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 :خلفية المشكلة

ضها التغيرات التي يشهدها العالم أحد أهم ريعد تمكين المتعلمين من مواجهة التحديات التي تف

ذلك إال من خالل تدريبهم على كيفية التفكير األهداف األساسية لعمليتي التعليم والتعلم، ولن يتحقق 

وإكسابهم المهارات المتنوعة للتفكير وتنمية قدرتهم على تحليل المواقف واستخدام المعلومات 

وتوظيف حواسهم، ستثارة العواطف لديهم، إل المشكالت، وفي حسلوب العلمي إلوالبيانات وإتباع ا

وتدريبهم على العديد من  ،ستثارة دافعيتهم الذاتية خالل عمليتي التعليم والتعلمإوتقدير ذاتهم، و

 المختلفة بتفكير يتسم بالعقالنية.التي تتيح لهم التعامل مع المتغيرات الحياتية الممارسات 

تجاهات التربوية المعاصرة إلى أن تكون تنمية العادات العقلية الفقد دعت اوفي هذا اإلطار 

(Habits of Mind) الرئيسية للمدارس في جميع المراحل التعليمية ومن األهداف  رئيسيًا فًاهد

متطلبات  من أن تنمية القدرات العقلية للمتعلمين تعد أهم إنطالقًاالثالثة، وذلك في األلفية الفاعلة 

لحالي وتتطلب تنميتها مهارات التعامل مع المعرفة وليس امتالك التكيف مع طبيعة العصر ا

الذكية التي تقود المتعلمين إلى التفكير والبحث والتأمل وبناء المعرفة، فهي تمثل نمط من السلوكيات 

 تماعية لديهم.جإلالمهارات ال ص، وتؤلقراراتالعالقات والقدرة على حل المشكالت، واتخاذ ا

المحوري للفنون في التوجهات فقد أكدت العديد من الدراسات على الدور مع تلك  تساقًااو

ممارسة الفنون وسيلة لممارسة عمليات التفكير، حيث تعد  ،العادات والمهارات العقلية العامةتنمية 

يؤصل مفهوم التعلم للحياة وعليه فإن ممارسة العادات العقلية من خالل الممارسات الفنية المتنوعة 

لدي المتعلمين، ويؤكد علي تصاعد دور الفنون في المنظومة التعليمية في القرن الحادي والعشرين 

 م(.7102)سرية صدقي وآخرون،   .هم ومستقبلهممتطلبة لحاضروأهميتها في إكسابهم المهارات ال

أهمية دور الفنون في تنمية مهارات التفكير العليا لدي المتعلمين  تيأتفي هذا اإلطار و

إنطالقًا من أنها تعد بمثابة وسيلة للتعبير والمشاركة والتداخل بين قضايا وإشكاليات متنوعة، كما 

علي ممارسة التفكير بأنواعه المتعددة، من المقومات التي تساهم في تدريبهم أنها تمتلك العديد 

الخيال واإلبتكار مما يهييء لهم الفرصة للتدريب علي المهارات المرتبطة بالعادات  وتحفزهم علي

 في حياتهم، األمر الذي يتيح لهم الفرصة إلنتقال أثر التعلم في  العقلية التي تمثل أهمية بالغة

ها المتعددة، الحياة بأنماط عن أن الفن يمثل مجااًل للتعبير اإلنسانيباعتبار  المواقف الحياتية المختلفة

 وإنعكاسًا مباشرًا لقضايا المجتمعات ومشكالتها وأحداثها المتواترة.

على ما سبق فإن تدريب المتعلمين على استخدام العادات العقلية وتنميتها لديهم من  تأسيسًا

خالل تعليم الفنون يتطلب استخدام مداخل تدريسية تدعم تلك التوجهات وتساهم في تفعيلها خالل 

من المداخل  (Contemporary issues) القضايا المعاصرةمدخل التربية الفنية، ويعتبر تدريس 

التي تتوافق وتتسق مع التوجهات المستقبلية لعمليتي التعليم والتعلم في القرن الحادي التدريسية 

والعشرين ومع طبيعة متعلم هذا القرن، حيث يركز على ربط المتعلمين بالقضايا واألحداث 

 ًا،إقليميو ،محليًاوالمشكالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية والبيئية المطروحة على الساحة 

بحث ال علي زهموتثير اهتمام الطالب مما يحف  والتي تموج على مسرح الحياة اإلنسانيةلميًا عاو

من مصادر متعددة. األمر الذى يساهم في والتنقيب عن المعلومات المرتبطة بتلك القضايا واألحداث 

ونقدها مما  لمناقشتها والتعمق في فهمها وتحليلها وتفسيرهاتوسيع دائرة المعلومات لديهم، ويدفعهم 

ركون شاويوجههم للمستقبل الذي ي  يساعدهم على فهم الماضي ويربطهم بالحاضر الذى يعيشون فيه

حثهم يو التي يعاني منها مجتمعهم والقضايا المجتمعية في صنعه، كما ينمي لديهم الوعي بالمشكالت 

مناقشة تلك القضايا على التفكير للتوصل إلى إيجاد الحلول المناسبة لها وذلك من خالل عرض و
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التعامل  القدرة على هم الناتجة عنها بحيث يكون لديوالمشكالت بجوانبها وأبعادها المختلفة والمحتملة 

عمليات التخيل واإلبداع في يمارسون عمليات التفكير المختلفة و ويستخدمونمعها بعقلية واعية  

سق فيها المعارف بشكل منطقي منهجية عقلية فكرية تت همإيجاد حلول لها، ومن ثم تتكون لدي

 فيوتفسيرها وتحليلها والتأمل  مناقشتها هم من التفاعل معها ومكنفي إطار منظومي يُّ ونهاويضع

 مختلف جوانبها وأبعادها.

والمرتبط بالتعليم بالفن الذى يقوم على   ويتوافق هذا المدخل مع الدور المزدوج للفن في التربية

والثقافية، والتعليم في الفن   والبيئية  جتماعيةإلوا  خدام التربية الفنية كوسيط موصل للحقائق النوعيةاست

وتنمية قدراتهم على إدراك  الذى يركز على إسهام التربية الفنية في إكساب المتعلمين الخبرة اإلنسانية، 

العالم المحيط بهم. وذلك من خالل تركيز أنشطة تعليم الفنون على القضايا المعاصرة التي تواجه 

مبادئ وممارسات  تطبيقوهو ما يتوافق مع التوجهات التربوية المعاصرة التي تؤكد على المجتمع، 

 ر.ـا المعاصـة والثقافية والبيئية في مجتمعنتعليم الفنون للمساهمة في التغلب على التحديات االجتماعي

 :ةـة الدراسـمشكل

المعاصرة الحالية في أنه على الرغم مما تؤكد عليه التوجهات التربوية مشكلة الدراسة تتحدد 
هتمام بتنمية التفكير بأنماطه وأبعاده المختلفة لدى المتعلمين خالل عملية التدريس، المن ضرورة ا

ة وذلك بما يدعم مفهوم التعلم من أجل الحياة؛ ـالعقليادات ـتعزز ممارستهم للع لتيالتعليمية االبيئة وتهيئة 
فقد الحظ الباحث من خالل قيامه باإلشراف على مجموعات التدريب الميداني أن واقع تدريس التربية 

المعلمين(، وكذلك معلمي التربية الفنية يفتقد إلى استخدامهم المداخل  /)الطالبالفنية سواء على مستوى 
بها من العقلية وما يرتبط التدريسية التي يمكن من خاللها تدريب المتعلمين على ممارسة العادات 

يركز معظمهم على إكساب المتعلمين حيث  ،مهارات خالل المواقف التدريسية ألنشطة التربية الفنية
ممارستهم للعادات لديهم من خالل بتنمية مهارات التفكير لمهارات األكاديمية دون االهتمام المعارف وا

عي الباحث د؛ مما يسبب الكثير من القصور في نتائج العملية التعليمية والتربوية. األمر الذى  العقلية
توظيف مدخل القضايا  م علىـمقترح قائالدراسة الحالية والتي تبحث في إعداد برنامج في إجراء للتفكير 

 ة.ـة الثانويـة لدى طلبة المرحلـادات العقليـالمعاصرة في تدريس التربية الفنية لتنمية الع

 :ؤال الرئيسي التاليــة في السـة الدراسـحدد مشكلتتفي ضوء ما سبق 

عادات ما فعالية برنامج مقترح في التربية الفنية قائم على مدخل القضايا المعاصرة في تنمية  -
 ؟العقل لدى طلبة المرحلة الثانوية

 :ةـة التاليـؤال الرئيسي األسئلــويتفرع من الس

 م على مدخل القضايا المعاصرة؟ـما التصور لبرنامج مقترح في التربية الفنية قائ -
 ؟ـةة الثانويــادات العقل لدى طلبة المرحلـما فاعلية البرنامج المقترح في تنمية ع -

 :ةــداف الدراســـهأ

 :تهدف إلى ما يلي الحالية في ضوء ما سبق فإن الدراسة

ا المعاصرة في تدريس التربية الفنية ـم على توظيف مدخل القضايـإعداد برنامج مقترح قائ -
 ة.ـة الثانويـة المرحلـدى طلبـل لـادات العقــلتنمية ع

 رح.ـج المقتـرنامـوء البـب/المعلمين( على التدريس في ضتدريب )الطال -
 الكشف عن مدى فاعلية البرنامج المقترح في تنمية العادات العقلية لدى طلبة المرحلة الثانوية. -
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 :ةــدراسـة الــأهمي

 في تحقيق الجوانب التالية: الدراسـة الحاليـةقد تسهم  

المزدوج للتربية الفنية والمرتبط بالتعليم بالفن، وفي الفن من خالل الدورالمساهمة في تفعيل  -
 .رة في تدريس التربية الفنيةـا المعاصـمدخل القضايتوظيف 

 .ةـة الفنيـالمرتبطة بتنمية العادات العقلية لدى الطالب من خالل أنشطة التربيتفعيل الممارسات  -
ومة تجاهات التربوية المعاصرة لمنظالالمساهمة في إثراء تدريس التربية الفنية بما يتوافق وا -

 ون.ـم الفنـتعلي

 :ةـروض الدراسـف

رة لتنمية ـا المعاصـم على مدخل القضايـهناك إمكانية إلعداد برنامج مقترح في التربية الفنية قائ -
 .ةــة الثانويــة المرحلـل لدى طلبـادات العقـع

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات طلبة المرحلة الثانوية في مستوى نمو  -
 دي.ـج المقترح لصالح التطبيق البعـامـالقبلي والبعدي باستخدام البرن يقينالعادات العقلية في التطب

 :ةــدود الدراسـح

 ة على الحدود التالية:ـالدراسقتصرت إ

 رة.ـا المعاصـل القضايـم على مدخــتحديد أسس برنامج مقترح في التربية الفنية قائ -
 :  فيما يليتحديد موضوعات مرتبطة بمجموعة من القضايا المعاصرة وتتمثل  -

 (.سلبيات وسائل التواصل االجتماعي - ةـر الشرعيـرة غيـجهال -رــالتنم)
 –إدارة روض الفرج التعليمية  -د أحمد عبد الباسط الثانوية بنات تم التطبيق داخل مدرسة الشهي -

 م.8102/8102فترة التدريب الميداني )المتصل( للعام الدراسي الجامعي خالل  -ة رـة القاهـافظـمح

 :ةـة الدراسـعين

 قتصرت إجراءات التجريب بالدراسة على ما يلي:إ

جامعة حلوان  –وي( بكلية التربية الفنية ـربـشعبة )ت –عينة عشوائية من طلبة الفرقة الخامسة  -
 ( طالب/معلمين.9قوامها ) –

 ة.ـالبـ( ط72ا )ـقوامه –وي ـانـالصف األول الث عينة عشوائية من طالبات -

 :ةـأدوات الدراس

 رح.ـج المقتـامـالبرنة ـصالحياستبيان الستطالع آراء المتخصصين حول  -
 .)*( إعداد )عبد اللطيف األزايدة( –ة ـة المراهقـادات العقل لمرحلـمقياس ع -

 :ةـة الدراسـمنهجي

عتمدت الدراسة الحالية على المنهج الوصفي التحليلي عند استعراض اإلطار النظري، إ
 .اتبعت المنهج شبه التجريبي خالل اإلطار العملي للدراسةكما 
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 :ريـــار النظــــاإلطأواًل: 

 ة:ـاور التاليـة وتحليل المحـيتضمن دراس

 .ة(ــاألهمي –وم ـــرة )المفهــاصـالمعا ـايـل القضـمدخ -
 رة.ــا المعاصــايــالقض التدريس وفقًا لمدخلر ـاييـــمع -
 رة.ـا المعاصـايـل القضـالفنية في ضوء مدخمنطلقات تدريس التربية  -
 ا(.ـخصائصه –ا ـومهـمفه –ا ـهـل )ماهيتـقـادات العــع -
 كاليك".و وستاـك"لتصنيف  وفقًاادات العقلية ـالوصف المفاهيمي، والممارسات المرتبطة بالع -
 العقل. اداتـرة، وتنمية عـايا المعاصـالتربية الفنية في ضوء مدخل القضالعالقة بين تدريس  -

 :يـار العملــــاإلطثانيًا: 

  ة:ـالدراسة إلى تطبيق اإلجراءات التاليتتجه 
 

 المقتـرح.ج ـامــداد البرنــتحديد أسس إع -
 ة.ــابقـوء األسس الســـرح في ضـج المقتــامـرنــداد البــإع -
 ستطالع آراء المتخصصين حول صالحية البرنامج المقترح.إ -
 رحة.ـالت المقتـديـراء التعـرأي وإجـالع الـستطإج ـتحليل نتائ -
 تطبيقًا قبليًا.ألول الثانوي االصف  الباتتطبق مقياس عادات العقل على عينة الدراسة من ط -
للبرنامج المقترح في جلسات  ًافقتدريب )الطالب/المعلمين( عينة الدراسة على التدريس و -

 (.Micro Teaching)رـللتدريس المصغ
 وي.ـانــالصف األول الث اتـطالبة من ــدراسـة الـرح على عينـالمقتج ـرنامـق البـتطبي -
 .بعديًا تطبيقًاالصف األول الثانوي  طالباتتطبيق مقياس عادات العقل على عينة الدراسة من  -
 .ـًائياـا إحصــات ومعالجتهـع البيانـجم -
 ة.ـروض الدراسـوء فـج وتفسيرها في ضـمناقشة النتائ -
 ة.ــات الدراســرحـومقتات ــم توصيـديـقـت -

 :ةـدراسـات الـمصطلح تحديد

قام الباحث بمراجعة األدبيات التربوية، وقد توصل من خاللها إلى تحديد التعريفات اإلجرائية 
 لمصطلحات الدراسة على النحو التالي:

 
 :"Proposed Program"ج المقترح ـامـالبرن -

مدخل القضايا أنه خطة قائمة على أسس ومنطلقات  :يقصد به في الدراسة الحالية
تتمثل فيما يلي المعاصرة حيث يشتمل على أنشطة فنية مرتبطة بمجموعة من القضايا والمشكالت 

ادات ـ، وذلك لتنمية الع(سلبيات وسائل التواصل االجتماعي –ة ـر الشرعيـرة غيــالهج –ر ــ)التنم
 .ةـويـة الثانـرحلـمالة ـالعقلية لطلب

 :"Approach of Contemporary Issues"رة ــا المعاصـايـمدخل القض -

م التربية الفنية ـمجموعة األسس والمبادئ التي يستند إليها معل :يقصد به في الدراسة الحالية
لعملية التدريس بما يحقق االتجاهات  منطلقًامجموعة من القضايا المعاصرة والتي يتخذ من خاللها 

الدور المحوري للفن في إبراز الواقع  يُّفعلالتربوية المعاصرة في تدريس التربية الفنية، وبما 
 الملموس ويحقق التربية الشاملة للمتعلمين.
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 :"Mind of Habits" لـادات العقــع -

سها الطالب من السلوكيات العقلية التي يمار مجموعة :يقصد بها في الدراسة الحالية
لطبيعة القضايا والمشكالت المطروحة عليهم من خالل األنشطة  فقًانتقائية وإبصورة ذهنية 

التدريسية والممارسات الفنية التي يقومون بأدائها في ضوء أسس ومنطلقات مدخل القضايا 
 المعاصرة.

 :ريــــار النظــــاإلطأواًل: 

 ة(ـــاألهمي –وم ـــرة )المفهـــاصـالمعا ــايـالقضل ـدخـم: 

الذى التي تؤكد على ربط المجتمع المدرسي بالواقع المداخل من القضايا المعاصرة يعد مدخل 
بالقضايا  عمليتي التعليم والتعلميعيش فيه المتعلمين، حيث يركز على التعلم الواقعي الذى يربط 

المعاصرة على مختلف المستويات المحلية، واإلقليمية، والعالمية بطريقة تثير اهتمام والمشكالت 
واالستقصاء مما يوسع دائرة معلوماتهم، ويساهم في ترتيب أفكارهم وعرض المتعلمين وتدفعهم للبحث 

 بأسلوب منطقي، كما يتيح لهم الفرصة إلجراء المناقشات والحوارات وإبداء اآلراء هم وجهات نظر
ينمي  وواتخاذ القرارات والتمييز بين اآلراء والحقائق من خالل ممارسة عمليات التحليل والنقد والتفسير

ليكونوا ، ويؤهلهم األمر الذى يساهم في بناء شخصيتهم المتزنة لديهم مهارات التفكير بمختلف أنواعه. 
، ويوجههم صالحين إيجابيين متفاعلين مع جميع التغيرات الحادثة في واقعهم الذى يعيشون فيه مواطنين

 للمستقبل الذى يشاركون في صنعه.

وقد تعددت مسميات هذا المدخل التدريسي في األدبيات التربوية، حيث أطلق عليه بعض 
 مدخل البعض اآلخريه ، بينما أطلق عل"Current Events"األحداث الجارية مدخل التربويين 

الموضوعات الجارية، أو المسائل الجارية؛ إال أن الدراسة الحالية تتبني مسمى مدخل القضايا 
لكونه أعم وأشمل من "األحداث الجارية"؛ وذلك نظرًا  "Contemporary Issues"المعاصرة 

 ، أو على فترات متقطعة.يوميًامن األحداث الجارية التي قد تحدث  ًاكثيرفالقضايا المعاصرة يتخللها 

( بأنها تعني مجموعة 727م: 7112ي عطية، علي الجمل، وعليه فقد عرفها كل من )يحي
على المستوى واألحداث التي وقعت باألمس القريب، أو تلك التي تقع في الحاضر القضايا والمشكالت 

 أو في مجاالت الحياة المختلفة. ،أو البيئي ،أو العلمي ،أو السياسي ،أو االقتصادي ،االجتماعي

ضوعات والمسائل وم( بأنها تعني القضايا المثارة والم7102وعرفها )عبداهلل الشمري،
وتكون حديث المجتمع وتؤثر فيه بصورة أو بأخري وبدرجات   واألحداث التي ينشغل بها الرأي العام
 متفاوته وتستحوذ علي إهتمام أفراده.

بأنها مجموعة من األحداث  Wilkinson,Johnw,1999)) كنسونيلكما ذكر جون و
والتي ترتبط بواقعهم وتشمل الحاالت، والظواهر، والتطبيقات التكنولوجية، المحيطة بالمتعلمين 

 جتماعية التي يواجهها المتعلمين في الوقت الحالي، أو في مستقبلهم.الوالقضايا ا

( بأنها تطلق علي القضايا واألحداث 9م:0991الجمل،علي وقد أوضح كل من )احمد اللقاني، 
وعالميٌا، ويطلق عليها العديد من أوقوميًا، أوالمشكالت التي تحدث علي كافة المستويات محليًا، 

المسميات مثل القضايا المعاصرة، أو الموضوعات الجارية، أو المسائل الجارية وتهدف توسيع دائرة 
 وبة لديهم.ـات المرغـن وتنمية العديد من العادات واإلتجاهالمعلومات العامة لدي المتعلمي

( إلي أنها تعني كل ما يحدث من تغيرات يومية في 611م:7108وأشار) محمود طنطاوي،
تجاهات الفرد أو نشاطاته المختلفة سواء ابيئة المتعلم المحلية أو ما يجاورها، ويكون له أثر في 

 ية أو السياسية.جتماعية أو الثقافالقتصادية أو االا
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( علي أنها تعني القضايا، أو اإلكتشافات، أو التطورات 01م:7100وأكد ) شفيق محمد،
العلمية، أو الظواهر التي لها إنعكاس علي المجتمع والتي حدثت في الماضي أو الحاضر ومازالت 

 ممتدة للمستقبل القريب.

المعاصرة في عملية التدريس يساهم بفاعلية في يتضح مما سبق أن توظيف مدخل القضايا 
ائها وجأإثارة العديد من القضايا ذات الموضوعات واألحداث المتباينة التي يعيش المتعلمين في 

  هتمام أفراد المجتمع سواء أكانت على المستوى المحلي، أو اإلقليمي، أو العالميإوتستحوذ على 
بحيث تصبح تلك  ،قتصادية والسياسية والثقافية والبيئيةالجتماعية واالوترتبط بمختلف المجاالت ا

عتماد عليه في تقديم الخبرات التعليمية للطالب مما يجعلها الالقضايا واألحداث هي المحور الذى يتم ا
 أكثر وظيفية ومعني في حياة المتعلمين. 

التربية الفنية  لالتجاهات التربوية المعاصرة في تدريس محققًاالمدخل التدريسي ويأتي ذلك 
الشاملة للمتعلمين وذلك من خالل توظيف أنشطة والتي تؤكد على الدور الرئيسي للفن في التربية 

ما يحيط بهم من قضايا التربية الفنية في إكساب الطالب الخبرة اإلنسانية وتنمية قدرتهم على إدراك 
وأحداث على المستوى المحلي، واإلقليمي، والعالمي، والتي تؤثر فيهم ويتأثرون بها بشكل مباشر أو 
غير مباشر، األمر الذى يساهم في تحقيق الشمولية المعرفية لديهم وينمي قدراتهم اإلبداعية ويطور 

رسة مهارات التفكير بأنماطه المختلفة ممامعارفهم الحسية والمعرفية واالجتماعية، ويحفزهم على 
مواقف التعليم والتعلم، وهو ما يتوافق أثناء  ...كالتفكير الناقد، والتحليلي، والتأملي، والمتشعب، وغيرها.

مع االتجاهات المعاصرة في تعليم الفنون والتي تؤكد على تفعيل ممارسة الطالب للعادات العقلية، 
اإلنساني وعيهم القيم االجتماعية لديهم، كما تسهم في تنمية أحاسيسهم ووتنمية القدرات االبتكارية، و

م المحيط بهم. وذلك في إطار تفعيل ـلمختلف القضايا واألحداث التي يشهدها مجتمعهم والعالوإدراكهم 
للفن الذى يعكس الواقع الملموس ويساهم في إيجاد حلول للمشكالت والقضايا الدور المحوري 

 أجل تحقيق القيم والطموحات اإلنسانية.المعاصرة، من 

 رة:ــاصـا المعـايـل القضـدخـدام مـة للتدريس باستخـربويـة التـاألهمي 

ا فيعبروا ـايـالموضوعات والقضيفسح مدخل القضايا المعاصرة المجال أمام المتعلمين لتأمل 
)محمد عبداهلل  ةـالتربوي األدبياتارت العديد من ـوأحاسيسهم تجاهها، وقد أشم ـوآرائههم ارـعن أفك

(، )سلطان بن علي 722-727: م7112، )يحي عطية، علي الجمل، (02-06م: 7117الخوالده، 
م: 7101، (، )فاطمة محمود وآخرون272م: 7102(، )أميرة محمد، 077-070م: 7107وآخرون، 

رة في ـا المعاصـمدخل القضاي األهمية التربوية الستخدام ( إلى619م: 7108(، )أمير إبراهيم، 626
 و التالي:ـعملية التدريس وذلك على النح

والظروف المحيطة اتجاهات الطالب وتنمية مهاراتهم في الربط الزماني والمكاني يساهم في تعديل  -
جمع المعلومات المرتبطة بها من مصادر مختلفة والتمييز بينها، وإدراك و بالقضية المطروحة 

 مستقباًل.داث ـبما ستكون عليه األحالتغيرات والتنبؤ 
د لدى الطالب من خالل تحفيزهم على التأمل في الجوانب واألبعاد ـفي تنمية التفكير الناق هميسا -

فيها،  نظرهمووجهات آرائهم  بداءوإ المناقشات، وإجراء عليهم ا المطروحة ـالمختلفة للقضاي
 والحقائق ووجهات النظر.قرارات بشأنها والتمييز بين اآلراء الواتخاذ 

تكوين الرأي واحترام الرأي التحليل، وقدرتهم على و والتفسير  الطالب على الفهمينمي قدرات  -
 اآلخر.

ادة البحث والمعرفة عن الجوانب ـيساهم في تنمية عادات واتجاهات متعددة لدى الطالب كع -
 وما تنطوي عليه من أحداث مما يكسبهم مهارات القراءة المطروحة، واألبعاد المرتبطة بالقضايا

من المهارات التي تساعدهم  ..، والمناقشة، والمالحظة، وغيرها...ـدة الناقو، التحليليةو التأملية،
 القدرة على إصدار األحكام الصائبة واتخاذ القرار. لديهموتنمي  ،على تنظيم وتقييم المعلومات
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رة بموضوعات المادة الدراسية يجعلها أكثر ـالمعاصا ـالدراسية فربط القضايالمادة يساهم في إثراء  -
 على اتجاهات الطالب نحوها.إيجابيًا بالواقع، مما ينعكس  ارتباطًاو ثراءًا

المعاصرة فإن توظيفه في تدريس ا ـلمدخل القضايوفقًا  من األهمية التربوية للتدريس قًانطالإ
مستويات التفكير العليا لدى الطالب، كما  لتنميةاستخدام الفن كقوة داعمة  فعليُّ التربية الفنية من شأنه أن

المحيط بهم مما ينعكس على تنمية قدراتهم االبتكارية أنشطة التربية الفنية بالواقع يساهم في ربط 
 هم.وتفكيرهم العلمي، ويتيح لهم الفرصة للتعبير عن مشاعرهم وأحاسيسهم تجاه القضايا المطروحة علي

 رة:ــــاصــا المعـــايــالقض لـالتدريس وفقًا لمدخ رــاييـــمع 

م مراعاتها عند ـاتفق العديد من التربويين على مجموعة من المعايير التي ينبغي على المعل
 استخدام مدخل القضايا المعاصرة في عملية التدريس، وذلك على النحو التالي:

جهة، واحتياجات المتعلمين وبناء شخصيتهم وحاجات الدراسية من الربط بين أهداف المادة  -
التي يعيشها ا والمشكالت ـم للقضايـمما يعمق فهمه ،المجتمع والبيئة ومشكالتها من جهة أخرى

 المجتمع من حولهم بصفتهم أفراد في هذا المجتمع.
توائها على ى نمو المتعلمين، والفروق الفردية فيما بينهم، واحلمستو  مالئمة القضايا المطروحة -

 خبرات ذات معني وقيمة وأهمية للمتعلمين.
 .يًا، وعالميًا، وإقليمًامحليانتقاء القضايا التي لها تأثير على مستويات المتعلمين المختلفة  -
في ندماج لإلإتاحة الفرصة لهم من التفاعل بين المعلم والمتعلمين من خالل  ًاكبيرًا قدرتحقيق  -

والنقد، وإصدار األحكام الموضوعية حول الجوانب واألبعاد المرتبطة والحوارات، المناقشات، 
 ة.ـادر مختلفـاه من مصـا في ضوء المعلومات المستقـبتلك القضاي

ا التي يقومون بدراستها، ـايـمعلوماتهم عن القضإتاحة المصادر التي يستقي منها المتعلمين  -
 ا.ـام بنوعيتهـواالهتم

 

 رة:ــاصـا المعـايـل القضــوء مدخــة في ضـة الفنيــدريس التربيـت اتـــمنطلق 

تجاه نحو بناء مداخل معاصرة لتدريس التربية الفنية، اللمحققًا يأتي مدخل القضايا المعاصرة 
الذى تستخدم فيه التربية الفنية المزدوج للفن في التربية والمرتبط بالتعليم بالفن الدور في تفعيل  همًاومسا

للحقائق النوعية والبيئية والثقافية واالجتماعية والسياسية وغيرها....، والتعليم في الفن كوسيط موصل 
المرتبط بمدى إسهام التربية الفنية في إكساب الطالب الخبرة اإلنسانية وتنمية قدراتهم على إدراك العالم 

 المحيط بهم.

 في تحقيق الدور المزدوجوعليه فإن فلسفة وأهداف مدخل القضايا المعاصرة تساهم بفاعلية 
للتعرف على جوانبها وأبعادها ا التي تثير اهتمام الطالب ـمن خالل تناول القضايف، في التربية للفن

حولها المتعددة والتي يتخللها إجراء المناقشات وإعطاء الفرصة لهم إلبداء آرائهم ووجهات نظرهم 
وتعمل على تنمية   نها تقدم مثيرات بصرية متعددةفإ ،والتفكير في إيجاد الحلول للمشكالت الناتجة عنها

وما ا ـالبصرية واللفظية التي تتضمنها تلك القضاياإلدراك والتفكير لديهم، وذلك من خالل تعدد الصيغ 
، والتي يمكن تدريب الطالب من خاللها على ذات جوانب وأبعاد متعددة  تنطوي عليه من مشكالت

ترجمة األفكار والمعارف اللفظية المرتبطة بها وبلورتها إلى رموز بصرية يعبروا من خاللها عن 
حيث ووجهات نظرهم تجاه الجوانب واألبعاد المختلفة المرتبطة بتلك القضايا   وأفكارهم آرائهم 

، والتحليل في م استخدام عمليات الوصف، والتفسيرمكنهكما يارة الترميز"،ـمن خاللها "مه ارسويما
البصرية إلي لغة لفظية يمارسوا من خاللها مهارة " فك الترميز" من خالل ممارسة  ترجمة الصور

عمليات التذوق والنقد الفني سواء ألعمالهم، أو أعمال زمالئهم التي عبروا بها عن الجوانب واألبعاد 
 وأعمال الفنانين الذين عبروا عن المشكالت المرتبطة بها.قضايا، المتعددة المرتبطة بتلك ال
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للتعبير عن مشاعرهم وأحاسيسهم تجاه الجوانب في إتاحة الفرصة للطالب أيضًا كما يساهم 
المتعددة المرتبطة بتلك القضايا، وهو ما يحقق مهمة التربية األساسية في تأكيد وتنمية قدرات واألبعاد 

الدور المحوري للتربية الفنية في  فعليُّاإلدراك والوعي الشامل للعالم المحيط بهم، والطالب على 
 ال سيما أن اإلدراك الحسي يشكل عمليات عقلية تتطلب ممارسة العديد من مهارات ؛تحقيق تلك المهمة

القي....وغيرها والتحليلي، والمتشعب، والع واالستداللي،والتأملي،التفكير بمختلف أنواعه كالتفكيرالناقد،
والعقلية وهو ما يعكس من أنواع التفكير التي تتطلب من المتعلمين استخدام العديد من المهارات الفكرية 

القيمة الجوهرية واألساسية للفن في التربية والتي تتحقق من خالل إسهام الفن والدور المتفرد له في 
 تنمية خبرة الطالب وفهمهم للعالم من حولهم.

 ا(:ــائصهـصـخ –ا ــومهـمفه –ا ـيتهـل )ماهـــقـادات العــــــع 

فالتعليم الناجح يوسع ويطلق  ؛لم يعد الهدف من التعليم إكساب المحتوى والمهارات فحسب
اإلبداع، ويدفعهم نحو ممارسة عمليات البحث والتقصي، والتحقق و ويقوى استعداد المتعلمين للتفكير

توظيف عمليات التعليم والتعلم في تنمية عادات العقل واالكتشاف وحب االستطالع، ويركز على 
"Habits of Mind"  إلتاحة وتشجعهم على االمتعلمين وتهيئة البيئة التعليمية التي تيسر لهم سبل لدى
ما يمتلكونه من قدرات القدرة على استخدام ر بأنماطه المختلفة بحيث يكون لديهم ممارسة عمليات التفكي

اًل من فلسفة عامة قوامها تعليم وتعلم أوسع وأكثر شمو قًانطالإفي مختلف جوانب الحياة، وذلك 
على المعلمين تدريب المتعلمين على ممارسة المهارات  لزامًاومن ثم كان  ، واستمرارية مدى الحياة

ة من خالل استخدام المداخل واالستراتيجيات التدريسية التي تدعم تلك ـادات العقليـالمرتبطة بتلك الع
عمليتي التي يتم من خاللها توظيف  المواقفقات، وتخطيط األنشطة التعليمية التي تهيئ لهم ـالمنطل
التكيف مع طبيعة العصر أحد متطلبات ي تنمية تلك العادات لدى الطالب باعتبارها ف م ـم والتعلـالتعلي

من ثم تأتي و ،الحالي، وأن تنميتها تتطلب تنمية مهارات التعامل مع المعرفة وليس امتالك المعرفة
عادات العقل كأحد المتغيرات الرئيسية التي تركز عليها الدراسات التربوية المعاصرة باعتبارها أهمية 

 لجميع المراحل التعليمية.ئيسيًا ر هدفًا

وقد ظهر مصطلح عادات العقل كاتجاه تربوي في أواخر العقد األخير من القرن العشرين، وتم 
ات المعرفية كنظريتي الذكاء، والذكاء الوجداني، اشتقاقه من إطار كبير مكون من مجموعة من النظري

ونماذج معالجة المعلومات، ونماذج ما وراء المعرفة، واألنماط المعرفية، والنماذج البنائية، ونظرية 
 (.602م:7119رجب عبد الحميد، جيهان الشافعي،  ) التعلم االجتماعي

إلى أنه عند التعامل مع هذا المصطلح ينبغي أن يتم التعامل معه  يةاألدبيات التربووقد أشارت 
كوحدة واحدة متكاملة وعدم فصله إلى شقين )عادة، وعقل( ألنه عند فصلهما تتحول )العادة العقلية( إلى 
)عادة سلوكية( أي مجرد نمط متكرر يخلو من الوعي والتفكير، كما يختلف مصطلح "العادة العقلية" 

مهارات التفكير ولكنه  أيضًاطلح "القدرات العقلية" فمن يمتلك القدرات العقلية فقط يمتلك عن مصأيضًا 
له، أما من يمتلك عادات العقل فإنه يمتلك اإلدارة والميل  زكنمط ممي تلقائيًاال يميل إلى استخدامها 
ة" مستمرة ادـ"ع وتصبح نمط مميز له وليس عند الحاجة فقط، بل تصبح ذاتيًا الستخدام تلك المهارات

 (.21م: 7102، ري(، )سعدية شك262: م7101ف، ولديه يمارسها دون عناء. )محمد عبد الرؤ

ل" بتعدد وجهات النظر التي تناولتها ـادات العقـوقد تعددت التعريفات التي تناولت مفهوم "ع
 (AAAS, Project 2016)م 7101لجميع األمريكيين حتى عام  علمية حيث عرفها مشروع الثقافة ال

بأنها العادات التي تهيئ الفرصة للمتعلمين، وتدربهم على اكتساب المهارات الالزمة للتعايش خارج 
 .(Dottin, E. 2014)المحيط المدرسي بنجاح 

بأنها نمط من السلوكيات  (Costa & Kallick, 2003:26)كل من كوستا وكاليك كما عرفها 
التفضيالت حول األنماط التي ينبغي استخدامها لى تحديد االختيارات، أوالفرد إ الفكرية الذكية التي توجه

 في وقت معين دون غيرها من األنماط.
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بأنها  (Goldenberg & Shteingold, 2002:2)وعرفها كل من جولدن برج وشتين جولد 
والبحث،  ،التفكيرمنهم المتعلمين أفعال معينة تتطلب نمط من السلوكيات الذكية التي يمارس من خاللها 

 والتأمل من أجل التوصل لحلول للمشكالت المعروضة عليهم.

( بأنها تعني أنماط السلوك الذكي التي تدير 216م:7102وقد ذكر )عبدالعزيز الشخص وآخرون، 
ألنماط معينة من التي تظهر عند مواجهته  وتنظم وترتب العمليات العقلية، والتي تنعكس على استجابات الفرد

شكالت التي تتطلب االستقصاء والتفكير والتأمل وتتحول هذه االستجابات إلى عادات بفعل التدريب الم
 والتكرار، وتبرز فيها المهارات الذهنية عند مواجهة المواقف أو المشكالت بسرعة ودقة.

( إلى أنها تعد بمثابة اتجاه عقلي للفرد يعطي سمة 662م: 7100كما أشار )حسام مازن، 
نمط سلوكياته تجاه جميع المواقف التي يواجهها في حياته، والتي يقوم من خاللها بتوظيف واضحة ل

 خبراته السابقة واالستفادة منها لتحقيق الهدف المطلوب.

واالتجاهات، ( بأنها تعني تركيبة من المهارات، 27م: 7102وأوضحت )سعدية شكري، 
دون الفكري والمعارف، والتجارب السابقة، والميول التي تساعد الفرد على تفضيل نمط من السلوك 

بصورة مستمرة سواء عند مواجهته للمشكالت الحياتية، غيره عندما يسند إليه أداء مهمة معينة، وذلك 
 أو عندما يريد الحصول على المعرفة.

 أنها تعني مجموعة المهارات، واالتجاهات، والقيم التي  (18م: 7101وقد ذكر )محمد نوفل، 
للمنبهات والمثيرات المقدمة له،  وفقًاالذكية الفرد من بناء تفضيالت من األداءات أو السلوكيات  تُّمكن

تقوده النتقاء عملية ذهنية، أو أداء سلوك من مجموعة من الخيارات المتاحة أمامه لمواجهة والتي 
 أو تطبيق سلوك بفاعلية والمداومة عليه. مشكلة، أو قضية،

( بأنها تعني دوافع واتجاهات الفرد التي توجهه الستخدام 692م: 7111كما ذكر )أيمن سعيد، 
 يريد الحصول على معرفة. ولة، أمهاراته العقلية بصورة مستمرة في جميع األنشطة الحياتية عندما يواجه مشك

يتضح أن عادات العقل تعني مجموعة من السلوكيات من خالل استعراض التعريفات السابقة 
بالمهارات واألداء  التي ترتبطوميول واتجاهات وقيم والواعية المتكررة لما يمتلكه الفرد من دوافع 

التفكير التي تنظم عمل العقل وآلياته بفاعلية عند مواجهة ات الذهنية وسلوكيات ـالعقلي واالستراتيجي
الحياتية التي يتعرض لها بحيث تؤثر والمشكالت والقضايا  مع مختلف المواقفخبرة جديدة، أو التعامل 
ه تجاه تلك المواقف، ومن ثم فإن امتالكها وتدريب المتعلمين على ممارستها ـعلى استجاباته وأداءات

يساهم في تهيئة بيئة إيجابية مناسبة ترتقي بعمليتي التعليم والتعلم، ويؤهل المتعلمين للتعايش مع 
 تغيرات الحياة المختلفة خارج حدود المدرسة، مما يؤصل لمفهوم التعلم من أجل الحياة.م

 ل:ــادات العقــــص عـائــصـخ 

 ل ــقـادات العـــون عـذين يمتلكـاص الـاألشخ ( أن9م: 7116أوضح )كوستا وكاليك، 
 يلي: ـائص تتمثل فيما ة من الخصـوعـبمجميتميزون 
 

يتمثل في اختيار السلوك الفكري المناسب األكثر مالئمة للتطبيق دون غيره من  :(Value)م ـالتقيي -
 .إنتاجًااألنماط الفكرية األقل 

 تتمثل في الشعور بالميل لتطبيق أنماط السلوك الفكري المتنوعة. :(Inclination)الميل أوالرغبة  -
اط سلوكية معينة ألفضليتها : وذلك من خالل اغتنام الفرص الستخدام أنم(Sensitivity)الحساسية  -

 عن غيرها.
التي تمكن الفرد من تطبيق : تعني امتالك المهارات األساسية والقدرات (Capability)القدرة  -

 أنماط السلوك الذكي المتعددة.
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العمل على تطوير األداء الخاص بأنماط : يتم عن طريق (Commitment)االلتزام أو التعهد  -
عملية التفكير ذاتها، والتأمل في أداء أنماط السلوكيات العقلية وتحسين  السلوك المختلفة التي تدعم

 مستوى هذا األداء باستمرار.
رارات والممارسات ـقـقالنية في جميع األعمال والـ: تعني استخدام الع(Policy)ة ـاسـالسي -

 واالرتقاء بمستواها وجعلها سياسة عامة للعمل ال ينبغي تخطيها.
 

 لتصنيف  وفقـًاة ـادات العقليــة بالعــارسات المرتبطـي والممـف المفاهيمـوصـال
 Costa, Kalaick"")كوستا وكاليك( 

، وقد تبنت الدراسة الحالية تصنيف "كوستا في األدبيات التربوية تعددت تصنيفات عادات العقل
 ة:ـاليـاب التـوكاليك" لألسب

 العلمية في مجاالت متنوعة.هذا التصنيف على نتائج العديد من األبحاث عتمد ا -
 ة.ـادات العقليـق العـرح، وتفسير، وتطبيـة في شـات دقـيعتبر من أكثر التصنيف -
مع جميع المراحل الدراسية وبحيث يمكن  يتناسبفي هذا التصنيف بما تم تحديد العادات العقلية  -

 ا.ـمالحظتها، وتسميتها، ونمذجته
لهذا التصنيف تتميز بالوضوح والمنطقية،  وفقًالعقل العديد من الدراسات على أن عادات اأكدت  -

 ويمكن ترجمتها بسهولة إلى عمل إجرائي.
يؤكد هذا التصنيف على تنمية التفكير بأنواعه المختلفة، والقدرة على حل المشكالت واتخاذ  -

مع ما يتوافق المهارات االجتماعية لدى المتعلمين، وهو  ساهم في التدريب علي القرارات، كما ي
 منطلقات وأهداف مدخل القضايا المعاصرة.

ستا وكاليك كولتصنيف  وفقًاوقد تناولت العديد من األدبيات التربوية وصف العادات العقلية 
(، 222-269م: 7101(، )محمد عبد الرؤوف، 12-17م: 7102حيث أشار كل من )سعدية شكري، 

(، )أحمد علي إبراهيم، 021-022م: 7108(، )أزهار محمد، 18-28م: 7108)غادة حمودة، 
 ، ويتجه الباحث في هذااداتـ( إلى تلك الع77-م: 7108(، )أماني محمد، 727-768م: 7108

ادات العقلية" بالشرح والتحليل من خالل محورين رئيسيين، ـالجزء من الدراسة إلى استعراض "الع
 وذلك على النحو التالي:

 ة.ـادة العقليــي للعـاهيمـالوصف المف 
 .الممارسات المرتبطة بالعادة العقلية 

 يـاهيمـف المفـوصــال
 ةـــليـقـادة العــــالع

 الممارسات المرتبطة بالعادة العقلية

 رةــابـالمث
persisting 

 
تعني السعي للوصول للهدف بمسئولية والتزام، ومنهجية 

داخلي قوي، وذلك من خالل التعرف على واضحة، ودافع 
قبات، ووضع استراتيجيات بديلة لحل المشكالت ـالع

بطريقة منهجية لتحليل المهمة، ومعرفة كيفية البدء، 
جمعها  مللعمل، والبيانات الالزوالخطوات الالزمة 

وتوليدها حتى تتحقق النتائج المطلوبة، ومن ثم فهي ترتبط 
 بعادة "المرونة".

 
عدم نتهاء منه وإلداء العمل حتى يتم اأاالستمرار في  -

 التراجع.
تكرار المحاولة عند اإلخفاق في أداء اإلصرار على  -

 عمل ما.
بعادها من زوايا أوتحليل المشكلة ودراسة جوانبها  -

 متعددة.
 وضع البدائل للتعامل مع المواقف المختلفة. -

 التحكم في االندفاع
Managing 
Impulsivity” 

 
قبل اإلقدام على أي عمل، والتفكير الدقيق قبل  التأنيتعني 

خطة ووضع البدء فيه، وتحديد األهداف المراد تحقيقها 
ورية على فعمل قبل البدء في التنفيذ، وتأجيل إعطاء أحكام 

، ووضع البدائل قبل التصرف تمامًا األفكار لحين فهمها
للتقليل من فرص الخطأ، وذلك من خالل جمع المعلومات 

م بجميع جوانب وأبعاد الموضوع والتأمل في الحلول لإللما
 البديلة.قبل تقديمها، واإلصغاء لوجهات النظر

 
 ات.ــاع التعليمـبـإت -
 ـات.يهـوجـم التـتفه -
 التأمل والتفكير قبل اإلقدام على أي عمل. -
 البحث عن البدائل الختيار أفضلها. -
 ة.ـالبديلول ـاع للحلـاالستم -
 على النتائج. القفزعدم االستعجال و -
 التأني وعدم إصدار األحكام الفورية. -
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 يـاهيمـف المفـوصــال
 ةـــليـقـادة العــــالع

 الممارسات المرتبطة بالعادة العقلية

 بتفهم وتعاطفاإلصغاء 
Listening with 

understanding and 
Empathy 

 
آرائهم نصات لآلخرين واحترام إلي حسن االستماع، وانتع

ب والتعايش معها ونظرهم والتجا تووجهاوأفكارهم 
إعادة  ، وإظهار التفهم والتعاطف معها والقدرة علىمؤقتًا

 صياغتها والتعبير عنها بدقة.

 
 التفاهم والتعاطف مع أفكار اآلخرين ومشاعرهم. -
 إعادة صياغة اآلراء واألفكار بدقة. -
 إضافة معاني أخرى لآلراء واألفكار. -
 تقدير وجهات النظر، ومشاعر اآلخرين. -

 التفكير حول التفكير 
 )ما وراء المعرفة(

Thinking about 
Thinking  

(Meta Cognition) 

 
و مهارات تفكير يمارسها الفرد، استراتيجية، أ تخطيطتعني 

وقدرته على ذكر الخطوات الالزمة لخطة عمله ووصف 
على تقييم مدى جودة  وما يحتاج لمعرفته، وقدرتهما يعرفه 

)وراء المعرفة( إلى مدى وعي الفرد خطته. وتشير 
، بمشكلةالمرتبطة لخطواته وقدرته على تجهيز المعلومات 

 ه.ـره، وتقويمـتفكيأو مهمة، والتأمل في مدى إنتاجية 

 
 التخطيط الجيد لالستراتيجيات الذهنية وتنفيذها. -
 التخطيط لمهارات التفكير، وتوليد أسئلة داخلية. -
بناء خرائط وتصميمات ذهنية في عمليات التخطيط  -

 م.ـة الخطط والتقييـومراقب
والعمليات الذهنية تقييم االستراتيجيات والخطط  -

 ا.ـونتائجه

 ةـر بمرونـالتفكي
Thinking Flexibly 

 
والبدائل المتعددة تعني االنفتاح على اآلراء والحلول 

المطروحة من والخيارات ورؤية األفكار والجديدة، 
أخرى ومتعددة وبصورة جديدة وخيال وجهات نظر 

تغيير األفكار وتعديل وجهات النظر مبدع، والقدرة على 
عند التعرض لمعلومات جديدة حتى إذا تعارضت مع 
المعتقدات الراسخة لدى الفرد، والنظر لألشياء من زوايا 
متعددة وتوفير بدائل وخيارات أخرى لمعالجة الموضوع 

 أو المهمة دون االقتصار على بعد أو مدخل واحد.

 
 مر ذلك.ألتغيير مسار التفكير عندما يتطلب ا -
 ة.ــومتنوعدة ـديـعار ـتوليد أفك -
 التفكير على اآلخرين والخبرات واألشياء.انفتاح  -
قراءة المعلومات قراءة متعددة من وجهات نظر  -

 ة.ـمختلف
 ة.ـر بديلـات نظـاد وجهـإيج -
التعامل مع أكثر من مصدر للمعلومات في وقت  -

 واحد.

 الكفاح من أجل الدقة
Striving for 
Accuracy 

 
وتفحص المعلومات تقان إتعني العمل المتواصل بحرفية و

للتأكد من صحتها ومراجعة وتفحص ما تم إنجازه للتأكد 
 من توافقه مع المعايير والقواعد التي ينبغي االلتزام بها.

 
 ان المهمة.ـالعمل بحرفية ومهنية إلتق -
العمل بالقليل من الجهد والتكلفة وأكبر درجة من  -

 ان.ـاإلتق
واإلخالص، الحرص على الموثوقية، والدقة،  -

 والوفاء في العمل.
يتم إنجازها  حتيعدم التوقف عن العمل على المهمة  -

 على الوجه األكمل.
 اختبار النتائج وتجربتها للتأكد من مستوى دقتها. -

 التساؤل وطرح المشكالت
Questioning and 
Posting Problems 

 
من شأنها أن تمأل الفجوات القائمة تعني طرح تساؤالت 

، وتوليد عدد من هو غير معروفوما هو معروف بين ما 
الوعي العميق بالمشكلة البدائل لحل المشكالت من خالل 

من حيث معرفة أسبابها، وأبعادها، وطبيعتها، وما يحيط 
 ة.ـول المناسبـبها من معلومات للتوصل إلى الحل

 
البحث عن المشكالت لممارسة العمليات الذهنية  -

 لحلها.
القيام بعمليات البحث واالستقصاء من مصادر  -

التي قد حلول للمشكالت المعرفة المختلفة إليجاد 
 تظهر.

جوانب وأبعاد مختلفة للمشكلة طرح أسئلة تتناول  -
 والقضية.أ

لمزيد من التفكير والبحث طرح أسئلة متنوعة  -
 ة عليها.ـلإلجاب

 ات.ـات واالختالفـالتمييز بين التشابه -

السابقة  تطبيق المعرفة
 على األوضاع الجديدة
Applying Past 

knowledge to New 
Situation 

 
المعارف والمهارات السابقة في تعني استرجاع مخزون 

مختلف المواقف الحياتية واالستفادة من الخبرات 
والتجارب السابقة سواء أكانت إيجابية أم سلبية لتطبيقها 

دليل يوجه واعتبارها بمثابة على المواقف الجديدة 
تصرفات الفرد ويطور من أدائه في المواقف الالحقة، 

 م".ـــلـعـادة تعني "التــومن ثم فهذه الع

 
 اة.ـم الكثير من التجارب والمعانـتعل -
السابقة وتطبيقها على األفكار والخبرات تطوير  -

 دة.ـاع الجديـاألوض
استخدام أسلوب المتشابهات في فهم المشكلة الحالية  -

 ي.ـرفـالحل من المخزون المعالختيار 
ة بعالقة تعمل على ـرات السابقـالربط بين الخب -

 .معًاة ـاستمرار سلسلة الخبرات الذهني

التفكير والتواصل بوضوح 
 ودقة

Thinking and 
Communication 
with Clarity and 

Precision 

 
ار إلى ـر، وترجمة األفكـة والتفكيـالربط بين اللغ تعني

ال بصورة ـور وأشكـة، أو صـة أو منطوقـمكتوبعبارات 
 وح.ـة ووضـة وسالمـرة بدقـر عن الفكـة تعبـمرئي

 
ووجهات النظر بكلمات عن اآلراء، واألفكار التعبير  -

 ة.ـرية واضحـردات بصـة، أو مفـقليل
التعبير عن اآلراء واألفكار بانفعاالت بسيطة  -

 ومة.ـومفه
ة، أو ـلفظيتلخيص األفكار في صورة دالالت  -

 رية محددة.ـبص



444 
(AmeSea Database – ae – July- 2020- 0432) 

 
 

 يـاهيمـف المفـوصــال
 ةـــليـقـادة العــــالع

 الممارسات المرتبطة بالعادة العقلية

جمع البيانات باستخدام 
 جميع الحواس

Gathering Data 
Through All 

Senses 

 
واستيعابها عن طريق الحواس تعني مالحظة األشياء 

المختلفة )السمع، والبصر، واللمس، والشم، والتذوق( 
وتتضمن قدرة الفرد على استخدام حواسه بيقظة الستيعاب 

في بيئته، فمعظم التعلم اللغوي والثقافي كل ما يحيط به 
والمادي يشتق من البيئة أي محاولة اإلدراك باستخدام أكثر 

ف، والتوصل إلى بيانات أكثر ـمن حاسة لتحليل المواق
 وأقل عرضة للنسيان.،ًابقاء

 
والمحسوسة تحليل األشياء المسموعة والمرئية  -

م معرفية للوصول إلى نظاوالملموسة إليجاد عالقة 
 رفي.ـمع

 امتالك قنوات حسية مفتوحة مع البيئة بكافة فاعليتها. -
التعامل مع البيئة كميدان معرفي مفتوح يطور  -

 إدارات الذهن المختلفة وعملياتها.
توظيف الحواس المتعددة وإدارتها لخدمة العمليات  -

الذهنية فيما يطلق عليه بانوراما التفكير الحسي 
 ومنظمة ومرتبة.للتوصل إلى أفكار متعددة 

 اإلبداع والتصور واالبتكار
Creating, 

Imagining and 
innovating 

 
 إطالقمن القوالب النمطية، و المتحررتعني التفكير 

إمكانات اإلبداع وتصور الفرد لنفسه في أدوار مختلفة 
ومواقف متنوعة والبحث عن طالقة األفكار وممارسة 

حلول وبدائل للمشكالت بطرق التصور البصري وإيجاد 
مختلفة وذلك بفحص البدائل من زوايا متعددة والسعي 
لتحقق المزيد من الطالقة، والجدة، والبساطة، والحرفية، 

 والجمال، والتوازن.

 
 والمتغيرات.التعامل مع العديد من البدائل  -
 توليد أفكار جديدة غير معروفة من قبل. -
 المعروفة.إظهار استخدامات جديدة لألشياء  -
خرين، وآرائهم، ووجهات اآلاالنفتاح على أفكار  -

 نظرهم. وكذلك على بيئات متعددة.
وضع تصورات لحلول المشكالت قبل ممارسة  -

 حلها.

 ةـة بدهشـاالستجاب
Responding with 

Wonderment 

 
تعني متعة التعلم والحرص على مواصلة التعلم مدى 

اإلقدام ، وواستمتاعالحياة، وممارسة مهارات التفكير بحب 
حل المشكالت ونحو ممارسة عمليات البحث والتقصي 

بحماس ودافع ذاتي من الفرد، وإظهار التعجب عند تلقي 
وأبعادها، جوانبها يتم إكتشاف معلومات جديدة حتى 

مواجهة المشكالت  عندوالشعور بالمتعة واإلثارة 
واالستجابة للقدرات،  ًاتحديوالتجريب باعتباره والغموض 

ف بالفكرة ـللمهمات بحماس فالحماس رفيق النجاح والشغ
 عن التميز بها.ينبيء أو المهمة 

 
االستمتاع بالتحدي الذهني لبحث جوانب وأبعاد  -

 وإيجاد حلول لها. ،المشكلة أو القضية المطروحة
 اة.ــدى الحيـم مــلـعـتـم للــداد الدائـاالستع -
األسباب وما وراء الشغف وحب االستطالع لتقصي  -

 ا.ـايـالقض

رة ــاطـى المخـدام علــاإلق
 ةـالمحسوب

Taking 
Responsible Risks 

 
االنطالق في أداء المهمة أو التجربة وإقدام الفرد تعني 

على المخاطرة في مواقف غير معروف نتائجها دون 
تردد، ولكن من خالل توظيف خبراته السابقة، واعتماده 

نطالق إلى إلقوي لديه ل دافععلى بيانات مؤكدة، ووجود 
تصور مسبق وذلك من خالل وضع  ،ما وراء التفكير

ي في النجاح المترتب على أداء المهمة والتفكير بشكل إيجاب
بشكل سلبي الذى الذى ستحدثه أكثر من التفكير غييروالت

 يدفع للتراجع وال يحقق النجاح.

 
التفكير في النجاح المرتبط بالجهد، وعدم الخوف من  -

 الفشل.
 ة.ــذهنيـرة الـــامـالمغـباع ـمتـاالست -
 قدة.ـاكل المعـام المشـعلى اقتح ذهنيًاإجبار النفس  -
امتالك البصيرة لمعرفة عناصر المخاطرة  -

 ا.ـونواتجه
التعرف على الحكمة والصواب من خالل التعرض  -

 رة والفشل.ـللمخاط
على مخزون المعرفة الذهنية واستحضار السيطرة  -

 المراد منها عند الحاجة إليه.
 ة.ـرة الذهنيـالرغبة المستمرة في المغام -

 الدعابةروح إيجاد 
Finding Humor 

 
تفهم تعني إعطاء قيمة كبيرة المتالك روح الدعابة، و

القدرة على المرح والبهجة أثناء دعابات اآلخرين، و
 المواقف باكتشاف مواضع أصيلة ومبهجة مثيرة للمرح.

فالدعابة تجعل عملية التعلم أكثر فاعلية وإيجابية، وأقل 
عند الخطأ، كما تثير الدافعية للتعلم وتجعل عملية  طًاإحبا

التعلم أكثر متعة وإثارة وتحدث نوع من الدهشة أثناء 
تدفع للتساؤل وإثارة المشكالت حول و ،عملية التعلم

 المواقف أو األفكار التي تم استدعائها.

 
 القدرة على الضحك من المواقف ومن النفس. -
 الفكاهة.رح وإيجاد روح ـالميل الدائم للم -
 ال.ـــيـان للخـــعنـالق الــــإط -
 م.ـإيجاد مواضع للمرح والبهجة أثناء عملية التعل -
 ة.ــا مختلفــوم وزوايـــع من مفهـــواقــة الــرؤي -

 التفكير التبادلي
Thinking 

Interdependently 

 
في والتواصل مع اآلخرين العمل الجماعي يعني 

يسهم فيه كل فرد بفكرة مجموعات، فالعمل الجماعي الذى 
بجودة  هاومعلوماته ألداء مهمة معينة يتم إنجاز ،ودقته

حيث يجعله  هعالية وبصورة أسرع مما يعمل الفرد بمفرد
أكثر قدرة على التفكير والتفاعل والترابط والتواصل، كما 
يجعله أكثر حساسية وقدرة على تبرير األفكار واختيار 

غذية الراجعة والنقد مدى صالحية الحلول، وتقبل الت
م التفسيرات يومعرفة كيفية تفكير اآلخرين وتقد

 والفرضيات وبناء األفكار على أفكار اآلخرين.

 
 م.ــــازهـــم وإنجـرهــن تفكيـريـة اآلخـاركـمش -
 اآلخرين من خالل التفاعل معهم. أفكارتطوير  -
من ما لديهم االنفتاح الذهني على أفكار اآلخرين و -

 حلول وبدائل.
واعتبار العمل في مجموعات مكافأة تجنب الوحدة،  -

 ار.ـر األفكـذهنية لتطوي
بما يتوافق مع تفكير اآلخرين حينما التفكير تطوير  -

 يجتمعون للتفكير.
 ة.ـر من زاويـد من أكثـوع الواحـاول الموضـتن -
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االستعداد الدائم للتعلم 
 المستمر

Learning 
Continously 

 
والتعلم، وتطوير الذات. وذلك من تعني التحسين والنمو، 

خالل البحث عن المعرفة واالعتراف الدائم بالحاجة 
للمزيد من العلم والمعرفة وأنه ال حدود للعلم، وال اكتفاء 
منه، واالعتراف كذلك بالقصور في المعرفة. مما يولد 

 م.ـنزعة ذاتية لدى الفرد للتعلم المستمر والبحث الدائ

 
 ارف.ــر عن المعـوالمستمم ـالبحث الدائ -
 ة، والتعلم المستمر.ـز لطلب المعرفـالتحف -
 دة.ـرات جديـالسعي الكتساب خب -
البحث الدائم عن التطوير الذهني، وممارسة عمليات  -

 تعقيدًا.ذهنية أكثر 
السعي الدائم للتغيير والتعديل، والعناية بتطوير الذات  -

 ونمو اإلمكانات واالستعدادات.
التي تحفز على البحث وجمع طرح التساؤالت  -

المعلومات وإجراء التجارب من أجل الحصول على 
 إجابات ونتائج.

 وء ـــي ضـة فـادات العقليـــة العـة وتنميـة الفنيـربيـالتـة بين تـدريس ــالقــالع
 رة:ــاصـايا المعـل القضـدخـم

االجتماعية المعاصرة على ربط المتعلمين بالقضايا والمشكالت يعتمد مدخل القضايا 
واالقتصادية والسياسية والبيئية المطروحة على المستوى المحلي أو اإلقليمي أو العالمي، ومن ثم فهو 

الشاملة والذى تستخدم فيه التربية الفنية كوسيط موصل للحقائق يحقق الدور الوسيطي للفن في التربية 
الدور األساسي للفن في التربية الشاملة والذى تسهم التربية  أيضًا بيئية والثقافية، كما يحققالنوعية وال

تهم على إدراك الفنية من خالله في إكساب المتعلمين الخبرات اإلنسانية وتنمي وعيهم وتزيد من قدرا
 وما يموج به من قضايا وأحداث.العالم المحيط بهم 

فإن توظيف مدخل القضايا المعاصرة في تدريس التربية الفنية من شأنه تدريب وعليه 
المتعلمين على العديد من الممارسات التي تتطلب منهم فهم الجوانب واألبعاد المختلفة لتلك القضايا 
وما تنطوي عليه من مشكالت، وجمع البيانات والمعلومات المرتبطة بها من مصادر متعددة وتكوين 

البيانات  تلكبين ما تم جمعه من بيانات ومعلومات وخبراتهم السابقة، والتأمل فيما وراء  عالقات
الوصف، والتحليل، والتفسير، واالستنتاج، واالستدالل، وكذلك ممارسة عمليات ووالمعلومات، 

 الناقد، والتأملي، والموضوعي، والمتشعب،و البصري،ممارسة عمليات التفكير بأنواعه كالتفكير
ما تتضمنه تلك القضايا من مشكالت، ووضع بدائل لمعالجة  لوذلك من أجل اقتراح الحلو يرها....وغ

يساهم بفاعلية في تنمية العادات  مما متعددة لتلك الحلول ومناقشتها وتقييمها التخاذ القرارات بشأنها
ن حيث يذكر ماكلين عليه االتجاهات التربوية المعاصرة في تدريس الفنو تؤكدما  وهوالعقلية لديهم 

"Macklin"  المواد  يسالذى يركز على استخدام الفن كأداة، لتدرإلى أنه ينبغي أن يتم تغيير االتجاه
ر البرامج المرتبطة رينبغي أن تتح، كما أو استثماره في أوقات الفراغ فحسبالدراسية األخرى، 

بتعليم الفنون من التركيز على المنتج الفني فقط سواء أكان في صورة معلومة نظرية، أو عنصر 
أو نفعي واالنتقال إلى التأكيد على الدور المحوري في تدريس التربية الفنية والمرتبط بتنمية جمالي 

التي ي سوف يكتسبونها والعمليات العقلية المهارات الفكرية والعقلية للمتعلمين والخبرات المتعددة الت
 .المرتبطة بأنشطة التربية الفنية يمارسونها خالل المواقف التدريسية

مواقف تدريسية  بتخطيط تدريس التربية الفنية توظيف مدخل القضايا المعاصرة في يرتبط و 
قيام المتعلمين بالعديد من الممارسات الخاصة بعمليات البحث، والتأمل، والتفكير، وإبداء تنطوي على 

المرتبطة بالقضايا المعاصرة، األبعاد المختلفة واآلراء، وتقييم النتائج، والتعاطف مع الجوانب، 
مع آراء العديد يتوافق  وهو ماالمتعددة،وتقمص األدوار التي تمكنهم من التفاعل والتعايش مع أحداثها 

طبيعة العملية  في هذا اإلطار أنSuzanne Langer" " النجر من التربويين حيث أوضحت سوزان
وما يحيط به من أحداث في كونها تتمثل في صيغتين إحداهما المعرفية التي يدرك بها اإلنسان الكون 

وتؤدي إلى نتائج منطقية الصيغة المنطقية التي تعتمد على األساليب العلمية والتجارب اإلحصائية 
الحدسية التي يتم اكتسابها من خالل األحاسيس التي يتعامل معها الفن من خالل عامة، و الصيغة 

للمخ  األيمنو األيسرويتوافق ذلك مع عمل الجانبين  ،رمزيًاالتأمل الروحي وترجمتها لجعلها مدركة 
ينبغي أن يتم التركيز على تنميته خالل تدريس التربية الفنية وما يرتبط بها وهو ما  ،في العقل المتزن
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أهمية دور التربية الفنية  علي" "Rudolf Arnheimرودولف أرنهايم  وقد أكدمتنوعة، من أنشطة 
في تقديم المحتوى الذى يساهم في تنشيط الوعي واإلحساس لدى المتعلمين بمختلف القضايا 

ف الحياتية من خالل تقديم المفاهيم المرتبطة به بوسائل غير لفظية مما ينمي والمشكالت والمواق
تختلف وتتكامل مع اللغة اللفظية والرقمية  التياإلدراك والتفكير لديهم من خالل الخبرات البصرية 

ممارسات عقلية يستخدم فيها التي تؤكد عليها الثقافة والتعليم المعاصرين، فاإلدراك يشتمل على 
ومن ثم  ،المتعلمين مهارات عقلية متعددة، ويتحقق من خاللها مفاهيم تؤكد معاني مرتبطة بها

ينطلق منها، والمفاهيم تتكون وفاإلدراك يترتب على التفكير والتفكير يتطلب وجود مفاهيم يستند إليها 
 .ًامعمن صيغ لفظية أو بصرية، أو كليهما 

ادات العقل في ضوء ـالتربية الفنية ، وتنمية عويوضح الشكل التالي العالقة بين تدريس 
 رة.ـا المعاصـمدخل القضاي
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بالقضايا والمشكالت وثيقة  عندما يرتبط  التربية الفنيةتأسيسًا علي ما سبق فإن تدريس 

المتعلمين والمثيرة الهتماماتهم فهو بذلك يتوافق مع المبدأ الذى يؤكد على دور الفن الصلة بحياة 

العقلية لعديد من السلوكيات اة" حيث يتيح للطالب ممارسة ـكمدخل لإلدراك الشامل للعالم "الكوني

وتفسير الجوانب واألبعاد المرتبطة بها واستخالص النتائج ومناقشتها  وتحليلدراك إمن  همالتي تمكن

استخدامهم للجانب األيمن من خالل التعبير عنها  يُّفعل مستخدمين الجانب األيسر من الدماغ، كما 

تمكنهم من ترجمة المعارف  برؤية فنية يمارسوا من خاللها مهارات التفكير، والتدوين البصري التي

واألفكار التي توصلوا إليها من خالل السلوكيات العقلية التي مارسوها وبلورتها في صورة عناصر 

على  التعرفم من ـورموز بصرية تعد بمثابة لغة كونية يتمكن كافة البشر على اختالف أجناسه

ق أحد الوظائف الجوهرية للفن جوهرها ومضمونها واإلحساس بها والتعايش معها، ومن ثم فهو يحق

رسالة  فعل، وهو ما يُّكأسلوب للتعبير عن المشاعر واألحاسيس اإلنسانية والتعبير عنها برؤية فنية

في اإلحساس بالقضايا والمشكالت واإلحساس بحجم  جمعيًاالفن اإلنسانية نحو مشاركة البشرية 

المعاناة التي يتعرض لها البشر في شتي بقاع الكون مما يعد بمثابة دافع لهم نحو التحرك إليجاد حلول 

لها، ويؤكد الدور المحوري للفنون كإحدى القوى الناعمة في تقديم الحلول ومعالجة العديد من القضايا 

 المعاصرة.

 

 :يــار العملـــاإلط: ًاـثاني
من المحاور التي تم تناولها بالشرح والتحليل خالل اإلطار النظري، فإن الباحث يتجه قًا نطالإ

 ي :ـالـ، وذلك علي النحو التفي هذا الجزء من الدراسة إلى إعداد البرنامج المقترح

 

 رح:ــج المقتــرنامـس البـأواًل: أس 

 ة:ـاليـوء األسس التـرح في ضـرنامج المقتـداد البـتم إع

 

 رة.ــا المعاصــل القضايــداف مدخـــة وأهـــفلسف -

 المعاصرة. اـــايــالقضر التدريس وفقًا لمدخل ـاييــمع -

 منطلقات تدريس التربية الفنية في ضوء مدخل القضايا المعاصرة. -

 عادات العقل.العالقة بين تدريس التربية الفنية في ضوء مدخل القضايا المعاصرة، وتنمية  -

 ة.ـة المتنوعـالتعليميائط ـتقديم األنشطة التعليمية المناسبة، والوس -

 لتنوع األهداف التي يسعى البرنامج لتحقيقها.تبعًا تنوع وتعدد استراتيجيات التدريس  -
واقعية البرنامج من حيث متطلبات تنفيذه، حيث روعي عند إعداده أن تكون متطلبات تنفيذه  -

 وذلك من حيث التوقيت الزمني واإلمكانات الالزمة لتنفيذ األنشطة.واقعية وممكنه، 
 

 رح:ـج المقتــرنامـات البـ: مكونثانيًا
 

 تم إعداد البرنامج المقترح في ضوء األسس السابقة، وقد اشتمل علي المكونات التالية:     
 

 ج:ـــامـرنـالب فداــــهأ 

 يهدف البرنامج إلى ما يلي:

المرحلة الثانوية على ممارسة المهارات المرتبطة بعادات العقل من خالل تدريب طلبة  -
 أنشطة التربية الفنية القائمة على مدخل القضايا المعاصرة.
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تدريب الطالب على ممارسة عمليات التأمل وتقصي األسباب وما وراء األحداث والقضايا  -
 المطرحة عليهم خالل أنشطة التربية الفنية.

 البصري ورؤية القضايا المطروحة عليهم من زوايا متعددة. للتفكير لطالب إتاحة الفرصة ل -
الناقد، والتأملي، و البصري، تهيئة المواقف التي تتيح للطالب ممارسة مهارات التفكير -

والتحليلي، والمتشعب، والموضوعي، والعالقي،.....وغيرها، من خالل دراسة الجوانب 
 وحة.واألبعاد المرتبطة بالقضايا المطر

ب واألبعاد نتشجيع الطالب على توليد أفكار متعددة، وإيجاد بدائل متنوعة لمعالجة الجوا -
 المرتبطة بالقضايا المطروحة عليهم.

 ة.ـا المطروحـتحفيز الطالب للتعامل مع مصادر متنوعة لدراسة جوانب وأبعاد القضاي -
 بعاد المتعددة المرتبطة بها.عن القضايا المطروحة عليهم واأل يًابصرتشجيع الطالب للتعبير  -
دى الطالب أثناء ممارستهم ألنشطة التربية الفنية ـم لـة التعلــزز متعـتهيئة المواقف التي تع -

 .في ضوء مدخل القضايا المعاصرة
 

 دريس:ـات التـاستراتيجي 

 
 :المقترح على االستراتيجيات التدريسية التالية البرنامج اعتمد الباحث في تنفيذ أنشطة

ة، ـة الجماعيـالت، المناقشـل المشكـم على حـم القائـرة، التعلــاظــاوني، المنـم التعـ، التعلالذهنية رائط ـخال)

 ة، العصف الذهني(.ـرح األسئلـط

 للمعايير التالية: وفقًا وقد تم اختيار استراتيجيات التدريس
 عليهم.ا المطروحة ـالب من خالل القضايـرات الطـالمساهمة في إثراء خب -

تحفيز الطالب على الفهم والتعمق في جوانب وأبعاد القضايا المطروحة عليهم من خالل  -

 م.ـم والتعلـة خالل مواقف التعليـالعقلي للعـادات همممارست

 م.ـاط تعلمهـمراعاة الفروق الفردية بين الطالب، والتنوع في أنم -

إثارة حواس الطالب وأفكارهم وعواطفهم وخياالتهم تجاه القضايا المطروحة للتعبير عنها  -

 وبصريًا.، لفظيًا

إتاحة الفرصة للطالب للتأمل في القضايا المطروحة، وممارسة مهارات التفكير المختلفة في  -

 مناقشة الجوانب واألبعاد المرتبطة بها.

المشكالت المطروحة والمرتبطة بواقعهم تحفيز الطالب على إيجاد حلول للقضايا و -

 ومجتمعهم.

عن الجوانب واألبعاد المختلفة للقضايا  يًا، وبصرلفظيًاإتاحة الفرصة للطالب للتعبير  -

 المطروحة.

م التعاوني، والعمل الجماعي التشاركي خالل ممارسة األنشطة ـإتاحة الفرصة للطالب للتعل -

 الفنية.

 

 م:ــويـقـل التـائـأساليب ووس 

من مكونات البرنامج المقترح، ولذلك فقد تم اختيار أساليب التقويم  أساسيًا نًايعد التقويم مكو

 :ةـددات التاليـوء المحـه في ضـووسائل

 ج.ـامـرنـداف البـــم بأهـويـقـاط التـارتب -

 لمستوى األهداف المراد تحقيقها. ماًلأن يكون التقويم شا -
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 لما يلي:وفقًا م المستخدمة في كل نشاط ـويـتحديد أساليب التقتم 

 .طبيعة المحتوى الخاص بالنشاط والمرتبط بنوعية القضية المطروحة 

 ة بها.ـة، والممارسات المرتبطـادات العقليــة العـوعيـن 

 .التفاعالت بين )المعلم والطالب(، أو بين )الطالب وبعضهم( أثناء مراحل تنفيذ النشاط 

 

ق من قالتقويم ووسائله، والتي يمكن من خاللها الحكم على مدى ما تحساليب أكما تم تحديد 

 لما يلي: وفقًاوذلك   ،أهداف البرنامج

 

 وذلك للتعرف على الخبرات السابقة للطالب حول موضوعات البرنامج م القبلي:ـويـالتق 

 تطبيقه. وتحديد مستواهم المبدئي قبل المقترح،

 :)وهو التقويم المصاحب للبرنامج المقترح أثناء تنفيذه وذلك  التقويم التكويني )البنائي

 ، وقد تم ذلك من خالل ما يلي:تطبيقهلتقويم أداء الطالب أثناء 

 .نشاط من أنشطة البرنامج الخاصة بكلفحص أعمال الطالب  -

 .ج ـم للبرنامـاء دراستهـة أثنـة الشفهيـه األسئلـتوجي -

 راء عملية التقويم الخاصة بكل نشاط.تقديم التغذية الراجعة للطالب عقب إج -

عقد لقاءات فردية، وجماعية مع الطالب المشاركين في البرنامج الستقصاء اتجاهاتهم نحو  -

 البرنامج ومدى فعاليته.

 :)وذلك عقب االنتهاء من تطبيق البرنامج المقترح، وذلك  التقويم الختامي )النهائي

 ه.ــفي تحقيق أهداف هـفعاليتللتعرف على مدى 

 

 رحـج المقتــة لتنفيذ البرنامـة الزمنيــالخط: 

 

في ضوء الوزن  ه، تم وضع الخطة الزمنية لتنفيذ عقب االنتهاء من إعداد البرنامج المقترح

رة ــالهج –ر ـــ)التنمالنسبي لألنشطة المرتبطة بالقضايا الثالثة التي تم تناولها خالل البرنامج 

، مع مراعاة طبيعة المحتوى الخاص ي(ـالتواصل االجتماع لـسلبيات وسائ –ة ــر الشرعيـغي

بكل نشاط، واالستراتيجيات التدريسية المستخدمة في تنفيذه، وإمكانية تنفيذ الخطة الزمنية، 

 الخطة الزمنية لتنفيذ البرنامج المقترح. الجدول التالي ويوضح

 عدد  جــــة البرنامــأنشط جــامـوى البرنـمحت

 المقابالت
 زمن 

 المقابلة

 رؤية بصرية ألنواع التنمر ومظاهره. اط األول:ـالنش - ه، ومظاهرهـ..أنواعرــالتنم 

 رؤي تشكيليــة .التنمــر...النشاط الثاني:  -

7 

7 

 دقيقة 21

 دقيقة 21

 اة.ـــب النجــراكـم النشاط األول: - ةـــر الشرعيـرة غيـــالهج 

 الشرعية.إنفوجرافيك الهجرة غير  النشاط الثاني: -

7 

7 

 دقيقة 21

 دقيقة 21

  وسائل التواصل سلبيات

 ي.ـاإلجتماع

 خريطة ذهنية إليجابيات... وسلبيات  النشاط األول: -

 وسائل التواصل اإلجتماعي.                   

 وسائل  النشاط الثاني: مبادرة فنية للتوعية بسلبيات -

 .التواصل االجتماعي           

7 

 

7 

 دقيقة 21

 

 دقيقة 21

 

 رحـج المقتـامـة لتنفيذ البرنـة الزمنيـح الخطـ( يوض8دول )ـج
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   عالميًا

 

   

 
 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  
   

 
 

 النوعية البيئية الثقافية

 االجتماعية السياسية
  

 

 

 
  

 

 
  

 

 

 



444 
(AmeSea Database – ae – July- 2020- 0432) 

 
 

 رح:ــج المقتــوى البرنامــمحت 

 –ر ـالتنموتتمثل في ) ،يتضمن البرنامج المقترح ثالثة قضايا تتمحور حولها عملية التدريس

كل قضية على أنشطة تتضمن وتشتمل ، االجتماعي(سلبيات وسائل التواصل  –الهجرة غير الشرعية 

مواقف تعليم وتعلم يتم من خاللها توظيف االستراتيجيات التدريسية في تدريس المحتوى الخاص بكل 

 ، وقد جاءت أنشطة البرنامج المقترح على النحو التالي:الطالبنشاط لتنمية عادات العقل لدى 

 رــــة التنمــأواًل: قضي

 (رهـواع التنمر ومظاهـرية ألنـرؤية بصالنشاط األول )

 

 قادرًا على أن:طالب عقب انتهاء النشاط يكون كل  :هداف النشاطأ 

 ر.ــوم التنمــج مفهـيستنت -

 يميز بين أنواع التنمر ومظاهر كل نوع. -

 .يفسر أسباب انتشار مظاهر التنمر في المجتمع -

 يوضح اآلثار االجتماعية، والنفسية، واألخالقية لظاهرة التنمر. -

 حلول للقضاء على التنمر.يقترح  -

 معالجة ظاهرة التنمر. نحويعبر عن رأيه في دور الفن  -

يعبر بالرسم عن االستنتاجات والتعميمات واألفكار التي استخلصها من خالل دراسته لجوانب، وأبعاد  -

 القضية.

 دقيقة(. 91)مدة المقابلة  –مقابلتين يتم تنفيذ النشاط خالل : الزمن 

 التربية الفنية: حجرة المكان. 

 اللفظي، والجسدي، واألسرى، والعرقي، عن مظاهر التنمر مجموعة من الصور المعبرة : الوسائل التعليمية(

 .واالجتماعي، واإللكتروني(

 أوراق عمل للتدوين – : جهاز العرض )الداتاشو(ةـاألدوات المستخدم. 

 فلوماستر....( –باستيل  –( ألوان )مائية 62×  72اسكتشات كانسون بمساحة ): الخامات المستخدمة. 

 استراتيجية تدريس النشاط
 يوزع المعلم بطاقات فارغة على الطالب للتدوين. -

يعرض المعلم على الطالب مجموعة من الصور التي تعبر عن مظاهر التنمر المختلفة بواسطة جهاز العرض  -

 )الداتاشو(.

   

 (5شكل ) (4شكل ) (3) شكل

 
 

 

 (2شكل ) (7شكل ) (6شكل )
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ن عناصر، ويطلب منهم كتابة وما تحتوى عليه م عليهم، في الصور المعروضةيوجه المعلم الطالب للتأمل  -

 رهم نحوها.ـتعليق، أو أكثر يعبر عن محتوى، ومضمون الصورة، ومشاع

 الصور، والتدوين في أوراق العمل الموزعة عليهم.( دقيقة( لتأمل 71يحدد المعلم للطالب ) -

عقب انتهاء الزمن المخصص لتأمل الصور المعروضة بتقسيم الطالب إلى مجموعات بحيث يقوم المعلم  -

طالب، ويطلب من أعضاء كل مجموعة مناقشة ما قام كل طالب منهم بتدوينه ( 2-6تتكون كل مجموعة من )

 إلى ما يلي:هم وخالل ذلك يوجه( دقيقة للمناقشة، 02لهم )في ورقة العمل الخاصة به، ويتيح 

 م البعض.ـلبعضه بإنصـاتاع ـاالستم 

  ،والمالحظات، واآلراء، واالنطباعات الخاصة بكل طالب تجاه الصور المعروضةاحترام التعليقات. 

الطالب  يطرح المعلم علىات، ـة للطالب في المجموعـالزمن المخصص للمناقشة الجماعياء ـعقب انته -

 ة:ـاؤالت التاليـالتس

 ر؟ـرة التنمــم عن ظاهـما مفهومك 

 ما أسباب انتشار ظاهرة التنمر في مجتمعنا؟ من وجهة نظركم ... 

 ار المترتبة عن انتشار ظاهرة التنمر في مجتمعنا؟ـما رؤيتكم لآلث 

  عليه التنمر؟ يقعما تصوركم لحجم المعاناة التي يعانيها الشخص الذى 

  رة التنمر؟ـاهـفي معالجة ظدو مؤثر  هاأن يكون ل للفنون البصريةكيف يمكن 

 ما الدور الذى يمكنكم القيام به للحد من التنمر في مدرستكم، أو بين أصدقائكم، أو في مجتمعكم؟ 

، )عصف ذهني(األسئلة المطروحة من خالل القيام بعملية يوجه المعلم الطالب للتعاون في اإلجابة على  -

 ( دقيقة للقيام بذلك.02)ويخصص لهم 

 : النحو التاليوذلك على  )العصف الذهني(المعلم بعض التوجيهات للطالب قبل البدء في عملية يعطي  -

 .مشاركة جميع أعضاء المجموعة في عملية العصف الذهني 

 ة.ــوعـاء المجمــا أعضـرهــاإلجابات التي يذكع ــن جميـتدوي 

  حتى يتم االنتهاء من العصف الذهني.عدم التعليق على إجابات الزمالء 

من الطالب في المجموعات تعيين مقرر للمجموعة لتدوين اإلجابات التي تمثل آراء أعضاء يطلب المعلم  -

المجموعة أثناء قيامهم بعملية العصف الذهني، وذلك إلعداد تقرير يتضمن جميع اآلراء التي طرحها جميع 

 ي المجموعات األخرى.أعضاء المجموعة، وعرضه على زمالئهم ف

مع  (مناقشة جماعية مفتوحة)م ـر المعلـالتقارير الجماعية، وخالل ذلك يديمندوبي المجموعات يعرض  -

الطالب يتيح لهم خاللها الفرصة إلبداء آرائهم، ووجهات نظرهم فيما تضمنته تلك التقارير من إجابات على 

موضحًا ر، ـإليه الباحثون من تصنيف ألنواع التنمما توصل األسئلة المطروحة، وخالل ذلك يعرض عليهم 

 وذلك على النحو التالي:الفرق بين كل نوع منها، 

 األلفاظ، أو العبارات السيئة إليذاء المتنمر عليه سواء بالتوبيخ، يتمثل في استخدام  يـالتنمر اللفظ

 أو الصراخ، أو مناداته بألقاب سيئة.

 القوة الجسدية إللحاق الضرر بالمتنمر عليه مثل الركل، يتمثل في استخدام  التنمر الجسدي

 ع، والخنق، أو استخدام أدوات خطيرة في اإليذاء إلى ما غير ذلك....والصف

 يتمثل في العالقات األسرية المضطربة بين أفراد األسرة كالعالقات السيئة بين  ريـالتنمر األس

األبناء مثل عنف األب مع األم، على األب واألم والتي يكون لها انعكاسات سلبية 

 أو العنف ضد األبناء سواء بالقول أو الفعل.

 يتمثل في إيذاء األفراد بسبب الجنس، أو اللون، أو العرق وممارسة أعمال  يـرقــر العـالتنم

العنف، واإليذاء ضدهم مثل قول أشياء سيئة عن خلفيتهم الثقافية، أو دعوتهم 

 ة.ــاء عنصريـبأسم

  يتمثل في عزل الفرد عن أفراد الجماعة التي ينتمي إليها، وحرمانه من االنضمام  االجتماعيالتنمر

 ألي مجموعة.

 اإلنترنت وخاصة مواقع التواصل االجتماعي كالفيسبوك يتمثل في استخدام  التنمر اإللكتروني

من خالل تهديدهم، أو كشف وغيرها... من أجل إيذاء اآلخرين بشكل متعمد وذلك 

أسرارهم، أو نشر صورهم الخاصة، أو تشويه سمعتهم عن طريق إرسال 

رسائل، أو نشر شائعات وافتراءات، أو انتحال شخصياتهم وإنشاء حسابات 

 .جسيمةوهمية ينشرون عبرها معلومات تثير الكراهية وتتسبب في أضرار 

 رهــاهـر ومظـواع التنمــح أنـ( يوض3جدول )
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، ( عن رؤيتهم للتنمر بأنواعه المختلفة 62×72التعبير بالرسم في مساحة اإلسكتش )يطلب المعلم من الطالب  -

لديهم في ضوء المعلومات التي اكتسبوها، والخلفية التي تكونت وانطباعاتهم عن اآلثار الناتجة عنها،  وذلك 

 ( دقيقة للقيام بذلك.61عن تلك القضية، ويتيح لهم )

الطالب لعرض الرسومات التي قاموا بتنفيذها انتهاء الزمن المخصص لتنفيذ الرسومات، يوجه المعلم عقب  -

 على أن يقوم كل طالب بما يلي:على زمالئهم، 

 ة.ـا اللوحـوم عليهــة التي تقــرة الرئيسيـح الفكــتوضي 

 سباب اختياره للعناصر المستخدمة في تنفيذ اللوحة.أح ــتوضي 

  نمر في اللوحة التي قام بتنفيذها.التفسيرات، والمفاهيم التي عبر بها عن قضية التتقديم 

المعلم مع الطالب في المناقشة والتعليق علي الرسومات التي قاموا بتنفيذها، واستخالص االستنتاجات يشترك  -

 المرتبطة بالجوانب، واألبعاد المختلفة لتلك القضية.

 

 (رؤي تشكيليةالتنمر ... النشاط الثاني )

 

 قادرًا على أن:طالب : عقب انتهاء النشاط يكون كل أهداف النشاط 
 دة.ـالناقراءة ـيمارس مهارات الق -

فنية تعبر عن اآلثار السلبية واألبعاد الناتجة أعمال  لتنفيذيتعاون مع زمالئه في إعداد التصميمات التحضيرية  -

 التنمر المختلفة. ، ومظاهرعن أشكال

 ختيار الوسائط المستخدمة في تنفيذ العمل الفني.افي يتعاون مع زمالئه  -

 المواد المختلفة بما يتناسب مع طبيعة العمل الفني والمفهوم الذى يعبر عنه.و ،يوظف الخامات -

 .يختار معالجات فنية متنوعة بما يتناسب وطبيعة العمل الفني -

 تنفيذ العمل الفني. أثناءيراعي الدقة والنظام  -

 ( دقيقة.91)زمن المقابلة  –: يتم تنفيذ النشاط خالل مقابلتين  نـالزم 

 رة التربية الفنيةـحج:  انـالمك. 

 : مواد الصقة. -كترات  -مقصات –أوراق عمل للتدوين  -جهاز العرض )الداتاشو(  األدوات المستخدمة 

 أوراق كانسون –كارتون  –قطع جلد  –صبغات  –باستيل  –خامات متنوعة مثل )ألوان مائية : المستخدمة  الخامات 

 قصاصات من المجالت والصحف.....(. ملونة                             

     

 استراتيجية تدريس النشاط
 بواسطة جهاز العرض )الداتاشو(،  (العبارات)مجموعة من يعرض المعلم على الطالب في المجموعات  -

 وذلك على النحو التالي:

  التي تؤذي اآلخرين هي أعمال غير إنسانية"."إن األعمال 

 ."األعمال اإلنسانية تزيد من إنسانيتنا، وتحترم وجودنا اإلنساني" 

 بالقوة حينما يقوم بعمل شعور اإلنسان بالقوة عندما يقوم بالتنمر، وشعوره  ن"هناك فارق كبير بي

 إنساني".

  جميع أفراد المجتمع"."التنمر له انعكاسات سلبية عديدة على 

  الشخص المتنمر هو شخص يحاول االستقواء على شخص آخر ضعيف ليشعر بالقوة التي يفتقدها

 بداخله".

  عن أعمال التنمر، ويستبدلها بأعمال إنسانية."تتغير حياة الفرد ومشاعره حينما يقرر التوقف 

 ناقدة والتأمل في داللتها( يوضح العبارات المعروضة على الطالب لقراءتها قراءة 4جدول )

 .في المجموعات أوراق عمل للتدوينيوزع المعلم على الطالب  -

يقوم خالله كل  ،وذلك بشكل فردي (دةـراءة ناقـق)يطلب المعلم من الطالب قراءة العبارات المعروضة أمامهم  -

 طالب بما يلي:

 ر.ـاد قضية التنمـة لهم بجوانب وأبعـة السابقـارة، والمعرفـة بين مضمون العبــالقــاد العـإيج 

  م مختلفة.ـم، وقيـاهيـاني، ومفـفيما تضمنته تلك العبارات من مع اآلراء، ووجهات النظرإبداء 

العمل، يعقبها مشاركة ثنائية بين  للقراءة الفردية والتدوين في أوراق( دقيقة 02يحدد المعلم للطالب فترة زمنية قوامها ) -
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 ما توصل إليه كل منهم من استنتاجات وتدوينها في أوراق العمل. لمناقشةكل طالب وزميله في المجموعة 

يوجه المعلم الطالب في المجموعات لمناقشة ما توصلوا إليه من استنتاجات على مستوى جميع أعضاء  -

 المجموعة.

على مستوى المجموعات يتيح لهم خاللها عرض ما توصلوا إليه من  (مفتوحةمناقشة جماعية )يدير المعلم  -

 استنتاجات.

يعبروا من خالله عن االستنتاجات  (عمل فني)من الطالب في المجموعات التعاون في تنفيذ يطلب المعلم  -

المفتوحة حول العبارات التي قام المعلم بطرحها عليهم في واألفكار التي استخلصوها خالل المناقشة الجماعية 

ويتيح ألعضاء كل مجموعة التنمر، مرتبطة بقضية من جوانب وأبعاد متعددة  اشتملت عليه النشاط، وما بداية 

 الحرية في اختيار ما يلي:

 ي.ـنـل الفـالعمرة ـفك 

 (.مًانوعية العمل الفني سواء أكان )مسطًحا، أم مجس 

  المستخدمة في تنفيذ العمل الفني.الوسائط 

يعبر من خاللها كل طالب في  (A4)في المجموعات تصميم اسكتشات في مساحة يطلب المعلم من الطالب  -

 .تصوره لفكرة العمل الفني الذى اتفقوا على تنفيذهو رؤيته، المجموعة عن

لتحقيق االتفاق بين أعضاء الخاصة بفكرة العمل الفني على المعلم تقوم كل مجموعة بعرض االسكتشات  -

أكثر من فكرة من األفكار التي عبر الطالب عنها في  بيند االسكتشات، أو المزج حالمجموعة على تنفيذ أ

 اسكتشاتهم، وتوجيههم الختيار الخامات والمعالجات الفنية المناسبة لتنفيذ العمل الفني، وتحقيق الفكرة.

 تنفيذ األعمال الفنية، ويتفاعل معهم من خالل إعطاء التوجيهات. الطالب في المجموعات أثناءيتابع المعلم  -

م من تنفيذ األعمال الفنية إلى عرضها على زمالئهم في ـيوجه المعلم الطالب في المجموعات عقب انتهائه -

 وإبداء الرأي فيه. ، واإلسلوب المستخدم في تنفيذهالمجموعات األخرى، وذلك لمناقشة فكرة العمل الفني

 .األعمال الفنية التي تعاونوا في تنفيذهاالمناقشة ، والتعليق علي المعلم مع الطالب في  يشترك -

يضم األعمال الفنية  -"رؤي تشكيلية  .التنمر.." لي التعاون في تنظيم معرض بعنوانيوجه المعلم الطالب إ -

حيث يتم  عن فكرة المعرضويشتركوا من خالله في تصميم بوسترات، ودعوات تعبر التي تعاونوا في تنفيذها، 

 دعوة إدارة المدرسة، والمعلمين، والطالب لمشاهدة األعمال الفنية التي قاموا بتنفيذها.

 ةــر الشرعيـرة غيــهجـ: قضية الاًًًثاني

 (اةــــــب النجـراكـــماط األول )ــالنش

 
 على أن:ًاقادرطالب : عقب انتهاء النشاط يكون كل أهداف النشاط 

 .عن رأيه ووجهة نظره في قضية الهجرة غير الشرعية يعبر -
 ة.ـر الشرعيـرة غيـيفسر األسباب التي تدفع للهج -
 ة.ـر الشرعيـرة غيـرتبة على الهجتيوضح اآلثار الم -
 مرتبطة بقضية الهجرة غير الشرعية.يستخلص استنتاجات  -
 ة.ـر الشرعيـرة غيــالهج ظـاهـرة ةـول لمعالجـيقترح الحل -
 ن.ـل في التدويـة كورنيـطريقدم ـيستخ -
 يعبر بالرسم عن رؤيته وانطباعاته عن الهجرة غير الشرعية. -

 دقيقة(. 91)مدة المقابلة  –مقابلتين : يتم تنفيذ النشاط خالل الزمن 
 حجرة التربية الفنية: المكان. 
 الهجرة غير الشرعية في مصر. -ار(ـتيـالوسائل التعليمية: فيلم )االخ 

 https://www.youtube.com/watch?v=6tsNjiH4-GY التالي: الرابطيوجد على 
 بطاقات عمل للتدوين(. –العرض )الداتاشو( جهاز : األدوات المستخدمة 
 باستيل. –ألوان فلوماستر  –( 62×72بمساحة )اسكتشات : الخامات المستخدمة 

 استراتيجية تدريس النشاط
شباب يعانون من ( دقيقة يروى قصة 02، وهو فيلم قصير مدته )(ارـتيـاالخ)يعرض المعلم على الطالب فيلم  -

الفقر والبطالة مما يدفعهم للهجرة غير الشرعية عن طريق البحر المتوسط في طريقهم إلى إيطاليا، وخالل ذلك 
 يتعرضون للعديد من األخطار.

 يوزع المعلم على الطالب بطاقات للتدوين. -
يلم إلى التأمل في المشاهد التي يتضمنها الفيلم، وكتابة مالحظاتهم، يوجه المعلم الطالب قبل عرض الف -

 وتعليقاتهم عليها في بطاقة التدوين.وإنطباعاتهم، 
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وأثناء ذلك مع الطالب حول موضوع الفيلم،  (مناقشة جماعية مفتوحة)عقب انتهاء عرض الفيلم يدير المعلم  -
 يطرح عليهم التساؤالت التالية:

  للفيلم، وما شعوركم نحوها؟ التي جذبت انتباهكم أثناء مشاهدتكمما أكثر المشاهد 
 ؟اـإيصالهح في ـم هل نجـللمشاهد؟ وفي رأيك إيصالهاراد الفيلم أ التية ـما الرسال 

ومالحظاتهم وتعليقاتهم التي قاموا بتسجيلها في بطاقة التدوين، وخالل ذلك ، الطالبإجابات يستقبل المعلم  -
 رة غير الشرعية.ـاستخالص مفهوم شامل يَّعبر عن رؤيتهم ووجهة نظرهم عن قضية الهجيتوصل معهم إلى 

 عقب انتهاء المناقشة الجماعية، يوجه المعلم الطالب للجلوس في مجموعات بحيث تتكون كل مجموعة من  -
 "Cornel Notes" )كورنيل(لطريقة  وفقًامقسمة  (A4)( طالب، ويوزع عليهم بطاقات بمساحة الورقة 6-2)
 وذلك كما هو مبين في الشكل التالي:،

 ــــــــاس  : الـبـــــم الطــ

 ــم اجملمــرق  : ةــــــوعـ

  النشـا طعنوان : 

 ةـــرئيسيـم الـــاهيـــفـامل: 

 : أسئلــــة مرتبطة باملوضوع  

 : املعلومات األساسية 

 ة  :ـات الفرعيــاملعلوم 

 ــــــــاملـــــ ـــــــــالحـ ــظــــــــــ ــــاتـــ   : ــــــ

 :ـــــــــــــص  التـلخـيـــــــــ

 ات:ـاالستنتاج 

 ــق:ـليــــــــــالتع  ـــــــــــــ

 (2كل )ش
 ل"ـة "كورنيـبطاقة للتدوين مقسمة وفًقا لطريق

 
 (.9كما هو موضح في شكل ) (ة كورنيلـقيلطر)فقًا ين في البطاقات الموزعة عليهم ووالمعلم للطالب طريقة التديشرح  -
،  الجوانبعن  تعبريعرض المعلم على الطالب بواسطة جهاز العرض )الداتاشو( مجموعة من الرسوم التي  -

ويتيح لهم الفرصة للتعليق  ،في األشكال التاليةكما هو موضح لقضية الهجرة غير الشرعية  المختلفة واألبعاد
 على تلك الرسوم.

 

 
 

 (08شكل ) (00شكل ) (01شكل )

   
 (05شكل ) (04شكل ) (03شكل )

   
 02شكل ) (07شكل ) (06شكل )

 يتناول خاللها المحاور التالية:يدير المعلم مناقشة جماعية مع الطالب خالل عرض الرسوم  -
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 ارتفاع مستويات الفقر والبطالة، الصراعات والحروب الداخلية، أسباب الهجرة غير الشرعية مثل( 
 الزيادات السكانية، ضعف االنتماء والروابط االجتماعية(.

 .رؤية الطالب، ووجهة نظرهم في اآلثار المترتبة على الهجرة غير الشرعية 
 ة.ــرعيـر الشـرة غيــاء على الهجـالب للقضـات الطـمقترح 

مع يوجه المعلم الطالب في المجموعات إلى تبادل البطاقات  ،انتهاء الزمن المخصص للمناقشة الجماعيةعقب  -
 بعضهم البعض، وذلك لمناقشة ما قام كل طالب بتدوينه في البطاقة الخاصة به مع بفية زمالئه في المجموعة.

من الطالب في المجموعات اختيار أحد الزمالء لتدوين نتائج المناقشة الجماعية بين أعضاء  يطلب المعلم -
لعرض محتواها على المجموعات  تمهيدًاوذلك  – "كورنيل" بطريقة، ويسلمه بطاقة مقسمة المجموعة
 األخرى.

عن انطباعاتهم، وآرائهم في قضية ( 62× 72في مساحة اإلسكتش )يطلب المعلم من الطالب التعبير بالرسم  -
وأبعادها المختلفة، على أن الهجرة غير الشرعية من خالل الخلفية المعرفية التي تكونت لديهم عن جوانبها 

 يقوموا بعرض رسوماتهم على المعلم، وزمالئهم في النشاط القادم.

 (إنفـوجـرافيـك مناهضـة اهلجـرة غري الشرعيـة)النشاط الثاني 

 
 قادرًا على أن:طالب : عقب انتهاء النشاط يكون كل أهداف النشاط 
 م.ــارف التي عبر عنها بالرســار والمعــر األفكـيفس -
 يوضح دور الفنون البصرية في القضاء على الهجرة غير الشرعية. -
 .ة بسلبيات الهجرة غير الشرعيةـك للتوعيـرافيـنفوجإتنفيذ تصميم، و يتعاون مع زمالئه في  -
 دقيقة(. 91)مدة المقابلة  –مقابلتين : يتم تنفيذ النشاط خالل الزمن 
 التربية الفنية: حجرة المكان. 

  مواد الصقة. –مقصات  –كترات  –للتدوين  : بطاقاتالمستخدمةاألدوات 
 خشبية( ،ألوان أكريلك  –صور من المجالت والجرائد  –كانسون ملون  –)ناصبيان : الخامات المستخدمة. 

 استراتيجية تدريس النشاط
 ( طالب.2-6يوجه المعلم الطالب للجلوس في مجموعات بحيث تتكون كل مجموعة من ) -
 على بعضهم البعض.بتنفيذها في النشاط السابق من الطالب عرض )الرسومات( التي قاموا يطلب المعلم  -
 على النحو التالي:مجموعة من األسئلة يوزع المعلم على الطالب في المجموعات بطاقة مدون فيها  -

 ما الفكرة التي أردت التعبير عنها في رسمك؟ 
  فكرتك؟لماذا اخترت هذه العناصر للتعبير عن 
 ما العنوان الذى يمكنك إطالقه على رسمك؟ ولماذا؟ 

رادوا التعبير عنها أيوجه المعلم الطالب إلجراء مناقشة جماعية حول األفكار والمعاني، ووجهات النظر التي  -
 في رسومهم، وذلك في ضوء األسئلة الواردة في البطاقات الموزعة عليهم.

 :التساؤل التاليعقب انتهاء الطالب من المناقشة وإبداء اآلراء حول رسومهم، يطرح المعلم على الطالب  -
 " في في المجتمع أن يكون لها دور مؤثر كيف يمكن للفنون البصرية كإحدى القوى الناعمة 

 ؟ "ةـرة غير الشرعيـعلى الهج القضاء في المساهمةالتوعية، و
يدير مناقشة جماعية حول تلك اإلجابات يطرح عليهم و وآرائهم وأفكارهم، طالب،يستقبل المعلم إجابات ال -

رة ـالمساهمة في القضاء على الهج بمجاالتها المتعددة البصرية خاللها مجموعة من األفكار التي يمكن للفنون
 ة مثل:ـر الشرعيـغي

 رة غير الشرعية، ـضة الهجلمناهة: من خالل )إقامة المعارض الفردية والجماعية ـوعيــالت
 خطارها(.أللتوعية بوتصميم بوسترات وملصقات 

 من خالل )إقامة مشروعات فنية يكون لها عائد اقتصادي على األفراد مما يساهم  :الـادة األعمـري
 في الحد من الفقر والبطالة، واالرتقاء بمستوى المعيشة(.

بإسلوب فني مبتكر في  )إنفوجرافيك( وتنفيذالتعاون في تصميم،  في المجموعات الطالب من المعلم يطلب -
بحيث يستخدموا فيه الرموز، ، إطار المساهمة في تفعيل دور الفن للتوعية بأضرار الهجرة غيرالشرعية

واألشكال التي تعبر عن الجوانب واألبعاد المتعددة لقضية الهجرة غير الشرعية، وذلك من خالل الخلفية 
 تلك القضية.المعرفية التي تكونت لديهم عن 

 التالي: النحووذلك على جرافيك، واإلنف تنفيذ  (مراحل، وخطوات)يوضح المعلم للطالب في المجموعات  -
 المجموعة في اختيار الفكرة الخاصة بتصميم اإلنفرجرافيك، يتعاون أعضاء  :: اختيار الفكرةأواًل

 والمحتوى المراد تقديمه.
 :المجموعة والمرتبط بتجميع البيانات يتم تقسيم العمل بين أعضاء  :التعامل مع البيانات ثـانيـًا

خالل البحث عبر مصادر متعددة، واختيار الصور والرسوم  منوالمعلومات التي تفيد الفكرة، وذلك 
 ضية بجوانبها، وأبعادها المختلفة.التي تساهم في عرض الق
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 تصنيف المعلومات، والبيانات التي قاموا أعضاء المجموعة في يتعاون  :تصنيف البيانات :ثالثًا
بالبحث عنها والتحقق من صحتها، ومناقشتها، وإبداء الرأي فيها، وتوظيفها في إطار فني مبتكر 

 ك.ـرافيـوجـيتناسب مع التصميم المقترح لإلنف
 :يتفق أعضاء المجموعة على اإلطار الفني الذى يقومون من خالله بعرض  :مــالتصميرابعـًا

، والكيفية التي سيقومون من خاللها التنفيذفي التصميم واإلنفوجرافيك، وذلك من حيث االبتكار 
والرسوم البيانية للتعبير عن الجوانب واألبعاد والرسوم، واستخدام األلوان، بتوظيف الصور، 
 بالقضية.المختلفة المرتبطة 

 يوجه المعلم الطالب إلنشاء جروب على مواقع التواصل االجتماعي فيس بوك  :ةـالمشارك :مسًاخا
“Face Book” أو تويتر ،“Twiter”  للمبادرة التي تم  تدعيمًاوذلك  – (اةـــب النجــراكـم)بعنوان

م. حيث يتم من 7109إطالقها خالل منتدي الشباب العالمي الذى أقيم بمصر في نسخته الثالثة عام 
ومشاركة جميع األصدقاء خالله نشر "اإلنفوجرافيك" الذى تعاون أعضاء كل مجموعة في تنفيذه 

ونية حتى يمكن ألكبر عدد من عليه، وكذلك إرساله إلى المواقع والمجالت والمنتديات اإللكترالتعليق 
مساهمة الفنون  ه في إطارنواالستفادة م عبر منصات الكترونية متعددة، الجمهور االطالع عليه

 غير الشرعية. للتوعية بأضرار الهجرة البصرية 
ك الخاص بهم إلى عرضه على ـرافيـجوعقب انتهائهم من تنفيذ اإلنفيوجه المعلم الطالب في المجموعات  -

 في المجموعات األخرى، وإبداء اآلراء فيما قامت كل مجموعة بتنفيذه. زمالئهم
" ةـرة غير الشرعيـة الهجـك مناهضـرافيـوجـ"إنفيتعاون الطالب مع المعلم في تنظيم معرض جماعي بعنوان  -

 ويتم توجيه الدعوة إلدارة المدرسة، والمعلمين، والطالب لزيارته.

 يـاالجتماعل ـل التواصـات وسائـسلبي ثالثًا:

 ( وسائل التواصل اإلجتماعي خريطة ذهنية إلجيابيات، وسلبيات) األولالنشاط 

 
 قادرًا على أن:طالب : عقب انتهاء النشاط يكون كل أهداف النشاط 
 .هـيختار المصادر الموثقة التي يستقي منها معلومات -
 التواصل االجتماعي.ينتقي المعلومات التي تساعده على دراسة إيجابيات، وسلبيات وسائل  -
 يفسر سلبيات، وإيجابيات وسائل التواصل االجتماعي من جوانب وأبعاد متعددة. -
 يقارن بموضوعية بين إيجابيات، وسلبيات وسائل التواصل االجتماعي. -
 عن رأيه ووجهة نظره حول إيجابيات، وسلبيات وسائل التواصل االجتماعي.يدافع  -
 ة.ـره باألدلـة نظـيدعم وجه -
 ات النظر.ـالف في اآلراء ووجهـاالخت يتقبل -
يصمم خريطة ذهنية توضح العالقة بين إيجابيات، وسلبيات وسائل التواصل االجتماعي، والجوانب واألبعاد  -

 المرتبطة بها.
 دقيقة(. 91)مقابلة مدتها : يتم تنفيذ النشاط خالل الزمن 
 التربية الفنية.حجرة : المكان 
 توضح أسس تصميم الخريطة الذهنية.صور : الوسائل التعليمية 

 استراتيجية تدريس النشاط
 ()بنك المعرفة المصريمصادر متعددة مثل في يطلب المعلم من الطالب قبل بدء النشاط البحث  -

https://www.ekb.eg، المكتبة اإللكترونية وStudy.ekb.eg، لإلجابة محركات البحث المختلفة وذلك و
 ،م سلبيات وسائل التواصل االجتماعيأإيجابيات،  "...أيهما أكثر "من وجهة نظركم :التساؤل التاليعلى 
 ؟ ولماذا

( طالب بحيث يجتمع الطالب 2-6) منالطالب لمجموعات تتكون كل مجموعة يبدأ المعلم النشاط بتقسيم  -
وسائل التواصل االجتماعي في مجموعات، والطالب المؤيدين لكثرة سلبيات وسائل المؤيدين لكثرة إيجابيات 

 خرى.آالتواصل االجتماعي في مجموعات 
يوجه المعلم الطالب في المجموعات للمناقشة وتبادل اآلراء حول التساؤل المطروح وذلك من خالل النتائج  -

عن اآلراء، ووجهات  يُّعبر (تقرير جماعي)داد التي توصلوا إليها خالل بحثهم في المصادر المتعددة، وإع
 النظر التي تم االتفاق عليها بين أعضاء المجموعة.

يطلب المعلم من الطالب في المجموعات ترشيح أحد الزمالء كمندوب عن المجموعة لعرض التقرير الخاص  -
 بمجموعته.

بين أعضاء المجموعات يعرض خاللها مندوبي المجموعات التقارير التي تشتمل  (رةـــاظــمن)يدير المعلم  -
بين أعضاء المجموعة في اآلراء ووجهات النظر ما بين التأييد والمعارضة إليجابيات، على جوانب االتفاق 

 وذلك من خالل تقديم الدالئل التي تدعم آرائهم ووجهات نظرهم. ،وسلبيات وسائل التواصل االجتماعي
رة، يوضح المعلم للطالب أن الحكم على إيجابيات، أو سلبيات وسائل ـانتهاء الزمن المخصص للمناظعقب  -

https://www.ekb.eg/
https://www.ekb.eg/
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التواصل االجتماعي يتوقف على الطريقة، أو الكيفية التي تستخدم بها تلك الوسائل وخالل ذلك يعرض عليهم 
 .السلبياتاإليجابيات، وأخرى توضح جهاز العرض )الداتاشو( أمثلة توضح بواسطة 

 كما هو موضح في الجدول التالي: وذلك

 سلبيات وسائل التواصل االجتماعي إيجابيات وسائل التواصل االجتماعي
 

 كسر كافة الحواجز الزمانية والمكانية. -
يع دائرة العالقات سواء على المستوى ستو -

 الشعوب.االجتماعي، أو على مستوى 
 لتبادل اآلراء، واألفكار.وسيلة فعالة  -
للدعاية والترويج للسلع والمنتجات  وسيلة فعالة -

 المختلفة، وعمليتي التسويق والتسوق.
وسيلة فعالة لسرعة إنجاز األعمال والتواصل مع  -

 اآلخرين.
يساعد على تقليل  مماتساهم في إيجاد وظائف جديدة  -

 معدل البطالة.

 
الشائعات واألكاذيب واألفكار الهدامة، والتزوير نشر  -

 الشخصيات.وانتحال 
لوجه،  جهًاالعالقات اإلنسانية وقلة التفاعل وضعف  -

 االنعزال عن الواقع.و
الخاصة، والعامة، وحقوق الملكية انتهاك الحقوق  -

 الفكرية.
لسلع ومنتجات مختلفة مغشوشة أو الترويج الدعاية و -

والسرقة واالحتيال من خالل التصنيع، غير جيدة 
 تسوق وبيع هذه المنتجات.

 ة.ـالقيـغير الئقة، ومشاهد غير أخ عرض مواد -
اإلفراط في استخدامها يؤدي إلى إهدار الوقت، كما  -

 يؤدي إلى إدمانها وضعف مهارات المحادثة.
األسري، بحت أحد األسباب الرئيسية للتفكك أص -

 وإثارة المشاكل العائلية.
 يوضح إيجابيات وسلبيات وسائل التواصل االجتماعي. (5جدول )

 :يتضح فيها ما يلي( 62×  72في مساحة اإلسكتش ) – (ةــة ذهنيــريطـــخ)يطلب المعلم من الطالب تصميم  -
 .الجوانب واألبعاد المتعددة إليجابيات، وسلبيات وسائل التواصل االجتماعي 
  وسائل التواصل االجتماعي. التي تربط بين الجوانب، واألبعاد المختلفة إليجابيات وسلبياتالعالقات 
 .المقترحات المرتبطة باالستفادة من إيجابيات وسائل التواصل االجتماعي 
 ي.ـل االجتماعـواصـل التـات وسائــاء على سلبيـة للقضـول المقترحـالحل 

 : وذلك على النحو التاليللطالب أسس تصميم الخريطة الذهنية، يوضح المعلم 
   الذهنية سواء بشكل أفقي، أو رأسي.تصميم الخريطة اختيار 
  المفهوم، أو الفكرة الرئيسية في منتصف التصميم.وضع 
 ار.ــكـة األفـالقــي، وطـداعـان لتـالق العنــطإ 
 .استخدام الكلمات، والصور، والرموز، واألشكال للتعبير عن األفكار 
  والمفاهيم المتضمنة في الخريطة.استخدام األلوان في إبراز الجوانب، واألبعاد المتعددة لألفكار 
 من الخطوط المستقيمة في الربط بين الفكرة الرئيسية، طوط المنحنية، أو العضوية بداًل استخدام الخ

 واألفكار الفرعية.
 رع الرئيسي.ـــة من الفـروع متشعبـم فـرس 
 .ربط كل فرع في الخريطة بالفرع السابق له 

 ة، وعرضها على المعلم، والزمالء في النشاط القادم.ـالذهنيم الطالب لتصميم الخريطة يوجه المعل -

 النشاط الثاني )مبادرة فنية للتوعية بسلبيات وسائل التواصل االجتماعي(

 

 قادرًا على أن:طالب : عقب انتهاء النشاط يكون كل أهداف النشاط 

 .ةـة الذهنيـاألفكار والمعاني التي عبر عنها في الخريطيفسر  -

انب، واألبعاد المختلفة المرتبطة بإيجابيات وسلبيات وسائل التواصل نظره في الجويوضح وجهة  -

 االجتماعي.

 وأبعاد القضية بأفكار وفهم زمالئه. لجوانبوفهمه  فكارهيقارن أ -

للتوعية من اآلثار السلبية لوسائل يتعاون مع زمالئه في إعداد التصميمات التحضيرية لتنفيذ أعمال فنية  -

 االجتماعي.التواصل 

 في اختيار الوسائط المستخدمة في تنفيذ العمل الفني.يتعاون مع زمالئه  -

 يوظف الخامات والمواد المختلفة بما يتناسب مع طبيعة العمل الفني، والفكرة المراد التعبير عنها. -

 يختار معالجات فنية متنوعة بما يتناسب وطبيعة العمل الفني. -

 يذ العمل الفني.يراعى الدقة والنظام أثناء تنف -

 ( دقيقة91مدة المقابلة ) –خالل مقابلتين النشاط يتم تنفيذ : الزمن. 

 التربية الفنية: حجرة المكان. 



444 
(AmeSea Database – ae – July- 2020- 0432) 

 
 

 مواد الصقة. –كترات  –مقصات : األدوات المستخدمة 

  قصاصات من المجالت  –كارتون  –خامات متنوعة مثل )أوراق كانسون ملونة : المستخدمةالخامات

 صبغات.....(. –باستيل  –ألوان مائية  –والصحف 

 استراتيجية تدريس النشاط
التي قاموا بتصميمها في النشاط السابق، وخالل ذلك  ة(ـرائط الذهنيــ)الخيطلب المعلم من الطالب عرض  -

 :يتناول خاللها المحاور التاليةمناقشة جماعية مفتوحة مع الطالب يدير 
  التعبير من خاللها عن إيجابيات وسلبيات وسائل التواصل وجهة النظر التي أراد كل طالب

 االجتماعي.
  المعاني واألفكار المرتبطة بإيجابيات وسلبيات وسائل التواصل االجتماعي التي عبر عنها كل طالب

 في الخريطة الذهنية التي قام بتصميمها.
 ة.ـة الذهنيـريطـالفكرة التي اعتمد عليها الطالب في تصميم الخ 

في مجموعات بحيث المفتوحة، يوجه المعلم الطالب للجلوس نتهاء الزمن المخصص للمناقشة الجماعية عقب ا -
 ( طالب.2-6تتكون كل مجموعة من )

"مبادرة فنية للتوعية بسلبيات وسائل التواصل في المجموعات إطالقيطرح المعلم على الطالب  -
في ضوء ما توصلوا إليه من نتائج واستنتاجات  في تنفيذ أعمال فنيةمن خالل التعاون ، وذلك االجتماعي"

 اختيار ما يلي: ويتيح ألعضاء كل مجموعة الحرية فيللخرائط الذهنية،  وحةخالل المناقشة الجماعية المفت
 ي.ـل الفنـرة العمـفك 
 أم مجسًما(. طحًا،نوعية العمل الفني سواء أكان )مس 
 .الوسائط المستخدمة في تنفيذ العمل الفني 

يعبر من خاللها كل طالب في  (A4)اسكتشات في مساحة يطلب المعلم من الطالب في المجموعات تصميم  -
 المجموعة عن تصوره لفكرة العمل الفني الذى اتفقوا على تنفيذه.

تفاق بين أعضاء إللتحقيق ا المعلمالخاصة بفكرة العمل الفني على تقوم كل مجموعة بعرض االسكتشات  -
في  بمن فكرة من األفكار التي عبر عنها الطال أكثريذ أحد االسكتشات، أو المزج بين على تنفالمجموعة 

 اسكتشاتهم، وتوجيههم الختيار الخامات والمعالجات الفنية المناسبة لتنفيذ العمل الفني، وتحقيق الفكرة.
 خالل إعطاء التوجيهات.يتابع المعلم الطالب في المجموعات أثناء تنفيذ األعمال الفنية، ويتفاعل معهم من  -
زمالئهم في يوجه المعلم الطالب في المجموعات عقب إنتهائهم من تنفيذ األعمال الفنية إلى عرضها على  -

 المجموعات األخرى، وذلك لمناقشة فكرة العمل الفني وإبداء الرأي فيه.
يقوموا فيه  – االجتماعي""مبادرة فنية للتوعية بسلبيات وسائل التواصل يقيم الطالب معرض بعنوان  -

بعرض األعمال الفنية التي قاموا بتنفيذها، حيث يتم دعوة إدارة المدرسة، والمعلمين، والطالب لمشاهدة 
 األعمال الفنية التي قاموا بتنفيذها.

 :ةـج الدراســنتائ

 تهدف الدراسة الحالية إلى بيان فاعلية برنامج مقترح في التربية الفنية قائم على مدخل
ادات العقل لدى طلبة المرحلة الثانوية وللتحقق من ذلك حاولت ـالقضايا المعاصرة في تنمية ع

 ة:ـة التاليـابة على األسئلـة اإلجـالدراس

  السؤال األول: "ما التصور لبرنامج مقترح في التربية الفنية قائم على مدخل القضايا
 المعاصرة؟".

 بمجموعة من اإلجراءات تتمثل فيما يلي:قام الباحث على هذا السؤال  لإلجابةو
 رح.ـرنامج المقتـتحديد أسس الب -
 رح في ضوء األسس التي تم تحديدها.ـج المقتـرنامـإعداد الب -
عرض البرنامج المقترح في صورته األولية على لجنة من المحكمين -

)*(
في صورة استبيان  

من خالل التعديل، أو الحذف، أو الرأي آرائهم، والتحقق من مدى صالحيته، وإبداء  الستطالع
 اإلضافة، وقد تم االستبيان في ضوء مجموعة من البنود وكما هو موضح بالجدول التالي:
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 بنود التحكيم
 عدد مرات

 االتفاق

 عدد مرات

 عدم االتفاق
 مقابل االتفاق

 100% 0 8 مالئمة األسس التي تم في ضوئها إعداد البرنامج المقترح. -

 100% 0 8 البرنامج المقترح لمحتواه.مالئمة أهداف  -

 100% 0 8 تغطية محتوى البرنامج المقترح ألهدافه. -

 100% 0 8 رح.ـج المقتـصحة تنظيم محتوى البرنام -

 100% 0 8 مالئمة األنشطة التعليمية للبرنامج المقترح. -

 100% 0 7 مالئمة استراتيجيات التدريس ألنشطة البرنامج المقترح. -

 87.5 1 7 أساليب ووسائل التقويم لمدى تحقيق أهداف البرنامج المقترح.مالئمة  -

 87.5 1 7 رح.ـامج المقتـمالئمة الخطة الزمنية لتنفيذ البرن -

 100% 0 8 مالئمة ترتيب المقابالت وعرضها في تسلسل منطقي -

 يوضح نسب اتفاق السادة المحكمين على بنود استبيان البرنامج المقترح (6جدول )

في حسب ثبات بنود التحكيم، وقد تم ( 8استخدام الباحث طريقة اتفاق المحكمين البالغ عددهم ) -

والتي يتم من  "Cooper"تحديد عدد مرات االتفاق بين السادة المحكمين باستخدام معادلة كوبر 

 لالتفاق على النحو التالي: خاللها حساب النسبة المئوية 

   "011×عدد مرات عدم االتفاق(  +االتفاق )عدد مرات ÷ عدد مرات االتفاق "

وقد أسفرت نتائج استطالع الرأي حول بنود االستبيان على نسب اتفاق تراوحت بين       

 راء ما يلي:ـقترح بعض المحكمين إجا%( بين السادة المحكمين، كما 011، 8272)

  رح.ـج المقتـامـة البرنـة ألنشطـرائيـبعض األهداف اإلجإضافة 

  المحتوى بعض أنشطة البرنامج المقترح. التفصيالتإضافة بعض 

 .التعديل في الخطة الزمنية لتنفيذ بعض أنشطة البرنامج المقترح 

 .إضافة بعض األساليب والوسائل لتقويم أنشطة البرنامج المقترح 

قام الباحث بإجراء التعديالت الالزمة في ضوء آراء ومقترحات السادة المحكمين، وأصبح  -

 .المرحلة الثانويةللتطبيق على طلبة  صالحًالبرنامج المقترح ا

وعليه فقد تحقق الفرض األول للدراسة الذى نص على أنه: "هناك إمكانية إلعداد برنامج  

مقترح في التربية الفنية قائم على مدخل القضايا المعاصرة لتنمية عادات العقل لدى طلبة 

 المرحلة الثانوية"

 ؤال الثاني: "ما فاعلية البرنامج المقترح في تنمية عادات العقل لدى طلبة المرحلة ـالس 

 الثانوية؟"                    

 تتمثل فيما يلي:ولإلجابة على هذا السؤال قام الباحث بمجموعة من اإلجراءات 

لبات الصف ( على عينة الدراسة من طابعديًاو ،قبليًا ًا )تطبق مقياس "عادات العقل" تطبيق -

 األول الثانوي

 تطبيق القياس )قبلًيا، وبعدًيا(.عند  الدرجات التي تم الحصول عليها، رصد  -

في حساب الفرق بين متوسطي رتب  "Wilcoxon"استخدام الباحث اختيار ويلكوكسون  -

االعتدالية في توزيع تحقق شروط مرتبطتين )القياس القبلي، والبعدي(، وذلك لعدم  مجموعتين
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 –درجات القياسين القبلي والبعدي لعادات العقل، حيث تراوحت قيم إحصاء اختبار شابيرو 

أقل من قيم دالة عند مستوى  عًا( وهي جمي17902، 17112بين ) Shapiro-Wilk’sويلك 

( أنه توجد فروق بين متوسطي 09(، وشكل )2من جدول )تضح إوعليه فقد  1710، أو 1712

رتب المجموعة التجريبية لصالح القياس البعدي للعادات العقلية والدرجة الكلية، حيث تراوحت 

 .1710أو  1712قيم دالة عند مستوى أقل من  عًاوهي جمي 27629، 77221بين  (Z)قيم 

العقلية لدى المجموعة التجريبية  قام الباحث بحساب تأثير البرنامج المقترح في تنمية العادات -

 باستخدام المعادلة التالية:

 = ر

 Z 

 

 

   
 ن 

)Pallant, 2011, p. 230( 

)أو  ( النسبة الحرجة، )ن( عدد أفراد المجموعتين المستقلتينZحيث: )ر( حجم التأثير، )

العادات العقلية في تنمية  قيم حجم األثر وتراوحت، المرتبطتين()ضعف عدد أفراد المجموعتين 

المثابرة، ) عادة، فيما عدا العاداتفي جميع  متوسط، وهى قيم ذات تأثير 1،17 و 1،62 بين

ق المعرفة السابقة على األوضاع الجديدة، واإلبداع يدفاع، ومرونة التفكير، وتطبالنوالتحكم في ا

، ًاالعقلية لدى الطالب كان التأثير كبير، وكذلك الدرجة الكلية لنمو العادات واالبتكار(والتصور 

، صغير= تأثير  1،01 وهي لقيم حجم التأثير )ر( (,Cohen 1988)لمحك كوهين  وفقًاوذلك 

بذلك فإن ، وIn Pallant, 2011, pp. 230, 232))كبير = تأثير  1،21= تأثير متوسط،  1،61

جميع األبعاد، والدرجة الكلية )المتغيرات التابعة( ترجع إلى تأثير البرنامج المقترح نسب التباين فى 

 .%68و% 07 تراوحت بين( 7)ر)المتغير المستقل( والمحسوبة عن طريق معامل 

قد تحسنوا في الذين المجموعة التجريبية  طالباتعدد ( أن 2كما اتضح من عدد الرتب الموجبة في جدول )

(، البات% من عدد الط78) طالباتأية عادة عن سبعة  فيالعادات والدرجة الكلية لم يقل عددهم جميع 

% من عدد 12) ةطالب 01، ( في عادة )المثابرة(البات% من عدد الط27) ةطالب 08ووصل عددهم إلى 

فكير بمرونة(، ( في عادة )التالبات% من عدد الط18) ةطالب 02( في عادة )التحكم في االندفاع(، الباتالط

% من عدد 11) لبةطا 02( في عادة )اإلصغاء بتفهم وتعاطف، البات% من عدد الط27)طالبة  06

 في عادةالبات( % من عدد الط78) طالبة 21 ،ما وراء المعرفة( –( في عادة )التفكير في التفكير الباتالط

 08( في عادة )الكفاح من أجل الدقة(، البات% من عدد الط28)طالبة  07)التساؤل وطرح المشكالت(، 

 طالبات 01( في عادة )تطبيق المعرفة السابقة على األوضاع الجديدة(، البات% من عدد الط27)طالبة 

% من عدد 21البات)ط 01( في عادة )التفكير والتواصل بوضوح ودقة(، البات% من عدد الط21)

( في عادة )جمع البيانات البات% من عدد الط22) طالبة 00( في عادة )االستجابة بدهشة(، الطالبات

 02( في عادة )اإلبداع والتصور واالبتكار(، البات% من عدد الط18)طالبة  02باستخدام جميع الحواس(، 

% من عدد 27) ةطالب 06في عادة )اإلقدام على المخاطرة المحسوبة(،  الطالبات(% من عدد 21) طالبة 

 02( في عادة )التفكير التبادلي(، البات% من عدد الط67) الباتط 8عابة(، ( في عادة )إيجاد الدالباتالط

% من عدد 011) ةلبطا 72في عادة )االستعداد للتعلم المستمر(، و البات( % من عدد الط11) بةطال

من عدد الرتب السالبة أنه لم ينخفض  أيضًاتضح إ( في الدرجة الكلية للعادات العقلية الستة عشرة، والباتالط

 واحد في عادة التفكير التبادلي. ةفي جميع العادات والدرجة الكلية، فيما عدا طالب ةمستوى أي طالب

 ،المجموعة التجريبية الباتفي تنمية العادات العقلية لدى طفعالية البرنامج المقترح  مما سبق يتضح

للفرق بين  ”Wilcoxon“ية لتطبيق اختبار ويلكوكسون ويوضح الجدول التالي النتائج اإلحصائ

 متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية في القياسين القبلي، والبعدي للعادات العقلية.
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 % ن الرتب لعادات العقلية
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

Z 
 حجم األثر

R 

 0.53 3.775 ** 171 9.5 72 18 موجبةالرتب ال المثـابـــرة

   0 0 0 0 السالبة )البعدى أقل(الرتب  

 0.50 3.561 ** 136 8.5 64 16 موجبةالرتب ال التحكم في االندفاع
   0 0 0 0 الرتب السالبة )البعدى أقل( 

 0.53 3.714 ** 153 9 68 17 موجبةالرتب ال التفكيـر بمـرونـة

   0 0 0 0 الرتب السالبة )البعدى أقل( 

 0.46 3.286 ** 91 7 52 13 موجبةالرتب ال اإلصغاء بتفهم وتعاطف

   0 0 0 0 الرتب السالبة )البعدى أقل( 

التفكير في التفكير)ماوراء 
 المعرفة(

 0.49 3.475 ** 120 8 60 15 موجبةالرتب ال

   0 0 0 0 الرتب السالبة )البعدى أقل( 

 0.35 2.456 * 28 4 28 7 موجبةالرتب ال التساؤل وطرح المشكالت

   0 0 0 0 الرتب السالبة )البعدى أقل( 

 0.44 3.140 ** 78 6.5 48 12 موجبةالرتب ال الكفـاح من أجل الدقـة

   0 0 0 0 الرتب السالبة )البعدى أقل( 

تطبيق المعرفة السابقة علي 
 األوضاع الجديدة

 0.53 3.774 ** 171 9.5 72 18 موجبةالرتب ال

   0 0 0 0 الرتب السالبة )البعدى أقل( 

التفكير والتواصل بوضوح 
 ودقة

 0.40 2.840 ** 55 5.5 40 10 موجبةالرتب ال

   0 0 0 0 الرتب السالبة )البعدى أقل( 

 0.41 2.919 ** 55 5.5 40 10 موجبةالرتب ال االستجابة بدهشة

   0 0 0 0 الرتب السالبة )البعدى أقل( 

جمع البيانات باستخدام جميع 
 الحواس

 0.42 2.971 ** 66 6 44 11 موجبةالالرتب 

   0 0 0 0 الرتب السالبة )البعدى أقل( 

 0.52 3.671 ** 153 9 68 17 موجبةالرتب ال اإلبداع والتصور واإلبتكار

   0 0 0 0 الرتب السالبة )البعدى أقل( 

 0.48 3.400 ** 105 7.5 56 14 موجبةالرتب ال اإلقدام علي الخاطرة المحسوبة

   0 0 0 0 الرتب السالبة )البعدى أقل( 

 0.46 3.241 ** 91 7 52 13 موجبةالرتب ال إيجاد الدعابة

   0 0 0 0 الرتب السالبة )البعدى أقل( 

 0.35 2.481 * 43 5.38 32 8 موجبةالرتب ال التفكير التبادلي

   2 2 4 1 الرتب السالبة )البعدى أقل( 

 0.49 3.432 ** 120 8 60 15 موجبةالرتب ال االستعداد للتعلم المستمر

   0 0 0 0 الرتب السالبة )البعدى أقل( 

 0.62 4.379 ** 325 13 100 25 موجبةالرتب ال الدرجة الكلية

   0 0 0 0 الرتب السالبة )البعدى أقل(

   0.05مستوى أقل من ( دالة عند *)        0.01مستوى أقل من ( دالة عند *)*

 ( 7جدول )

 القبلي والبعدي للعادات العقليةنتائج اختبار ويلكوكسون للفرق بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية في القياسين 
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 (91شكل )

 للعادات العقليةالقياسين القبلي والبعدي في وسيط درجات المجموعة التجريبية 
 

رتب درجات ذات داللة إحصائية بين متوسطي وجود فروق يتضح من النتائج السابقة 

 عينة الدراسة في القياسين القبلي، والبعدي لمستوى النمو في العادات العقلية لصالح القياس البعدي، 

 ويرجع الباحث السبب في ذلك إلى ما يلي:

 

الهجرة غير  –والمتمثلة في )التنمر القضايا التي تم اختيارها في إعداد أنشطة البرنامج المقترح  -

ومثيرة  ضايا وثيقة الصلة بحياة الطالباتسلبيات وسائل التواصل االجتماعي( ق –الشرعية 

ساهم في تحفيزهم على القيام بالعديد من الممارسات الخاصة بعمليات البحث،  مما  الهتماماتهم

والتأمل، والتفكير في جوانبها وأبعادها المختلفة، واالندماج في المناقشات وإبداء اآلراء 

وتقمص األدوار التي ها، ر، وتفسير النتائج والتعاطف مع األحداث المرتبطة بووجهات النظ

أتاحت لهم التفاعل والتعايش مع أحداثها مما ساهم بفاعلية في ممارستهم للعديد من المهارات 

 المرتبطة بالعادات العقلية.

تدريسية التنوع في األنشطة التي يتكون منها البرنامج المقترح، وما تضمنته من مواقف  -

اشتملت على العديد من اإلجراءات ساهمت بفاعلية في تدريب الطالبات على ممارسة العديد 

أثر إيجابي على نمو تلك العادات لدى  همن المهارات المرتبطة بالعادات العقلية مما كان ل

 الطالبات.

والتي مقترح التنوع في االستراتيجيات التدريسية التي استخدمت في تنفيذ أنشطة البرنامج ال -

، التعلم التعاوني، المناظرة، التعلم القائم على المشكالت، المناقشة الذهنيةتمثلت في )الخرائط 
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خالل تطبيق من إجراءات وما قامت به الطالبات  ،الجماعية، طرح األسئلة، العصف الذهني(

عمال إللهم  زمحفتلك االستراتيجيات المستخدمة في تنفيذ أنشطة البرنامج المقترح كانت بمثابة 

والتفسير والتصور والتخيل التفكير، وممارسة عمليات البحث واالستقصاء والتفكير والتحليل 

 المرتبطة بالعادات العقلية.قيامهم بالعديد من الممارسات مما ساهم في  واالبتكار، وغيرها....

ج المقترح والتي تمثلت الممارسات الفنية المتنوعة التي قامت بها الطالبات خالل أنشطة البرنام -

فنية مسطحة في )التعبير بالرسم، وتصميم الخرائط الذهنية، واإلنفوجرافيك، وتنفيذ أعمال 

ووجهات نظرهم في الجوانب واألبعاد المتعددة ومجسمة( والتي عبروا من خاللها عن آرائهم 

ا تأثير وبلورتها في صورة عناصر ورموز بصرية كان له ،المرتبطة بالقضايا المطروحة

 إيجابي على النمو في مستوى العادات العقلية.

 :ةــدراسـال اتــتوصي

 من نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يلي: قًانطالإ

 

تدريب )الطالب/المعلمين( خالل فترة تدريبهم الميداني، وكذلك معلمي التربية الفنية على  -

 توظيف مدخل القضايا المعاصرة في عملية التدريس.

أدلة معلمي التربية الفنية نماذج تدريسية لكيفية توظيف مدخل القضايا المعاصرة في تضمين  -

 عملية التدريس.

تفعيل دور التربية الفنية في ربط المتعلمين بالقضايا المعاصرة المحيطة بهم سواء على  -

 المستوى المحلي، أو اإلقليمي، أو الدولي.

الميداني، وكذلك معلمي التربية الفنية على تدريب )الطالب/المعلمين( خالل فترة تدريبهم  -

 التدريس القائم على عادات العقل.

في تدريس التربية الفنية لتنمية العادات العقلية لدى المتعلمين في المراحل  آخريتطبيق مداخل  -

 التعليمية المختلفة.
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 عـراجــالم

في المناهج وطرق  : معجم المصطلحات التربوية المعرفةأحمد حسين اللقانين علي الجمل -0

 م.0991التدريس، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة األولى، 

لمكارثي في تدريس  (4MAT): أثر استخدام نموذج الفورمات أحمد علي إبراهيم علي خطاب -7

الرياضيات، على تنمية بعض مهارات التفكير الرياضي وعادات العقل لدى تالميذ المرحلة 

(، 0اإلعدادية، مجلة تربويات الرياضيات، الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات، المجلد )

 م.7108(، يوليو، 9العدد )

مية عادات العقل، مركز ديبونو لتعليم : استراتيجيات اإلبداع الجاد في تنأزهار محمد السباب -6

 م.7108التفكير، عمان، األردن، الطبعة األولى، 

: فاعلية نموذج دورة التقييم المستمر والتدريس والتعلم في أماني محمد عبد الحميد أبو زيد -2

"  لتنمية مهارات االستقصاء العلمي وبعض عادات العقل لدى طالب المرحلة "SAILالعلوم، 

 م.7108(، إبريل، 2(، العدد )70، مجلة الجمعية المصرية للتربية العلمية، المجلد )اإلعدادية

استخدام مدخل األحداث الجارية في تنمية بعض مهارات التعبير الكتابي لدى : أميرة عبد الفتاح -2

طالب الصف األول الثانوي، مجلة البحث العلمي في التربية، كلية البنات لآلداب والعلوم 

 .م7102(، 7(، المجلد )02جامعة عين شمس، العدد ) والتربية،

 م.7108: كيف تدرس التاريخ، عالم الكتب، الطبعة األولى، أميرة محمد إبراهيم القرشي -1

وحدة مقترحة لتنمية بعض عادات العقل لدي طالب الشعبة العلمية  :ايمان صابر عبد القادر -2

 م.7107(، 67عة بنها، العدد)بكلية التربية جامعة بنها، مجلة كلية التربية، جام

: عادات العقل واستراتيجيات تفعيلها، المجلة التربوية، كلية التربية، جامعة حسام محمد مازن -8

 م.7100(، يناير، 79سوهاج، العدد )

: فاعلية تصميم مقترح لبيئة تعلم مادة الكيمياء منسجم مع رجب عبد الحميد، جيهان الشافعي -9

قل والتحصيل لدى طالب المرحلة الثانوية ذوي أساليب معالجة الدماغ في تنمية عادات الع

(، 0(، العدد )02المعلومات المختلفة، مجلة دراسات تربوية واجتماعية، مصر، المجلد )

 م.7119

عادات العقل، مركز ديبونو لتعليم التفكير، عمان، األردن،  مقياس :رياض عبد اللطيف األزايده -01
 م.7102الطبعة األولى،

: التوجهات المعاصرة لمناهج الفنون في القرن الحادي والعشرين، كلية صدقي وآخرونسرية  -00

 م.7102التربية الفنية، جامعة حلوان، 

مهارات تدريسية وعادات عقلية وذكاء  – نحو تعليم أفضلسعدية شكري علي عبد الفتاح:  -07
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 (1ملحق )

 لـادات العقــمقياس ع

 العبارة م
 دائمًا

5 

 غالبًا

4 

 أحيانًا

3 

 نادرًا

8 

 إطالقًا

0 

 Persistingأواًل: )المثابرة( 

      أفحص العمل الذى أقوم به قبل إحالته إلى شخص ما أو أصححه ذاتًيا.  .0

      استمر في تكرار المحاولة عندما تواجهني مهمة صعبة.  .7

      أتأكد من اتقان العمل الموكل إلى قبل تقديمه للمسئولين.  .6

      الشروع في حلها.بتحليل وتنظيم أجزاء المشكلة قبل أبدأ   .2

      أتوقع العديد من الصعاب عند القيام بأي عمل.  .2

 Managing Impulsivity)التحكم في االندفاعية( ثانًيا: 

      أفكر قبل التحدث أو عمل أي شيء.  .0

      استخدام استراتيجية الصمت الفعال عندما أستمع إلى توجيهات اآلخرين.  .7

      االستجابة أو التصرف في أي موقف.قبل أستمع لآلخرين   .6

      أتجنب تقديم أحكام سريعة على األشياء قبل دراستها وفهمها.  .2

      أصغى للتعليمات والتوجيهات المقدمة لي بعناية.  .2

 Thinking Flexibility( بمرونة ثالًثا: )التفكير

      أتصور، وأفهم، وأتقبل وجهة نظر اآلخرين.  .0

      عندما يتوافر لدي مزيد من الشرح أو اإليضاح حول أي موضوع.أغير رأي   .7

      أنظر إلى األشياء والموضوعات بطرق متعددة لمزيد من الفهم.  .6

      أفكر في البدائل والخيارات المتاحة لحل المشكلة التي تواجهني.  .2

      لدي تنوع في تناول المشكلة وأساليب حلها.  .2

  Listening to others – with understanding and Empathyرابًعا: )اإلصغاء بتفهم وتعاطف( 

      أتقبل وجهات نظر وتفسيرات اآلخرين حول الموضوع.  .0

      إلى المتحدث وأركز على تعبيرات وجهة وجسده.أنظر جيًدا   .7

      أقدر مشاعر اآلخرين وأتعاطف معهم.  .6

تعبيرات مثل )أنا أفهم، أو أخبرني المزيد...إلخ( أثناء أميل إلى استخدام   .2

 التحدث مع اآلخرين.

     

      لدي القدرة على االستماع بتأمل وهدوء لآلخرين.  .2

 Thinking About out Thinking (metacognition)خامًسا: التفكير في التفكير )ما وراء المعرفة( 
      عندما أواجه مشكلة ما.أفكر بصوت عاٍل   .0

      التفكير فيه. أنشدأتعمد التفكير حول ما   .7

      لدي القدرة على تحديد ما أعرف وما ال أعرف.  .6

      أستطيع تحديد مواقف تعلم جديدة أريد معرفتها.  .2

      لدى القدرة على فهم تصرفاتي وتأثيرها على اآلخرين والبيئة من حولي.  .2

 Questioning and Posing Problemsسادًسا: )التساؤل وطرح األسئلة 
      أوجه أسئلة تبدأ )بماذا(: لمزيد من المعرفة.  .0

      أوجه أسئلة تبدأ )بكيف(: لمزيد من اإليضاح.  .7

      أوجه أسئلة تبدأ )بلماذا( لمعرفة األسباب.  .6

      االحتماالت.أوجه أسئلة تبدأ )بماذا لو(: للكشف عن   .2

      وأحاول حلها مهما كانت صعوبتها.ال أهرب من المشكالت بل أواجهها   .2

 Striving For Accuracy and Precisionسابًعا: )الكفاح من أجل الدقة( 
      أتجنب االسهاب الممل أو اإليجاز المخل أثناء الحديث.  .0

      قبل أن أتكلم في أي موضوع. جيدًاأفكر   .7

      أتحدث بوضوح دون تعقيبات.  .6

      أعبر عن تفكيري بلغة واضحة وسهلة وبسيطة.  .2

      أفحص خطة عملي بانتظام للتأكد من تحقيق العمل بناء عليها.  .2

 Applying Past Knowledge to New Situationsثامًنا: )تطبيق المعرفة السابقة على األوضاع الحديثة( 
      بين المعلومات الجديدة والقديمة.أربط بشكل مقصود   .0

      استخدم أمثلة من الخبرة السابقة عند الحاجة إلى ذلك.  .7

      تذكر متي فعلنا ذلك؟ت، مثل هل بقًااستخدم كلمات تذكرني بأشياء فعلتها سا  .6

المعني من تجربة ما واالستفادة منها في لدي القدرة على استخالص   .2

 المواقف الجديدة.
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 العبارة م
 دائمًا

5 

 غالبًا

4 

 أحيانًا

3 

 نادرًا

8 

 إطالقًا

0 

      أستطيع االستفادة من الخبرة السابقة لمواجهة المواقف الجديدة والطارئة.  .2

  Thinking and Communicating with Clarity and precisionتاسًعا: )التفكير والتواصل بوضوح ودقة( 
      أقوم بتكرار أداء المهمة أكثر من مرة.  .0

      طوياًل ألنجز األعمال الموكلة إلى بشكل صحيح. وقتًا أستغرق  .7

      باستمرار للوصول إلى اإلتقان في إنجاز المهمة الموكلة إلى.أتعلم   .6

      األشياء بدقة مع الرغبة في الدقة واإلخالص والتمكن.أفحص   .2

      أعمل من أجل الكمال والحرفية.  .2

 Wondermentعاشًرا: االستجابة بدهشة 
      أشعر بالرهبة واإلثارة والشغف للتعلم.  .0

      لدي شغف حقيقي للتعرف على الناس واألماكن واألشياء.  .7

      أحس باالنتعاش والغبطة عند القيام بعمل ما.  .6

      لدي رغبة قوية للتفكير بعمق في كثير من األشياء المختلفة.  .2

      ثانيًا.لدي حب االستطالع واإلعجاب بالتفكير والقيام به   .2

 Gathering Data Through All Sensesإحدى عشر: )جمع البيانات باستخدام جميع الحواس( 
      استخدم أكثر من حاسة أثناء التعلم.  .0

      أستجيب بفهم وفاعلية لما أسمع وأرى.  .7

      الشعور بها.أو أحب لمس األشياء واإلحساس   .6

      لدى القدرة على اليقظة واالنتباه لجميع المثيرات والمدخالت البيئية.  .2

      أالحظ بدقة  وبوعي كل ما أحس به.  .2

 Creating Imagining and Innovatingأثني عشر: )اإلبداع والتصور واإلبتكار( 
      استخدم التخيل أثناء التفكير في مشكلة أو موقف ما.  .0

      أحرص على تقديم أفكار تتسم بالجدة واألصالة.  .7

      لدي القدرة على تصور وفعل األشياء بصور مختلفة.  .6

      أميل إلى االبتكار في أداء األشياء.  .2

      أميل إلى تخيل األشياء غير الواقعية.  .2

  Taking Responsible Risksر: )اإلقدام على المخاطرة المحسوبة( ثالثة عش
      يمكنني التعرف على مهارات اآلخرين أو الكشف عنها.  .0

      أتعاون بفاعلية مع اآلخرين في مختلف المواقف.  .7

      أواصل التركيز على الهدف الذى أسعى إلى تحقيقه.  .6

      أشعر بحساسية تجاه احتياجات اآلخرين.  .2

      المواقف المختلفة.التزم بزمام المبادرة وتحمل المسؤولية في   .2

 Finding Humor( الدعابةأربعة عشر: )إيجاد 
      أحرص على التحلي بروح المرح والتفاؤل.  .0

      فكاهية )مضحكة( ونكت. قصصًاأميل إلى رواية   .7

      أركز على الجوانب اإليجابية في كل شيء.  .6

      لآلخرين.أقدم نماذج من السلوك التي تدعو إلى السرور والمتعة   .2

أميل إلى الهدوء واالستقرار والسعادة من خالل اكتشاف المتناقضات في   .2

 المواقف أو األشياء.

     

 Thinking Interdependentlyخمسة عشر: )التفكير القيادي( 
      مع أفراد مجموعتي )فأصغى لهم وأتفاعل مع أفكارهم(.أستمتع بالتفكير   .0

      الحياة بحب )أعيش وأحب الحياة(.أميل إلى ممارسة   .7

      أحرص على أداء األشياء التي تؤهلني للحصول على الجوائز والمكافآت.  .6

      أسعى )كقائد للمجموعة( ألن نتوصل معا لحل نهائي للمشكلة.  .2

النفس والتحكم أتمتع بقدرة عالية على مواجهة المخاطر مع ضبط   .2

 بالمشاعر.

     

 Learning Continuouslyستة عشر: )االستعداد للتعلم المستمر( 
      أراقب ذاتي في مختلف المواقف.  .0

      أحرص على إثراء خبراتي التعليمية.  .7

      أميل إلى التعزيز الذاتي.  .6

      أبحث عن مزيدا من المعلومات.  .2

الوصول إلى أستطيع البحث وجمع المعلومات وإجراء التجارب من أجل   .2

 نتائج مفيدة.
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 (2ملحق )

 بعض نتائج األعمال الفنية لعينة الدراسة اخلاصة بقضية التنمر

   
 (80شكل ) (81شكل )

 

 (88شكل )

   
 (84شكل ) (83شكل )

 
 (85شكل )

   
 (82شكل ) (87شكل ) (86شكل )
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 (30شكل ) (31شكل ) (82شكل )
   

   
 (34شكل ) (33شكل ) (38شكل )
   

 
 

 
 (37شكل ) (36شكل ) (35شكل )
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 بعض نتائج األعمال الفنية لعينة الدراسة اخلاصة بقضية اهلجرة غري الشرعية

 
   

 

 

 

 

 

  
 (41شكل ) (32شكل ) (32شكل )
   

   
 (43شكل ) (48شكل ) (40شكل )
   

   
 (46شكل ) (45شكل ) (44شكل )
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 (42شكل ) (47شكل )

 

 

 

 

  
 (50شكل ) (51شكل ) (42شكل )
   

   
 (54شكل ) (53شكل ) (58شكل )

 
 (55) شكل 
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 ةــرعيـر الشــرة غيــــهجـال قضيــة كـرافيــوجـانف

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (56شكل )

 

 (57شكل )

 

  

 

 (52شكل )
 

  

 

 

 (61شكل )  (52شكل )
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 االجتماعياخلاصة بقضية سلبيات وسائل التواصل لعينة الدراسة بعض نتائج األعمال الفنية 

 

   

 
  

 (63شكل ) (68شكل ) (60شكل )
   

   
 (66شكل ) (65شكل ) (64شكل )
   

 

 

  
 (62شكل ) (62شكل ) (67شكل )
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 (70شكل ) (71) شكل

 

 

 

  
 (78شكل )

 

 (73شكل )

 

 (74شكل )

   

 

 

 
 

 (77شكل ) (76شكل ) (75شكل )
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 يـاعـاالجتمواصل ـائل التـسلبيات وس ضيةقاخلاصة ب بعض نتائج اخلرائط الذهنية

 

  

  
 (72شكل )
 

 (72شكل )

  
 (20شكل ) (21شكل )
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 (3) ملحـــق

 ةـــال الفنيــاء تنفيذ األعمـة أثنـعينة الــدراس

 
   

   

 (24شكل ) (23شكل ) (28شكل )
   

   
 (27شكل ) (26شكل ) (25شكل )
   

   
 (21شكل ) (22شكل ) (22شكل )
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 (23شكل ) (28شكل ) (20شكل )
   

   
 (26شكل ) (25شكل ) (24شكل )
   

   
 (22شكل ) (22شكل ) (27شكل )

 

 

 


