة. 

 يانيًا: مناقشة النتائج
قد تعود الفروق المعنوية لصالح االختبار البعدي لعينة البحث الى استخدام     

طريقة االكتشاف الموجه كطريقة تدريسية اعتمدتها المدرسة والتي اثرت ايجابيا  في 
، وهذا ما يوضح فاعلية الطريقة لطالبات لتشكيل المشغوالت الفنيةاتنمية مهارات 

 المستخدمة التي ساهمت على اثارت التشويق واهتمام الطالبات والتعاون فيما بينهن.
اذ ان من مميزات طريقة االكتشاف الموجه مالئمتها للمراحل التأسيسية التي       

( وهذا ما 2118اشرة ) حليمة وهدى، تقع تحت التعلم بالخبرة المباشرة وغير المب
 اعتمدته الباحثة في اختيار عينة دراستها.

إن طريقة االكتشاف الموجه تسهم في اعادة تنظيم المعرفة وبنائها بحث تكون    
المفاهيم محاور تنظم على اساسها تعدد العالقات والتعلم وفق مفاهيم محسوسة 

م من ايجاد عالقات بين عناصر تنتمي ومجردة من خالل الخبرات التي تمكن المتعل
لمجاالت مختلفة او اكتشاف روابط جديدة من خالل العالقات بين االشياء. وهذا ما 

( التي اتفقت مع الدراسة الحالة التي استخدمت 2112استخدام في دراسة ) اشتيتة، 
في  نفس الطريقة، ولم تجد الباحثة دراسة مشابهة باستخدام طريقة االكتشاف الموجه

 التربية الفنية.
للتحقيق اهداف   مشغوالت الفنيةفي ال اتاتفقت هذه النتائج مع نتائج دراسو         

الدراسة في تنمية واكساب مهارات متعدة لتشكيل المشغوالت الفنية مع اختالف 
 الطريقة والخامات المستخدمة في الدراسة.

 ياليًا: االستنتاجات 
تحقيقها اثر استخدام االكتشاف الموجه في هذه الدراسة، من خالل النتائج التي تم 

 -حصلت الباحثة على االستنتاجات التالية :
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كون التوجيه التي قامت به الباحثة وفق اسلوب طريقة االكتشاف عبارة عن -0
نصائح عن الخطوات التي اتبعنها الطالبات لإلجابة عن االسئلة المعدة من قبل 

المكتسبة باتجاه اكتشاف عالقات ترابطية جديدة في عمل  الباحثة زادت من خبراتهن
 مشغوالت فنية من خامات غير مألوفة يحكمها التجانس والتوليف.

حققت الباحثة التنافس المطلوب واتضح من خالل التزام الطالبات بوقت الدرس  -2
وعدم التغيب وتهافتهن على عمل كافة الخطوات بأنفسهم بالوقت المحدد والقيام 

 واجبات بيتية واقتراحات دون ان يطلب منهن ذلكب
ان استخدام الطرق المعرفية والسيما طريقة االكتشاف الموجه والتي ابدت   -3 

جدواها في اتساق المحتوى التعليمي في خطوات تعليمية تتدرج من السهل الى 
ة الصعب ترفدها النماذج واالمثلة الموجبة اثناء الدرس ساعد الطالبات في تنمي

اسلوب حل المشكالت من خالل توجيه تعبيرهن الفني وتنمية مهاراتهن وفقا 
 لحاجاتهن 

ان طبيعة المشغوالت ومالها من رواج في السوق المحلية والتي تم تعلمها  -4
واتقانها في هذه الدراسة زاد من دافعيتهن في اتقان المهارات كونهن ادركن اقتصادية 

  في سوق العمل والتنمية الشاملة .الكلفة التي قد تشركهن مستقبال
وجدت الباحثة عمليا ان من اهم صعوبات العمل في تنمية المهارات بهذه الطريقة -5

هي ضيق وقت الدرس وان عملية الوصول الى مهارات متعددة وبوقت قياسي 
 يتطلب برنامج تدريبي ذا وقت وامد زمني اطول .

 رابعًا: التوايات 
اف الموجه كطريقة تدريسية في تدريس مادة االشغال اليدوية اعتماد طريقة االكتش-0

للمرحلة  المتوسطة كونها ترفع المستوى الدراسي وتنمية الكثير من المهارات الخاصة 
 بالطالبات.

عمل حقائب تدريبية لمادة االشغال اليدوية باستخدام طريقة االكتشاف الموجه  -2
المتروكة في المنهج الدراسي لحرية  %21وخاصة بمدارس االناث وتقع ضمن حدود 

المعلم كونها حاجات ضرورية وملحة للفتيات في تعلم شغل االبرة والتفصيل 
 والتشكيل والتنسيق والتصميم والتزيين 
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توفير تسهيالت مدرسية تتناسب مع تطبيق طريقة االكتشاف الموجه من حيث -3.
متطلبات ) طاوالت ، ال كورش عمل تدريبية مع توفير كافةتوفير قاعات دراسية 

 بالمشغوالت الفنية(.  خامات وادواتكراسي، 
ضرورة التعاون بين المدارس ومركز االشغال اليدوية في المديرية العامة لتربية -4

 معارض خاصة بالمشغوالت اليدوية اسوة  بمعارض الرسم. بإقامةديالى 
 خامسا: المقترحات

 وفي ضوء النتائج تقترح الباحثة:
اجراء دراسة مقارنة بين الطالبات والطالب في تأثير استخدام طريقة االكتشاف -0

 الموجه في تشكيل المشغوالت الفنية.
          اجراء دراسات موازنة بين طالبات المدارس القروية وطالبات مدارس الحضر-2

 ) المركز( في تنمية مهارات المشغوالت الفنية.
 ة الفنية من خالل طرائق التدريس المعرفية والبنائية.تقويم كفاءة معلمي التربي-3
 
 
 
 

 العربية واالجنبية الماادر والمراجع
 .القرآن الكريم .0
، المجلد األول، بيروت، دار صادر للطباعة لسان العربابن منظور.  .2
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 ، دار اليازوري العلمية، عمانالطرق االحصائيةابو صالح، محمد صبحي.  .4

 .2111األردن، –
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 (1ملحق )
 لعينة البحث مقاسًا باألشهرالعمر الزمني 

 سنة التولد ت
0 3/4/0999 
2 06/4/0999 
3 4/5/0999 
4 28/01/0999 
5 8/3/0999 
6 2/01/0999 
7 28/00/0999 
8 28/4/0999 
9 20/6/0999 
01 00/00/0999 
00 01/01/0999 
02 25/5/0999 
03 8/3/0999 
04 23/6/0999 
05 6/00/0999 

 
 
 
 

 (1ملحق )
 1011-1011عينة البحث لمادة التربية الفنية للعام الدراسي النهائية لدرجات ال

 الدرجة النهائية ت
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0 81 

2 76 

3 95 

4 85 

5 74 

6 75 

7 75 

8 76 

9 75 

01 90 

00 79 

02 61 

03 63 

04 79 

05 90 

 
 
 
 

 (3ملحق )
 توقيتات التجربة

 االجراءات التاريخ
 االستطالعيةالتجربة  13/10/1011
 االختبار القبلي 2/11/1011
 اليالياء -االسبوع االول –التجربة الرئيسة  6/11/1011
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 اليالياء  -االسبوع الياني  13/11/1011
 اليالياء –االسبوع اليالث  10/11/1011
 اليالياء –االسبوع الرابع  18/11/1011
 اليالياء –االسبوع الخامس  2/11/1011
 اليالياء –االسبوع السادس  11/11/1011
 اليالياء -االسبوع السابع  12/11/1011
 اليالياء -االسبوع اليامن  -انهاء التجربة الرئيسة  15/11/1011
 االختبار البعدي 2/1/1013

 
 
 
 
 
 
 

 (1ملحق  )
  اسماء السادة الخبراء الذين استعانت بهم الباحية

 مكان العمل اللقب العلمي اسم الخبير ت
 جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلة استاذ دكتور عبد المنعم خيري حسين 0
 جامعة ديالى/ كلية الفنون الجميلة استاذ دكتور عاد محمود حمادي 9
 جامعة ديالى/ كلية التربية الرياضية استاذ دكتور ناظم كاظم جواد 2
 التربية االساسيةجامعة ديالى/ كلية  استاذ دكتور مهند محمد عبد الستار 4
 جامعة ديالى/ كلية التربية االساسية استاذ دكتور اسماء كاظم فندي 4
 جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد استاذ مساعد دكتور حيدر حاتم الدهوي 5
 جامعة ديالى/ كلية التربية االساسية استاذ مساعد دكتور منذر مبدر عبد الكريم 6
 االساسية التربية كلية/ ديالى جامعة استاذ مساعد دكتور بشرى عناد مبارك 7
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 (5ملحق )

 الخطة التدريسية

 الثالثاء -اليوم :

                                                                 الصف الثاني متوسط         

 6/00/9109-التاريخ:

                                              الموضوع : عمل باقات من الزهور        

 الثالث-الدرس:

 -االهداف التعليمية الخاصة :

 تعليم الطالبات اهمية تذوق الجمال . -0

 تفهيم الطالبات وضوح وعمق الفكرة . -9

 تنمية خصوبة الخيال لدى الطالبات . -2

 تقوية المالحظة وعمق التفكير لدى الطالبات . -4

 بعمل نموذج من باقات الزهور . واالستمتاعنفس التعبير عما يدور في ال -5

 -االهداف السلوكية :

 -جعل الطالبة قادرة على ان :

 تختار االلوان المناسبة لعمل الزهور.-0

 اختيار الخامة المالئمة للون وشكل وملمس الزهرة . -9

 تنسيق وضع الزهور في المكان المالئم .-2

 . تحديد عدد القطع المناسبة لعمل الباقة

 تتقن عملية الربط او التشكيل بعمل االبرة . -6
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رسم الباترون على السبورة ، نموذج لموديل  -الوسيلة التعليمية المستخدمة :

 باقة زهور .. منفذة 

شرح وعرض لكيفية صناعة الزهور من خالل استخدام الفائض  -المقدمة :

لة ذات من االقمشة وبعض المواد البسيطة االخرى للوصول الى عمل تشكي

مظهر جمالي لغرض تنمية التذوق الفني وتنمية مهارات الطالبات في 

 االشغال اليدوية.

 العرض: التدريس بطريقة االكتشاف الموجه.

 س/ ماهي المواد التي تستخدم في صناعة الزهور؟

 االجابة المتوقعة: اقمشة ملونة، ابال وخيوط، سلك معدني رفيع، مواد الصقة.

 

 ة تبدء بعملها؟س/ ماهي اول مرحل

االجابة المتوقعة: رسم قوالب مختلفة لالزهار عل الكارتون وتقطيعها 

 بالمقص.

 س/ ماهي الخطوة التالية بعد عمل القوالب من الكارتون؟

 االجابة المتوقعة: تغليفها بالقماش وخياطتها باالبرة.

 س/ من ماذا يتكون قلب الزهرة؟

ن قطعة فلين صغيرة يلصق عليها االجابة المتوقعة: يتكون قلب الزهرة م

 قطعتين من القماش اصفر اللون ويغرس اسفلها سلك معدني رفيع.

 س/ من اين تبدأ بتشكيل اوراق الزهرة؟

االجابة المتوقعة: نبدأ بتشكيل االوراق الكبيرة للزهرة من قاعدة الفلين ) قلب 

 الزهرة( ومن المشكلة وخياطتها بقلب الزهرة.

 تالية في صناعة باقة الزهور؟س/ ماهي الخطوة ال

 االجابة المتوقعة: تزين قلب الزهرة بالخرز او حبات النمنم.

 س/ ماهي اخر مرحلة لصناعة الزهور؟

 االجابة المتوقعة: ربط الزهور الصغيرة ثم االكبر لتشكيل باقة الزهور.    

 -التقويم:

واعتبارها ( 011تقوم المدرسة بتقويم نتاجات الطالبات باعطاء درجة من )

                              كامتحان يومي للطالبات.
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 (6ملحق )

 فقرات استمارة المالحظة
 جامعة ديالى

 كلية التربية االساسية
 الدراسات العليا / الماجستير

 
 م/ استبيان

 المحترم……………………................. االستاذ الفاضل 
 تحية طيبة...

البحااث الموسااوم بااا) تااأثير اسااتخدام طريقااة االكتشاااف الموجااه فااي تااروم الباحثااة إجااراء 
تنمية مهارات تشكيل المشغوالت الفنية لدى طالبات الصف الثاني متوسط( ونظارا لماا 
تتمتعون به من خبرة ودراية يرجى التفضل بتحديد أهم فقرات استمارة المالحظاة ، ماع 

هااااا مناساااابة لتعزيااااز وترصااااين إبااااداء مالحظاااااتكم فااااي إضااااافة أو تعااااديل أي فقاااارة ترون
 البحث.

 مع فائق التقدير واالحترام
 
 
 
 فقرات استمارة المالحظة ت

 اوالا 
الفكرة : مجموعة من الرموز والدالالت ذات المعاني التي تستتد  تجمعتم معمومتات ومعتارع تتعمت  

قتدرة الاالةتة   -بموضوع الوحدة التعمعمعة الخاصة لممشغوالت الفنعة العدوية ويمكن قعاسها بتاالتي:
 عمى
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 التحرر من التقليد في تجسيد الفكرة.  5

 وضوح الفكرة من خالل بيان احملتوى التعليمي. 2
 خلطوات احملتوى التعليمي وحتديد وقت مستوى الشروع باحلركة. االنتباه 3
 ترتيب العناصر الفنية يف مساحة العمل الفين. 4
 اظهار مقومات التميز يف العمل للمشغولة يف ضوء الوحدة.  1
 اظهار مقومات التميز يف العمل للمشغولة يف ضوء الرتابط. 9
 اظهار مقومات التميز يف العمل للمشغولة يف ضوء االتزان. 7

 ثانعا  
 -التنفعذ: وتقصد الةاحثة بالتنفعذ في بحثها الحالي:

الاالةتتتتتات والمتمثمتتتتتة بمجموعتتتتتة المهتتتتتارات واال ا ات المتعمقتتتتتة المعالجتتتتتات الفنعتتتتتة التتتتتتي ت  يهتتتتتا 
 بالمشغولة الفنعة العدوية ويتم قعاس ا ا  هذا الجانب وفقا  لما يأتي: قدرة الاالةة عمى

 ربط اهداف احملتوى التعليمي للتكوينات الرتابطية للمشغولة. 5
 الفنية .ترمجة املعلومات املعطاة هلا واظهارها يف املشغوالت  2
 ترمجة املعلومات املعطاة هلا واظهارها مبستوى مجايل اكثر قيمة. 3
 تطوير مستوى االداء العملي للمشغوالت اليدوية . 4
 تفويض اخلامات املالئمة )املتوفرة يف البيئة احمللية ( ومبا يتناسب وانتاج املشغولة  1
  .االداء العملي للمشغولة اليدويةتطوير مستوى  9
 تاليف ومعاجلة عيوب العمل اليدوي اليت قد تظهر اثناء العمل. 7
 الربط بني احملتوى التعليمي وتنفيذ العمل مبستوى متميز. 1

 ثالثا  
المشتتغوالت الفنعتتة العدويتتة فتتي مستتتو   إلنتتتاااالختتراا الفنتتي: تقصتتد بتتة الةاحثتتة الخاتتوات النها عتتة 

اال ا  المهتتار  لمعمتتظ ور هتتار هتتي بمستتتو  متمعتتذ ويتتم قعتتاس هتتذا الجانتتب وفقتتا  لمتتا يتتأتي: قتتدرة 
 الاالةة عمى :

 السري وفق اهداف احملتوى التعليمي . 5
 وضع اخلامة يف املكان املالئم.  2
 لة يف كل من الوحدة.جتسيد مقومات االخراج الفين وبوضوح عناصر املشغو   3
 .الرتابطبوضوح عناصر املشغولة يف كل من  جتسيد مقومات االخراج الفين 4
 جتسيد مقومات االخراج الفين وبوضوح عناصر املشغولة  يف كل من االتزان. 1
 االقرتاب من مستوى الدقة واالتقان يف العمل اليدوي يف اخلطوات. 9



   98 

 اضفاء قيمة مجالية بصيغة تتناسب مع التذوق الفين.  7
 االقرتاب من الوصول اىل مستوى من الدقة واالتقان للمشغولة اليدوية بشكلها النهائي. 1

 (8ملحق )
 استمارة المالحظة بالتقدير الخماسي

 

 ت
 فقرات استمارة المالحظة

 ضعيف

0 

 مقبول

9 

 متوسط

2 

 جيد

4 

 جيد جدا  

5 
 اوال  

: مجموعة من الرموو  االودتتت تات المنوا   الفكرة 

التوووو  يسووووتدم يجميووووع منلومووووات امنووووار  يتنلووووق 

بموضوع الوحدة التنليمية الخاصة للمشغوتت الفنيوة 

 قدرة الطالبة على  -اليداية ايمكن قياسها باتي :

      التحرر من التقليد في تجسيد الفكرة.  0

      المحتوى التعليمي.وضوح الفكرة من خالل بيان  9

2 
االنتبااااخ لخطاااوات المحتاااوى التعليماااي وتحدياااد وقااا  

 مستوى الشروع بالحركة.

     

      ترتيب العناصر الفنية في مساحة العمل الفني. 4

5 
اظهار مقوماات التمياز فاي العمال للمشاغولة فاي ضاوء 

 الوحدة. 

     

6 
ضاوء اظهار مقوماات التمياز فاي العمال للمشاغولة فاي 

 الترابط.

     

7 
اظهار مقوماات التمياز فاي العمال للمشاغولة فاي ضاوء 

 االتزان.

     

 ثا يا  

 -التنفيذ: ايقصد الباحثة بالتنفيذ ف  بحثها الحال :

المنالجوووات الفنيوووة التووو  ياليهوووا الطالبوووات االمتمثلوووة 

بمجموعوووة المهوووارات ااتلامات المتنلقوووة بالمشوووغولة 

الام هووذا الجا ووق افقووا  لمووا  الفنيووة اليدايووة ايووت  قيووا 

 يأي : قدرة الطالبة على

     

0 
ربااط اهااداف المحتااوى التعليمااي للتكوينااات الترابطيااة 

 للمشغولة.

     

9 
ترجماااااة المعلوماااااات المعطااااااة لهاااااا واظهارهاااااا فاااااي 

 المشغوالت الفنية .

     

2 
ترجماااة المعلوماااات المعطااااة لهاااا واظهارهاااا بمساااتوى 

 جمالي اكثر قيمة.

     

      تطوير مستوى االداء العملي للمشغوالت اليدوية . 4

5 
تفويض الخامات المالئمة )المتوفرة في البيئة المحلية ( 

 وبما يتناسب وانتاج المشغولة .

     

      تطوير مستوى االداء العملي للمشغولة اليدوية.  6

7 
تالفااي ومعالجااة عيااول العماال الياادوت التااي قااد تظهاار 

 العمل.اثناء 
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8 
الااربط بااين المحتااوى التعليمااي وتنفيااذ العماال بمسااتوى 

 متميز.

     

 ثالثا  

اتخووراا الفنوو : يقصوود بووة الباحثووة الخطوووات النها يووة 

إل توواا المشووغوتت الفنيووة اليدايووة فوو  مسووتو  اتلام 

المهارم للنمل اإظهار ه  بمستو  متميز اي  قيا  

 الطالبة على :هذا الجا ق افقا  لما يأي : قدرة 

     

      السير وفق اهداف المحتوى التعليمي . 0

      وضع الخامة في المكان المالئم.  9

2 
تجساايد مقومااات االخااراج الفنااي وبوضااوح عناصاار  

 المشغولة في كل من الوحدة.

     

4 
تجسااايد مقوماااات االخاااراج الفناااي بوضاااوح عناصااار 

 المشغولة في كل من الترابط.

     

5 
تجسااايد مقوماااات االخاااراج الفناااي وبوضاااوح عناصااار 

 المشغولة  في كل من االتزان.

     

6 
االقترال من مستوى الدقاة واالتقاان فاي العمال اليادوت 

 في الخطوات.

     

      اضفاء قيمة جمالية بصيغة تتناسب مع التذوق الفني.  7

8 
االقترال من الوصول الاى مساتوى مان الدقاة واالتقاان 

 للمشغولة اليدوية بشكلها النهائي.

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2ملحق )
 المحتوه التعليمي الخاص بعمل المشالوالت الفنية

بالنظر لتطور متغيرات الحياة المتسارعة بتقدم التصاميم بواسطة تطبيقات     
البرامج االلكترونية والتقدم الصناعي ونمو التذوق الفني لمعظم الفئات والطبقات في 
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الوصول الى مظهر جمالي يبل  من الذوق والفن الشيء الكثير االمر الذي اراد 
بطمس التراث الشعبي والمحلي في الصناعات اليدوية واختصار الزمن وااليدي 
العاملة ورفد السوق المحلية بمنتجات صناعية محلية واجنبية بشكل خاص واقتصر 

من الخوص والجريد وعيدان بيع السالل والحصران والطباق والقفف المصنوعة 
واحجامها المختلفة تتوسط مفارق شوارع البساتين  بأشكالهاوالقصب  الخزف والخيزران

غير السياح االجانب ومتذوقي االرث  وألستهويجانب ضيق من االسواق  وتأخذ
 .الفني القديم

بابتكار العالقات الرياضية في مستوى والوظائفية بالرغم من قيمتها الجمالية 
ولكنها بفعل العوامل البيئة من رطوبة  تصميمها والفطرية التي تتميز بها الوانها.

وجفاف ودخول االتربة التي تطمس جماليتها ارادت الباحثة اكساء هذه االشغال 
لمشغوالت فنية تناسب روح العصر وحداثة االلوان  كأساساليدوية حلل جديدة تبقيها 

ئة المحلية للطالبات من االقمشة والشرائط وورود من خالل االستفادة من مخلفات البي
  .الزينة

 ال مكانيةوقامت الباحثة بتحديد انواع الخامات التي سوف يتم العمل عليها وفقا 
والشرائط  وسهولة توفرها ورخص ثمنها ولن تتعدى قماش التل والستان واالوركنزا

 .واالحجامالشكال الملونة وباقات الزهور المتنوعة وسالت الخوص المتنوعة ا
 .وبالتدرج من السهل الى الصعب

 (1رقم )الوحدة التعليمية 
  -:عمل عدة انواع من الزهور

واحجام مختلفة نقوم بتزيين حافات  وبأشكالباالستفادة من فضالت االقمشة      
وحامالت سالت الخوص بها وبما يتناسب مع انواعها وخاماتها وكونها من عمل 

ت الباحثة أفي المشغولة هو عمل يدوي فبد اليد تخلق انسجاما في ان يقال ان كل ما
بوضع خطط تدريبية للطالبات بطريقة االكتشاف الموجه عن طريق اسئلة مثيرة 

متوقعة من الطالبات تدعوهن لالكتشاف  بأسئلةمختلفة ومواجهتها  واستجابات
 باالستقراء او االستدالل عن طبيعة تشكيل هذه المشغوالت )عمل انواع من الزهور(
واعتمدت الباحثة شغل االبرة كونها من الممكن التصحيح وتالفي االخطاء في 
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لت بعض الطالبات عملية مراحل التدريب االولى وصوال الى اتقان هذه المهارة وفض
 .اللصق لسهولتها وسرعتها

فبدانا معا باختيار انواع من اقمشة التل واالوركنزا وشرائط ملونة من الدانتيل     
مختلفة في الطول والعرض والسيما تلك التي باللون االبيض والزهري كونها  بأبعاد

حلة وقمنا برسم تالئم جميع االذواق وتتفق مع امكانية الطالبات في هذه المر 
باترونات مختلفة على الكارتون وجربت الطالبات عملية الرسم والقص واستخدمت 
بعضهن المقص المقرنص واستخدمنا االبر الرفيعة والوان بنفس الوان القماش وبدانا 

من القاعدة الى قلب الزهرة والذي تم عمله من قطعة فلين  ابتدأبتشكيل الزهور الكبيرة 
قليال  لألعلىيها قطعتين من القماش من لون اخر وبحافات ممتدة صغيرة الصق عل

بشكل يخفي قطعة الفلين وغرسنا في اسفل قطعة الفلين قطعة سلك رفيع كغصن 
للزهرة وبدا نضيف طبقة فوق اخرى بعد ان نمررها بالسلك وصوال لقلب الزهرة 

برة ولصقها بقلب المترابطة من القطع المشكلة بخياطتها باال ءوبعدها نلصق االجزا
النوع االخر الذي يم تشكيله من شرائط الت والستان فنبد به باالتجاه  اما الزهرة..

 ونبدأ متوفر الخرز حسب الرغبة وما المعاكس من قلب الزهرة وتزيينه بزر مدور او
بخياطة  ونبدأبوضع خيط االبرة من نهاية الشريط وحسب الطول والحجم المراد 

 ونبدأبلف القطع من صغيرة الى اكبر  ونبدأنفذات متقاربة وصوال الى نهاية الشريط 
بشدها وضمها من االسفل بعدة غرز وعدة اشكال وحسب متطلبات العمل واماكن 
غرزها في االجزاء التي تروم الطالبة او تعتقد انها في مكانها المناسب التي يبرز 

استخدام المسدس الالصق او اصبع السيلكون  وبا مكاني القيمة الفنية لعملها اليدو 
وحرصت الباحثة ان تبعد استخدام هذه االداة اذا كانت تتم بمساعدة احد الطالبات 
لعمل االخرى ابتعادا عن االسلوب التعاوني كي تتمكن من مالحظة االداء المهاري 

  .لكل واحدة منهن والسيما في مخرجات العمل الفني
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 (1الوحدة التعليمية رقم )
  -:عمل فيونكات متعددة االشكال من فضالت االقمشة

وتكون ذات الوان براقة والمعة من االوركنزا او القديفة او الستان واقمشة      
البدالت ومن االفضل ان تقص على باترون لتالفي االخطاء واحتكام سيطرة 

الباترون فتقص ثالثة اجزاء بنفس الطول الطالبات المبتدئة على قص القماش على 
 .وتربط اجزاء القطع الثالثة بشريط وبتشكيالت تعاكس احد القطع االخرى

وتزيين بالخرز واالزرار وتشكل على حافات السالل وتضاف الكرات الملونة     
وضعها على  وبا مكانيتوافق مع اذواق الطالبات  ما حسب المتدلية الى نهايتها او

االقداح وبشكل يمكننا نت انتزاعها وغسل االقداح حيث يتم اخذ قياس القدح حافات 
المراد تزيينه بالفيونكات بتشكيالت ذات مدالوالت رمزية عن المناسبات واالفراح 

 بأشكالهااضافتها الى االقراص المصنوعة من الخوص الصغيرة النوع  وبا مكان
 ا على الجدران .المختلفة واضافة حلقة من شريط ملون لتعليقه

 وبا مكاناليدوية وبنفس لون االشرطة  با برةوتخيط نهايات وحافات الشرائط     
تزيينه بالورود الجانبية او اضافة ولصق اشرطة ضيقة او استخدام الخزر والحلي 

والخيط  با برةالبيضاء وتلف وتلصق القطع الملونة بمواد الصقة او خياطتها 
نة من القماش االبيض من الستان او الخرز وبشكل يجعلها وتشكيل بعض زهور الزي

  .شكلها االصلي تماما لما تمنحها عملية الربط من اناقة وجمال ال تشابه
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 (3الوحدة التعليمية رقم )
اضافة اقمشة التل او الستان لعمل باقات انيقة من الزهور الاناعية او 

 -:الطبيعية
ن من القماش يكون احدهما غير شفاف و استخدام نختار نوعين بلونين مختلفي      

التل اذا كان ذا لون ابيض يقص الباترون بشكل مربع او دائري حسب الرغبة 
لتغطية نهايات الزهور المصنوعة من االسالك او اللدائن بالكامل ويزين بربط وسطه 

لتتدلى الستان العريضة او اضافة القالئد الملونة وذلك بتشكيلها من اعلى  بأشرطة
ان تضاف قطعة الستان بعمل عقد جانبية ممتدة على الغطاء  وبا مكانالى اسفل 

المصنوع من التل او اضافة الفراشات الملونة بدل من شرائط بلون او عدة الوان 
ورق الجريد استخدام  وبا مكانليكسبها مظهر جذاب وبسيط في نفس الوقت 

وتثقيبه وادخال تشكيالت او لفات الشرائط الملونة عبر  زالصناعي الملون الجاه
اضافة بعض  وبا مكانالثقوب قبل تغليف باقات الزهور الطبيعية او المجففة 

النباتات الشوكية او االبرية لباقات الزهور المجففة لتكون اقرب الى الطبيعة 
الطبقات  ان تربط نهايتها بزهور مصنوعة من اقمشة االوركنزا ذات وبا مكان

اضافة بعض الخرز   وبا مكانالمتعددة والتي تم تشكيلها بالخيوط او بشغل االبرة 
الى قلب الزهرة بشكل متدلي مع اشرطة متنوعة تربط نهايتها بماسكة من البالستيك 
او المعدن وتثبت عليها الزهرة باللصق بالسليكون وليمكن استخدامها في اماكن 

 مختلفة وتزيينات متنوعة .
 
 
 

  ( 2الوحدة التعليمية رقم )
 -عمل طوق من الزهور وفضالت االقمشة :

باستخدام فضالت االقمشة الالمعة ذات االلوان الذهبية او البيضاء والحمراء     
 شرائهما يتم  لجاذبيتها وتوافقها مع ما متوفر من الزهور الصناعية في االسواق او
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 جماليتها في قلة كميتها  ما تتناسب مع مابكمية قليلة وال يحسن تنسيقها او ضياع 
  .ألجلهيعمل 
االستفادة من غصن واحد ذا ثالث او اربع زهرا في عمل هذه  فبا مكان    

  .المشغوالت كطوق انيق يعلق على جدران المداخل او اشجار الزينة
نقوم اوال بقطع الزهرات من الغصن سواء كان مصنوع من القماش او البالستيك     

نرسم باترون لدائرة ونقص قطعة  ونراعي عدم تلف نهايات الزهرات ونضعها جانبا.
فلين على باترون الدائرة ونقوم بنزع نصف الدائرة من الجزء العلوي ونحتفظ بالجزء 
السفلي منه ثم نقص شريط من قماش المع او شريط مرن يناسب لون الزهور او 

الزهرة قد صنعت من لب القماش  يماثلها ويتجانس معه من حيث الخامة وكان
القماش بتغطية جزء نصف الدائرة المنزوع من الفلين  قطعةالمتوفر ونقوم بلف 

بترتيب ثم نخيط او نشكل نهايته باستخدام االبرة وخيط بنفس لون القماش او لصقة 
قطعة قماش بقدر الجزء غير المنزوع في نصف الدائرة  نأخذبالسليكون الحراري ثم 

للوجهين ونرتب تغليفه ولصق نهايته في الوجه الذي سوف يتم تنسيق السفلي 
الزهرات عليه لنتمكن من اخفاء العيوب تحت الزهرات ثم نقص سلك بحجم سالمية 
االصبع ونغرسه في الفلين بجزء الدائرة العلوي ونثبته باللصق او الخيط لنتمكن من 

تابع او حسب تذوق الطالبات تعليق المشغولة فيما بعد ثم نقوم بلصق الزهرات بت
واقتراحهم على الجزء السفلي من الدائرة ونكون قد حصلنا على طوق انيق ومن 
الممكن استخدام مجاميع من الزهور الصغيرة او الفيونكات التي تم اعدادها بوحدات 
سابقة واستخدام الصغيرة منها في تشكيلها على طوق بالستيك رفيع وربط نهايته 

ربطه بالخيط المحكم ولف شريط الستان الرفيع من الوان االفراح  بقطعة سلم او
واالبيض وربط زهرات في اماكن متساوية االبعاد على مدار الطوق  كاألحمرالجذابة 
  برازاستخدام فيونكات الدانتيالت تحت اطر الورود الصغير  وبا مكانالرفيع 

الناعمة وخيط بنفس  با بر جماليتها وخياطتها بشريط الستات الملفوف حول الطوق
لون الشريط وللحفاظ على احكام ربط نهاية طوق البالستيك تستخدم ربطات الشرائط 

استخدام هذه االطواق كيدات للقفاف الخالية  وبا مكانالمتدلية من الستان واالوركنزا 
 من الحوامل او تزيين شعر الفتيات الصغيرات فيها ايام االعياد او الحفالت.
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 (5الوحدة التعليمية رقم )
 -:تالليف سالت الخوص او الخيزران والليف والقاب

اختارت الباحثة خامات التجانس والتوليف اساس عملها في اختيار بقية      
التفاصيل فاختيار الوان قماش التل المماثلة ودمجها بالستان في تغليف االطباق 
والسالل التالفة والمصنوعة من الخوص والليف والخيزران بشكل يجعلها اكثر حداثة 

مختلفة من السالل وذات احجام  واناقة مختلفة ومتناسقة فنختار عدد من انواع
مع االستفادة من الزهور التي قمنا  متوفر لدينا من فضالت االقمشة ما تناسب

بعملها  او طبق الخوص ونقوم بتغليفها اوال ولصق قطع من االسفنج الخفيف على 
الف التنك طرافها ودواخلها للتخلص من الفراغات التي تتركها اليد في حياكتها لكي 

بعد التغليف شكال متناسقا نتمكن من تحريك القماش عليه بسهولة ونتجاوز تكسبها 
يكون من النوع  فيه عيوب التغليف وبعدها نشكل اختيار قماش الستان ويفضل ان ال

الخفيف الخفاء لون الخوص والسيما الغامق منه وكوننا قد اخترنا اللونين االبيض 
لهما بواطن االشياء ثم نقص باترون والوردي ووهما لونان فاتحان قد تظهر من خال

القاعدة الخلفية ونغلفها بشكل منفصل على الجزء العلوي من السلة ونقوم بلصق 
اطراف القماش على الحافة الداخلية للسلة ثم نقوم باختيار لون قماش او نفس اللون 
ية وحسب الرغبة ونفترش ارضية السلة ونلصق الحافة الخارجية للقماش بالحافة العلو 



   016 

للسلة مع مراعاة افتراش البطن من الجزء الداخلي بشكل جيد وقد تعترضنا بعض 
الزيادات التي يمكن قصها وبعضها ال يمكن تالفيه اال بعمل طيات وكسرات على 
جانب او اكثر في بطن السلة وحسب توفر الخامة ونقوم باختيار االشرطة 

قات الزهور حسب المتوفر والدانتيالت من قماش الستان المشغول او اجزاء با
والمناسب أللوان قماش التغليف ولصقه على الحافتين التي غلفتا الجزء الخارجي 
والداخلي ونحدد بعرض الشرائط والزهور بشكل يكون من المهم اخفاء لصق حافات 
القماش بحيث ال تظهر أي عيوب ظاهرة الى الخارج ثم نغلف الحوامل الخارجية 

بلصق شريط من قماش الستان ولفه حول الحامل ولصقه وان  للسلة بالشرائط وذلك
وقرنصات نضعها في اعلى الجزء العلوي للسلة ثم نقوم  كانت هناك تخصرات

بإخفائها بلصق شرائط مزكرشة عليها وبعض الزهور الجاهزة او استخدام الربطات 
ية االلوان ذات االلوان المختلفة  براز جمال والعقد وتزيينها بالخرز وا كسسوار

واعتمدت الباحثة لصق االطراف بشكل جيد على حافات االطراف الخارجية 
والداخلية كون سعة مكان اللصق كبيرة وتتيح للطالبة العمل عليها بدون مساعدة 

استخدام الزهور الصناعية المهملة او القديمة المركونة على الرف في  وبا مكان
قامت الطالبة من صنعه من  لتجانس مع مااعطاء قيمة جمالية اضافية للعمل وبا
  .انواع الزهور من االقمشة وشرائط الستان

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (6الوحدة التعليمية رقم )



   017 

 -:في تالليف اطباق الخوص المفلطحة توظيف االقمشة
اما بالنسبة لألطباق فتغليفها يكون بشكل اسهل في غرس االغصان البسيطة     

ة بعض الفيونكات من الوان مختلفة على اطراف والزهور في اطراف الطبق واضاف
الطبق ويمكن غلقها بخياطتها باالبرة والخيط بنفس اللون واخفاء عملية البرم والخيوط 
ايضا اما بخياطة اشرطة عليها واخفاء الغرز الى الداخل او لصقها وكذلك يمكن 

ا يمكن استخدام اشرطة من الستان ذات حافات ملونة او مذهبة تكون رفيعة جد
ابرازها وخياطتها بإبر الخياطة الكبيرة بدال من الخيوط فتعطي اشكاال اكثر اناقة 
وتخفي العيوب والتحتاج الى عملية اللصق او المعالجة بشرائط او زهور اضافية 
وحسبما متوفر كاقتصاد في عملية التكاليف في تشكيل المشغوالت  لها والسيما اذا 

الجافة او الملونة على االرضية التي سنتطرق اليها  رشت فيما حولها بعض الزهور
في الوحدة التعليمية القادمة ويفضل فرشها بقماش الستان الالمع .وباالمكان استخدام 
االبر الكبيرة لخياطة االشرطة وتشكيلها في فتحات حياكة اليد بالخوص وترك 

ى االجزاء غير مسافات متساوية وباالمكان استخدام اشرطة الدانتيل المخصرة عل
الملونة وعلى طول محيط الطبق باستخدام تشكيلها بار الخياطة الكبيرة والمستخدمة 
في خياطة اللحف وذلك باستخدام اشرطة من الوان متعددة من الستنان بدال من 
الخيوط وتدخل في ترابطات الخوص وبما يتناسب مع الوانه الفطرية البدائية وبما 

بط في توزيع مساحات التشكيل وتنسيق االلوان ويمكن ان يعطيه جاذبية ونسق وترا
تدخل بعض الخرز الكبيرة وقطع االكسسوارات الزجاجية وتربط باشكال متدلية 
وضابطة على اجزاء الطبق الداخلية وبما يتم تنويع مامتوفر من فضالت الضفاء 

 .عبيرات المتاحة الكتشاف الطالباتالشكل بالتوازن من خالل الت
 

 (8الوحدة التعليمية رقم )
 -:تالليف القفاف ذات االغطية 

ان اغلب انواع القفاف المشغولة من الخوص تحتوي على قاعدة تماثل تماما     
غطاء القفة مع اتساع واستطالة لجذع المشغولة وان اغلبها تحوي على نتوء يمكن 

ويصبح متصال بها من خالله فتح الغطاء وقد يعلق الغطاء اثناء العمل بجسم القفة 
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وان عملية تغليفه يمكن ان تتم باللصق دون استخدام قطع االسفنج ويمكن تغليف 
الغطاء فقط وتزيينه اذا كان العمل متقن وملون نختار قطع القماش من فضالت 
بدالت المناسبات وتلصق بعد قص باترون او تحديد جزء مناسب من القماش لسد 

الخوص من خالل القماش وتزيين بحلقات لفتح العمل وتظهر تخصرات عمل اليد ب
الغطاء من البالستيك او بواسطة غصن من الزهور ذات نثاتالترتر الملون اما اذا 
كانت القفة قد تعرضت لعوامل التلف فتوضع اسفلها قطعة القماش ونبدا باللصق 
 وعمل التخصرات باليد وننتهي الى داخل القفة مع تالفي الزيادات المحتملة من
الشكل المتسع من الوسط والمتضيق من االعلى وباالمكان استخدام المخيط ) االبرة 
الكبيرة( والشرائط الرفيعة في عمل بنسات وتخصرات وافضل انواع القماش في 
التغليف الستان الالمع ويمكن اضافة االكسسوارات الزجاجية في حلقات االغطية 

ن ربط نهايات الشرائط باالزرار والعقد واالستفادة من مخلفات بقايا االزرار ويمك
 وحسبما يتفق مع ذوق الطالبات . 

 
 
 
 

 (1ملحق )
 استمارة تقويم اداء الطالبات

  الصف:          ثانوية ام سلمى للبنات المدرسة:المقوم:           
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