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 مخص البحثم
تنمية ميارات الكشؼ عف فاعمية استخداـ استراتيجية لنتعمـ معا التعاكنية في  ىدؼ البحث الحالي إلى

، كلتحقيؽ اليدؼ قاـ الفنية بكمية التربيةلدل طالب شعبة التربية في مجاؿ أشغاؿ الخشب  اتجدارياعداد 
لمطالب الخشبية  الجدارياتاستبانة لتحديد األبعاد المعرفية إلعداد الباحثاف ببناء أدكات البحث كالتي تمثمت في 

بطاقة تقييـ الجداريات  جدارية خشبية، بإعدادعينة البحث، كاختبار تحصيمي لقياس األبعاد المعرفية المرتبطة 
( طالبا، 66تـ تطبيقيا عمى عينة البحث كالتي تككنت مف مجمكعتيف أحداىما تجريبية كقكاميا)، الخشبية

  .(2( طالبا أيضا مف طالب المستكل السادس الدارسيف لمادة أشغاؿ الخشب)66كالثانية ضابطة قكاميا)
ؿ إحصائيا عند إلى النتائج التي أكضحت كجكد فرؽ دا استخدـ الباحثاف المنيج التجريبي في التكصؿك 

( بيف متكسطي درجات طالب المجمكعة التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار األبعاد 5...مستكل)
، مما يدؿ عمى فاعمية لصالح المجمكعة التجريبية المعرفية المرتبطة بالجدارية، كبطاقة تقييـ الجدارية الخشبية

 .لدل الطالب عينة البحث الجدارية الخشبية اعداديارات تنمية مفي  لنتعمـ معا التعاكنيةاستراتيجية 
في إنتاج  الفنية تكظيؼ ميارات الطالب في مجاالت التربيةبتنمية  بضركرة االىتماـ افكأكصى الباحث

بعض استراتيجيات التعمـ التعاكني تبنى ك  لممجتمعأعماؿ جماعية ليا ىدؼ محدد يخدـ الرؤية الجمالية كالنفعية 
 .مقرر أشغاؿ الخشب بكميات التربيةفي تدريس 

Abstract 
This research aims to discover the effective of using the strategy of "learning 

together cooperative" in development skills producing of mural in the field of 

woodwork for students of the Department of Art Education Faculty of Education, to 

achieve the aim, the two researchers built research tools. These tools are A 

questionnaire used to determine Cognitive aspects to produce a wooden mural for 

students sample research, achievement test to measure the cognitive aspects 

associated with producing the wooden mural and evaluation card for wooden murals 

which were applied to the research sample. Research sample consisted of two 

groups, the first was experimental the size of (16) students, and the second group was 

Controlled the size of (16) students also sixth-grade students studying woodwork (2). 

The tow researchers used the experimental approach for getting the results, which 

showed that there was a statistically significant difference by (0.05) between the 

average rate for the experimental group and control group in the result of the posty 

test of cognitive aspects associated with the wooden mural and evaluation card for 

the experimental group,This indicates effectiveness of the strategy "learning together 

cooperative" in development skills for producing the wooden mural from students 

sample research. 
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The two researchers have recommend to pay attention to the development of the 

recruitment of students' skills in the fields of art education In the production of 

collective works have a specific aim Serves the aesthetic and utilitarian vision of 

society Some are adopted Cooperative learning strategies In the teaching of 

woodworks course in the faculties of education. 

 :ةمقدم
بالعديد مف الميارات المتضمنة داخؿ أساليب -ية الفنيةكأحد مياديف الترب–يزخر ميداف أشغاؿ الخشب 

التشكيؿ الفنية التي ينطكم عمييا ىذا المجاؿ الذم يجمع بيف عراقة الحرؼ التراثية كاألساليب الحديثة لمتشكيؿ 
 المستكحاة مف خامة الخشب.

الفنية لتحقيقيا لدل الطالب كما يعد تنمية تمؾ الميارات األدائية أحد األىداؼ الميمة التي تسعى التربية 
خالؿ دراستيـ لمادة أشغاؿ الخشب، بما تتضمنو مف القدرة العضمية المتمثمة في التعامؿ مع خامة الخشب، 

 كالعدد كاألدكات الالزمة لتشكيميا في جميع أساليب التشكيؿ الفنية المرتبطة بيذا المجاؿ.
ىذه األىمية مف النظر إلي التربية كعممية شاممة تستيدؼ النمك المتكامؿ لمشخصية بكافة جكانبيا كتأتي 

إطار مفيـك التربية  فيمكانة ىامة  العممي، كيمثؿ الجانب كاالنفعاليةالبدنية كالحركية كالمعرفية كاالجتماعية 
 الشاممة.

بمختمؼ مظاىره  اإلنسانيتنظر إلي السمكؾ يا كما أنكتؤكد التربية الشاممة عمي كحدة الفرد كتكاممو، 
 أمالجكانب المعرفية كاالجتماعية كاالنفعالية مجتمعة، كال يقـك  فيعمي أنو نتاج مساىمات تختمؼ  كأشكالو

سمكؾ لمفرد، كلكف يساىـ بدكر مشترؾ مع بقية الجكانب األخرل  أم فيجانب مف ىذه الجكانب بدكر منفرد 
 .(25 – 24: 6996)أحمد عمر سميماف، إلنتاج السمكؾ المطمكب
ف تنمية الجانب الميارم لو أىمية في مجاالت عديدة مف التعميـ مثؿ التعميـ الصناعي، فإإضافة لما سبؽ 

كالزراعي، كالتربية الفنية، كالتربية الرياضية كاالقتصاد المنزلي، كطب األسناف كالجراحة، كما يرتبط بالميارات 
 .كالصيدلة عض المكاد الدراسية كالعمـكالمعممية المرتبطة بب

كتشير العديد مف الدراسات إلى أىمية تنمية الجانب الميارم كاألدائي في مختمؼ المكاد الدراسية بصفة 
، في التصكير بالككالج، محمكد (2..2ىند محمد) عامة كالتربية الفنية بصفة خاصة منيا دراسة 

في (2.66)( في النسيج، ريياـ محمد الشريؼ7..2د الحناكم)( في النجارة، سكسف يكنس محم4..2الراعي)
 الخزؼ.
تمكنو مف استخداـ العدد كاآلالت الالزمة  التيكالدارس ألشغاؿ الخشب البد أف تتكافر لديو الميارة  

لتشكيؿ خامة الخشب، ككيفية استخداميا االستخداـ الصحيح، كيتعمؽ بميارة أشغاؿ الخشب ميارات أخرل البد 
أف يمـ بيا الدارس مثؿ ميارات عمؿ التصميـ الجيد الذل يصمح لمتنفيذ عمى الخشب، كميارات تشطيب العمؿ 

تتكامؿ إلنتاج عمؿ أك مشغكلة فنية تتكافر فييا مكاصفات العمؿ الجيد كتحقؽ  ، ككؿ ىذه المياراتالفني
 (. 3: 4..2)محمكد الراعي محمد،نفس الكقت في كالجمالي النفعيالجانب 

التشكيؿ بالرقائؽ الخشبية كمف أساليب التشكيؿ في مجاؿ أشغاؿ الخشب أسمكب الحفر، كالتفريغ، ك 
رىا مف األساليب التي يمكف مف خالليا تشكيؿ خامات الخشب المختمفة سكاء ، كالتطعيـ، كالخرط، كغي"القشرة"

الطبيعية منيا أك المصنعة، كتستخدـ ىذه األساليب إما منفردة أك مف خالؿ الجمع بيف أسمكبيف أك أكثر داخؿ 
 العمؿ الكاحد إلنتاج أعماؿ فنية خشبية.
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الخشب باستخداـ أساليبيا المتنكعة ىك فف كمف المكضكعات التي يمكف أف تبرز فييا ميارات أشغاؿ 
الجدارية، كالذم يمدنا التاريخ بالعديد مف النماذج اليائمة التي قامت عمى أسس مفيـك الجدارية، كالتي تستحث 
الفناف المنفذ ليا عمى البحث في العناصر كالقيـ التشكيمية، ليحقؽ التكافؽ كالتكامؿ بيف التصميـ كالمكضكع 

ة السطح، كعممية الرؤية عف بعد، بما تتطمبو مف تغيير في منظكر بعض األشكاؿ حتى يتحقؽ المطركح، كخام
 (.644:  4..2،كخالد أبك المجد ،ركزم ال غنى عنو)ياسر محمكد فكزمالتصميـ بشكؿ أمثؿ، كتجميع م

فذىا االنساف كتمتمؾ مصر تاريخا حافال مف الجداريات في حضاراتنا المتعاقبة، بداية مف الجداريات التي ن
المقابر كالمعابد في الكبير جنكب مصر مركرا بجداريات  البدائي كما تكضحيا نماذج خمفيا في منطقة الجمؼ

الفني يشير  فالتاريخظؿ الحضارة المصرية القديمة، ثـ جداريات الفف القبطي يمييا جداريات الفف اإلسالمي، 
ف كالتصميـ، نعرض ثقافتنا كنيتـ بأف ينعـ اإلنساف ببيئة إلى أننا أصحاب فكر كطالب جماؿ، نعنى بقضايا الف

مكانية ممتعة جماليا كمفيدة كظيفيا، كىذا ما نحتاجو في حياتنا المعاصرة كالتي نفتقد فييا الكثير مما سبؽ 
 (.235: 2.66)إيياب محمكد حنفي ،

كيمية التي ظيرت منذ مما سبؽ يمكف أف نخمص إلى أف الجداريات إحدل أشكاؿ الممارسات الفنية التش
أقدـ العصكر، كقد مرت بمراحؿ متعاقبة كأشكاال متعددة في الفف الفرعكني كالقبطي كاإلسالمي كالفف الحديث، 

حسب المجاؿ التشكيمي الذم -كقد جاءت في كؿ عصر محممة بعناصر تشكيمية كفنية كأساليب تشكيؿ مختمفة 
 قافية كجمالية. نظرا لما تحممو مف قيـ فكرية كث -تنتمي إليو 

( مف أف ىذه الممارسات إف لـ تحمؿ في طياتيا قيما 5..2يؤيد ذلؾ ما أشار إليو اليامي صباح أميف)
جمالية كتشكيمية، فإنيا لف تتعدل عف ككنيا تعمـ ألصكؿ صناعية أك حرفية ترتبط بمجاؿ التجارة، فمجاؿ 

ت التصميـ بجانب التقنية)اليامي صباح أشغاؿ الخشب يتطمب تصميـ أك مكضكع يراعى فيو أسس كجماليا
 (. 53:  5..2أميف ،

يزات التي تجعميا تتقدـ عمي غيرىا كمف أىـ ىذه الميزات أنيا مبالعديد مف الم كتتميز األعماؿ الجدارية
العادم ال يحتاج  الفرد، كىذا بحد ذاتو أمر إيجابي، إضافة إلى أف األشخاصعمؿ فني يشترؾ فيو عدد مف 

الة عرض ليراىا فيي مكجكدة عمى أحد الطرؽ العامة في مكاف يسيؿ الكصكؿ إليو كبالتالي يسيؿ لمتكجو لص
 .االطالع عمييا

كالمتتبع لتاريخ الجداريات مف خالؿ الدراسات التي اىتمت بيا يجد أف ىناؾ قمة قميمة إف لـ يكف ندرة في 
كالتي تبرز أىمية ىذا النكع مف الفنكف لمكانتو الرفيعة، كأىمية تدريب الدراسات كالبحكث التي اىتمت بيا، 

عدادالطالب عمى كيفية تصميـ  تمؾ الجداريات، كاستغالؿ الميارات كالطاقات الميدرة التي يتعمميا الطالب  كا 
 .ليا جماليك دكف تكظيؼ نفعي 

ثناء سعد  ،كدراسة(8..2ير)أبك الخ(،كدراسة شندم 5..2صفية القباني) كمف تمؾ الدراسات دراسة 
محمد الشكربجي  كدراسة(، 2.66إيياب حنفي) كدراسة ،(.2.6ميدية النجار) كدراسة ،(9..2شمبي)

 الحسينيرغد زكى غياض كدراسة ، (2.63)عمى محمد كآخركف حسيني كدراسة، (2.62كآخركف)
عبد النبي نياؿ كدراسة  ،(2.64فاطمو عباس أحمد، نادية إبراىيـ شعالف) كدراسة ،(2.64)كآخركف

، كدكرىا في تنمية ، حيث تناكلت تمؾ الدراسات الحديث عف الجداريات كأساليب تنفيذىا(2.65عبدالرحمف)
 االتصاؿ كركح العمؿ الجماعي، كتكظيؼ طاقات كميارات الطالب في أعماؿ جماعية.

كنظرا إلمكانية اشتراؾ أكثر مف شخص في انتاج عمؿ فني جدارم كاحد، رأل الباحثاف أف مف 
االستراتيجيات التي يمكف أف تتكافؽ مع مفيـك العمؿ الجماعي كتعمؿ عمى تحقيؽ أىدافو ىي استراتيجية التعمـ 
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لمميكؿ كاالتجاىات االجتماعية التعاكني، كالتي تعد مف أكثر األطر التي اقتحمت المنظكمة التدريسية احتضانا 
في عصر شديد التمايز فيما بيف التنافس كالفردية، فالتعمـ التعاكني يحدث حينما يرتبط جميع الطالب ارتباطا 
دراؾ ىدؼ التعمـ التعاكني، فحينما يكتسب طالب اليدؼ التعميمي تجد أف جميع األعضاء  ايجابيا بتحصيؿ كا 

 ،جنسكف، ركجر ت. جكنسكف. التعاكني يكتسبكف نفس اليدؼ)ديفيد ك المشاركيف معو في مجمكعة التعمـ
6998 :85.) 

 فالتدريس في صكرة مجمكعات أصبح يمقى اىتمامان بالغان ألنو يحقؽ ىدفيف رئيسييف ىما: 
العمؿ عمى مشاركة المتعمـ في العممية التعميمية ليتمكف مف الحصكؿ عمى المعمكمات بنفسو مع  األول:
 اجاتو كدكافعو كقدراتو.االىتماـ بح
تييئة الفرص المناسبة لمعمؿ الجماعي كالتفاعؿ بيف الطالب لمكاجية الصعاب كتككيف حقائؽ  الثاني:

 (.453:  5..2، تركة )عبير شفيؽ محمد عبد الكىابمش
كما ييدؼ التعمـ التعاكني إلى تحسيف كتنشيط أفكار المتعمميف الذيف يعممكف في مجمكعات يعمـ بعضيـ 

عضان كيتحاكركف فيما بينيـ بحيث يشعر كؿ فرد مف أفراد المجمكعة بمسؤكليتو تجاه مجمكعتو إضافة إلى أف ب
لى تنمية الميارات  استخداـ التعمـ التعاكني يؤدل إلى تنمية ركح الفريؽ بيف المتعمميف مختمفي القدرات كا 

 (.686: 6997، ات أبك عميرةلمكاد الدراسية )محباالجتماعية كتككيف االتجاىات السميمة نحك ا
استراتيجية  منياداخؿ قاعات الدراسة،  استخدامياالتي يمكف كلمتعمـ التعاكني العديد مف االستراتيجيات 

استراتيجية تكزيع ، الجماعيالبحث  استراتيجيةك  ،Jigsawترتيب المياـ المتقطعة  استراتيجيةك  ،التعاكف الجماعي
ستراتيجيةك معان،  لنتعمـاستراتيجية ك ، (S T A D)أساس التحصيؿ أك اإلنجاز ىالتالميذ عم إتقاف فرؽ التالميذ  ا 

إنما  التعاكنياستراتيجيات التعمـ في تعدد لوهذا ا (،T A I)المساعدة الفردية لمفريؽ استراتيجية، ك التعميمية ةلمماد
تبايف مف التعميـ المفرد لمساعدة المجمكعات التعمـ، ك كفقان ألنكاع التفاعؿ الحادث بيف التالميذ داخؿ يككف 

 فيكؿ عنصر مف عناصر الميمة التعميمية، كتتفؽ ىذه االستراتيجيات  فيالفريؽ إلى المشاركة اإليجابية 
، (98-92: 6998)أسماء عبد العاؿ، كمحمد مصطفى، التعاكنياعتمادىا عمى المككنات األساسية لمتعمـ 

 .(258-248: 3..2)حسف زيتكف، 
ياسر كمف الدراسات التي تناكلت التعمـ التعاكني باستراتيجياتو المختمفة، كفي مختمؼ المكاد الدراسية دراسة 

كدراسة ىند  ( في عمـ النفس،5..2عبير شفيؽ)( في تدريس المعادف، كدراسة 4..2فكزم، كخالد أبك المجد)
عبد  س، كدراسة عبد العزيز راشد، كرفيؼي( في إكساب الطالبات المعممات ميارات التدر 7..2أحمد)
( في التحصيؿ الدراسي 8..2( في تنمية القدرات اإلبداعية الفنية، كدراسة صفاء عبد الكىاب)7..2العزيز)

( في 8..2( في المفاىيـ الفيزيائية، كدراسة رحمة عمي الديف)8..2لكحدة التطريز، كدراسة منذر بشارة)
  .القدرات اإلبداعية تدريس األشغاؿ الفنية، كتنمية

تنمية الميارات الحركية الرياضية، كدراسة ريياـ محمد ب( 9..2دراسة السيد عبد العزيز)كاىتمت 
( في 2.62ي لطالب التربية الفنية، كدراسة سامية إبراىيمي)الخزفالتشكيؿ ( في تنمية ميارات 2.66الشريؼ)

( في تنمية ميارات حؿ مشكالت 2.63)كآخركف تنمية المفاىيـ الرياضية، كدراسة محمد مصطفى محمد
( في تدريس التربية الفنية لمصؼ 2.63لدل طالب المدارس الثانكية الفنية، كدراسة زينب محمكد) التكييؼ

 لمفاىيـ العممية كميارات التغذية.( في تنمية ا2.66الثاني اإلعدادم، كدراسة شيريف سمير)
استخدامو في الكثير مف المكاد الدراسية ، حيث تـ ـ التعاكنييتبيف مف العرض السابؽ مدل أىمية التعم

لممجاالت الفنية  فاعميتو في تنمية مختمؼ المتغيرات الدراسية كالتحصيؿ كالمفاىيـ كالميارات العمميةكتأكدت 
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ات كالمتغيرات النفسية كاالتجاىات كالقدر  كالخزؼ كاألشغاؿ، كالمعادف كميارات التدريس في التربية الفنية،
جدارية في مجاؿ أشغاؿ  اعدادالستخدامو في  -مستنديف إلى نتائج تمؾ الدراسات -اإلبداعية، مما دفع الباحثاف

 .الخشب
 مشكمة البحث:

كتككيف جداريات يككف ليا صفات  اعدادميارات تتمثؿ مشكمة البحث الحالي في ضعؼ الطالب في 
االمتداد كالترابط بيف مككنات تمؾ الجداريات مف األعماؿ كالمكضكعات التي يقكمكف بتنفيذىا أثناء تعمميـ 

بعيدة عف تككيف مكضكعات تحمؿ كحرفة لميارات أشغاؿ الخشب، فتصبح تمؾ األعماؿ فقط تحتكم عمى ميارة 
الباحثاف لمقياـ بيذا البحث لالستفادة مف ميارات الطالب كاألعماؿ صفات العمؿ الجماعي، األمر الذم حث 

المفردة التي ينفذكنيا في تككيف جدارية مترابطة باستخداـ استراتيجية لنتعمـ معا التعاكنية لما ليا مف دكر فعاؿ 
بعضيـ الطالب مع ييئة الفرصة لتفاعؿ في تنمية العمؿ الجماعي كت –أظيرتو نتائج الدراسات السابقة–

 البعض.
 البحث: تساؤل

 يمكف بمكرة مشكمة البحث في التساؤؿ الرئيسي التالي:
جداريات  اعدادتنمية ميارات فاعمية استخداـ طالب شعبة التربية الفنية الستراتيجية لنتعمـ معا التعاكنية في ما 

 ؟ خشبية
 :األسئمة التاليةكيتفرع عنو 

 ؟مف كجية نظر الخبراء كالمتخصصيف خشبيةإعداد جدارية لميارات  المعرفية بعاداأل ما -6
 إعدادميارات بتنمية األبعاد المعرفية المرتبطة ما فاعمية استخداـ استراتيجية لنتعمـ معا التعاكنية في  -2

 جدارية خشبية؟
 ؟خشبيةجدارية  اعدادتنمية ميارات فاعمية استخداـ استراتيجية لنتعمـ معا التعاكنية في  ما -3
تخصص  طالب كمية التربيةلدل الجدارية الخشبية  إعدادميارات باألبعاد المعرفية ارتباط  لما مد -4

 التربية الفنية؟ 
 فروض البحث: 

التي تدرس باستخداـ "درجات طالب المجمكعة التجريبية  يال يكجد فرؽ داؿ إحصائيان بيف متكسط .6
كبطاقة تقييـ الجدارية المعرفية  لألبعاد القبمي كالبعدم القياسيففي  لنتعمـ معا التعاكنية" استراتيجية
 الخشبية.

ال يكجد فرؽ داؿ إحصائيان بيف متكسطي درجات طالب المجمكعة التجريبية "التي تدرس باستخداـ  .2
المجمكعة الضابطة "التي تدرس بالطريقة السائدة" درجات طالب استراتيجية لنتعمـ معا التعاكنية"، ك 

 المعرفية كبطاقة تقييـ الجدارية الخشبية. دم لألبعادفي القياس البع
الجدارية الخشبية  عدادميارات اك ال تكجد عالقة ارتباطيو دالة إحصائيان بيف كؿ مف األبعاد المعرفية  .3

 لدل طالب كمية التربية تخصص التربية الفنية.
 :ىدف البحث

تنمية ميارات في  لنتعمـ معا التعاكنيةىدؼ البحث الحالي إلى الكشؼ عف فاعمية استخداـ استراتيجية 
  .لدل طالب شعبة التربية الفنية بكمية التربية في مجاؿ أشغاؿ الخشب جداريات اعداد
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 أىمية البحث:
 يتكقع أف يفيد البحث الحالي فيما يمي:

أساليب تشكيؿ الخشب التي يمكف أف تستخدـ في بناء قد تسفر إجراءات ىذا البحث عف قائمة ببعض  .6
 .تدريس مجاؿ أشغاؿ الخشبيمكف اإلفادة منيا في  الجداريات، كالتي

التي أعدىا الباحثاف في الحكـ عمى جدارية في مجاؿ أشغاؿ الخشب يمكف اإلفادة مف بطاقة تقييـ  .2
 األعماؿ الجدارية المماثمة مف قبؿ القائميف عمى تدريس أشغاؿ الخشب.

في كاستراتيجياتو المختمفة  التعمـ التعاكنيتي استخدمت يعد ىذا البحث امتدادا لمدراسات كالبحكث ال .3
 كطرؽ تدريسيا. كمجاالتيا المختمفة مكاد دراسية أخرل، مما يتيح إثراء جديدا لممعرفة في التربية الفنية 

 أدوات البحث:
 :ةالبحث األدوات التالي تضمن
لمطالب عينة البحث مف كجية نظر استبانة لتحديد األبعاد المعرفية لميارات إعداد جدارية خشبية  -6

 الخبراء كالمتخصصيف.

 اختبار تحصيمي لقياس األبعاد المعرفية المرتبطة بميارات اعداد جدارية خشبية. -2

 بطاقة تقييـ الجداريات الخشبية. -3
 مواد المعالجة التجريبية:

  :تمثمت مكاد المعالجة التجريبية في
إعػػداد الجداريػػة الخشػػبية مػػف حيػػث التصػػميـ كالقػػيـ الفنيػػة كالجماليػػة كتقنيػػات  أبعػػادكتػػاب الطالػػب حػػكؿ  -6

 كدراستيا كفقان الستراتيجية لنتعمـ معا التعاكنية. ةالتشكيؿ المستخدم

 دليؿ المعمـ)الميسر( لمتدريس كفقا الستراتيجية لنتعمـ معا التعاكنية. -2
 مصطمحات البحث:
( طالب 5-2خالليا تقسيـ الطالب مف)مف استراتيجيات التعمـ التعاكني يتـ  لحدإىي  استراتيجية لنتعمم معا:

ليعبر عف المجمكعة كاممة، حيث تقسـ األدكار  ،غير متجانسيف تحصيميا لمقياـ بعمؿ فني كاحد)جدارية خشبية(
  .كتتكامؿ إلنتاج الجدارية الخشبية بينيـ

مف أنكاع فنكف أشغاؿ الخشب، التي تقاـ عمى المسطحات المعمارية بأنكاعيا  ىي نكعالجدارية الخشبية: 
الخشب  خامةكنكع  يالمختمفة، سكاء كانت عمى الجدراف الداخمية أك الخارجية، كذلؾ طبقنا لطبيعة العمؿ الفن

كؽ العاـ لممشاىد، بالذ االرتقاءالمستخدمة، لتحقؽ الكحدة كالتآلؼ بيف المكحة الجدارية كطبيعة المكاف مف أجؿ 
 .خشبتتناسب كخامة ال التيان فييا األصكؿ الفنية كالصناعية، كتقنيات التشكيؿ مستخدم

 اإلطار النظري لمبحث:
الخشب كاألساليب التشكيمية التي  كأشغاؿالنظرم ليذا البحث الحديث عف الجدارية الخشبية  ريتناكؿ اإلطا

كما يتناكؿ الحديث عف التعمـ ، كتقكيميا ، كمراحؿ إعدادىاالجداريات الخشبية اعداديمكف استخداميا في 
 .الجدارية الخشبية اعدادكمدل فاعميتو في  التعاكني كاستراتيجياتو المختمفة،

 الجدارية الخشبية وأشغال الخشب:: أولً 
الفف التشكيمي كالتي كاف ليا انتشاران  مجاالتيعد الفف الجدارم أك الجداريات كما اصطمح عمييا كاحدة مف 

مرت خالليا بمراحؿ كثيرة، حيث كانت لمعقيدة كالخمكد أثران في امتزاجيا بالنزعة  ،كبيرا في التاريخ قديما كحديثا
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العقائدية كتحقيؽ فكرة دينية إلى جانب كظيفتيا كتخميد ذكرل أك مناسبات أك أحداث بيا جانب خاص بحياة 
 تيـ. الممكؾ كانتصارا

جاءت الجدارية منذ القدـ معبرة عف كاقع اإلنساف ككجدانو كتطكرت مع تطكر حياتو كمتطمباتو عمى مر ك 
العصكر، ككاف يتـ معالجة األسطح الجدارية المختمفة مف خالؿ المكضكعات الدينية أك التاريخية أك األسطكرية 

 أك االجتماعية كغيرىا. 
 :مفيوم الجداريةأوًل: 

كتارة  ،اء حكؿ مفيـك األعماؿ الفنية الجدارية كاختمفت مسمياتيا، فسميت تارة بالمكحة الجداريةتعددت اآلر 
كتارة ثالثة بالتصميـ الجدارم كىى مسميات تؤكد معنى أساسيا كىك ارتباط ىذا الفف  ،أخرل بالتصكير الجدارم

 الخارجية لممباني المعمارية.  كأبالجدراف الداخمية 
 : فات كالمفاىيـ كنذكر منيا ما يميمف التعري كلمجدارية العديد

 ،لكحة تنفذ عمى سطح حائط أك سقؼ كتعتبر جزء متكامؿ مف ىذا السطحيعرفيا إسماعيؿ محمد أنيا 
، كتتنكع مكضكعاتيا بيف بعاد نظرا ألنيا تعدؿ فراغ معيفكتعد الجدارية أحد أشكاؿ التصكير ثالثي األ

: 7..2)إسماعيؿ محمد، كغيرىا مف األحداث العامة التي تعيشيا الشعكباالجتماعية كالدينية كالكطنية 
627.)   
مؿ عمى كؿ تشكيؿ منفذ تشتأحد أقدـ أشكاؿ التعبير الفني ك  بأنيا   Lexiconمكسكعة لكزيسككف  عرفتياك 
 بمعنى جدار  murusكىك تجميؿ كزخرفة الجدراف ككممة جدارم مشتقة مف الكممة الالتينية  ،بغرض

(Lexicon Universal, Ency, 1988).  .  
كجزء مف مركباتو كالحكائط  ،أنيا نكع مف أنكاع التشكيؿ في الفراغ بأكمموب (...2كعرفيا عاصـ رزؽ)

كقد أطمؽ عمييا ىذا االسـ أيضا ألنيا ترتبط كجزء مكمؿ لمجدراف  ،لتمبية بعض االعتبارات اإلنسانية كالجمالية
   (.64: ...2)عاصـ محمد رزؽ، سكاء كانت ىذه الجدراف داخمية أك خارجية

نفذ عمى  ،أكثر مف عمؿ فني كاسع النطاؽ بأنياالمصطمح ذاتو "Ralf mayer "كيعرؼ رالؼ ماير 
مف مجمكعة مف السمات الجدارية المحددة ذات طابع خاص يتضك  ،الحائط بدال مف تنفيذه عمى لكحة متحركة

يراعى فيو كؿ المتطمبات الجمالية كالتكنكلكجية التي يفرضيا العمؿ الجدارم بحكـ مكقفو الثابت كالدائـ كجزء ال 
   . (Ralf Mayer, 1982: 316) يتجزأ مف الكياف الجمالي المنفذ عميو

مما سبؽ يتضح لنا أف المكحة الجدارية أك الفف الجدارم ىك ذلؾ الفف الذم يقاـ عمى المسطحات المعمارية 
بأنكاعيا كأحجاميا المختمفة سكاء كاف عمى أسقفيا أك جدرانيا الداخمية أك الخارجية مف خالؿ استخداـ الخامات 

بيف الفف الجدارم كالمعمارم لممكاف حيث يعمؿ كؿ  المختمفة سكاء التقميدية أك المستحدثة، كىى بالتالي الكحدة
 .بالذكؽ العاـ كالحس الفني لممشاىد االرتقاءجؿ أمنيما متكامال مع اآلخر مف 

 :رية عن فن الجداريات في بعض العصو نبذة تاريخثانيًا: 

لغة عرفيا فف الجداريات مف أقدـ الفنكف التي عرفيا اإلنساف منذ فجر التاريخ، كما أنو يعد أكؿ يعد 
اإلنساف قبؿ أف يككف ىناؾ لغة لمتخاطب منذ العصكر األكلى، كيعد الفف الجدارم مف أقدـ أشكاؿ التعبير 

الكيكؼ الصخرية أكؿ السطكح التي رسميا عمييا الفناف القديـ  اتإذ كانت جداري ،اإلنساني التي عرفيا اإلنساف
نما كاف الرسـ كسيمة تعبيرية عما يدكر في ذىف  لكحاتو كلـ تكف ىذه الرسـك ذات ىدؼ تزيني في ذلؾ الكقت، كا 
ة اإلنساف القديـ مف مخاكؼ كأفكار كمف حركات رآىا خالؿ مراقبتو لمطبيعة مف حكلو كذلؾ قبؿ أف تظير الكتاب

   (.2: 9..2،حال الصابكني كعمى السرمينى)كالخط بزمف كبير
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الخامات كاألدكات خاصة بعد التقدـ في صناعة -تطكر حياة اإلنساف تطكر معيا فف الرسـ الجدارم بك 
كالرسـك الجدارية التي زينت جدراف المعابد كالمقابر كالتي كانت تأخذ طابعا دينيا، كيذكر  -المستخدمة فيو
أف الفف الجدارم نشأ في أحضاف الديف ككانت الجداريات ترسـ في المعابد كالمقابر  (8..2)دبركات سعي

لذا ظمت رسكماتيا غالبا ذات طابع ديني لتجسيد رؤل اإلنساف لممكت كالعالـ اآلخر  ،كبعدىا الكنائس كالمساجد
د الدينية كمشاىد الصيد كغيرىا كذلؾ لفترة طكيمة مف الزمف، كما يجسد أبعادا دنيكية أخرل تناقص تمؾ األبعا

 (.  9: 8..2،بركات سعيد محمد)ؿ بو مف صراعاتحممف المشاىد التي ترسـ أبعاد الحياة اإلنسانية كما ت
 ،كبالتالي فإف الفف الجدارم مف الفنكف التي ليا عمؽ فني ثقافي يمتد عبر الحضارات كالعصكر التاريخية

كسكؼ نتناكؿ في ىذا السياؽ عرض  ،كالكظيفة مف عصر إلى عصر كتختمؼ أيضا كتتنكع تبعا لتنكع  اليدؼ
 التطكر الجدارم في بعض العصكر كالحضارات المختمفة كمنيا: 

 جداريات العصر البدائي:  .1
نشأت تمؾ الجداريات عمى جدراف الكيكؼ عمى ىيئة رمكز محفكرة كمنقكشة أحيانا كمرسكمة أحيانا أخرل 

يخدش بقطعة مف الحجر  لبدائية األكلى تتجاكز غرض السحر فقد كاف الفناففمـ تكف الرسكمات في العصكر ا
الصكاف عمى جدراف الكيكؼ، شكؿ إنساف يضرب ثكرا كفى بعض األحياف األخرل كانت األعماؿ عمى الجدراف 

صفية طو )بدافع السحر كبعض الطقكس الخاصة بو قبؿ عممية الصيد كمف المالحظ أنيا أعماؿ فطرية
  (. 2.4: 6998،القبانى

كتنكعت كتعددت األغراض كاألىداؼ مف خالؿ إبداعات الفناف البدائي بشكؿ متتابع كمتكافؽ مع نمك 
كيتضح ذلؾ مف خالؿ تمؾ الرسـك التي تركيا  ،الزراعة كاستئناس الحيكاف ةعالقتو بالطبيعة مف خالؿ حرف

لؾ الكقت مف خالؿ مالحظتو لحركة الحيكانات الفناف البدائي كالتي أظيرت دقة المالحظة العالية لمفناف في ذ
عمى سبيؿ المثاؿ، كاتخذت ىذه الرسـك شكال كاقعيا في بعض األحياف كرمزيا في أحياف أخرل، كيتضح ذلؾ 

في فرنسا كالتي اكتشفت سنة  Lascauxفي الرسـك التي كجدت عمى جدراف الكيكؼ في مغارة السكك 
 ،كضمت تمؾ المغارة الكثير مف الرسـك الممكنة لغزالف كخيكؿ كثيراف كأنكاع منقرضة مف الماشية "،.694"

  (.4: 9..2،حال الصابكني كعمى السرمينى)كأيضا رسكمات اإلنساف يصطاد
 جداريات الفن المصري القديم:  .2

كانت  المصرمألف الفناف  كذلؾ ،يعد الفف المصرم القديـ مف أكثر الفنكف اعتمادا عمى الطبيعة كقكانينيا
ر األثر في بكالتي كاف ليا أك ،تقؼ دائما كراءه عقيدة ثابتة كىى البعث كالخمكد كالتي استمدىا مف طبيعة مصر

إذ رأكا في كثير مف مظاىر الككف كالطبيعة آلية مختمفة شيدكا ليا اليياكؿ كالمعابد التي  ،تككيف ىذه العقيدة
فبالغكا في االىتماـ  ،لمناظر التي أكدت أف المكت مجازا لحياة أخرل خالدةنقشكا عمى جدرانيا بالصكر كا

مجمكعات ىائمة مف المكحات الجدارية كالتي بكقد زينت  ،بمقابرىـ كالتي أحسنكا بنائيا أك حفرىا في الصخر
  (.5، 4: 6998)محمد أنكر شكرم،ارتبطت بالعقائد الدينية كالجنائزية

 جداريات الفن األشوري:  .3
في  يكفإلو الشمس كاستقر اآلشكر  "آشكر" نسبة إلى كبير أليتيـ "آشكر"بني اآلشكريكف عاصمتيـ األكلى 

كـ كتقع  .66القسـ الشمالي مف الطرؽ كعرفت المنطقة باسـ بالد آشكر، كبعد مدينة أشكر عف المكصؿ حكالي
ت الميمة التي قامت في تمؾ كاشتيرت بقصرىا الممكي ككانت مف الحضارا ،عمى الضفة اليمنى لنير دجمة

   (.5: 9..2،حال الصابكني كعمى السرمينى)المنطقة
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كتخصص  ،ككاف ممككيـ يعشقكف األبية كالفخامة ،ف شعبا عسكريا مشيكرا بالبأس كالفتؾك ككاف اآلشكري
الفف األشكرم في الشئكف الممكية الخاصة، فالقصكر الممكية الضخمة تحمؿ آثار العظمة كالجاه كعمى جدرانيا 
صكر لحياتيـ المعتادة كالتي كانكا يقضكنيا في الحرب كالصيد كيظير الثكر المجنح ذك الكجو اإلنساني بكثرة 

ىك إظيار صفة القكة الجسمانية في األشكاؿ الحيكانية  في مداخؿ القصكر الممكية، كأىـ ما يميز الفف األشكرم
المفترسة كاإلنسانية بشكؿ كاضح كقد برع اآلشكريكف في تصكير الخيكؿ كاألسكد بشكؿ جميؿ جدا كبأدؽ 
التفاصيؿ كما برعكا في التغيير عف انفعاالت الحيكانات التي تتألـ مف المكت كمشاىد الصيد، مكاف الفناف 

التعبير عف حركة الحيكانات في صيد نالحظ جمكدا في حركة األجساـ البشرية كربما يعكد األشكرم حرا في 
   (.7: 9..2،حال الصابكني كعمى السرمينى)ذلؾ إلى قدسية شخصيات الممكؾ كاآللية

فقط إذا كانت الممكؾ تسجؿ األمجاد  نيان يكفى النياية نالحظ أف الفف الجدارم األشكرم لـ يكف فنا د
أك لكي تقص عمى الناس أساطير بطكلة القنص كالحرب كالتي خاضيا الممكؾ  قامكا بيارات التي كاالنتصا

 كاإلجراء في ذلؾ الكقت.
 جداريات الفن القبطي:  .4

فقد اختمفت األعماؿ  ،مع التطكر التاريخي اختمفت نظرة  الفناف القبطي عف الفنانكف في العصكر السابقة
نكف السابقة باختالؼ عناصرىا كخاماتيا كأساليب تشكيميا فقد كاف الفف القبطي الجدارية في الفف القبطي عف الف

لذلؾ كانت معظـ الرسـك التي كجدت عمى الجدراف في األديرة ترسـ مف أجؿ تعميـ عامة  ،فنا رمزيا
            (.63: 7..2)شريؼ ربيع،الشعب

كميا عمى الفف في تكضيح  تالكاثكليكي" اعتمدكالمكحات الجدارية في الفف القبطي كبخاصة " المذىب 
عديدة كمنيا لكحة  ةتعاليمو، كتصكير الحكادث الدينية كتاريخ المسيحية كسيرة أبطاليا في تصميمات زخرفي

)بركات كىى لكحة جداريو بقبك كسقؼ مصمى كنيسة سيستيف بالفاتيكاف بركما "يـك القيامة"لمفناف "مايكؿ أنجمك" 
 (.67: 64 :8..2سعيد محمد،

كيحكى  ،د عمى األىداؼ الركحية لبنائيايكأصبحت األعماؿ  الجدارية في الفف القبطي جزءا أساسيا لمتأك
كبالنسبة لمكضكعاتيا فيي مستكحاة مف العيد القديـ فضال عف المكضكعات  ،بالشكؿ كالرمز ما ارتبط بالديف

 . (64، 44:  7..2)شريؼ ربيع،ر مباشرةالمتأثرة بالزخارؼ الركمانية كغيرىا مف الزخارؼ بصكرة غي
 جداريات الفن اإلسالمي:  .5

الجداريات خاللو فف الجداريات مف الفنكف اإلسالمية التي ازدىرت في العصر اإلسالمي كاشتممت يعد 
عمى العديد مف المساحات الفنية في كثير مف الكاجيات المعمارية الداخمية كالخارجية باستخداـ الخامات 

 كغيرىا مف الخامات األخرل.  كالفسيفساءمثؿ الجص كالرخاـ المختمفة 
ف اتفقكا عمى أف الجداريات اإلسالمية أكؿ ما ظيرت كانت مف فف يأف المؤرخ(6999)مختار العطار رلكي

كىك أكؿ بناء  ،مدينة القدس فيكمنيا الجداريات التي تزيف مف مبنى" قبة الصخرة "  ،التصكير اإلسالمي
الجدراف الداخمية صكر  زينتك  ،ـ 696بتشييده الخميفة األمكم عبد الممؾ بف مركاف سنة  إسالمي ضخـ أمر

بالفسيفساء الزجاجية الممكنة ألشجار كأكراؽ كثمار بأسمكب كاقعي مستمد مف الطابع الكالسيكي البيزنطي الذم 
 (.66، .6: 6999)مختار العطار،كاف يسكد المنطقة مف قبؿ
الزخارؼ كثيقا بالزخارؼ المعمارية، ككانت  اتصاالفي الفف اإلسالمي يتصؿ  الجدارملذا فإف التصكير 

عف مكضكعات مثؿ تجميد الممكؾ كمناظر الصيد كالطرب، كما استخدمت زخارؼ  المستخدمة فيو عادة تعبر
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: 64: 8..2)بركات سعيد محمد،األشكاؿ النباتية كالطيكر كما ظير عمى جدراف القاعات الخاصة كالحمامات
67). 

تمؾ الجداريات األلكاف المائية التي كاف يرسـ بيا جدارياتو كىى أحد  فياستخدـ الفناف المسمـ كما 
( لكنا بينيا عشر درجات مف األخضر كأربع 29الخامات المستخدمة في ذلؾ الكقت، كاستخدـ الفناف المسمـ )

  .(66: 6999الفضي)مختار العطار،مف األزرؽ كثالث مف 
شغؿ كؿ المساحات المتاحة بجداريات ذات تككينات غنية  فيمما سبؽ مدل تفانى الفناف المسمـ كيتضح 

يمانو بأىمية ذلؾ النكع مف الفف ،بالتنكع كالقيـ الفنية  .كىذا الجيد ال يتأتى إال مف دافع قكل كعقيدة راسخة كا 
 النيضة:  جداريات عصر .6

كمنيا الجداريات بظيكر مجمكعة مف الفنانيف  ةبدأت في ىذا العصر صحكة كبرل لمفنكف بصفة عام
كظيرت لكؿ فناف شخصيتو المستقمة كأسمكبو المميز حيث جمع  ،الذيف أبدعكا أشكاال كأساليب جديدة ءامالعظ

نعمت إسماعيؿ )كؿ فناف جميع الخبرات الحضارية كالتي سبقتو كصيرىا في بكتقة ليخرج لمعالـ األسمكب المميز
  .(48: 6982،عالـ
خالؿ عصر النيضة اتجو العمـ لمحاكلة الكشؼ عف النسب الجمالية في بناء العمؿ الفني كاالىتماـ بو ك 

مع ظيكر بعض االكتشافات العممية في القرف الثامف عشر كالتاسع عشر مما كاف لو األثر عمى العديد مف 
ظيرت المدارس الفنية التي اعتمدت المفاىيـ كاألفكار الفنية التي انعكست بدكرىا عمى جميع المجاالت الفنية ف

  .(45: 6982،نعمت إسماعيؿ عالـ)عمى النظريات العممية الحديثة مثؿ المدرسة التأثيرية كالتكعيبية كغيره
كتدؿ تمؾ االنعكاسات لتطكر الفف المعاصر كارتباطو بالتصميمات الجدارية عمى أف ىذه األعماؿ ما ىي 

أف يككف لذلؾ جب ك كذلؾ ألف التصميمات الجدارية يجب أف تعنى شيئا ما ك  ،نجازات ليا أىمية كبيرةإال إ
كفى نفس الكقت يجب أال  ،الفناف قادرا عمى تكضيح أىدافو بصكرة قاطعة كالتعبير عما بداخمو بقكة ككضكح

ميؽ يترؾ عالـ الجدار الماثؿ أمامو دكف أف يعبر عف نفسو بكاقعية أكثر مف الالـز بؿ ينبغي خمؽ تأثير ع
  (.96، 68: 7..2)شريؼ ربيع،لمغاية في الفراغ

 الجداريات في العصر الحديث:  .7
 ،النصؼ الثاني مف القرف العشريف تأثران كبيرا في الفكر فيعقب الحرب العالمية الثانية ك  كفالفن تتأثر 

المنطؽ العقمي ثار الحرب كالخراب كالتدمير كالتحطيـ إلى التمرد مف قيكد آكلجأ الفنانكف إلى اليركب مف 
كمعرفة المجيكؿ كاكتشاؼ ما كراء الطبيعة كالبحث عف مفاىيـ فنية تتكاكب مع المتغيرات السياسية كاالجتماعية 

 .(96، 68: 7..2)شريؼ ربيع،كالفكرية كاالقتصادية كالثكرة العممية كالصناعية التي حدثت منذ ذلؾ الحيف
مفف بصفة عامة كفف الجداريات بصفة خاصة مف لكقد قدـ الفنانكف في تمؾ الفترة حمكال جمالية جديدة 

كما اتجيكا  ،خالؿ الصياغات التشكيمية الجديدة كالكاسعة النطاؽ كالتي تتفؽ مع مالمح الفف المعمارم المعاصر
ات الجديدة كالمتعددة كالتي تعبر عف إلى استخداـ مقكمات العصر التكنكلكجية في أعماليـ كتناكليـ لمخام

أفكارىـ كاتجاىاتيـ الفنية تمؾ كمنيا "الحديد كالخردة كاألشكاؿ جاىزة الصنع كالخامات األثيرية مثؿ الضكء 
 . (6، 4: 8..2،نرميف فتحي المصرم)كالميزر" 

كتغيرت الكثير مف المفاىيـ الجدارية كتنكعت مداخؿ الرؤية لمفناف بعد أف اىتزت فكرة الثبات كالرسكخ 
كالثقؿ إلى تناكؿ الكثير مف العناصر الفنية كالفراغ كالحركة كالعالقات التشكيمية المتنكعة المرتبطة بجماليات 

مختمؼ  فيمماء مف كشكؼ كنظريات عممية الخامة، كمع ذلؾ نجد أف فكر الفناف تأثر بما تكصؿ إليو الع
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المجاالت ككاف ليا األثر الكاضح في تغير النظرة التقميدية ككجيت نظر الفناف إلى المكاد كالخامات الجديدة 
التي ظيرت نتيجة لمتقدـ التكنكلكجي الكاسع في مجاؿ الصناعة كالخامات مما دفع الفنانيف إلى اتجاىات جديدة 

فف الجدارم بما تيسرىـ مف خامات مما دفع الفنانيف إلى اتجاىات جديدة كمتغيرة في مجاؿ كمتغيرة في مجاؿ ال
يـ مف خامات ككسائؿ تشكيمية بفعؿ التكنكلكجيا كذلؾ لـ يكف متاحا أماـ أجياؿ الفنانيف ل سرتيالفف الجدارم بما 

 . (96: 7..2)شريؼ ربيع،السابقيف
اصر قد تغير عف المفيـك التقميدم لو في العصكر السابقة ، مما سبؽ نجد أف مفيـك الفف الجدارم المع

كالجداريات الحركية أك الضكئية أك التي تقـك عمى  ،حيث تميز باستخداـ عدة أشكاؿ مختمفة مف الجداريات
عادة  عالقات بينية ألشكاؿ جاىزة الصنع أك الخردة أك التجميع كالتركيب أك تحطيـ األشكاؿ المعركضة كا 

كيميا مرة أخرل أك تمثيؿ الكاقع كمحاكاة عناصر الطبيعة في صياغات متعددة كمختمفة، كما صياغتيا تش
تباينت أشكاؿ الجداريات المعاصرة نظرا الختالؼ اتجاىات كأفكار كؿ فناف كما اعتمد التغيير في المفيـك 

 .الجمالية خامات المستخدمة كقيمياالتشكيمي ليا عمى الشكؿ كالمضمكف كالصياغة التشكيمية كال
 :تصنيف الجدارياتثالثًا: 

تصنؼ الجداريات كتتنكع مف حيث أىدافيا ككظائفيا كأنماطيا التصميمية ككذلؾ المكاف كالمكقع المعمارم 
 كىيئتيا العامة كجماليا الفني كمف ذلؾ يمكف أف تصنؼ األعماؿ الجدارية كفقا لممحاكر التالية:

 من حيث األىداف والوظائف: .أ 

 : منيا كتصميـ الجدارية عمى عدة كظائؼيعتمد بناء 
تحتكل الجدارية عمى مكضكعات ذات كظيفة تربكية لتعميؽ الجكانب كاألساليب  الوظيفة التربوية: -6

ألنيا ستككف  مستساغة كتحمؿ معاني كأفكار كتككف أخالقية كذات مكضكعية كدقة ،التربكية لدل فئات المجتمع
 (. 634: 7..2)إسماعيؿ محمد إسماعيؿ،مكجية لعامة الجميكر

تكمف الكظيفة كالمكضكعات المعرفية في تمؾ األعماؿ التي نستطيع مف خالليا الوظيفة المعرفية:  -2 
فأحيانا تأتى بعض الجداريات كتعريؼ  لممشاىد بنشاط مؤسسة أك ىيئة  ،التعرؼ عمى أشياء أك معمكمات معينة
الدكر الذم تقـك بو المؤسسة ليتعرؼ عمى بعض المعمكمات التي قد يككف عمى مدخميا لتكضيح لزائر المكاف 

  (.634: 7..2)إسماعيؿ محمد إسماعيؿ،في حاجة إلييا قبؿ التعامؿ مع تمؾ المؤسسة
تؤثر الجدارية تأثيرا كبيرا في الحياة النفسية ألفراد المجتمع فالعمؿ الفني ليس  الوظيفة الجتماعية: -3

ال يفقد  إيجابيةبؿ ىك تغيير عف عالقة  ،قيقة المكضكعية كال مجرد إسقاط لمذات الداخميةمجرد نسخة مف الح
 فييا الفناف ذاتو . 

أف الفف الجدارم يعمؿ عمى تنمية الحس الجمالي كنشر الكعي الثقافي  (8..2)نرميف فتحي رلكت
دراؾ األعماؿ الفن ،كاالجتماعي ية التي تخاطب الكجداف كالشعكر فأحداث بعض المتع البصرية نتيجة لرؤية كا 

ف لـ يتـ تذكقيا جماليا  زالة التكتر النفسي إزاء الصعكبات التي  فإنيا تخفؼمف شأنيا كا  الضغكط الحياتية كا 
  (.6: 8..2المصرم، فتحينرميف  )يعانى منيا أفراد المجتمع
خالليا يتعرؼ المشاىد أك تعدد المكضكعات الجدارية ذات الطابع االجتماعي كالتي مف مما سبؽ يتضح 

 ،المتمقي عمى بعض المظاىر المختمفة لممجتمع منذ عصر ما قبؿ األسرات في الفف المصرم القديـ كحتى اليـك
كالمكالد التي تقاـ  ،مف خالؿ عرض األحداث االجتماعية المختمفة كالمتنكعة مف األفراح كالمناسبات المكسميةف
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اىر متعددة كمتنكعة تعكس لحظات يعيشيا ركاد كمقيمك تمؾ المناسبات في بعض المناطؽ كما يتخمميا مف مظ
 .كغيرىا
فمنيػػػا مػػػا تيػػػتـ بتسػػػجيؿ  ،ىػػػذا النػػػكع مػػػف الجػػػداريات لػػػو العديػػػد مػػػف االتجاىػػػات الوظيفيةةةة التسةةةجيمية: -4 

األحداث السياسية كالحربية اليامة كاألحداث التاريخية كالقكمية لتحث الجميكر عمى االىتماـ بكظيفتيـ كمنيػا مػا 
  (.69: 7..2)شريؼ ربيع،ييتـ بتسجيؿ المحتكل الثقافي كاالجتماعي لعصر ما

لمجمػاىير، فيػي  كتكجيػوكسػيمة تكعيػة  -األكؿفػي المقػاـ -الجداريػة اإلعالميػة  دتع الوظيفة اإلعالمية: -5 
كظػػػائؼ الجداريػػػة بعػػػض تخاطػػػب الجمػػػاىير كتعمميػػػـ كتػػػكجييـ كتحػػػثيـ عمػػػي مبػػػادئ كقػػػيـ سػػػامية، كتمػػػؾ ىػػػي 

 اإلعالمية:
 ر سمكؾ األفراد كتكحي ليـ بالنظاـ.يتغي -

 لغة مباشرة ال يمسيا الغمكض.  -
 .لغة محسكسة تمس المشاعر كاألحاسيس -

كيكػكف الغػرض منيػا االرتقػاء  ،الكظيفة الجمالية مػف أىػـ سػمات المكحػة الجداريػة تعدالوظيفة الجمالية:  -6
تمػػؾ الجػػداريات باسػػتحداث  فنػػانكاإذ ييػػتـ  ،بالػػذكؽ العػػاـ كمحاكلػػة تغييػػر السػػمكؾ العػػاـ إلػػى حػػب الخيػػر كالجمػػاؿ

يجػػاد عالقػات جديػدة ،خامػات جديػدة كابتكػارات كتقنيػات خاصػة بيػـ مػف خػالؿ العناصػر التشػكيمية المسػػتخدمة  كا 
كغيرىػػػػا مػػػػف القػػػػيـ الفنيػػػػة فػػػػي المكحػػػػة الجداريػػػػة مػػػػف تػػػػكازف الكتػػػػؿ كالفراغػػػػات، كاإليقاعػػػػات كالتنػػػػاغـ  كالمالمػػػػس 

 .ة ىي متعة العيف كالجماؿ كىك ما ينشده الفنافيكتككف الغا كالتشكيمية،
يتيا في خمؽ شعكر بالسعادة كالرضا كالراحة تخيؿ مدل تأثير المكحة الجدارية كفاعمي كعمى المتمقي أف

فالكظيفة الجمالية لمكحة تضيؼ إلى  ،النفسية التي تعينو عمى مكاصمة نشاطاتو الحياتية في شتى مناحييا
: 7..2،منصكر )صبرمالمشاىد كتسعده كتضفى سمات البيجة كالجماؿ أينما كضعت كتكسبيا طابعا حضاريا

664.)  
 حيث المكان: من .ب 

 نوعين: نف الجداريات من حيث المكان إلى تص
 : Outside Muralsجداريات خارجية  -1

ىي تمػؾ الجػداريات التػي تنفػذ عمػى الجػدراف الخارجيػة  لممبػاني سػكاء عمػى جػزء مػف الجػدار أك الجػدار كمػو، 
كطبيعػة عمػى طبيعػة الخامػات المسػتخدمة فػي تمػؾ الجػداريات ككػذلؾ مسػاحتيا  كما تحػدد طبيعػة المكػاف شػركطا

اإلضاءة المستخدمة إلبرازىا كىناؾ مجمكعة مف الشركط كالمقكمات التي تحدد إنشاء الجداريات الخارجية كمنيػا 
 ما يمي: 
الجداريػػة العكامػػؿ الجكيػػة لػػذا يمػػـز ليػػا درجػػة مػػف قػػكة التحمػػؿ  اعػػدادأف تتحمػػؿ الخامػػة المسػػتخدمة فػػي  -

 كقت ممكف. لكالثبات 
اختيػػار مكػػاف رؤيػػة العمػػؿ الجػػدارم بالنسػػبة لممكقػػع المعمػػارم سػػكاء كػػاف فػػي مسػػتك ل النظػػر أك تحػػت  -

 مستكل النظر كيتطمب ىذا معرفة نسب المكاف كارتفاعو كطرزه المعمارم. 
مراعػاة طبيعػة اإلضػػاءة السػاقطة عمػػى العمػؿ الجػػدارم كىػى عػادة تعتمػػد عمػى اإلضػػاءة الطبيعيػة نيػػارا  -

  .قكطو ككميتو ككما يجب مراعاة الضكء الصناعي ليالينبغي مراعاة س
يجػػب مراعػػاة القػػيـ التشػػكيمية كالمكنيػػة المسػػتخدمة فػػي الجداريػػة كارتباطيػػا مػػع كميػػة اإلضػػاءة السػػاقطة  -

 عمييا . 
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ترجمػػة كفيػػـ محتكيػػات الجداريػػة  فػػيمراعػػاة نكعيػػة كثقافػػة المشػػاىد المتػػردد عمػػى المكػػاف كمػػدل ثقافتػػو  -
  (Ralf Mayer, 1982: 320-322).كنكعية المكضكع كىدفيا

 : Inside Muralsجداريات داخمية  -2
ىػػي الجػػداريات التػػي تنفػػذ داخػػؿ المبػػاني أك القاعػػات أك المكاتػػب أك غيرىػػا مػػف األمػػاكف الداخميػػة حيػػث تنفػػذ 

 عمى جدرانيا أك أسقفيا أك أرضياتيا أك في األركقة كىناؾ عدة مقكمات تحدد إنشاء الجدارية الداخمية كمنو: 
 ة.حجـ اإلضاءة سكاء كانت طبيعية أـ صناعية كغالبا ما تككف صناعي -
 مراعاة النسبة كالتناسب بيف حجـ الجدارية  كالمكاف كمستكل الرؤية.  -

 ارتباط الخامات المستخدمة كأساليب التشكيؿ المستخدمة في المكحة مع المكاف.  -

-Ralf Mayer, 1982: 320).مراعاة نكع التصميـ كمكضكعو كعناصره بنسػب المكػاف كزاكيػة الرؤيػة -

322) 

 من حيث نمط التصميم: .ج 
 تصنف الجداريات من حيث نمط التصميم إلى نوعين وىما: 

 جداريات ثنائية األبعاد:  -1
كفيػػو تتعاقػػػب نقػػاط الرؤيػػػة فػػي اتجػػػاه كاحػػد مكجػػػو ألحػػػد أكجػػو المبنػػػى أك الجػػدار الػػػذم يكجػػد بػػػو الجداريػػػة ، 

رىػا" فػي ىػذا النػكع كتستخدـ جميع الكسائؿ التشكيمية الخاصة بسطح الجدارية  مثؿ "الخامػة كالمػكف كالمممػس كغي
 مف الجداريات كمف خالؿ تكافؽ ىذه الكسائؿ التشكيمية المختمفة تظير السمة األساسية ليذه الجداريات .

 جداريات ثالثية األبعاد:  -2
كفييا يظير إيداع الفناف في إضافة البعػد الثالػث الحقيقػي كيميػؿ إلػى تحقيػؽ اإلحسػاس بالكتمػة كالفػراغ حيػث 

كقػد يمجػأ لتشػكيؿ بعػض العناصػر فػي الجداريػة بشػكؿ يكػاد  ،لبػارز كالغػائر كذلػؾ بشػكؿ كبيػريستخدـ مستكيات ا
مػػف  ةينفصػػؿ عػػف سػػطح الجداريػػة كتكػػكيف فػػراغ حقيقػػي بػػيف عناصػػر األرضػػية ممػػا يثػػرل القػػيـ الجماليػػة لمجداريػػ

 .(.2: 8..2)بركات سعيد محمد،خالؿ الظالؿ كالضكء الناتج عنيا
 ليب تشكيميا:أشغال الخشب وأسارابعًا: 

يرجع تػاريخ اسػتعماؿ األخشػاب كتشػغيميا إلػى العصػر البػدائي، حيػث اإلنسػاف البػدائي الػذم صػنع احتياجاتػو 
 بنفسو دكف تمقيف مف أحد بؿ بحكـ غريزتو كدكافعو الفطرية لتمبية احتياجاتو لمعيش.

األشػجار التػي أنعػـ ا   كمف العصر البدائي إلػى عيػد القػدماء المصػرييف، حيػث اىتػدل المصػرم القػديـ إلػى
عز كجػؿ عميػو بيػا كمصػدر لمعػيش يأكػؿ ثمارىػا كيسػتظؿ بيػا، كلػـ يكتػؼ بػذلؾ بػؿ دفعتػو غريزتػو إلػى اسػتغالؿ 
فػػػركع األشػػػجار فػػػي صػػػنع الحػػػراب لصػػػيد فريسػػػتو كجمػػػب قكتػػػو كطعامػػػو، كباكتشػػػاؼ المعػػػادف أمكنػػػة شػػػؽ جػػػذكع 

اتػػو، ثػػـ تطػػكر شػػكمو كاسػػتعممو لمنػػـك عميػػو لمكقايػػة مػػف األشػػجار، كتفريػػغ قمبيػػا كاسػػتعماليا كصػػندكؽ لحفػػظ مقتني
رطكبػػة األرض كالحشػػرات الزاحفػػة، كمػػا اسػػتعممو كقػػارب لالنتقػػػاؿ بػػو عمػػى سػػطح المػػاء، كاسػػتعممو تابكتػػان لػػػدفف 
مكتاه، كبمغ النجار المصرم القديـ درجة عالية مف اإلتقاف في تصنيع األخشاب كجاء ذلؾ كاضحان فيما تركة لنػا 

 المصريكف القدماء مف آثار مكجكدة بالمتحؼ المصرم كغيره مف األماكف األثرية بمصر.أجدادنا 
كلػػـ يقتصػػر فػػف النجػػارة عمػػى المصػػرييف القػػدماء بػػؿ انتقػػؿ إلػػى العصػػر القبطػػي كمنػػو إلػػى العصػػر اإلسػػالمي 

كاألسػػقؼ الخشػػبية الػػذم بمػػغ فيػػو فػػف النجػػارة شػػأنان عظيمػػان، كيتضػػح ذلػػؾ فػػي أبػػكاب المسػػاجد كالمنػػابر كالشػػبابيؾ 
 كالمشربيات ككراسي المصحؼ كغيرىا مف المشغكالت الخشبية المتميزة.
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كتطػػكرت فنػػكف النجػػارة فػػي مصػػر كبػػدأ تدريسػػيا كمػػادة عمميػػة بالمػػدارس الثانكيػػة الصػػناعية كالمعاىػػد العميػػا 
   المتخصصة . كالكميات

 :الجداريات اعدادالمستخدمة في تشكيل الأساليب خامسًا: 
الطبيعيػة إلػى مشػغكالت نافعػة ألغػراض الحيػاة اليكميػة  األخشػابف تحكيؿ أك تشكيؿ كتؿ األخشاب كألكاح إ 

، يتطمب استخداـ تقنيػات كأسػاليب فنيػة متنكعػة كذلػؾ لتحقيػؽ قيمػة فنيػة أك جماليػة أك كظيفيػة لممشػغكلة الخشػبية
تقنيػػة  الجػػداريات كىػػي اعػػدادكتػػـ بيػػا كسيقتصػػر الحػػديث عػػف التقنيػػات التػػي تػػـ اسػػتخداميا فػػي البحػػث الحػػالي، 

 ، كتقنية الصباغة.تقنية التفريغك  ،عمى الخشب الحرؽ
 : (Burning Wood)عمى الخشب تقنية الحرق -1

أف تقنيػػة الحػػرؽ عمػػي األسػػطح الخشػػبية ىامػػة فػػي إضػػفاء قيمػػة جماليػػة مػػف خػػالؿ الظػػؿ كالنػػكر عمػػى بعػػض 
سػػتخداـ تمػػؾ التقنيػػة فػػي كتابػػة اآليػػات القرآنيػػة عمػػي المكحػػات المشػػغكالت الخشػػبية الصػػغيرة أك الكبيػػرة كمػػا يمكػػف ا

 الخشبية.
أف عممية الحرؽ عمي الخشب تبدأ بتصميـ الشكؿ سكاء كاف طبيعيان أك زخرفيان  David Laddكيذكر "ديفيدالد" 

ثـ يتـ نقمو عمي السطح الخشبي كيتـ استخداـ ماكينة الحرؽ كرؤكسيا المعدنية في تحديد النقط كالخطكط 
 كالظالؿ الالزمة لتنفيذ عممية الحرؽ مف خالؿ المراحؿ التالية:

 مؿ عميو كتجييزه.إعداد السطح الخشبي المراد الع -

 طبع التصميـ المراد تنفيذه عمى السطح الخشبي. -

تحديػد الخطػكط العامػػة لمتصػميـ كبعػػد ذلػؾ نبػػدأ فػي إبػػراز الخطػكط كاألشػػكاؿ المػراد تظميميػػا مػف خػػالؿ  -
 استخداـ الرؤكس المعدنية المعدة لذلؾ.

 :David,A.Ladd,1986)شػفاؼيتـ دىاف السطح الخشػبي كتشػطيبو إلخراجػو بصػكرة جيػدة كبػدىاف  -

15)  
  (Piercing Wood): تقنية التفريغ -2

يمكػف كمػف خالليػا الحصػكؿ عمػى زخػارؼ  كالتػيتشػكيؿ الخشػب  فيإف التفريغ ىك أحد التقنيات المستخدمة 
منشػػار األركػػت إمػػا  آلػػةمتنكعػػة كدقيقػػة ككػػذلؾ منحنيػػات بأشػػكاؿ كاتجاىػػات متعػػددة كذلػػؾ عػػف طريػػؽ اسػػتخداـ 

 :نظرا لصغر سالحو كدقتو كيتـ ذلؾ مف خالؿ الخطكات التالية الكيربائيأك  اليدكم
ينقػػػؿ التصػػػميـ كيطبػػػع عمػػػى الخشػػػب بكاسػػػطة الكربػػػكف ثػػػـ تكضػػػع عالمػػػات عمػػػى قطػػػع الخشػػػب المػػػراد  -

 تفريغيا . 
 أك اليػػدكمرر مػػف خػػالؿ ثقػػب أك دائػػرة صػػغيرة مػػف خػػالؿ اسػػتخداـ المثقػػاب يمػػيركػػب سػػالح المنشػػار ك  -

 )الشنيكر( بنطة رفيعة ثـ يربط سالح المنشار جيدا. الكيربائي

 عمى طاكلة المنشار كتككف مقابمة لسالح المنشار.فكؽ ركيزة خشبية تكضع قطعة الخشب  -

 تتـ حركة المنشار اليدكم مف أعمى إلى أسفؿ. -

قطعػػػة الخشػػػب المػػػراد  ثقػػػبالرفيػػػع مػػػف سػػػالح المنشػػػار مػػػركر  يػػػتـ اليػػػدكم المنشػػػاراسػػػتخداـ حالػػػة  فػػػي -
كيتـ جذب يد المنشار إلى أسػفؿ  ريغيا كتستخدـ العصفكرة العمكية لتثبيتو فكؽ قطعة الخشب)الركيزة(تف

 مع تكرار الرفع كالجذب يتـ نشر قطعة الخشب المراد تنفيذىا.
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أمػػا فػػي حالػػة اسػػتخداـ المنشػػار الكيربػػائي تشػػغؿ الماكينػػة كتكػػكف حركػػة السػػالح مػػف أسػػفؿ إلػػى أعمػػى  -
  راد تفريغيا كتكرر العممية في باقي القطع مف التصميـ. كتحرؾ قطعة الخشب الم

 .لمدىافبعد االنتياء مف عممية التفريغ تقـك بصنفرة كتنعيـ المشغكلة كتجييزىا  -

 (Dyeing of wood): تقنية الصباغة -3
ػ فيتعد تقنية الصباغة أحد التقنيات المستخدمة    ،ا فنيػة كجماليػةتشطيب األخشاب لتخػرج بمظيػر يحمػؿ قيمن

)صػباغة( سػطح فكػرة تمكيف مف خالؿ استخداـ مجمكعة لكنية متجانسة مف األلكاف المستخدمة لمصباغة، كما أف
ػيبمػا يضػ ،المشغكلة الخشبية تستخدـ غالبا إلحداث تػأثيرات لكنيػة متنكعػة عمػى سػطح المشػغكلة الخشػبية ا ؼ قيمن

 .الفنيتثرل العمؿ  كمممسيولكنية 
صػبغة األنيمينػات كتكجػد عمػى  أىمياكمف  ،تمكيف األخشاب فيت المستخدمة كىناؾ العديد مف أنكاع الصبغا

سػػػائؿ كتتميػػػز بسػػػيكلة دىانيػػػا  فػػػيىيئػػػة مسػػػحكؽ، كيػػػتـ صػػػنعيا مػػػف أصػػػكؿ كال يظيػػػر لكنيػػػا إال بعػػػد ذكبانيػػػا 
تمتصيا بسػيكلة، بصػفة عامػة يػتـ تصػنيؼ أصػباغ الخشػب المتػكفرة فػي  التيكخصكصان مع األخشاب المسامية 

تتركػػػب مػػػف حبيبػػػات لكنيػػػة ناعمػػػة تػػػذاب فػػػي مػػػادة مذيبػػػة،  التػػػياألسػػػكاؽ إلػػػى نػػػكعيف أصػػػباغ المسػػػحكؽ الممػػػكف 
بالمنتجػات المكنيػة  االسػتعانةكيػتـ تخفيفيػا بمػادة مذيبػة، كمػا يػتـ  ،عبكات فيكأصباغ ذائبة عمى ىيئة سائؿ تباع 

الزيت صبغات ذات الكسائط المختمفة منيا)كيشيع استخداـ ال ،األسكاؽ لتمكيف سطح الخشب فيالتجارية المتكفرة 
  الكحكؿ(.كالماء ك 
 :الخشب صباغة ماىية
طبقتػو السػطحية  فػيبمكاد ممكنػة صػابغة تتغمغػؿ  سطح الخشبطالء بأنيا  (2.66أحمد عبد العزيز) يايعرف

، مػػػػع دىػػػػاف السػػػػطح بأحػػػػد مػػػػكاد التشػػػػطيب لتعمػػػػؿ عمػػػػى حمايػػػػة السػػػػطح التجػػػػازيعتغيػػػػر لكنػػػػو دكف تغيػػػػر نمػػػػط ك 
  (.22.8: 2.66)أحمد عبد العزيز،كالمحافظة عمى الدرجات المكنية

 الخطوات التالية: فيوتتم عممية الصباغة 
، أك األتربػة بقشػطو كسػنفرتويتـ تجييز سطح الخشب إلجراء التصبيغ كذلؾ بالتخمص مف الغراء الزائػد  -

 .القشط كالسنفرة بفرشاة دىاف جافةكبعدىا تزاؿ النشارة الناتجة مف عممية 

بػػػإجراء  األساسػػػيتحػػػدد درجػػػة تركيػػػز المػػػكف ككثافػػػة الصػػػبغة قبػػػؿ تطبيػػػؽ المػػػكف عمػػػى سػػػطح الخشػػػب  -
 التصبيغ عمى عينة مف بقايا نفس نكع الخشب .

 مية الصباغة.عم فييتـ تحديد أماكف كضع الصبغات بألكانيا المختمفة قبؿ البدء  -

، كمػا يمكػػف أك عػػدة طبقػات مػف نفػس درجػػة المػكف يمكػف صػباغة سػطح الخشػػب باسػتخداـ طبقػة كاحػدة -
 استخداـ عدة طبقات مف ألكاف مختمفة لمحصكؿ عمى تأثيرات لكنية متباينة.

يابػػػان اتجػػػاه تجػػػازيع ا فػػػيالصػػػبغة ثػػػـ يػػػتـ الػػػدىاف بالفرشػػػاة  فػػػييػػػتـ غمػػػس الفرشػػػاة  - ، مػػػع لخشػػػب ذىابػػػان كا 
لفرشػػػاة حتػػػى ال تنػػػتج مسػػػاحات أخػػػرل دكف تراكػػػب خطػػػكط الػػػدىاف با إلػػػىاالنتقػػػاؿ المػػػنظـ مػػػف منطقػػػة 

سػػػطح الخشػػػب ليػػػذا النػػػكع مػػػف  ، كيجػػػب أف يػػػتـ الػػػدىاف بسػػػرعة كدقػػػة نظػػػران لسػػػرعة امتصػػػاصداكنػػػة
 .الصبغة

لعبػكة( أك طبقػا تحػدد طبقػا لمتعميمػات المدكنػة عمػى اف دىػاف الصػبغة يػتـ االنتظػار لمدة)بعد االنتيػاء مػ -
 يتـ تركيبيا يدكيان. التيحالة الصبغات  فيتقؿ عف ساعتاف  لنكع الصبغة المستخدمة بمدة ال
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الصػبغة الزائػدة ككشػؼ تجػازيع الخشػب ، كيػتـ الػتخمص مػف نػاتج السػنفرة  إلزالتوبعدىا يسنفر السطح   -
اك دىػػاف نػػكع التشػػطيب  باسػػتخداـ فرشػػاة جافػػة كنظيفػػة اسػػتعدادان إلجػػراء عمميػػات أخػػرل مػػف الصػػباغة

 الكرنيش الالمع (.المناسب مثؿ)

(، كالتي 5..2دراسة صفية القباني)كتقنيات التشكيؿ المستخدمة  تكمف الدراسات التي اىتمت بالجداريا
ككيفية تكظيفييا بما يتالءـ مع استخداميا ككسيمة اتصاؿ مباشرة بالمجتمعات تفعيؿ دكر الجداريات  ىدفت إلى
يادة تأثيرىا فنية عالمية دكف تخطى لميكية الثقافية لز  ككذلؾ إدخاليا ،تتخطى حكاجز الزماف كالمكاففي أشكاؿ 

عمى المتمقي داخؿ مصر كخارجيا، كاستخدمت الدراسة منيج البحث التحميمي كالمقارف بيف الجداريات في مترك 
يات ليا دكر ىاـ في التأثير المباشر عمى ف الجدار أنفاؽ في القاىرة كركما، ككانت مف أبرز نتائج  الدراسة األ

 المجتمعات لتكصيؿ رؤل إبداعيو جديدة.
إثراء التصميمات الزخرفية مف خالؿ دراسة النظـ اإليقاعية في  (8..2شندم أبك الخير) دراسةكاستيدفت 

جداريات الفف المصرم القديـ عف طريؽ ادراؾ العالقات الفنية التشكيمية كالرؤل الجمالية لمفف المصرم القديـ، 
سيا ا كانعكاكمدل تأثيرى، كاستخدمت الدراسة منيج البحث الكصفي التحميمي ليذه القيـ اإليقاعية كفمسفتيا

 إلثراء التصميمات الزخرفية، كمف أبرز النتائج ليذه الدراسة أف بناء الفناف المصرم القديـ لجدارياتوكمصدر 
في تقسيـ الجدارية كييتـ بو باإلضافة لعدـ العشكائية في ربط ظمنا كيخطط لكؿ جزء كما كمنكاف بناءن مح

 عناصر التصميـ لتحقيؽ إيقاع منظـ.
إلى فتح آفاؽ جديدة لتكظيؼ التصميمات الزخرفية في التجميؿ  (9..2عد شمبي)ثناء س دراسةكاستيدفت 

الداخمي كالمساىمة في إنشاء صياغات جديدة لتدريس مقرر النظـ البنائية في الطبيعة، باإلضافة لتشجيع 
طالبان ( 22، ككانت عينة الدراسة)كاستخدمت الدراسة المنيج التجريبي ،الطالب عمى اإلبداع الفني المستمر

، كمف أبرز نتائجيا أف إعادة تكظيؼ ناتج التصميمات الزخرفية لمنظـ البنائية في كطالبة مف الفرقة األكلى
ا جمالية تفيد قسـ التصميمات الزخرفية باإلضافة إلى أف دأبعاك قيما تصميمية  حققت ىالطبيعة لمفرقة األكل

 فراد.العمؿ الجماعي يعزز االنتماء كيثرل الكحدة الكمية لأل
( إلى إيجاد مداخؿ جديدة لتشكيؿ الجدارية الخشبية مف خالؿ تكظيؼ 9..2كما ىدفت دراسة سيد ربيع)

ؾ الجداريات برؤية غير بناء تم مف مستكيات في االعالقة التبادلية بيف التشكيؿ المسطح كالمجسـ كما يقع بينيم
يـ في إنماء كتطكر مفاىيـ كقدرات ا يسبم تقميدية تتفؽ كركح العصر مستفيدا مف زخارؼ الفف اإلسالمي

في عينة الدراسة تمثمت الطالب اإلبداعية، كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي كالمنيج التجريبي، ك 
طالب الفرقة الرابعة شعبة التربية الفنية، ككانت أبرز نتائجيا إيجاد مداخؿ ىامة كجديدة لتطكير المشغكلة 

التصميـ بما يتالءـ مع ركح العصر كمتطمباتو مف جية كبما يثرل القيمة الفنية كالجمالية مف الخشبية مف حيث 
  جية أخرل.

ية مف خالؿ استخداـ نات مبتكرة ذات قيـ جمالية كفمالحصكؿ عمى تصمي( .2.6كحاكلت ميدية النجار)
قات كالجداريات الخزفية ثنائية كني كالتكرار إلدراؾ العمؽ الفراغي)الخداع البصرل( داخؿ المعممالتبايف ال
الدراسة المنيج التجريبي لتنمية الجانب االبتكارم في استخداـ القيـ الفنية لمحصكؿ عمى  كاستخدمتاألبعاد، 

تصميمات مبتكرة يمكف تكظيفيا في مجاالت متعددة، كتـ االستعانة بطالب الفرقة الرابعة بقسـ التربية الفنية 
، ككانت مف أبرز النتائج أنو يمكف االستفادة مف ظاىرتي التبايف المكني كالتكرار في لتنفيذ المعمقات الجدارية

 عمؿ تصميمات ذات قيـ جمالية يمكف تكصيفيا كجداريات كمعمقات جدارية لتجميؿ الكاجيات كالمياديف العامة.
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كخصائصو  المعاصر الجدارمالضكء عمى طبيعة العمؿ  اءإلق إلى (2.66إيياب حنفي) كما ىدفت دراسة
مؾ األفكار إضافة لممجتمع كالبيئة المكانية، يف بتنفيذ تممؾ األعماؿ كلتصبح تكمكاصفاتو ليدركيا كؿ الميتم

بقاع شتى مف  فيلتحميؿ كدراسة نماذج جدارية معاصرة  التحميمي االستقرائيكاستخدمت الدراسة منيج البحث 
العصر الحديث أصبحت أكثر مالئمة لطبيعة ىذا  في الجدارمر التصكي أعماؿ أف األرض، ككانت ابرز النتائج

يمجأ فيو  الجدارملمعمؿ  كالسيكي، كتختمؼ عما سبؽ مف مفيـك التجريدماألسمكب  يالمتنتمى  فييالعصر 
 التعبير عنو. أكاستعراض لميارات تصميمية كتنفيذية تأخذ الكثير مف الكقت لنقؿ معنى  إلىالفناف 

( االستفادة مف المعالجات التشكيمية لمخامات سابقة 2.66الرحمف عبد العاؿ كآخركف)كحاكلت دراسة عبد
نو تكجد عالقة بيف استخداـ الخامات غير أالصنع كأسمكب معاصر البتكار جداريات نسجيو معاصرة، كما 

الدراسة المنيج التجريبي كالمنيج الكصفي  كاستخدمتالتقميدية مع الخامات النسجية إلثراء الجداريات النسجية، 
التحميمي، ككانت أبرز النتائج إيجاد طرؽ كأساليب صياغية لتطكير الجداريات النسجية لتكاكب تطكر الحركة 

 التصميمية.
يقاعية ت فنية قائمة عمى النظـ اإلابتكار مشغكال (2.66دراسة أسماء يكسؼ بربرم)كاستيدفت 

لرمزية كالتعبيرية بكاجيات العمارة النكبية تتسـ بالمعاصرة، كاستخدمت الدراسة المستخمصة مف المعطيات ا
المنيج  -) المنيج التاريخي الجغرافي لدراسة العمارة النكبيةاألدكات كالمناىج البحثية كمنيا مجمكعة مف

عف النظـ  المنيج التحميمي لمكشؼ -لعناصر كالرمكز بكاجيات العمارة النكبيةلتجميع ااألنثركبكلكجي 
أف الجداريات النكبية زاخرة بمعطيات رمزية كتعبيرية كتحمؿ أبعادان داللية تشكؿ كأسفرت الدراسة عف اإليقاعية(، 

ىناؾ نظـ إيقاعية لممعطيات الرمزية  ، كما أفترتيب ككضع البنية عامالن مؤثران غمى اإليقاع الكمى العاـ
 . اـ كبشكؿ يخص كؿ منطقة عف األخرلكالتعبيرية بجداريات العمارة النكبية بشكؿ ع

الكصكؿ إليجاد عالقة تكافقية تجمع بيف العناصر  (2.62محمد الشكربجي كآخركف) دراسةكحاكلت 
تناكلت  التيمف خالؿ اإلفادة مف أعماؿ الفنانيف المصرييف المعاصريف  الجدارمالنحت  فيالعضكية كاليندسية 

ككانت ابرز  ،الكصفي، كاستخدمت الدراسة منيج البحث الجدارمالنحت  فيالعناصر العضكية كاليندسية 
يتكقؼ عمى مدل قدرة النحات عمى إحكاـ الصياغة بيف  الجدارم أف الحكـ عمى قيمة العمؿ النحتينتائجيا 
حتى يتحقؽ لو الكحدة العضكية بيف  األخرلبإمكانياتيا التشكيمية كالتعبيرية كبيف بقية العناصر  الخامةتفاعؿ 

 شكؿ كمضمكنة. ال
لكشؼ عف الخامات الطبيعية كالبيئية في المممكة العربية ( ا2.62غدير بنت محمد عبكد)دراسة كحاكلت 

المممسية  تحقيؽ القيـ ح أثر تمؾ الخامات فييالسعكدية كاالستفادة منيا في التصكير الجدارم الحديث، كتكض
التجريبي، كأسفرت النتائج ج البحث التحميمي كالمنيج التعبيرية لفف التصكير الجدارم، كاستخدمت الدراسة مني

كتنكع المممس مف خالؿ  ،تنكع ألكاف الخامات في الجدارية يؤدل إلى إظيار التدرج كالتكافؽ كالتبايف المكنيعف 
 التكظيؼ الفني الجيد لمخامات الطبيعية كالبيئية.

ثقافة التكنكلكجيا الحديثة في مجاؿ  ( إلى التعريؼ كنشر2.63)عمى محمد كآخركف ىدفت دراسة حسينيك 
تصميـ كتنفيذ المكحة الجدارية، كتستخدـ الدراسة الحالية منيج البحث الكصفي التحميمي لمتحقؽ مف صدؽ 
فركض البحث، ككانت أبرز النتائج التأكيد عمى دكر الفف التشكيمي في تشكيؿ المجتمع بصكرة معاصرة تساىـ 

 كالذكؽ العاـ كذلؾ بالربط بيف التصكير الجدارم كمياديف العمـ األخرل.في تنشيط العقؿ كتيذيب السمكؾ 
 في اإللكتركنيقياس أثر التعميـ  إلى (2.64)كآخركف رغد زكى غياض الحسيني دراسةكاستيدفت 

يقدميا الطمبة بقسـ التربية الفنية ضمف مادة الجداريات كفؽ سمات مدارس الفف ما بعد الحداثة،  التيالتصاميـ 



- 08 - 
 

ستخدمت الدراسة المنيج التجريبي، ككانت عينة الدراسة تتككف مف طالب قسـ التربية الفنية، ككانت أبرز كا
 تصميـ الطالب لمجداريات. في اإللكتركنيكجكد تأثير كاضح لمتعميـ  ىينتائجيا 
الكقكؼ عمى األسس التشكيمية  ( إلى2.64فاطمو عباس أحمد، نادية إبراىيـ شعالف) دراسة ىدفتكما 

الجداريات الخزفية  "لديكاؿتصميمات جديدة"  الستحداثلمزخارؼ اإلسالمية بالحرميف الشريفيف كتكظيفيما 
 كالتجريبي كالتحميمي الكصفيلممساجد باستخداـ الكمبيكتر كأداة لمتصميـ، كاستخدمت الدراسة المنيج 

 التيتكظيفيا بعد ذلؾ، ككانت أبرز النتائج أف األسس التشكيمية تقـك عميو الزخارؼ ل التياألسس  الستخالص
التماس( كمنيا تـ عمؿ مجمكعة  -التتابع -التقابؿ -)التكرارفيقامت عمييا زخارؼ الحرميف الشريفيف تمثمت 

 مف التصميمات تصمح ألف تكظؼ كديكاؿ لجداريات المساجد بالمممكة العربية السعكدية.
الكاحد  الجدارمتنكع رؤية التصميـ  إلىالتكصؿ  إلى (2.65عبد النبي عبدالرحمف)نياؿ  دراسةت ىدفكما 

البحث  منيجياإلسقاطات الضكئية، كاستخدمت الدراسة  اختالؼبتنكع المتغيرات الطارئة عمى الشكؿ مف خالؿ 
ثالثة عكامؿ مؤثرة ىا كجكد أبرز تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج كالمنيج التجريبي، ك  التحميمي الكصفي

 الجدارم(، كما أف الفف الخامة-المممس-)المكفلمنعكسة عمى األسطح الجدارية كىىعمى شكؿ اإلضاءة ا
 مبتكرا أضكاء كظالؿ خاصو بو. الخاصةلقكانيف الفناف  ر كتكظيؼ الضكء بو ىك إبداع تابعالمعاص

جاؿ مابيف جداريات خشبية، كجداريات تنكع الدراسات التي تناكلت الجداريات مف حيث الممما سبؽ يتضح 
نسجية، كخزفية، كتاريخية تراثية، كنحتية، كما تنكعت أساليب التشكيؿ المستخدمة في تمؾ الجداريات بتنكع 

الحفر كالتطعيـ بالقشرة الخامات مابيف الفسيفساء ، كالمكف ، كالبالطات الخزفية، كتقنيات التشكيؿ الخشبية منيا 
 كالصدؼ.

في المرحمة العينات المستيدفة في تمؾ الدراسات مابيف تجارب ذاتية لمباحثيف، كتجارب طالبية كما تنكعت 
جػػراءات البحػػث، ، كاسػػتفاد البحػػث الحػػالي مػػف تمػػؾ الدراسػػات فػػي تحديػػد المشػػكمة، الجامعيػػة كاالطػػار النظػػرم، كا 

كالميارات، كعينػة  األىداؼ، مع ىذه الدراسات في بعض الجكانب، كيختمؼ عنيا مف حيث الحاليكيتفؽ البحث 
الجػػػداريات  اعػػػداد، حيػػػث اقتصػػػر البحػػػث الحػػػالي فػػػي اد المعالجػػػة التجريبيػػػة المسػػػتخدمة، كاألدكات كمػػػك البحػػػث

 الخشبية عمى تقنيات التفريغ، كالحرؽ، كالصباغة. 
 : التعمم التعاونيثانياً 

االتجاىات الحديثة التي ييدؼ إلى ربط يعد التعمـ التعاكني أحد أنماط تنظيـ البيئة الصفية، كىك مف 
التعميـ بالعمؿ المشترؾ، كالمشاركة اإليجابية مف جانب المتعمـ، مما يسيـ في تحقيؽ األىداؼ الفنية 
كاالجتماعية كالسمككية، حيث يقـك عمى مفيـك التعاكف لمكصكؿ إلى تحقيؽ أىداؼ مشتركة في اطار األنشطة 

 التعاكنية.
( بأنو استراتيجية 6996جكنسكف كجكنسكف) هما أكرد تعاكني العديد مف التعريفات منياكلقد كردت لمتعمـ ال

تدريس تتضمف كجكد مجمكعة صغيرة مف الطالب يعممكف سكيا بيدؼ تطكير الخبرة التعميمية لكؿ عضك فييا 
 . (Johnson, Johnson& Smith,1991: 16)قصى حد ممكفأإلى 

( بأنو تعمـ قائـ عمى أساس المشاركة الفعالة كالنشطة لمطالب 3..2الجمؿ)كعرفو أحمد المقاني، كعمي 
عطاء الفرصة ليـ لتحمؿ  في عممية التعمـ، يقـك عمى تقسيميـ إلى مجمكعات صغيرة داخؿ الفصؿ، كا 

أحمد المسئكلية عند دراسة مكضكع ما، كيتـ تحت إشراؼ كتكجيو المعمـ، كتتاح ليـ فرصة لممناقشة كالحكار)
 (.666: 3..2، قاني، كعمي الجمؿالم
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الذم يتـ فيو تقسيـ طالب الصؼ الكاحد إلى  ( بأنو أحد أنكاع التعمـ الصفي3..2كما عرفو حسف زيتكف)
غير متجانسيف في قدراتيـ األكاديمية، بيدؼ تنمية  اما يككنك ( أعضاء عادة 6-2مجمكعات تعاكنية تتككف مف)

 (.246: 3..2كؿ مف التحصيؿ األكاديمي كالميارات االجتماعية معا)حسف حسيف زيتكف،
استراتيجية يتـ فييا تقسيـ التالميذ إلى مجمكعات صغيرة غير عمى أنو  (5..2)تكفيؽ كتعرفو نجاة عدلي

، حيث تعكؼ المجمكعة الصغيرة تسمح ليـ بالتعاكف كالتفاعؿ معان متجانسة تعمؿ معا في بيئة تعميمية مناسبة 
، ككؿ تمميذ ليس مسئكال فقط عمى أف يتعمـ ما يجب أف يتعممو بؿ أف يساعد زمالئو المياـ مشتركة عمى إنجاز

 (.327: 5..2كة تحت إشراؼ المعمـ كتكجييو)نجاة عدلي، ي المجمكعة عمى التعمـ كتحقيؽ األىداؼ المرجف
( أف التعمـ التعاكني ىك أسمكب يتـ فيو تقسيـ الطالب إلى مجمكعات صغيرة 6..2)كيرل عثماف العالـ

تالميذ المجمكعة الكاحدة في تحقيؽ ( أفراد، كيتعاكف 6-4)فكغير متجانسة، يتراكح عدد أفراد كؿ مجمكعة ما بي
 (.98: 6..2ىدؼ أك أىداؼ مشتركة)عثماف العالـ، 

مجمكعات صغيرة إلى  التالميذاستراتيجية تدريسية يتـ فييا تقسيـ  ( بأنو9..2كعرفو السيد عبد العزيز)
كالتفاعؿ مع عف طريؽ المناقشة كالحكار المشاركة كالتعمـ مف بعضيـ البعض ، تتيح ليـ فرص غير متجانسة

، كيقكمكف معان بأداء المياـ كاألنشطة محددة مشتركة أىداؼجؿ تحقيؽ ىدؼ أك أبعضيـ كمع المعمـ مف 
في النياية الكتسابيـ الميارات بأنفسيـ كتحقيقيـ لألىداؼ  م، كتؤدعميمية تحت تكجيو كمساعدة المعمـالت

 . (39: 9..2)السيد عبد العزيز،المرغكبة
يتراكح ، كغالبان المتعمميفف التعمـ التعاكني يتـ مف خالؿ جماعات صغيرة مف ؿ أمما سبؽ يمكف القك 

يتـ مف خالؿ تعاكف أفراد المجمكعة معان، كلذلؾ ال بد أف يحدد لكؿ فرد في المجمكعة ك  ( طالب،6-2مابيف)
يتكاسؿ كيقـك غيره مف ، فال يحؽ لتمميذ أك فرد في المجمكعة أف عنو ال يؤديو غيره دكران محددان يككف مسئكالن 

، فيك يختمؼ عف التعمـ التقميدم في مجمكعات صغيرة كالذل يمكف أف يحدث فيو ذلؾ لعدـ رهزمالئو بأداء دك 
 تحديد دكر كمسئكلية محدده لكؿ فرد فيو.

العمؿ معا مف أجؿ  كىكالتعمـ التعاكني يجمعيا ىدؼ مشترؾ  مف مجمكعات أفراد كؿ مجمكعة كما أف
لممجمكعة كفشمو  نجاح تو ىكفرد في مجمكعنجاح اليعد ك ، المعد كالمحدد مسبقااليدؼ  حقيؽتالكصكؿ إلى 

 فشالن ليا.
 :التعاونيأىمية التعمم 

 في اآلكنة األخيرة تمثؿ العالقات االجتماعية بيف المتعمميف أىمية كبيرة في العممية التعميمية، كلذا تزايد
يتعمؽ منيا بتفاعؿ المتعمميف ببعضيـ  في العممية التعميمية كخاصة ما الجكانب االجتماعيةبتنمية االىتماـ 

عممية تعمـ المادة الدراسية، كتنبع أىمية العالقات أثناء البعض، كما يتعمؽ بتفاعؿ جماعة مع جماعة أخرل 
ت تعتمد ىذه العالقاحيث ، ثيرىـ لمتعمـ كتعدؿ مف اتجاىاتيـمف ككنيا تست المتعمميفاالجتماعية بيف 

المتعمميف كأساس لمعمؿ الجماعي بيف  االجتماعية في المكقؼ التعميمي عمى نكعية االعتماد اإليجابي المتبادؿ
   التعاكني.

السنكات األخيرة إلى ضركرة االىتماـ  فيالدعكة  الؽانط( مف 6999يؤيد ذلؾ ما أشار إليو رضا رزؽ)
ال يقؿ أىمية عف  الجماعيألف العمؿ  ،نحكه المتعمـ، كتنمية اتجاىات إيجابية لدل التعاكني الجماعيبالعمؿ 
إطار  في، بؿ ربما يككف أكثر أىمية؛ ألنو يحدد الدكر الذل يقـك بو الفرد، سكاء كاف منفردان أـ الفردمالعمؿ 

تأثر بيا، كمف خالؿ جماعة يؤثر فييا كي فيمجمكعة، كما تنبع ىذه األىمية مف حاجة الفرد إلى أف يعيش 
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تفاعمو معيا يتعمـ معارؼ كميارات كقيمان كاتجاىات كطرقان لمتفكير، تجعمو أكثر قدرة عمى الحياة، كأكثر تكافقان 
 (.646: 6999)رضا رزؽ إبراىيـ،اآلخريف مع نفسو كمع
ت ، يمكف أف تنشأ عمى أساسو المجتمعااإلنسانيالمسعى  فيجزء ال غنى عنو  التعاكنيكالتعمـ 

، بطرؽ تجعميا الصفيلتحقيؽ ىذا ىك أنشطة التعمـ  المنطقيالديمقراطية، كأف يحافظ عمييا، كأف الطريؽ 
نمكذجان لمنكاتج المرغكب فييا، كما أنو يكقظ كينشط كينبو عمميات نمائية داخمية منكعة، بحيث تقدر عمى القياـ 

ك ىك مع أترابو، كىكذا فإف أساس التعمـ كالنمبيئتو، كحيف يتعاكف  فيبعمميا حيف يتفاعؿ الطفؿ مع الناس 
 (.85 -84: 6999)جابر عبد الحميد ،النجاح الذل يحقؽ تعاكنيان 

( إلى فاعمية طريقة التعمـ التعاكني في استيعاب المعمكمات كتذكرىا، 8..2كيشير ريتشارد كآخركف)
االنطكائييف مف ىذه السمة، كفاعميتيا ، كتخميص الطالب كصالحيتيا لالستخداـ في المكاد النظرية كالعممية

 .(Richard et, 2008: 172)لمطالب ذكم القدرات المعرفية القكية كالضعيفة عمى حد سكاء

تيدؼ إلى تنشيط أفكار التالميذ الذيف  التيمف االستراتيجيات التدريسية الحديثة،  التعاكنيكما يعد التعمـ 
يتحاكركف فيما بينيـ، بحيث يشعر كؿ فرد مف أفراد المجمكعة مجمكعات، كيعمـ بعضيـ بعضان، ك  فييعممكف 

بمسئكليتو تجاه مجمكعتو، إضافة إلى أف استخداـ ىذه االستراتيجيات يؤدل إلى تنمية ركح الفريؽ بيف التالميذ 
لى تنمية الميارات االجتماعية كتككيف االت القدرات، مختمفي عميرة  )محبات أبكجاه السميـ نحك المكاد الدراسيةكا 

،6997 :686). 
إضافة إلى ذلؾ فإف التالميذ يمكنيـ أف يتعممكا أثناء تفاعميـ مع أقرانيـ مجمكعة مف االتجاىات كالميارات 

اكتسابيا مف آبائيـ)محمد مصطفى الديب،  فكالمعمكمات الخاصة بالكفاءات االجتماعية ، كالتي ال يستطيعك 
2..3 :63  .) 

كاالستماع  ،كأفكارىـ ـيآرائعف ساب التالميذ القدرة عمى التعبير إك فيكني كما تبرز أىمية التعمـ التعا
المساىمة في تنمية الميارات االجتماعية لدل التالميذ ك  ،، مما يزيد مف ثقتيـ بأنفسيـاآلخريف كمناقشتيا آلراء

، كالجماعية لدل التالميذتنمية القدرة عمى تحمؿ المسئكلية الفردية ، ك كتنمية ميارات العمؿ الجماعي التعاكني
 .الخاصة بيـعمى تنظيـ أكقاتيـ بما يتالءـ مع المدة الالزمة إلنجاز المياـ  يـتدريبك 

شباكلة كالخطأ كالتعمـ مف األخطاء، ك تكفير الفرص الالزمة لمتالميذ لممحكما يعمؿ عمى  اع الحاجات ا 
عمؿ عمى التقميؿ مف ممارسات اإلخفاؽ، كالجنب ت االنتماء،، اإلنجاز، : الحاجة لمتقديراألساسية لمتمميذ مثؿ

صدار األكامر كاستخداـ السمطة الشرح كالتمقيف في، كالمتمثمة مـ لمسمككيات التدريسية المباشرةالمع  .كا 
تقاف جكانب التعمـ المتضمنة ك  يجاد ركح األسرة لدل  فييساعد التالميذ عمى فيـ كا  المادة الدراسية، كا 
 كالرأم، كيعضد جيكدىـ بالفكرة تحقيؽ ىدؼ ما في، حيث يسعى كؿ منيـ إلى مساعدة اآلخريف التالميذ

 Van)(Hunter, C. L,1996: 27-29)لتحمؿ المسئكلية الجماعيكيتعاطؼ معيـ مما يعكس مفيـك الشعكر 

Voorhis, L.,1995:22). 
فية كالميارية كاالجتماعية، لذا يحاكؿ مما سبؽ يتضح مدل أىمية التعمـ التعاكني في تنمية الميارات المعر 

تعاكف أفراد المجمكعة فيما الباحثاف االستفادة مف إمكانات تمؾ االستراتيجية في بناء جدارية خشبية مف خالؿ 
 .ال جماعيا متكامالبينيـ، كتكزيع األدكار لتتكامؿ تمؾ المياـ لتشكؿ عم

 أىداف التعمم التعاوني:
 األىداف يمكن ذكرىا فيما يمي:لمتعمم التعاوني العديد من 

 المعاممة الحسنة ككيفية التعامؿ مع اآلخريف. -
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 بث ركح التعاكف بيف المتعمميف، كالتفكير في المجتمع الذم ينتمي إليو. -

 تطكير ميارات المتعمـ كاالرتقاء بو لمستكل أفضؿ. -

 القدرة عمى تحمؿ المسئكلية. -

 ناسب.القدرة عمى اتخاذ القرار السميـ في الكقت الم -

 تفجير الطاقات العقمية الكامنة لدل المتعمميف. -

 تمثيؿ المعمكمات كبقاء أثر التعمـ. -

 تسييؿ اإلنجازات كاستنتاج المعمكمات. -

 (Jules,1992:12)القدرة عمى النقاش كالحكار اليادؼ كاالتفاؽ مع كجية نظر األغمبية -

(Anku,1995:128). 

 التعمم التعاوني: عناصر
خبارىـ مجمكعات في المتعمميف تنظيـ عمى االقتصار إف  فقد  ،رمثم تعاكني عمؿ إلى يؤدم ال معا بالعمؿ كا 

 الضركرم فمف لذا فردم، بشكؿ العمؿ إلى أك المجمكعات، بيف التنافس إلى مجمكعات في المتعمميف تنظيـ يؤدم

 عمى المعمميف كتدريب المختمفة، التعاكني التعمـ أشكاؿ في تتكافر أف ينبغي التي الشركط مف مجمكعة عمى التأكيد

 .منو المرجكة األىداؼ تحقيؽ في التعاكني التعمـ نجاح إلى يؤدم بما ،اتطبيقي
:  6998، كمحمد الديب، أسماء عبد العاؿ) (،49-45: 8..2)طارؽ عبد الرءكؼ،اتفؽ كؿ مفكقد 

محمد (،) 27-25: 6992،ككثر حسيف ككجؾ (،)664-662: 6998،)صالح خضر،(.65
 (،8، 7: 6989،خطاب

 (Jamie, C. C. & James, D. K.,1998: 62),( Kutnick, P.,1995: 21-25,50 ) عمى خمسة مف
  :ىيك  المككنات األساسية

 :المتبادل اإليجابي العتماد -1

 كيمكف الغرؽ مف ينجكا لكي معا يسبحكا أف عمييـ فأ  يدرككا أف التعاكنية المجمكعة طالب عمى ينبغي

 :في تتمخص لمعمؿ الشركط مجمكعة كتحديد كضع خالؿ المعنى ىذا إلى الكصكؿ

 .المجمكعة أعضاء بيف كالمعمكمات كالمصادر المكاد مشاركة -

 المشاركة في اليدؼ)كحدة اليدؼ(. -

 .المجمكعة في لمطالب مختمفة أدكار كتحديد المجمكعة أعضاء لجميع مشتركة ميمة عييفت  -

 .مشتركة ألعضاء مشتركة جكائز عييفت  -

 المجمكعة. داخؿ البعض بعضيـ مع اإليجابي التفاعؿ عمى التركيز الطالب عمى ىذا كلتحقيؽ  -
 في طالب كؿ يشعر حيث التعاكني التعمـ في األساسية العناصر أحد العنصر ىذا مما سبؽ يتضح أف

 فرد كؿ يبذلو الذم الجيد عمى يعتمد المجمكعة فشؿ أك نجاح كأف جماعتو، أفراد بقية إلى بحاجة أنو المجمكعة
 .جميعا ينجحكا أك جميعا يفشمكا أف فإما األدكار، تكزيع ك المجمكعة، في

 :التفاعل وجيًا لوجو أو التفاعل بالمواجية -2

 ذلؾ ،كنجاحيـ بعضا بعضيـ تعمـ خاللو مف يعززكف الطمبة بيف لكجو كجيا تفاعال التعاكني التعمـ يتطمب
 التي ىي اإليجابي المتبادؿ باالعتماد تعزز التي المتعمميف بيف يدكر الذم المفظي كالتبادؿ التفاعؿ أنماط أف
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 نجاح عمى يساعدكا ألف الطالب أماـ الفرص تعظـ أف التعاكنية الدركس كتتطمب ،التربكية المخرجات في تؤثر
 .فييا اآلخريف لتعميـ المجمكعة في عضك كؿ جيكد كمدح كتشجيع بدعـ كذلؾ بعضا بعضيـ

مف أف يتفاعمكا فيما بينيـ عمميان كلفظيان ليساىمكا معان  التعاكنيالتعمـ  فيأعضاء المجمكعة كما أف عمى 
، كالتفاعؿ كجيا لكجو يضمف المساعدة كالتشجيع كالتعزيز لكؿ فرد مف أفراد تحقيؽ األىداؼ المتكقعة في
المتبادؿ بيف أفراد  اإليجابينتيجة لالعتماد  لكجو مكعة حتى ينجزكا المياـ المطمكبة، كينشأ التفاعؿ كجيان المج

ثارة األسئمة كاإلجابة عنياتبادؿ اآلر  في، كيتمثؿ المجمكعة ، كال شؾ أف ىذا الحكار كىذه المناقشة تكسب اء كا 
، كيتطمب ىذا مف المعمـ متابعة ـكمياراتي المتعمميفتحصيؿ  فيلمعمؿ معان كما يؤثر  إيجابية تالتالميذ اتجاىا

 .يميـ كتكفير التغذية الراجعة ليـكتدع ـالتالميذ كتشجيعي
اإليجابي كلتحقيؽ ىذا التفاعؿ يقـك األعضاء بجدكلة كقت الجتماع المجمكعة، كالتركيز عمى االعتماد 

  .(.2: 3..2لمكصكؿ لميدؼ، كتشجيع التفاعؿ المعزز بيف األعضاء)لطيفة صالح السميرم، المتبادؿ
 مصادر تكفير في المتعمميف كاشتراؾ المفظي، التفاعؿ لتطكير كسيمة التفاعؿأف  مما سبؽ يتضح

 مشاعر يعزز أف يجب إيجابي أثر ذا يككف لكيك  ،اآلخريف لزمالئو المساعدة كتقديـ كاستخداميا المعمكمات
  .كالتدعيـ كالقبكؿ االنتماء
 ( المسئولية الفردية: )المحاسبة الفردية -3
 تعرؼ أف الميـ مف، ك كالفرد المجمكعة إلى النتائج كعزك فرد طالب كؿ أداء بتقكيـالمسئكلية الفردية  تتـ

 الميـ مفك  ،الميمة إلكماؿ كالتشجيع كالمساعدة الدعـ مف المزيد إلى يحتاج أعضائيا مف الذم مف المجمكعة
 تظير أك يعممكا أال أم اآلخريف، عمؿ عمى يتطفمكا أف يستطيعكف ال أنيـ المجمكعة أعضاء يعرؼ أف أيضا

 :اآلتيكحتى تتحقؽ المسئكلية الفردية يمكف عمؿ ، فعال بالعمؿ قامكا الذيف اآلخريف أسماء مع أسماؤىـ
 .المجمكعة ليقـك بعرض عمؿ مجمكعتوألحد أفراد  عشكائياختيار  -
 .ألفراد آخريف غير أفراد مجمكعتيـ الطالب بتدريس ما تعممكهتكميؼ  -
 .ألفراد آخريف غير أفراد مجمكعتيـبشرح ما تعممكه  الطالبتكميؼ  -
 .خؿ مجمكعتو كمدل تقدمو في التعمـمالحظة أداء الفرد دا -
 .المحافظة عمى صغر حجـ المجمكعة -
نيـ إال أف ينتيى كؿ فرد مف فرد م أمتحديد عمؿ لكؿ فرد مف أفراد المجمكعة ، كال يقبؿ المعمـ عمؿ  -

   .عممو
 تحقيؽ في يساعد مجيكده أف يدرؾ المجمكعة داخؿ الفرد تجعؿ الفردية المسؤكليةمما سبؽ يتضح أف 

 فردال عمؿ تقييـ كيتـ اآلخريف، جيكد عمى االتكاؿ كعدـ الجيد كبذؿ العمؿ مزيد إلى كيدفعو المجمكعة أىداؼ
 أداء مف بعد فيما األفراد يتمكف كبالتاليراجعة،  بتغذية لتزكيدىـ كالمجمكعة فرد لكؿ النتائج إعادة طريؽ عف

 .منفرديف كىـ أفضؿ
 في( أو ميارات العمل ميارات التواصل بين األفراد)الميارات الشخصية والجتماعية -4

 : المجموعات الصغيرة
 بشكؿ الشخصية كالميارات الصغيرة، المجمكعة إدارةميارات  الطالب يستخدـ أف التعاكني ـالتعم يتطمب

 فشؿ يعني التعاكني ـعمالت مجمكعة في االجتماعيةالميارات  لديو تتكافر ال طالب كجكد أف بمعنى مناسب،
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 يجب كىنا ،لمتعاكف االجتماعية الميارات الطالب تعميـ أكال ينبغي فإنو ، لذاغريبة مفارقة يمثؿ ىذا ألف التعاكف
 .التعاكف إنجاح في االجتماعية ىذه الميارات الستخداـ الطالب دافعية يثير أف المعمـ عمى

بميارات التكاصؿ الشخصية  التعاكنيمجمكعات التعمـ  في المتعمميف تدريب كتزكيدعمى المعمـ كما يتعيف 
ء كتدعيـ ، بناىذه الميارات: القيادة، اتخاذ القرار بنجاح كمف التعاكنيالالزمة إلتماـ مكقؼ التعمـ كاالجتماعية 

عف ، التعبير نانية كالغركراأل، المشاركة كالبعد عف تشجيع اآلخريفآراء الغير، ، كاحتراـ الثقة بالنفس كباآلخريف
  بحرية ككضكح. الرأم 

 بعض الطالب أيضا يعمـ فإنو األكاديمية الميارات بتطكير يسمح كما التعاكني التعمـمما سبؽ يتضح أف 
 المعمـ يقـكك  الجماعية، بالمسؤكلية اإلحساس القيادة، مثؿ التعاكنية بالمياـ لمقياـ الضركرية االجتماعية الميارات
 .التعاكني التعمـ مكاقؼ في كاستخداميا تمؾ الميارات اكتساب عمى كتدريبيـ المتعمميف بتشجيع
 : تالمجموعامعالجة  -5

، كالتي تختص بكيفية تعمـ أعضاء المجمكعة مع ناقشة النشطة كالفعالة لممجمكعاتكىى عبارة عف الم
د كقت معيف لمعالجة ، كعمى المعمـ تحديؤثرة أك ذات التأثير بيف األعضاءالمالمحافظة عمى عالقات العمؿ 

، كفييا تحدد كؿ مجمكعة بعد مناقشتيا مقكمات نجاحيا كمدل إجادتيا لمميمة المككمة بيا عمؿ المجمكعة
كيعد ىذا  ،ء تحتاج إلى تحسيف كتنمية كتطكير، كأم األشياتمؾ الميمة أك أسباب فشميا فييا كتقدميا في إنجاز

 . تغذية راجعة لكؿ عضك فييا
كبناء عميو عمى المعمـ أف يتحقؽ جيدان مف أف مجمكعات التعمـ تـ تعزيزىا بشكؿ دكرم كمتكرر كذلؾ في 

الدفاع عف المجمكعة  ىعم المتعمميف، كتمؾ المعالجة تشجع ت المخصصة لمعالجة عمؿ المجمكعاتالفترا
، كتضمف أف العمؿ كتعمـ الميارات االجتماعيةكتقديـ المساعدات كالتيسيرات لبعضيـ البعض في ممارسة مياـ 

  . المجمكعات أخذكا كتقبمكا التغذية الراجعة أثناء عمميـ كمشاركتيـ في دالمتعمميف ق
 في إسياميـ في األعضاء فعالية فكتحسي تكضيح، ىك معالجة المجمكعات مف الغرض مما سبؽ يتضح أف

 كانت فييا العضك أعماؿ أم تصؼ أف إلى تحتاج فالمجمكعات المجمكعة،  أىداؼ لتحقيؽ التعاكنية الجيكد

 االستمرار ينبغي سمكؾ أم حكؿ تتخذ قراراتيا كأف المجمكعة، عمؿ إتماـ في مساعدة غير كانت أيياك   مساعدة،
 تككف أف مف بدال محددة العممية كجعؿ اإليجابية،الراجعة  التغذية عمى كالتأكيد تغييره، ينبغي سمكؾ كأم ،فيو

 .العممية أثناء في التعاكنية مياراتيـ باستخداـ ىـكتذكير  العممية، في الطالب بمشاركة كاالحتفاظ غامضة،
  التعمم التعاوني: المعمم في دور

المعمـ عند استخداـ التعمـ التعاكني مف خالؿ تكفير الظركؼ المناسبة لضماف االنسيابية في  أدكارتتنكع 
 كيمكف تحديد أدكار المعمـ فيما يمي:مـ تحقيؽ ىذا النكع مف التع

 تعريؼ المجمكعات بأىداؼ الدرس كأىداؼ المجمكعة. -

 .المعنكيةتييئة المناخ التربكم السميـ لعمؿ المجمكعات مف الناحية المادية ك  -

 .  ( طالب7-2)تكزيع الطالب عمى مجمكعات غير متجانسة كتحديد عدد األفراد في كؿ مجمكعة -

 تكضيح الميمة التي تكمؼ بيا المجمكعات كمتابعة التنفيذ. -

  :تحديد األدكار ألفراد المجمكعة -
  س المجمكعة عمى أف يتبادؿ األفراد تمؾ األدكار مف در  فيعمى المعمـ أف يحدد دكران لكؿ فرد

 .التعمـ تميارا الطالب، كىذا األسمكب يساعد عمى إكساب آلخر أك حتى خالؿ الدرس الكاحد
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 يقـك  التيأف دكر الفرد يكمؿ بقية األدكار  أم فيما بينيا، التعاكنيالتعمـ  مؿ األدكار فياكتكت
المكضح، ك قائد المجمكعة،  :ىي" األدكار متكاممة"، كىذه األدكار بيا أعضاء المجمكعة

 .الناقدك المشجع، ك المراقب، ك 
 :األدكات كالخامات الالزمة لمدرسإعداد  -
 ىعم الطالبمساعدة  فيالدرس  فييـ عممية ترتيب كتحضير المعمـ لألدكات التعميمية المستخدمة تس 

، لذا فانو عمى المعمـ أف فاعؿ بيف أعضاء المجمكعة الكاحدةعممية الت، كفى إنجاح الكصكؿ لألىداؼ المنشكدة
، كيمكف لمجمكعة بتنفيذ الميمة التعميميةيرتب األدكات كالمكاد التعميمية كيكزعيا بشكؿ يسمح لجميع أعضاء ا

نية ذات مستكل يـ ميارات تعاك إسناد ميمة تكزيع األدكات كالمكاد التعميمية لمطالب أنفسيـ إذا كانت تتكافر لدي
عمى المعمـ أف يرتب  ميارات تعاكنية كافية فانولدييـ  ر، أما إذا كاف أعضاء المجمكعة جدد كال تتكافعاؿ

نحك الكتب الخاصة بالمادة التعميمية  ،كيكجو الطالب واألدكات كالمكاد التعميمية كيكزعيا عمى التالميذ بنفس
  .ةاألخرل مف لكحة إيضاح كصكر كنماذج مجسم كاألفالـ الخاصة بالميارات كمصادر المعمكمات

 تقديـ التعزيز كالمكافئات المعنكية المناسبة لمجمكعات العمؿ . -

 .كنيرعاية الطالب ذكم الحاجات الخاصة الذيف يعزفكف عف العمؿ التعا -

 .التغذية الراجعة لجميع المجمكعاتتفقد المجمكعات كتكفير  -

 لمطالب الذيف بحاجة إلى مساعدة .التدخؿ عند الحاجة كتقديـ المساعدة  -

،)رفعت (664 :.2.6،عكاد جاسـ محمد)مجمكعات كاألفراد في كؿ مجمكعةتقكيـ عمؿ ال -
 .(.33، 328: 6997(،)ككثر ككجؾ،76: 6998بيجات،

 :المتعمم في التعمم التعاوني دور
 .يشترؾ مع زميمو في النشاط -
لمحاكالت كييتـ بما في سرعة العمؿ كبعدد ايظير ذلؾ ، ك لحماسة في أثناء ممارسة النشاطيبدم ا -

   .عمى ما يقـك بو مف عمؿ يعممو كيثابر
األدكار كاألماكف ليقـك كؿ منيما  كتبادؿزميمو  ةساعدمف خالؿ ميتعاكف مع زمالئو في المجمكعة  -

 بجزء مف النشاط. 
 .يشترككف بعممو فيماس مع زمالئو يتناف -
 يتجاذب الحديث بيدكء مع زمالئو. -
 يكتمؿ. لكييحث زميمو عمى االستمرار في النشاط  -
 .زمالئو ينيمؾ في ممارسة األنشطة مع -
 .يتقبؿ أعماؿ زمالئو كيعمؽ عمييا -
 .(688:  6998، كمحمد الديب، أسماء عبد العاؿ)كتعميماتو المعمـيب إلى تكجييات يستج -

 استراتيجيات التعمم التعاوني: 
داخؿ مجمكعات  المتعمميفكتتمايز، كفقان ألنكاع التفاعؿ الحادث بيف  التعاكنيتتعدد استراتيجيات التعمـ 

كؿ عنصر مف عناصر الميمة  فيالتعمـ، كتتبايف مف التعميـ المفرد لمساعدة الفريؽ إلى المشاركة اإليجابية 
 .التعاكنياعتمادىا عمى المككنات األساسية لمتعمـ  فيالتعميمية، كتتفؽ ىذه االستراتيجيات 
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لبعض ىذه االستراتيجيات عرضان مكجزان، مكضحان إجراءات تنفيذ كؿ منيا، ثـ  افعرض الباحثكسكؼ ي
 .الحالي البحث فيبالتفصيؿ االستراتيجية المستخدمة  فيتناكال

، Jigsaw، كاستراتيجية ترتيب المياـ المتقطعة استراتيجية التعاكف الجماعيكمف ىذه االستراتيجيات 
 ،(STAD)أك اإلنجازأساس التحصيؿ  ىاستراتيجية تكزيع التالميذ عم، الجماعيكاستراتيجية البحث 

كاستراتيجية المساعدة الفردية ، (TGT)التعميمية ةكاستراتيجية إتقاف فرؽ التالميذ لممادكاستراتيجية لنتعمـ معان، 
 .(T A I)لمفريؽ
  (STAD)تقسيم التالميذ إلى فرق عمى أساس التحصيل:  -1

 ىذه االستراتيجية كفقان لإلجراءات التالية:كيتـ تنفيذ  
 القدرة كالجنس كالتحصيؿ. متفاكتي( أفراد، 5 – 4تقسيـ التالميذ إلى مجمكعات صغيرة تتألؼ مف ) -
 عرض المادة الدراسية أسبكعيان بكاسطة المعمـ عف طريؽ المحاضرة أك المناقشة. -
 . اتصكرة أزكاج أك ثنائي فييدرس أعضاء الفريؽ ىذه المادة  -
تعمـ ىذه المفاىيـ، كليست  ىيتكزع عمى الطالب كرقة العمؿ ككرقة اإلجابة، ليفيمكا أف ميمتيـ  -

مقتصرة عمى إجابة ىذه األسئمة، كيجب أف ينبو عمييـ أنيـ لف ينتيكا مف العمؿ ، إال إذا فيـ جميع 
 أعضاء المجمكعة المككمة إلييـ تمامان.

 ، يختبر التالميذ فيما تعممكه فرديان.التدريب بعد انتياء فترة التعميـ أك -
 .المجمكعةتأخذىا  التيعمى االختبارات المتتالية بعد االختبار تجمع الدرجات  -
يحدد المعمـ كرقة كؿ فريؽ، كيتـ تصحيح االختبارات كرصد الدرجات داخؿ الفصؿ، بعد انتياء  -

 االمتحاف مباشرة.
 فيعف درجتو  الحالياالختبار  فيدرجتو  ةفريقو، خالؿ مقدار زياد فيمدل إسياـ كؿ تمميذ يحسب  -

 االختبار السابؽ.
يتـ التقكيـ عمى أساس رصد خمس درجات تحت معدؿ كؿ طالب، كيحصؿ الطالب عمى نقاط  -

إضافية، حتى يصؿ إلى الحد األقصى، كىى عشر نقاط، كالطالب الذيف يجيدكف تنسيؽ أكراقيـ 
 درجة النيائية.يمكنيـ الحصكؿ عمى ال

يتـ إعالف درجات كؿ فريؽ أسبكعيان، كيحصؿ الفريؽ الحاصؿ عمى أعمى درجة عمى مكافأة، قد تككف  -
 (695: 6997( )محبات أبك عميرة ،6995عبد العزيز،  الجندممادية أك معنكية. )السعيد 

 (TGT)استراتيجية فرق مسابقات األلعاب التعميمية أو األكاديمية:  -2
 :التاليكيمكف تنفيذ ىذه االستراتيجية إجرائيان عمى النحك   
 ( تالميذ، غير متجانسيف.5 – 4تقسيـ التالميذ إلى مجمكعات صغيرة، يتراكح عددىا مف ) -
 يعرض المعمـ المادة التعميمية عمى التالميذ، ثـ يبدأ التالميذ المسابقة بعد ذلؾ. -
يذ عمييا، كتستغرؽ عادة حكالى أربعيف دقيقة أسبكعيان، يتـ تدريب التالم التيتبدأ الدكرة بالطريقة  -

تمت  التيكتككف مف خالؿ اإلجابة عف أسئمة قصيرة، تغطى أجزاء المكضكع أك المكضكعات 
 دراستيا.

يتـ تقسيـ أعضاء الفريؽ بناء عمى تحصيميـ السابؽ؛ حيث يتسابؽ كؿ ثالثة تالميذ متجانسيف  -
 .فرقيـ األساسية يفدرسكىا  التيالمادة  فيتحصيميان 
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المعبة األكاديمية، يتـ ترتيب المتنافسيف الثالثة كفقان لنظاـ  فيبعد االنتياء مف تحصيؿ إجابة األسئمة  -
معيف، كذلؾ بأف يحصؿ الطالب الذل يحصؿ عمى أعمى الدرجات عمى ستة درجات، كيحصؿ 

جات منخفضة عمى الطالب المتكسط عمى أربع درجات، بينما يحصؿ الطالب الذل حصؿ عمى در 
 درجتيف.

سجؿ  فييتـ تجميع ىذه النقاط لكؿ فريؽ أك مجمكعة أساسية، عمى شكؿ نقاط لمفريؽ، كيتـ تدكينيا  -
 خاص.

 يتـ إعالف الفريؽ الفائز، كىك الفريؽ الذل يحصؿ عمى أعمى الدرجات. -
)محبات أبك عميرة ، ليسمح بتطكر العالقات اإليجابية بينيـ. األساسييتـ الحفاظ عمى تشكيؿ الفريؽ  -

،6997 :696. ) 

 . (T A I)استراتيجية المساعدة الفردية لمفريق -3
كالتعميـ المفرد ، كقد صممت لتدريس الرياضيانت  التعاكنيمزيجان مف التعمـ  االستراتيجيةكتعد ىذه 

، كىى تجمع بيف التعمـ بالفريؽ كالتعميـ المفرد حيث تتيح لكؿ متعمـ االبتدائيلمصفكؼ مف الثالث إلى السادس 
دكر فريؽ التعمـ أثناء المكاقؼ  يأتي، ثـ بعد ذلؾ التشخيصيأف يسير كفقان لقدراتو الخاصة بناء عمى االختبار 

فردية  الستراتيجيةامراجعة الحمكؿ كاإلجابات عف االختبارات ، كمف ثـ تبدأ ىذه  فياالختبارية ثـ يتعاكف الفريؽ 
 .(265 :6999محمد عبد الكىاب،)ممف تبدأ تعاكنية كتنتيى فرديةكتنيى تعاكنية عمى عكس غيرىا 

 Group Investigation: الجماعياستراتيجية البحث  -4
صكرة  فيجمعيا  فيكتعتمد ىذه االستراتيجية عمى جمع المعمكمات مف مصادر متعددة، يشترؾ التالميذ 

كيكجو المعمـ المجمكعة بمياـ معينة،  في، ثـ يخطط المعمـ كالتالميذ معان بحيث يقـك كؿ تمميذ جماعيمشركع 
الفصؿ؛  فيمتنكعة، كيقدـ ليـ أنشطة ىادفة، ثـ يحمؿ التالميذ المعمكمات، كيتـ عرضيا  التالميذ إلى مصادر

سياـ كؿ فرد  ، كيمكف تنفيذ ىذه جماعيإنتاج  فيحيث تؤكد ىذه االستراتيجية عمى جمع المعمكمات كا 
 االستراتيجية باتباع الخطكات التالية:

 ( تالميذ، غير متجانسيف.6 – 2تحديد المكضكع كتنظيـ التالميذ فى مجمكعات تتراكح بيف ) -
 تخطيط مياـ التعمـ. -
 تنفيذ البحث كاالستقصاء. -
 جمعكىا كتمخيص بعضيا كعرضيا عمى زمالئيـ. التيتحميؿ التالميذ لممعمكمات  -
بعضيا، تحت إشراؼ لتقكيـ، كيتـ التقكيـ مف خالؿ التالميذ أنفسيـ؛ حيث تقـك المجمكعات أعماؿ ا -

  (.94: 6998،كمحمد مصطفى عبد العاؿ،)أسماء كتكجيو المعمـ
 :  Inter Group Cooperation  الجماعيالتعاون  استراتيجية -5

، كتقسيـ التالميذ إلى الدراسيالجماعات داخؿ الفصؿ  فيعمى كضع األفراد  االستراتيجيةتؤكد ىذه 
ماعات ، كتشكؿ الجير متجانسيف تحصيميان جماعات صغيرة تتككف كؿ جماعة مف خمسة أفراد تختار عشكائيان كغ

، كيقدـ المعمـ لكؿ جماعة األكراؽ المخصصة ليقدمكا تقريران جماعيان عف عمميـ ، مرة كاحدة طكاؿ مدة التعمـ
 فيضاء الجماعات أف يتصؿ بعضيـ ببعض كيناقشكا المادة الدراسية كيساعد بعضيـ بعضان كيسمح ألع

ماعة لمكصؿ إلى األىداؼ ، كما يقسـ المعمـ العمؿ فيما بينيـ بحيث يتكامؿ عمؿ كؿ أعضاء الجتعمميا
اعؿ مع تعبيرات ، كيتفتمقى عميو التيالجماعة لزمالئو كأف ينفذ التعميمات  في، كأف يتنبو كؿ عضك المشتركة
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، كيمكف لكؿ عضك تأدية عمؿ كفيـ اآلخريف مف خالؿ إسياماتيـ الكد كالصداقة كالممارسة كاالستجابة لمتشجيع
 اآلخريف .

لجماعة ، كيشكؿ أعضاء اضاء داخؿ الجماعة كيختار المكضكعاألع االستراتيجيةىذه  فييالحظ المعمـ ك 
الجماعة كيتدخؿ عند الضركرة كُيقـك نتائج الجماعة كيحددىا  فيعمميـ ، كيراقبيـ أثناء كيزكدىـ بالمكاد الدراسية

بؽ بناء عمى متكسط األداء كؿ تحقيؽ اليدؼ، كيقارف أداء الجماعات ككؿ باألداء السا فيبناء عمى جيدىا 
ىذه  في، فإذا ازدادت درجة متكسط األعضاء السابؽ عمى األداء الالحؽ فسكؼ تستحؽ الجماعات المكافأة فرد

. المكافأة، أما إذا قمت درجة المتكسط أك تساكت مع درجة متكسط األداء الالحؽ فال تستحؽ الجماعات الحالة
 .(228،  227 :3..2حسف حسيف زيتكف، ككماؿ زيتكف، )، (92: 6992أسماء عبد العاؿ، كمحمد الديب،)

 (Jigsaw)استراتيجية ترتيب الميام المتقطعة والمسماة  -6
(، كىى استراتيجية تعاكنية جماعية، يطمب فييا مف 6978ه االستراتيجية أرنسكف كمعاكنكه )كقد اقترح ىذ

الجماعة، مف خالؿ  فيالجماعة، تعمـ جزء معيف مف المكضكع الذل يدرسو، ثـ يعممو لزمالئو  فيكؿ عضك 
الميمة، عف طريؽ تقسيـ المياـ التعميمية  في إيجابيمبدأ تتالى األدكار الذل يعمؿ عمى إيجاد اعتماد متبادؿ 

كمحمد  عبد العاؿ،)أسماء ر كالمكارد كاليدؼ كالمكافأةالمصاد في اإليجابيبينيـ، فضالن عف االعتماد 
 .(93: 6998الديب،
 أجؿ مف الترتيب متشابؾ أسمكب خالؿ مف األفراد بيف التعاكف تحقيؽ أساس عمى االستراتيجية ىذه تقـكك 

 طبقنا االستراتيجية ىذه كتسير صغيرة، مجمكعات في معنا تفاعميـ أثناء في المتعمميف بيف المتبادؿ االعتماد تحقيؽ

 :التالية لإلجراءات

 تسمى مجمكعات األساس. ( طالب غير متجانسيف6-3مف ) عددىا مجمكعات إلى الطالب تقسيـ -

 .مف مجمكعات األساس مجمكعةتككيف مجمكعات الخبرة كتضـ أصحاب المياـ المتشابية في كؿ  -

 .مجمكعة لكؿ خبير أك قائد  تعييف  يتـ -

 خبيرنا الطالب يصبح حيث منفصمة مكضكعات عمى التركيز مع الدراسية المادة (الخبراء) الطالب يدرس -

 .المكضكع ىذا في

مجمكعاتيـ األصمية مرة أخرل ليدرسكا لزمالئيـ في مجمكعات األساس ما  ىإل الطالبثـ يعاد تجميع  -
 .تعممكه في مجمكعات الخبرة

 .بالتناكب  لفرقيـ بالتدريس)الخبراء(  الطالب يقكـ -
 .المكضكعات جميع تغطي بحيث ، الفردية  االختبارات  تعقد -

 .(87،88: ،4..2ابراىيـ،)مجدم عزيز الدرجات أعمى عمى الحائز الفريؽ مكافأة تتـ ثـ   -

 استراتيجية لنتعمم معا: -7

كتعتمد (، 6975سكف كجكنسكف بإعدادىا عاـ)حيث قاـ جكنكىي االستراتيجية المستخدمة في ىذا البحث، 
عمى النمك تؤكد ىذه االستراتيجية عمى المشاركة المتبادلة بيف أعضاء المجمكعة، كتحمؿ المسئكلية، كما 

يستطيع المعمـ ربطيا  التيمؿ كؿ العناصر األساسية تكيرجع ذلؾ إلى أنيا تش ،لممتعمميف كالنفسي االجتماعي
 :التالي، كىى عمى النحك معظـ المكاد الدراسية فيكاستخداميا 

 .المجمكعة فياالعتماد المتبادؿ المكجب بيف التالميذ  -
 التفاعؿ كجيا لكجو داخؿ الفصؿ. -
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 تحقيؽ المسئكلية الفردية لكؿ تمميذ. -
 تنمية الميارات الشخصية المتبادلة كالجماعية الصغيرة. -
    .الفصؿ فيبيف التالميذ  الجماعيالتداكؿ  -

غير متجانسيف، لينتجكا  طالب( 6 – 4)مجمكعة تتككف مف فيمعان  الطالبكفى ىذه االستراتيجية يعمؿ 
ا بعضيـ يساعدك عمالن كاحدان يخص المجمكعة ككؿ، كيتناقشكف معان، كيتبادلكف المعمكمات،   ،الكاجبات في بعضن

حتى ك  مشترؾ ىدؼ لتحقيؽ كذلؾ األفكار تبادؿ في كيتشارككف ،كخارجو الفصؿ داخؿ المادة كفيـ بالمياـ كالقياـ
 :التالية الخطكات بإتباع الطريؽ بيذه العمؿ كيتـيتمكنكا مف فيـ المادة التعميمية 

 .التعميمية األىداؼ تحديد -
 طالب غير متجانسيف. 6-4مف تحديد حجـ المجمكعة  -

 سائؿك  مكاد مف االحتياجات تكفير مع ، أك في مكاجية بعضيـ البعض،حمقات في المجمكعات ترتيب -

 .متنكعة
 التعميمي المطمب أك الميمة كتكضيح عشكائي بشكؿ بينيـ العمؿ تكزيع كيتـ فرد لكؿ األدكار تخصيص  -

 .منو

 بتنفيذىا بشكؿ جماعي.يقدـ المعمـ لمطالب المياـ المراد القياـ  -

 .بو الخاصة الميمة المجمكعة في فرد كؿ أتقف إذا الخاص اليدؼ يتحقؽ -

 يتـ تغيير األدكار بيف أفراد المجمكعة كؿ يـك حتى يقـك جميع أفراد المجمكعة بجميع األدكار. -

 المنافسة، المشاركة، تشمؿ األفراد سمككيات تككف بأف النجاح معايير كشرح بينيـ التعاكف أسمكب شرح -

 .المجمكعة داخؿ التجاكب درجة الفيـ،

، الصعبة األسئمة لتكضيح أحياننا المساعدة تقديـ في بالتدخؿ المجمكعة داخؿ األفراد مشكالت مراقبة -
 .كلبناء بيئة تممؤىا الثقة كالتفاعؿ اإليجابي، كإلدارة المناقشة بطريقة فعالة

 بيئة في الضركرية مف الميارات كالمناقشة كالحكار كغيرىا االتصاؿ ميارات األفراد لتعميـ المعمـ تدخؿ  -

 .التعمـ

 يطمب المعمـ مف المجمكعة التي أنيت مياميا مساعدة المجمكعات التي لـ تنتو مف مياميا. -

 . أماـ المجمكعات األخرل أك تقريران  ان ممخص أفراد المجمكعة يقدـ الدرس مف االنتياء عند -

 إبداء الرأم في تقارير المجمكعات األخرل.يطمب المعمـ مف كؿ مجمكعة  -

 يعرض المعمـ كالطالب ممخصان كامالن لمدرس. -

ـ المعمـ أداء المجمكعات لمكقكؼ عمى مدل تحقيؽ األىداؼ كتنفيذ المياـ المككمة ليا كفؽ يقك   -
 .المعايير المعدة سمفان 

و فالبد مف المساعدة يؤكد المعمـ عمى أف الدرجات سكؼ تمنح ألعضاء المجمكعة بأكمميا، كعمي -
 المتبادلة بيف األعضاء لتحقيؽ أعمى الدرجات.

 الطالب أداء في التقدـ معدؿ تحديد بعد المكافأة كتقديـ كالجماعة الفرد مستكل عمى الطالب عمؿ يقكـ -

)ميا محمد ،(694: 6997)محبات أبك عميرة،المناقشة طريؽ عف ذلؾ عمى كالتعقيب كالجماعة
-5.6: 2.63،)زينب محمكد أحمد،(45: 3..2)أحمد ماىر عبد الحميد، (.66: 3..2العجمي،

5.8).  
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 التعمم التعاوني: في مجموعاتتقويم الطالب 
بػػدائؿ لتقػػكيـ تعمػػـ الطػػالب العديػػد مػػف ال (6992(، كمحمػػد الػػديب)6998أكرد كػػال مػػف جكنسػػكف كجكنسػػكف)

 :البدائؿ مف ىذه، ك التعاكنيداخؿ المكقؼ  الطالبتقكيـ  فيإلى رغبة المعمـ ذلؾ رجع ي، ك التعمـ التعاكنيفي 
 طريقة النقط: -1

المكاقػؼ كيجيبػكف عنيػا،  فػي، كتقدـ إلييـ األسئمة فرديػان التعاكنيجماعة التعمـ  فيحيث يعمؿ الطالب معان 
كتجمع درجة الطالب معان كجماعة، كتقارف درجة الجماعة بالدرجة السابقة ليا؛ فمك تفكقت تطرح الدرجة السػابقة 

 مف الدرجة الالحقة، كالفارؽ يعتبر نقطنا حققتيا الجماعة، مع عدـ مقارنتيا بالجماعات األخرل.
 نظام الدرجة الثنائية: -2

المكقػؼ، كيجيبػكف عنيػا،  كيتمقػى الطالػب درجتػو  فػيالجماعػة معػان، كتقػدـ األسػئمة فرديػان  فييعمؿ الطالب 
 حققيا، ثـ درجة الجماعة بعد جمع درجات أعضاء الجماعة. التي
 طريقة اإلتقان: -3

الجماعػػة معػػان، كيجيبػػكف عػػف األسػػئمة كتصػػحح اإلجابػػة، فػػإذا زادت درجػػة الجماعػػة عػػف  فػػييعمػػؿ الطػػالب 
ذا قؿ عػدد اإلجابػات عػف  % مف عدد.6 % مػف .6األسئمة المقدمة إلييـ، يضاؼ إلى الجماعة خمس نقاط، كا 

 عدد األسئمة ، لـ تضؼ إلييـ أية درجة.
 :طريقة المتوسط -4

كىػػى عبػػارة عػػف جمػػع درجػػات األفػػراد داخػػؿ الجماعػػة، ثػػـ تقسػػـ ىػػذه الػػدرجات عمػػى عػػدد األفػػراد، كتعتبػػر 
 درجة الجماعة. ىيكالدرجة الكمية درجة الفرد،  ىيالدرجة الناتجة 

 طريقة الدرجة الكمية: -5
رد، كفػػى نفػػس الكقػػت الجماعػػة، كنػػاتج الجمػػع يعتبػػر درجػػة الفػػ فػػيكىػػى عبػػارة عػػف جمػػع درجػػات األعضػػاء 

 (.694: 6992)محمد مصطفى الديب، ،(686: 6998جكنسكف، .ت رججكنسكف رك  ك. )ديفيددرجة الجماعة

؛ ألف ىػذه فػي الحكػـ عمػى الجػداريات المنفػذة الطريقػة األخيػرة لنظػاـ تقػكيـ الجماعػة افكسكؼ يختػار الباحثػ
الطريقة تدمج درجػة الفػرد بدرجػة الجماعػة، كىػذا يحػث الطالػب عمػى العمػؿ كالدراسػة لصػالح الجماعػة، كمػا أنيػا 

الطريقػة تبعػد تػدخؿ تقكل العالقات اإليجابية بيف أعضاء الجماعػة، كتطػكر ميػارات التفاعػؿ معيػـ، كمػا أف ىػذه 
، بينما سيتـ استخداـ التقكيـ الفردم فػي اختبػار األبعػاد متغير التنافس بيف التالميذ، بخالؼ طرؽ التقكيـ األخرل

 .المعرفية المرتبطة بالجدارية الخشبية
ة دراسػة كمف الدراسات التي اىتمت باستخداـ استراتيجية التعمـ التعاكني في التربية الفنيػة بمجاالتيػا المختمفػ

(، حيػػػث ىػػػدفت إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى فاعميػػػة الػػػتعمـ التعػػػاكني مقابػػػؿ التعمػػػيـ التقميػػػدم عمػػػى 6998صػػػالح خضػػػر)
، كاتجاىػاتيـ نحػك التربيػة الفنيػة، لممفاىيـ كالتعميمات المتعمقػة بمغػة الفػفتحصيؿ طالب الصؼ الثاني اإلعدادم 

لالتجاىات نحك التربية الفنية، تـ تطبيقيما عمى عينػة كلتحقيؽ اليدؼ استخدـ الباحث اختباران تحصيميان، كمقياسا 
، اإلعػػدادم( مػػف طػػالب كطالبػػات الصػػؼ الثػػاني 667(، كأخػػرل ضػػابطة)676)ةمككنػػة مػػف مجمػػكعتيف تجريبيػػ

كأسػػفرت النتػػائج عمػػى فاعميػػة الػػتعمـ التعػػاكني فػػي تنميػػة المفػػاىيـ كالتعميمػػات المتعمقػػة بمغػػة الفػػف كاالتجػػاه نحػػك 
 التربية الفنية.

تنميػػة ميػػارات فػػي  ةالتعاكنيػػ (STAD)اسػػتراتيجية( اسػػتخداـ ...2)دراسػػة عبػػد العزيػػز العمػػرككاسػػتيدفت 
مسػتخدما فػي ذلػؾ معيػاران لتقيػيـ اإلنتػاج الفنػي، تػـ مػف خاللػو تقيػيـ ، المرحمة المتكسطةلدل طالب  اإلنتاج الفني
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بالتسػػاكم إلػػى مجمػػكعتيف تجريبيػػة كضػػابطة، ( طالبػػا، تػػـ تقسػػيميـ .66اإلنتػػاج الفنػػي لعينػػة البحػػث المككنػػة مػػف)
التعاكنيػػػة فػػػي تنميػػػة ميػػػارات اإلنتػػػاج الفنػػػي مػػػف حيػػػث القػػػيـ  (STAD)كأشػػػارت النتػػػائج إلػػػى فاعميػػػة اسػػػتراتيجية

 كالتقنية لطالب المجمكعة التجريبية.  ،كالتعبيرية ،كاإلبداعية ،التشكيمية
التعمـ التعاكني كمدخؿ تدريسػي لتطبيػؽ مفيػـك ( 4..2)المجدكما استخدمت دراسة ياسر فكزم، كخالد أبك 

ؼ أعد الباحثاف أداة الدراسة المتمثمة في بطاقة لتقيػيـ األعمػاؿ ، كلتحقيؽ اليدأشغاؿ المعادفالجدارية في مجاؿ 
( طالبػػان كطالبػػة مػػف طػػالب الفرقػػة الخامسػػة بكميػػة التربيػػة الفنيػػة، تػػـ .8الجداريػػة المنتجػػة، كتككنػػت العينػػة مػػف )

ني فػػي أفػػراد، كدلػػت النتػػائج عمػػى فاعميػػة الػػتعمـ التعػػاك ( 8تقسػيميـ إلػػى عشػػر مجمكعػػات تعاكنيػػة قػػكاـ كػػؿ مػػنيـ )
 إثراء الجكانب الفنية كالتقنية في بناء جدارية معدنية.

، كالػتعمـ استخداـ الحاسكب التعميمػي بطريقتػي الػتعمـ التعػاكني( استقصاء أثر 7..2كحاكلت ليمى الرشداف)
الفػػردم مقارنػػة بالطريقػػة التقميديػػة فػػي التحصػػيؿ لػػدل طالبػػات الصػػؼ الثػػامف األساسػػي فػػي مػػادة التربيػػة الفنيػػة، 

( طالبػة مػػف طالبػػات 54مثمػت أداة البحػػث فػي اختبػػار تحصػػيمي فػي التربيػػة الفنيػة، كتككنػػت عينػػة الدراسػة مػػف)كت
(، تػػػػدرس 66الصػػػػؼ الثػػػػامف األساسػػػػي، تػػػػـ تػػػػكزيعيـ عمػػػػى ثػػػػالث مجمكعػػػػات اثنتػػػػاف تجريبيػػػػة قػػػػكاـ كػػػػال منيمػػػػا)

يقة التقميديػة، كدلػت النتػائج عمػى ( طالبة تدرس بالطر .2( طالبة تدرس فرديا، كالثالثة ضابطة قكاميا)68تعاكنيا)
لػػدل طالبػػات مجمػػكعتي  تحصػػيؿ مػػادة التربيػػة الفنيػػة فاعميػػة الػػتعمـ التعػػاكني المحكسػػب كالفػػردم المحكسػػب فػػي 

 مقارنة بالطريقة التقميدية. تيفالبحث التجريبي
( التعرؼ عمى أثر استخداـ استراتيجية التعمـ 7..2)، كرفيؼ عبد العزيزكاستيدفت دراسة عبد العزيز راشد

كتػػـ تطبيػػؽ  ،لطالبػػات الصػػؼ الثالػػث المتكسػػط تنميػػة القػػدرات اإلبداعيػػة كاالتجػػاه نحػػك التربيػػة الفنيػػةالتعػػاكني فػػي 
عمػػػى عينػػػة مػػػف طالبػػػات الصػػػؼ الثالػػػث  لقيػػػاس القػػػدرات اإلبداعيػػػة فػػػي الرسػػػـ كاألشػػػغاؿ الفنيػػػة تػػػكرانساختبػػػار 

، كأسػػفرت النتػػائج عػػف فاعميػػة الػػتعمـ التعػػاكني فػػي تنميػػة القػػدرات اإلبداعيػػة كاالتجػػاه ( طالبػػة83ميػػا)المتكسػػط قكا
 نحك التربية الفنية لطالبات المجمكعة التجريبية.

( إلى التعرؼ عمى أثر استراتيجية التعمـ التعاكني في 8..2كما ىدفت دراسة رحمة عمي عمي الديف خميؿ)
، كلتحقيػػؽ اليػػدؼ أعػػدت الباحثػػة لػػدل طػػالب التربيػػة الفنيػػة فػػي تػػدريس األشػػغاؿ الفنيػػة القػػدرات اإلبداعيػػةتنميػػة 

فػػػي  كبطاقػػػة لتقيػػػيـ جكانػػػب اإلبػػػداع ( طالبػػػة،.3)لتػػػي بمغػػػت، تػػػـ تطبيقػػػو عمػػػى عينػػػة البحػػػث ااختبػػػارا تحصػػػيميا
فػي القيػاس البعػدم  ، كأسفرت النتائج عػف فاعميػة الػتعمـ التعػاكني فػي تنميػة القػدرات اإلبداعيػةمشغكالت الطالبات

 لعينة البحث.
( التعمـ التعػاكني فػي تػدريس التربيػة الفنيػة كبيػاف أثرىػا فػي تنميػة األداء .2.6كاستخدـ خالد محمد السعكد)

كاستخدـ الباحث اختبار تكرانس الصػكرة الشػكمية، تػـ تطبيقػو عمػى  ،تالميذ الصؼ الرابع األساسياإلبداعي لدل 
(، 32( تمميػػػػذان، تػػػػـ تقسػػػػيمو إلػػػػى مجمػػػػكعتيف تجريبيػػػػة )64األساسػػػػي قكاميػػػػا) عينػػػػة مػػػػف تالميػػػػذ الصػػػػؼ الرابػػػػع

(، كدلت النتائج عمى تفكؽ المجمكعة التجريبية عمى الضابطة في الطالقة كميارة إبداعية بينمػا لػـ 32كضابطة)
 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المجمكعتيف في ميارة المركنة.

التعمـ التعاكني في تنمية ميارات التشكيؿ الخزفي لػدل طػالب ( 2.66)كما استخدمت ريياـ محمد الشريؼ
، كلتحقيؽ اليدؼ أعدت الباحثة اختبارا تحصيميا لقياس الجكانػب المعرفيػة لميػارات الخػزؼ، كبطاقػة التربية الفنية

قػة الثانيػة، ( طالبػا كطالبػة مػف طػالب الفر .3تقييـ أعماؿ الطالب لقياس الجكانب الميارية، كبمغت عينة البحػث)
قسـ التربية الفنيػة، بكميػة التربيػة النكعيػة، كدلػت النتػائج عمػى فاعميػة الػتعمـ التعػاكني فػي تنميػة الميػارات الخزفيػة 

 بشقييا المعرفي كالميارم في القياس البعدم ألفراد المجمكعة.
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لمتعرؼ عمى أثره فػي تنميػة بعػض ميػارات  )لنتعمـ معا(( التعمـ التعاكني2.63كتناكلت زينب محمكد أحمد)
كاالتجػػاه نحػػك التربيػػة  )الطالقػػة كالمركنػػة كاألصػػالة كالحساسػػية لممشػػكالت كاإلثػػراء بالتفاصػػيؿ(،التفكيػػر اإلبداعي

لتفكيػػػر اإلبػػػداعي، كآخػػػر لالتجػػػاه نحػػػك التربيػػػة الفنيػػػة، تػػػـ لميػػػارات االفنيػػػة، كتمثمػػػت أدكات البحػػػث فػػػي مقياسػػػا 
( طالبػا، تػـ تقسػيميـ إلػى مجمػكعتيف تجريبيػة 68ة مف طالب الصػؼ الثػاني اإلعػدادم بمغػت)تطبيقيما عمى عين

، كدلت النتائج عمى فاعمية استراتيجية لنتعمـ معا التعاكنية في تنمية ميػارات ( طالبا34كضابطة قكاـ كال منيما)
 التفكير اإلبداعي، كاالتجاه نحك التربية الفنية.

تنفيذ الزخػارؼ ( التعرؼ عمى فاعمية التعمـ التعاكني في 2.64، كخميؿ جبار)كاستيدفت دراسة عامرة خميؿ
كلتحقيؽ اليدؼ أعدت الباحثػة اختبػارا تحصػيميا فػي كحػدة الزخػارؼ النباتيػة  ،لمادة الخط العربي كالزخرفة النباتية

ج عػػف تفػػكؽ الزىريػػة، تػػـ تطبيقػػو عمػػى عينػػة البحػػث التػػي ضػػمت مجمػػكعتيف تجريبيػػة كضػػابطة، كأسػػفرت النتػػائ
 المجمكعة التجريبية التي درست بالتعمـ التعاكني عمى الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية.

مػف حيػث اليػدؼ  الدراسات الفنية التػي تناكلػت الػتعمـ التعػاكني باسػتراتيجياتو المختمفػة مما سبؽ يتضح تنكع
كالمجػػاؿ الفنػػي، فمػػف حيػػث اليػػدؼ فمقػػد ىػػدفت تمػػؾ الدراسػػات إلػػى تنميػػة المفػػاىيـ كاالتجػػاه نحػػك التربيػػة  كالعينػػة،

الفنية، كتنمية اإلنتاج الفني، كتنمية القدرات اإلبداعية، كميػارات الخػزؼ كاألشػغاؿ الفنيػة، كالتحصػيؿ فػي التربيػة 
 خارؼ النباتية.الفنية، كعمؿ جداريات في أشغاؿ المعادف، كميارات تنفيذ الز 

درسػػكا كمػػا تنكعػػت العينػػات المسػػتيدفة فػػي تمػػؾ الدراسػػات مػػابيف المرحمػػة االبتدائيػػة كاإلعداديػػة كالجامعيػػة، 
كحػػدات تعميميػػة كبػػرامج تعميميػػة كحاسػػكبية باسػػتخداـ الػػتعمـ التعػػاكني كاسػػتراتيجياتو المختمفػػة مثػػؿ ترتيػػب الميػػاـ 

التعاكنيػة، كدلػت  (STAD)الجمػاعي، كلنػتعمـ معػا التعاكنيػة، كاسػتراتيجيةالمتقطعة، كالبحث الجماعي، كالتعاكف 
حػػداث تمػػؾ المتغيػػرات الفنيػػة السػػابقة، يػػة اسػػتراتيجية الػػتعمـ التعػػاكني فػػي تنميػػة منتػػائج تمػػؾ الدراسػػات عمػػى فاع كا 

 لصالح المجمكعة التجريبية. إحصائيةفركؽ ذات داللة 
لنػتعمـ معػا التعاكنيػة كالتعػرؼ عمػى فاعميتيػا فػي بنػاء جػداريات  كيسعى البحث الحػالي السػتخداـ اسػتراتيجية

جػػراءات  خشػػبية، كلقػػد اسػػتفاد البحػػث الحػػالي مػػف تمػػؾ الدراسػػات فػػي تحديػػد مشػػكمة البحػػث، كاالطػػار النظػػرم، كا 
 األىػػػداؼ، مػػػع ىػػػذه الدراسػػػات فػػػي بعػػػض الجكانػػػب، كيختمػػػؼ عنيػػػا مػػػف حيػػػث الحػػػاليكيتفػػػؽ البحػػػث ، البحػػػث

 .الحالي، كاألدكات كمكاد المعالجة التجريبية المستخدمة في البحث البحثكالميارات، كعينة 
 إجراءات البحث:

 التصميم التجريبي: 

، استخدـ البحث التصميـ التجريبي المعركؼ باسـ المجمكعة الضابطة ذم االختبار القبمي كالبعدم
 كيشتمؿ عمي مجمكعة تجريبية كاحدة كأخرم ضابطة.

 البحث: منيج
 لنتعمـ معا التعاكنيةاستخدـ البحث الحالي المنيج التجريبي لبياف أثر المتغير المستقؿ كىك استراتيجية 

 .جدارية خشبية اعدادميارات كىك عمي المتغير التابع 
 حدود البحث:

 :يمي ما اقتصر البحث الحالي عمى
كتقنيات لجدارية الخشبية مف حيث التصميـ، كالقيـ الفنية كالجمالية، جكانب إعداد ا المحتوى: -6

 .(كالصباغة، كالحرؽ، التفريغ)ىااعدادالتشكيؿ المستخدمة في 
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(، 2الدارسيف لمادة أشغاؿ الخشب) ،(السادس المستكلقسـ التربية الفنية)عينة مف طالب  العينة: -2
 الباحة بالمممكة العربية السعكدية. بكمية التربية، جامعة

 يتيامكالتعرؼ عمى فاع (لنتعمـ معا التعاكنيةاستراتيجيات التعمـ التعاكني)استراتيجية  احدل: المعالجة -3
 .خشبية جداريات اعداد عمىمساعدة الطالب عينة البحث في 

 :أدوات البحث ومواد المعالجة التجريبية
 وضبطيا أدوات البحث بناءأوًل: 
خشبية لمطالب عينة البحث من إعداد جدارية ميارات استبانة لتحديد األبعاد المعرفية ل -1

 وجية نظر الخبراء والمتخصصين.
 :اليدف من الستبانة -

مف كجية نظر  إعداد جدارية خشبيةميارات المناسبة لالمعرفية تحديد األبعاد  استيدفت ىذه االستبانة
 .في التربية الفنية كطرؽ تدريسيا ، كالمتخصصيفالخبراء

 :مصادر بناء الستبانة -
الدراسات كالبحكث السابقة المتعمقة االستبانة عمى المراجع كالمصادر كاألدبيات، ك  اعتمد الباحث في بناء

   .الصمة بمكضكع البحث الحاليذات 

 صورتيا األولية: في الستبانة -
األكؿ خػاص  ثالثػة محػاكر رئيسػة،( بعػدان معرفيػان مقسػمة عمػى 69)مف تككنت االستبانة في صكرتيا األكلية

 اعػػػدادالمسػػػتخدمة فػػػي بأسػػػس التصػػػميـ خػػػاص  كالثػػػاني، تسػػػعة أبعػػػاد معرفيػػػة ، كاشػػػتمؿ عمػػػىالتصػػػميـبعناصػػػر 
 أربعػةكالثالػث خػاص بالتقنيػات التشػكيمية المسػتخدمة كاشػتمؿ عمػى  ،أبعػاد معرفيػة  سػتة ، كاشتمؿ عمػى الجدارية
   أبعاد.

تعػدؿ( لمسػؤاؿ عػف مػدل مناسػػبة  –غيػػر مناسػبة  –)مناسػبة األبعاد ثالثػيمقيػاس التقػدير  افكاسػتخدـ الباحثػ
ح يكمػػا أتػػ ،األبعػػادإلضػػافة مػػا يػػراه مناسػػبان مػػف  ،لفرصػػة لممحكػػـمػػع إتاحػػة ا، عينػػة البحػػث لمطػػالبتمػػؾ األبعػػاد 

 فػيالخػاص بػػ "تعػدؿ"  المكػاف فػي، كذلػؾ بعػد آلخػرمػف  عبػارة، أك نقػؿ ة لممحكـ لتعديؿ الصياغة المغكيػةالفرص
   .االستبانة

 :الستبانةتعميمات الستجابة عمى  -
فييػا أف تكػكف كاضػحة،  كركعػي، االسػتبانةبخطكة إعداد التعميمات، بحيث شممت اليدؼ مف  افاىتـ الباحث

 كمختصرة، كتكضح لممستجيب اإلجابة عف كؿ العناصر.
 :الستبانة ضبط -

فػػي مػػف المتخصصػػيف  ( محكػػـ66)المحكمػػيفصػػكرتيا األكليػػة، تػػـ عرضػػيا عمػػى  فػػي االسػػتبانةبعػػد إعػػداد 
 فػي الػرأمكطمب مػنيـ إبػداء ، تأكد مف الصدؽ الظاىرم لالستبانةكذلؾ لم، التربية الفنيةطرؽ تدريس ، ك التصميـ
 :يمي، مف حيث ما االستبانة

 .دارية الخشبيةاألبعاد كشمكليا لمراحؿ إعداد كتنفيذ الجمدل تمثيؿ ىذه  -
 .لمطالب عينة البحثتمؾ األبعاد مدل مناسبة  -
 سالمة الصياغة المغكية. -
 دقة تعميمات االستجابة عمى القائمة. -
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 .ك حذؼ أك تعديؿ ما يركنو مناسبان إضافة أ -
، ككػاف لػبعض المحكمػيف بعػض اآلراء كالتكجييػات، االسػتبانةكفى ضكء مالحظػات المحكمػيف، تػـ مراجعػة 

  .صكرتيا النيائية في االستبانة، عند بناء االعتبار فيأخذت مف حذؼ كتعديؿ، 
 :ستبانةالصورة النيائية لال -

ضكء ما أسػفرت عنػو آراء المحكمػيف، تػـ  فيبعد إجراء التعديالت الالزمة، مف حذؼ أك إضافة أك تعديؿ، 
، ( محكػػـ66)المحكمػػيفمػػرة أخػػرل عمػػى االسػػتبانة ، ثػػـ قػػاـ الباحػػث بعػػرض النيػػائيشػػكميا  فػػي االسػػتبانةصػػياغة 

حيػث تػـ اختيػار ، البحػثالمناسػبة لمطػالب عينػة  األبعػادتحديػد  فػيكذلؾ بيدؼ الكصكؿ لقدر مناسب مف الدقػة 
%( مف عػدد .8مف قبؿ المحكميف بدرجة اتفاؽ ال تقؿ عف) -عادة التطبيؽإبعد  -تـ االتفاؽ عمييا التي األبعاد

االسػػتبانة فػػي تقػػؿ نسػػبة االتفػػاؽ عمييػػا عػػف ىػػذه النسػػبة، كبػػذلؾ أصػػبحت  التػػيالميػػارات المحكمػػيف، كتػػـ حػػذؼ 
سػػبعة أبعػػاد  ، كاشػتمؿ عمػػىبعناصػػر التصػػميـاألكؿ خػاص  ثالثػػة محػػاكر رئيسػػة، تحتػػكم عمػى صػكرتيا النيائيػػة 

كالثالث  ،معرفيةأربعة أبعاد ، كاشتمؿ عمى الجدارية اعدادبأسس التصميـ المستخدمة في خاص  كالثاني، معرفية
   خاص بالتقنيات التشكيمية المستخدمة كاشتمؿ عمى ثالثة أبعاد.

نسػب اتفػاؽ السػادة ك األبعػاد كالجدكؿ التػالي يكضػح  تحت ثالثة محاكر، ( بعدان معرفيان 64ليصبح مجمكعيا)
 .المحكميف عمييا

 (6)جدكؿ
 جدارية خشبية عدادإلبعاد المعرفية األالتكرارات كالنسب المئكية التفاؽ المحكميف عمى 

 أبعاد االستبانة

التكرارات
 

 
نسبة 
 االتفاؽ

 عناصر التصميـ: المحكر األكؿ:

 %..6 66 النقطة -6

 %..6 66 الخط -2

 %..6 66 المساحة -3

 %86.86 9 الظؿ كالنكر -4

 %..6 66 المكف -5

 %..6 66 مالمس السطكح -6

 %.9..9 .6 الشكؿ كاألرضية -7

 التصميـالمحكر الثاني: أسس 

 %..6 66 الكحدة -8

 %..6 66 االتزاف -9

 %..6 66 التكرار -.6

 %..6 66 التناسب -00

 المحكر الثالث: تقنيات التشكيؿ

 %.9..9 .6 التفريغ -62

 %..6 66 الحرؽ -63

 %.9..9 .6 الصباغة -64
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إعػداد لميػارات  مػا األبعػاد المعرفيػةكنصػو:  البحػثعػف السػؤاؿ األكؿ مػف أسػئمة ة جابػبذلؾ تككف تمػت اإلك 
 ؟مف كجية نظر الخبراء كالمتخصصيف خشبيةجدارية 
 جدارية خشبية. إعدادبتحصيمي لقياس األبعاد المعرفية المرتبطة ال الختبار

 اليدف من الختبار: -
أشػػػغاؿ  إعػػػداد كتنفيػػػذ جداريػػػة خشػػػبيةميػػػارات المرتبطػػػة بالمعرفيػػػة  األبعػػػادييػػػدؼ ىػػػذا االختبػػػار إلػػػي قيػػػاس 

 لمطالب عينة البحث. الخشب
 :تحديد محتوى الختبار –

إعػػداد قائمػػة األىػػداؼ عينػػة البحػػث تػػـ مطػػالب األبعػػاد المعرفيػػة المناسػػبة لفػػي ضػػكء نتػػائج اسػػتبانة تحديػػد 
( مفردة مػف نػكع .4في صكرتو النيائية مف) التحصيميتككف االختبار ، حيث معرفية التي يتككف منيا االختبارال

الدرجػػػػة النيائيػػػػة  لتصػػػػبحدرجػػػػة كاحػػػػدة لكػػػػؿ إجابػػػػة صػػػػحيحة عػػػػف كػػػػؿ مفػػػػردة،  ىكتعطػػػػ ،االختيػػػػار مػػػػف متعػػػػدد
 ( درجة..4لالختبار)

 مراحل بناء الختبار:-
 :التاليةمر بناء الختبار بالمراحل 

، كقد كػاف عػدد بنػكد االختبػار المكضكعات التي كردت في كتاب الطالبإعداد بنكد االختبار، كالتي تغطي  -
 ( مفردة.45في صكرتو األكلية)

، تػػدريسالعػػرض االختبػػار فػػي صػػكرتو األكليػػة عمػػى مجمكعػػة مػػف األسػػاتذة فػػي تخصػػص المنػػاىج كطػػرؽ  -
، كذلػػؾ بيػػدؼ التأكػػد مػػف الصػػدؽ الظػػاىرم لمفػػردات االختبػػار، كالتأكػػد مػػف الدقػػة العمميػػة كالتربيػػة الفنيػػة

 لمفرداتو.

غة بعػػض المفػػردات بمػػا يتفػػؽ مػػع رات عمػػى صػػيايػػفػػي ضػػكء آراء السػػادة المحكمػػيف تػػـ إجػػراء بعػػض التغي -
 المستكل المعرفي الذم تقيسو.

شػعبة التربيػة الفنيػة، مػف طػالب  طالبػان ( 66تػـ تطبيػؽ االختبػار فػي صػكرتو األكليػة عمػى عينػة اسػتطالعية) -
كذلػػؾ عمػػى النحػػك كزمػػف االختبػػار، ، لمتأكػػد مػػف الصػػدؽ اإلحصػػائي كالثبػػات، الباحػػةجامعػػة  كميػػة التربيػػة

 :التالي
كتػـ حسػابو مػف  تـ حساب الصدؽ الداخمي لالختبار باستخداـ طريقة الصدؽ البنػائي، ختبار:صدق ال .أ 

المتبادلػػػة بػػػيف كػػػؿ بنػػػد مػػػف بنػػػكد االختبػػػار كالدرجػػػة الكميػػػة لالختبػػػار  االرتباطيػػػةخػػػالؿ حسػػػاب العالقػػػة 
 مػػا بػػيف مخصػػكمان منيػػا درجػػة ىػػذا البنػػد، كتراكحػػت معػػامالت االرتبػػاط لمصػػدؽ البنػػائي ألسػػئمة االختبػػار

قػيـ  كىي، كبالتالي صدؽ أسئمة االختبار التحصيمي ،( مما يدؿ عمي اتساؽ الفقرات95..  - 54..)
كىػػذا يؤكػػد أف االختبػػار يتمتػػع بدرجػػة (، 5...مسػػتكل داللػػة) عنػػدتقػػع فػػي حػػدكد الداللػػة اإلحصػػائية، 

( مفػردات  5باسػتثناء) الحاليجيدة مف مؤشرات الصدؽ، مما يؤدم إلى الثقة في تطبيقو خالؿ البحث 
( .4تػػـ اسػػتبعادىـ، كأصػػبح االختبػػار فػػي صػػكرتو النيائيػػة مككنػػان مػػف) كبالتػػاليلػػـ تكػػف دالػػة إحصػػائيان، 

 مفردة.
قيقػػة، كذلػػؾ مػػف خػػالؿ تطبيػػؽ د( 45)كتحػػدد زمػػف اإلجابػػة عػػف االختبػػار التحصػػيمي بػػػ زمةةن الختبةةار: .ب 

 . 2(÷ طالب+زمف انتياء آخر  طالب)زمف انتياء أكؿ المعادلة
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، حيػػث بمغػػت قيمػػة لمثبػػات خاكركنبػػ-آلفػػا معادلػػةتػػـ حسػػاب ثبػػات االختبػػار باسػػتخداـ  ثبةةات الختبةةار: .ج 
تػػـ التأكػػد مػػف ثبػػات  ، كمػػا تػػـ حسػػابإلييػػاكىػػي نسػػبة مرتفعػػة يمكػػف االطمئنػػاف ، (96..)معامػػؿ الثبػػات

عنػػػػػد كجػػػػكد ارتبػػػػػاط داؿ إحصػػػػائيان  ،أسػػػػئمة االختبػػػػػار التحصػػػػيمي مػػػػػف خػػػػالؿ التجزئػػػػة النصػػػػػفية أبعػػػػاد
بػػيف درجػػات العينػة عمػػى العبػػارات الزكجيػة لالختبػػار كالعبػػارات الفرديػة حيػػث أف قيمػػة (، 5...مسػتكل)

 (5...)قيمػػػة "ر" الجدكليػػة عنػػػد مسػػػتكمأعمػػػى مػػف قيمتيػػػا الجدكليػػػة، حيػػث بمغػػػت  (95..)"ر" المحسػػكبة

 يدؿ عمى ثباتو.كىذا يعني تقارب درجات نصفي االختبار مما (، 44..)=
تميز بالصدؽ كالثبات، مما يؤكد  الحالي البحثكيتضح مما سبؽ أف االختبار التحصيؿ المستخدـ في 

 صالحيتو لمتطبيؽ كاالطمئناف إلى نتائج تطبيقو.
معامؿ الصعكبة لكؿ فقرة مف فقرات االختبار، تراكح  ما بيف أف معامالت السيكلة كالصعكبة كالتمييز:  -2

الصعكبة  كىي قيـ مرتفعة نسبيان، حيث أف ىناؾ اتفاؽ عمى أف معامالت السيكلة أك ،(85..-32..)
 االعتدالي( تناظر درجات معيارية مكجبة تحت المنحى .8..( إلى).2..التي تقع في المدل ما بيف)

لتكزيع الدرجات تكشؼ عف مستكيات مقبكلة مف السيكلة أك الصعكبة، كىذا ما يدفع نحك الثقة في 
ما التمييز كتراكحت قيـ معامؿ الحالي، صعكبة كسيكلة االختبار المستخدـ في البحث  مستكل
( ، .8..( إلى).2..(، كىي قيـ مرتفعة نسبيان، كىي معامالت تقع في المدل ما بيف).5..-37..بيف)

ؾ اعتبرت كبذلالبحث الحالي، كىذا ما يدفع نحك الثقة في القدرة التمييزية ألسئمة االختبار المستخدـ في 
 .جميع فقرات االختبار مناسبة مف حيث  التمييز، كالصعكبة

  الجداريات الخشبية. تقييمبطاقة 
 :اليدف من البطاقة -

 الجداريات الخشبية التي أنتجيا الطالب أفراد العينة التجريبية كالضابطة. تقييـاستيدفت البطاقة 
 التي تضمنتيا البطاقة: العناصرتحديد  -

، كقائمػة د مف األدبيات كالدراسػات السػابقةمف خالؿ االطالع عمى العدي المحاكر الرئيسية لمبطاقةتـ تحديد 
، القػػيـ الفنيػػة كالجماليػػة، ك تصػػميـ الجداريػػةنت ثالثػػة محػػاكر ىػػي مضػػ، كتافالتػػي أعػػدىا الباحثػػ األبعػػاد المعرفيػػة 

 .بنكد تقييمية (.6)عمي الجدارية الخشبيةبطاقة تقييـ كاشتممت المستخدمة في بناء الجدارية،  تقنيات التشكيؿك 
 :بطاقةالتعميمات  -

المسػتخدـ، كمػا تػـ تحديػد معيػار  تقػديركضػع تعميمػات البطاقػة، بحيػث تكػكف كاضػحة كشػاممة ألسػمكب التـ 
كمػػا   ،كالضػعيؼ الممتػػازبػيف مسػتكم األداء  ـكالمق ػػ لكػػي يفػرؽ البنػد فػػي جػداريات الطػالبتػػكافر لتحديػد مسػتكم 

، كيعطػي كصػفان دقيقػان  بنػد التقيػيـ تػكافر، يكصػؼ فييػا مسػتكيات خمسةلكؿ ميارة مقياسان متدرجان يتككف مف  يكجد
يػد ، )ممتاز ، جيػد جػدا ، ج، مكزعيف عمػى مسػتكيات(6،  2،  3، 4،  5)اليةكؿ مستكم درجة مف الدرجات الت

 عمى الترتيب.( متكسط ، ضعيؼ

 :بطاقةالضبط  -
 البطاقة: قصد تقدير -

 (66)عف طريؽ عرض البطاقػة عمػيكتـ ذلؾ  ،ظاىرمصدؽ الفي تقدير صدؽ البطاقة ال افاستخدـ الباحث
 :بيدؼ التأكد مف ، كطرؽ التدريسالتربية الفنيةمف المحكميف المتخصصيف في 

 .الجداريات الخشبيةلقياس  امدم صالحيتي -
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 .عف عناصر األداء قة التعبيرد -
 .عينة البحثلمطالب  امدم مناسبتي -
 .بنكد البطاقة كتعميمات استخداميامدم كضكح  -

 .إضافة أك حذؼ أك تعديؿ ما تركنو مناسبان  -
، بنػد آخػركبعد عرض البطاقة عمي المحكميف تػـ إجػراء التعػديالت المقترحػة، كلػـ يػتـ حػذؼ أك إضػافة أم 

 كالجدكؿ التالي يكضح نسب اتفاؽ المحكميف عمى عناصر التحكيـ.
 (2جػدكؿ )

 تقييـ الجداريات الخشبيةنسب اتفاؽ المحكميف عمى عناصر التحكيـ المرتبطة بصدؽ بطاقة 
 نسب االتفاؽ التكرارات عناصر التحكيـ ـ
 %..6 66 مدم صالحيتيا لقياس الجداريات الخشبية. 6
 %..6 66 دقة التعبير عف عناصر األداء. 2
 %.9..9 .6 مدم مناسبتيا لمطالب عينة البحث. 3
 %..6 66 إضافة أك حذؼ أك تعديؿ ما تركنو مناسبان. 4
 :بطاقةالثبات  -

الكاحد، ثـ حساب معامؿ  العمؿ الفنيعمي  المصححيفعف طريؽ أسمكب تعدد  البطاقةتـ حساب ثبات 
 cooper, J., 1974)" لتحديد نسب االتفاؽ" ككبر معادلةاستخداـ عف طريؽ  ليذا التصميـاالتفاؽ بيف تقديرىـ 

: 175): 
 عدد مرات االتفاؽ                           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمعامؿ االتفاؽ = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 مرات االتفاؽ + عدد مرات االختالؼعدد     

بمجاؿ أشغاؿ ، كالذيف ليـ دراية السابقيف )*(المصححيف نفسمع  تصحيحبال يف)الثاني(الباحثأحد كقد قاـ 
 ، بعد عرض البطاقة عمييـ، كتعريفيـ بمحتكم البطاقة، كاليدؼ منيا، كمعايير تحديد مستكم األداء.الخشب
كتـ حساب معامؿ االتفاؽ ، الطالب أعماؿمف  أعماؿ خمسة تصحيحب المصححيفك )الثاني( يفالباحثأحد كقاـ 

يكضح الجدكؿ التالي معامؿ باستخداـ المعادلة السابقة، ك  الخمسة األعماؿمف  عمؿلكؿ  صححيفبيف الم
، لمتصميمات الخمسةكبحساب متكسط معامؿ االتفاؽ الخمسة،  األعماؿاالتفاؽ بيف المصححيف في حاالت 

 في االستخداـ ة البطاقةلصالحي ان كىك معامؿ اتفاؽ عالي مما يعطي مؤشر (، 782..)معامؿ اتفاؽ قيمتوينتج 
 .لتقييـ الجداريات الخشبيةكأداة 

 :مبطاقةلالصورة النيائية  -
، أصبحت البطاقة في صكرتيا النيائية صالحة بطاقةالبعد االنتياء مف حساب كؿ مف صدؽ كثبات 

، تصميـ الجدارية( بنكد تحت ثالثة محاكر رئيسة ىي .6لتقييـ الجداريات الخشبية، متضمنة)كأداة لالستخداـ 
المستخدمة في بناء الجدارية، كلـ يتـ حذؼ أم مف البنكد التي كردت  تقنيات التشكيؿ، ك القيـ الفنية كالجماليةك 

  .بالبطاقة في صكرتيا األكلية
 

                                                           
(*)

 جامعة المنصورة التربية النوعية بقسم التربية الفنية بكلية مدرس          طارق أحمد البهيد.   
  جامعة المنصورة التربية النوعية بقسم التربية الفنية بكلية مدرس      د. وائل عبد الحميد أنور    
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 مواد المعالجة التجريبيةإعداد ثانيا: 
إعداد الجدارية الخشبية من حيث التصميم والقيم  أبعادكتاب الطالب حول  إعداد -1

الفنية والجمالية وتقنيات التشكيل المستخدمة ودراستيا وفقًا لستراتيجية لنتعمم معا 
 التعاونية.

 :الطالباليدف من إعداد كتاب -
تعريؼ الطالب باألبعاد المعرفية المرتبطة بإعداد الجدارية إلي ىذا الكتاب  مف إعداد افييدؼ الباحث

 .تمؾ الجداريات اعدادالخشبية، مع شرح لمخطكات العممية التي ينبغي اتباعيا في 
 :كتابالمحتوي  -

 خمسةمف  الكتاب تككفحيث التعاكنية،  لنتعمـ معاكفقان لخطكات استراتيجية  تـ إعداد الكتاب ليدرسو الطالب
 -تالخامات كاألدكا –األىداؼ -)العنكافعمي العناصر التالية ـمني محاضرةكؿ  تاشتمم ؛محاضرات
 األنشطة التعميمية( –الكسائؿ التعميمية -المحتكم

المياـ الفرعية  إلي تجزئتيا، كتـ (، كىي الميمة األساسيةعناصر التصميـ)ىاألكل المحاضرةككاف مكضكع 
 .كالمكف، كالظؿ كالنكر، كمالمس السطكح، كالشكؿ كاألرضيةالنقطة، كالخط، كالمساحة، التالية، 

إلي  تجزئتيا، كتـ المحاضرة(، كىي الميمة األساسية في أسس التصميـ)ةالثاني المحاضرةككاف مكضكع 
 الكحدة، كاالتزاف، كالتكرار، كالتناسب.  المياـ الفرعية التالية
المياـ إلي  تجزئتيا، كتـ المحاضرةالميمة األساسية في  (، كىيتقنية التفريغ)ةالثالث المحاضرةككاف مكضكع 

عداد الخامة، تنفيذ التفريغ، التشطيب لألجزاء المفرغة.الفرعية التالية   عمؿ التصميـ، كا 
المياـ إلي  تجزئتيا، كتـ المحاضرة(، كىي الميمة األساسية في تقنية الحرؽ)ةالرابع المحاضرةككاف مكضكع 

 .أجزاء ماكينة الحرؽ كممحقاتيا، التصميـ لعممية الحرؽ، تنفيذ التصميـ بالحرؽ عمى الخشب الفرعية التالية
إلي  تجزئتيا، كتـ المحاضرة(، كىي الميمة األساسية في تقنية الصباغة)الخامسة المحاضرةككاف مكضكع 

كثرة األنشطة كالتدريبات مع كركعي ، خطكاتيا، تنفيذىاأدكاتيا، غة عمى الخشب، االصبالمياـ الفرعية التالية 
 السابقة.  كؿ ميمة مف المياـ

 :  الطالبتعميمات دراسة كتاب  -
 لنتعمـ معالمسير في دراسة الكتاب، كفؽ استراتيجية  لمطالب لتكجيييـمف التعميمات  تـ صياغة مجمكعة

 .التعاكنية
 :الطالبصالحية كتاب  -

المحكميف المتخصصيف في التربية الفنية، ، تـ عرضو عمي مجمكعة مف الطالبلمتأكد مف صالحية كتاب 
 كطمب منيـ إبداء الرأم في الكتاب، مف حيث ما يمي: كطرؽ التدريس،

 مناسبة المحتكم لألىداؼ. لمعرفة مد -
 دقة المعمكمات الكاردة بو. لمعرفة مد -
 .لمطالبمناسبة الصياغة المغكية  لمعرفة مد -
 ما يركنو مناسبان. إضافة أك حذؼ أك تعديؿ -

، ككاف لبعض المحكميف بعض كتابالكفي ضكء مالحظات كتكجييات السادة المحكميف، تـ مراجعة 
 ليصبح الكتاب في صكرتو النيائية.التكجييات، التي أخذت في االعتبار، 
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 لستراتيجية لنتعمم معا التعاونية وفقامتدريس ل )المّيسر(إعداد دليل المعمم -2
عمي بعض الدراسات السابقة، في مجاؿ التعمـ التعاكني، التي قامت بإعداد أدلة لممعمـ، كما  افاطمع الباحث
التعاكنية، كما يتعمؽ بأدكار المعمـ في  لنتعمـ معاعمي اإلطار النظرم، كتكصيؼ استراتيجية اف اعتمد الباحث

 عمي كجو الخصكص.لنتعمـ معا التعمـ التعاكني بصفة عامة، كفي استراتيجية 
عداداألبعاد المعرفية،  لتدريس )الميسر(دليؿ المعمـ افكباإلفادة مف المصادر السابقة، أعد الباحث الجدارية  كا 

 ، كاشتمؿ عمي العناصر التالية:الخشبية
 مقدمة: -

فيو، كما قدـ فييا تعريفان إجرائيان  التعاكني، كأىميتو، كدكر المعمـ طبيعة التعمـ افأكضح فييا الباحث
 .التعاكنية لنتعمـ معاالستراتيجية 

عدادو  ،األبعاد المعرفيةخطوات تدريس  -  يذه الستراتيجية:ل اً وفق الجدارية الخشبية ا 
عداداألبعاد المعرفية، عمي ىدييا في تدريس  سير المعمـييؿ عمي الخطكات اإلجرائية، التي اشتمؿ الدل  كا 

جرائية، كبخطك الجدارية الخشبية  لتتناسب مع طالب ىذه المرحمة.، ات كاضحة، كا 
 إرشادات لمتعمم وفق ىذه الستراتيجية: -

لنتعمـ مية التعمـ كفؽ استراتيجية عاالتكجييات، التي تسيـ في زيادة فكما تضمف الدليؿ بعض اإلرشادات ك 
 اتباعيا، كااللتزاـ بيا، أثناء التدريس بيذه االستراتيجية. ميسر، ينبغي عمي المعا التعاكنية

 األىداف التعميمية: -
؛ حيث تؤدم معرفة المعمـ باألىداؼ إلي تسييؿ أدائو الطالب لكتاب عمي األىداؼ العامة اشتمؿ دليؿ المعمـ

 في تحقيؽ األىداؼ المنشكدة. الطالبفي التعمـ، كمساعدة  لدكره
 موضوعات الكتاب: -

كما سبؽ تكضيحو في عرض ، محاضراتو الخمسةاشتمؿ الكتاب عمي محتكم المكضكعات، كالمتمثمة في 
 .محتكل كتاب الطالب

 صالحية الدليل: -
التربية الفنية، ، ثـ عرضو عمي مجمكعة مف المحكميف، المتخصصيف في لمتأكد مف صالحية دليؿ المعمـ

 الرأم في ىذا الدليؿ مف حيث ما يمي:المناىج كطرؽ التدريس، كطمب منيـ إبداء ك 
 التعاكنية. لنتعمـ معاشمكلو لخطكات التعمـ باستراتيجية  -
 .المعمـصالحيتو لالستخداـ مف قبؿ  -
 مناسبان. تركنوإضافة أك حذؼ أك تعديؿ، ما  -

د بناء الدليؿ في صكرتو في االعتبار، عن تمحكميف بعض المالحظات، التي أخذكقد أبدم بعض ال
  .ةالنيائي
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  إجراءات التجربة النيائية:

 تم إجراء التجربة النيائية عمى النحو التالي:
 اختيار العينة: .أ 

( حتػػػى يكػػػكف لػػػدييـ 2الدارسػػػيف لمػػػادة أشػػػغاؿ الخشػػػب) (السػػػادس)تػػػـ اختيػػػار العينػػػة مػػػف طػػػالب المسػػػتكل
الالزمػػػة لمتعامػػػؿ مػػػع العػػػدد كاألدكات كالخامػػػات المتعمقػػػة بأشػػػغاؿ الخشػػػب، كتككنػػػت عينػػػة البحػػػث مػػػف  تالميػػػارا

    ( طالب أيضان.66( طالب، كأخرل ضابطة قكاميا)66مجمكعتيف أحدىما تجريبية كعددىا)
  تنفيذ التجربة: .ب 

 المكافؽ ق6437/6438الجامعيمف العاـ  الثانيتـ تنفيذ التجربة في بداية الفصؿ الدراسي 
طالب باالجتماع مع  اف، حيث قاـ الباحثمحاضرة أسبكعيامتتالية بكاقع  ستة أسابيعـ كلمدة 2.66/2.67

 .تنفيذ التجربة كمتابعتو، خطكات التدريس باستراتيجية لنتعمـ معا التعاكنية ـليا كشرح المجمكعة التجريبية،
 التطبيق القبمي: .ج 

، اإلجاباتبمجمكعتييا التجريبية كالضابطة، كبعد تصحيح  البحثعمي عينو  تـ تطبيؽ أدكات القياس قبميان  
 "ماف كيتني" عف األسمكب اإلحصائي اختبار باستخداـقاـ الباحث بتحميؿ نتائج التطبيؽ  كرصد الدرجات،

حيث يتـ معرفة مدم تجانس طالب  كذلؾ لزـك الضبط التجريبي، ،(SPSSطريؽ برنامج اإلحصاء الحاسكبي)
 .التاليةإلى النتائج  كتـ التكصؿفي المداخؿ التجريبية التي يتـ التعرض ليا في التطبيؽ  نةالعي

 نتائج التطبيق القبمي لختبار األبعاد المعرفية المرتبطة بالجدارية الخشبية:
تـ تطبيؽ االختبار قبميان عمى  األبعاد المعرفية المرتبطة بالجدارية الخشبيةلمعرفة تكافؤ المجمكعتيف في 

طالب المجمكعتيف التجريبية الضابطة، كتـ حساب المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالخطأ المعيارم 
 لدرجات طالب كال المجمكعتيف كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ: 
 (3جدكؿ)

 المعرفية المرتبطة بالجدارية الخشبيةاألبعاد الختبار  القبمي لقياسفي االمتكسطات كاالنحرافات المعيارية 
 لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة

 االنحراؼ المعيارم المتكسط العدد عينة البحث أداة البحث

 
االختبار 
 التحصيمي

 6.54 62 66 المجمكعة التجريبية

 .6.7 66.37 66 المجمكعة الضابطة

( كمتكسط درجات المجمكعة 62كالذم بمغ)( أف متكسط درجات المجمكعة التجريبية 3يتضح مف الجدكؿ)
( متقارباف، كلمتأكد مف ذلؾ تـ تطبيؽ اختبار)ماف كتني( الختبار مدل تكافؤ 66.37الضابطة كالذم بمغ)

 المجمكعتيف، كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ :
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 (4جدكؿ)
األبعاد المعرفية ار ( لمعرفة الفرؽ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في القياس القبمي الختبUقيمة)

 باستخداـ "ماف كتني" المرتبطة بالجدارية الخشبية

 مجمكعات الرتب متكسط الرتب العدد المجمكعات
 

U 
 مستكل الداللة

 279 67.44 66 تجريبية
 غير دالة  663

 249 65.56 66 ضابطة
إحصائيان، حيث تبمغ ( كىي قيمة غير دالة 663( المحسكبة بمغت)U)أف قيمة (4)يتضح مف الجدكؿ

مما يعني أنو ال يكجد فرؽ بيف المجمكعتيف التجريبية (، 6...عند مستكل داللة)( 69( الجدكلية)Uقيمة)
كالضابطة في األبعاد المعرفية المرتبطة بالجدارية الخشبية في القياس القبمي، كىذا يدؿ عمى تكافؤ المجمكعتيف 

 .جدارية الخشبيةاألبعاد المعرفية المرتبطة بالفي اختبار 
 نتائج التطبيق القبمي لبطاقة تقييم الجدارية الخشبية:

تـ الطمب مف طالب المجمكعتيف التجريبية كالضابطة بالقياـ بتنفيذ بعض الميارات في مجاؿ أشغاؿ 
الخشب حكؿ عمؿ جداريات خشبية حسب ما يتكافر لدييـ مف معمكمات كميارات حكؿ ىذا المكضكع، كتكظيؼ 

عمؿ جدارم متكامؿ، كبعد االنتياء منيا تـ تقييـ تمؾ الجداريات باستخداـ بطاقة تقييـ  جفي انتتا مياراتيـ
الجدارية الخشبية)مف إعداد الباحثيف(، بيدؼ التعرؼ عمى تكافؤ المجمكعتيف في الجانب األدائي المرتبط 

م كالخطأ المعيارم لدرجات طالب الجداريات الخشبية، كتـ حساب المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيار  إعدادب
 كال المجمكعتيف كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:

 (5جدكؿ)
لبطاقة تقييـ الجدارية الخشبية لممجمكعتيف التجريبية  القبمي لقياسفي االمتكسطات كاالنحرافات المعيارية 

 كالضابطة
 االنحراؼ المعيارم المتكسط العدد عينة البحث أداة البحث

 
بطاقة تقييـ 

 الجدارية الخشبية

 6.93 .66.5 66 المجمكعة التجريبية

 2..2 .66.2 66 المجمكعة الضابطة

(، كمتكسط درجات .66.5أف متكسط درجات المجمكعة التجريبية كالذم بمغ) (5يتضح مف الجدكؿ)
الختبار مدل ( متقارباف، كلمتأكد مف ذلؾ تـ تطبيؽ اختبار)ماف كتني( .66.2المجمكعة الضابطة كالذم بمغ)

 تكافؤ المجمكعتيف، كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ :
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 (6جدكؿ)
تقييـ الجدارية لبطاقة ( لمعرفة الفرؽ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في القياس القبمي Uقيمة)

 باستخداـ "ماف كتني" لممجمكعتيف التجريبية كالضابطةالخشبية 

 الرتب مجمكعات متكسط الرتب العدد المجمكعات
 

U 
 مستكل الداللة

 289 6..68 66 تجريبية
 غير دالة  6.3

 239 64.94 66 ضابطة
ير دالة إحصائيان، حيث تبمغ كىي قيمة غ، (6.3( المحسكبة بمغت)U)أف قيمة (6)يتضح مف الجدكؿ

مما يعني أنو ال يكجد فرؽ بيف المجمكعتيف التجريبية (، 6...( عند مستكل داللة)69( الجدكلية)U)قيمة
جدارية خشبية في القياس القبمي، كىذا يدؿ عمى تكافؤ  إعدادبكالضابطة في الجانب األدائي المرتبط 

 الجدارية الخشبية. عدادإلالمجمكعتيف في الجكانب األدائية 

 القياس البعدي: .د 
بعد االنتياء مف التجربة، تـ القياـ بالقياس البعدم لممجمكعتيف، التجريبية كالضابطة، باستخداـ أدكات  

البحث)اختبار األبعاد المعرفية لمجدارية الخشبية، كبطاقة تقييـ الجدارية الخشبية(، كجدكلة درجات طالب 
 .SPSSتخداـ برنامج التحميؿ اإلحصائي المجمكعتيف التجريبية كالضابطة تمييدان لممعالجة اإلحصائية باس

 نتائج البحث)عرضيا ومناقشتيا وتفسيرىا(
 أوًل: عرض النتائج  

 النتائج المرتبطة بالفرض األول:
درجات طالب المجمكعة التجريبية  يال يكجد فرؽ داؿ إحصائيان بيف متكسط" عمىينص الفرض األكؿ 

المعرفية كبطاقة تقييـ  لألبعاد القبمي كالبعدم القياسيففي  التعاكنية"لنتعمـ معا  استراتيجيةالتي تدرس باستخداـ "
 المعرفيأك رفضو، قاـ الباحثاف بتطبيؽ اختبار التحصيؿ  الفرضكلمتحقؽ مف صحة ىذا  ،"الجدارية الخشبية

الدرجات، كبطاقة تقييـ الجداريات الخشبية بكاسطة المحكميف بعديان عمى طالب المجمكعة التجريبية، كبعد رصد 
اإلحصائي باستخداـ الحاسب اآللي، كذلؾ  ”SPSS“باستخداـ برنامج كيمكككسف"  كتحميميا باستخداـ اختبار"

 لبياف الفرؽ بيف القياسييف القبمي كالبعدم في األداتيف السابقتيف، تـ التكصؿ لمنتائج التالية:
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 (7جدكؿ)
كالبعدم لطالب المجمكعة التجريبية في اختبار األبعاد المعرفية  الفرؽ بيف القياسييف القبمي( لمعرفة Zقيمة )

 لمجدارية الخشبية باستخداـ اختبار "كيمكككسف"

 العدد الرتب أداة القياس
متكسط 
 الرتب

  مجمكع الرتب 

Z  
مستكل 
 الداللة 

اختبار 
األبعاد 
 المعرفية

 . . . السالبة 

3.55 ...6  

 636 .8.5 66 المكجبة
 - - - التساكم
 - - 66 المجمكع
( بػػػػيف القياسػػػػيف القبمػػػػي كالبعػػػػدم 6...(، كجػػػػكد فػػػػرؽ داؿ إحصػػػػائيان، عنػػػػد مسػػػػتكل)7يتضػػػػح مػػػػف الجػػػػدكؿ)

الجدارية الخشبية لصػالح القيػاس البعػدم، حيػث بمغػت  إعدادبلممجمكعة التجريبية  في األبعاد المعرفية المرتبطة 
الجدكليػة  (Z)(، حيػث تبمػغ قيمػة9(، عند درجػة حريػة)6...(، كىى دالة عند مستكل)3.55المحسكبة) (Z)قيمة

 (.6عند ىذه الدرجة)
 (8جدكؿ )

الفرؽ بيف القياسييف القبمي كالبعدم لطالب المجمكعة التجريبية في بطاقة تقييـ الجداريات ( لمعرفة Zقيمة )
 الخشبية باستخداـ اختبار "كيمكككسف"

 العدد لرتبا القياسأداة 
متكسط 
 الرتب

  مجمكع الرتب 

Z  
مستكل 
 الداللة 

بطاقة تقدير 
ميارات 
التصميـ 
 اإلبداعي

  . . . السالبة 

3.53 
...6  

 

 636 .8.5 66 المكجبة

 - - - التساكم
 - - 66 المجمكع
القياسػػػيف القبمػػػي كالبعػػػػدم ( بػػػيف 6...(، كجػػػػكد فػػػرؽ داؿ إحصػػػائيان، عنػػػد مسػػػػتكل)8يتضػػػح مػػػف الجػػػدكؿ)

المحسػكبة  (Z)لممجمكعة التجريبية، في بطاقة تقييـ الجداريات الخشبية لصالح القياس البعدم، حيث بمغػت قيمػة
الجدكليػػػػة عنػػػػد ىػػػػذه  (Z)(، حيػػػػث تبمػػػػغ قيمػػػػة9(، عنػػػػد درجػػػػة حريػػػػة)6...(، كىػػػػى دالػػػػة عنػػػػد مسػػػػتكل) 3.53)

 (.6)الدرجة
درجػات طػالب  يال يكجػد فػرؽ داؿ إحصػائيان بػيف متكسػط" كنصو:الصفرم  األكؿالفرض عميو يتـ رفض ك  

 لألبعػاد القبمػي كالبعػدم القياسػيففػي  لنػتعمـ معػا التعاكنيػة" اسػتراتيجيةالتػي تػدرس باسػتخداـ "المجمكعة التجريبيػة 
مسػػػتكل عنػػػد يكجػػػد فػػػرؽ داؿ إحصػػػائيان "، كقبػػػكؿ الفػػػرض البػػػديؿ كىػػػك "المعرفيػػػة كبطاقػػػة تقيػػػيـ الجداريػػػة الخشػػػبية

 لنتعمـ معا التعاكنية" استراتيجيةالتي تدرس باستخداـ "درجات طالب المجمكعة التجريبية  يبيف متكسط( 6...)
  .المعرفية كبطاقة تقييـ الجدارية الخشبية لألبعاد البعدمالقياس في 
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 النتائج المرتبطة بالفرض الثاني:
بيف متكسطي درجات طالب المجمكعة التجريبية "ال يكجد فرؽ داؿ إحصائيان  ينص الفرض الثاني عمى:

"التي تدرس باستخداـ استراتيجية لنتعمـ معا التعاكنية"، كدرجات طالب المجمكعة الضابطة "التي تدرس 
"، كلمتحقؽ مف صحة ىذا المعرفية كبطاقة تقييـ الجدارية الخشبية بالطريقة السائدة" في القياس البعدم لألبعاد

ـ الباحثاف بتطبيؽ اختبار األبعاد المعرفية كبطاقة تقييـ الجدارية الخشبية بعديا عمى الفرض، أك رفضو، قا
طالب المجمكعتيف التجريبية كالضابطة، كبعد رصد الدرجات، كتحميميا باستخداـ اختبار "ماف كتني" باستخداـ  

عتيف التجريبية اإلحصائي باستخداـ الحاسب اآللي، كذلؾ لمعرفة الفرؽ بيف المجمك  ”SPSS“برنامج 
 كالضابطة، تـ التكصؿ لمنتائج التالية:

 (9جدكؿ)
الختبار األبعاد المعرفية ( لمعرفة الفرؽ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في القياس البعدم Uقيمة)

 باستخداـ اختبار "ماف كتني" 

 الرتب مجمكعات الرتب متكسط العدد المجمكعات
 

U 
 مستكل الداللة

 392 .24.5 66 تجريبية
0.00   

دالة عند   
 636 .8.5 66 ضابطة (6...)

القياس  التجريبية كالضابطة في لمفرؽ بيف المجمكعتيف( المحسكبة U)أف قيمة (9)يتضح مف الجدكؿ
، حيث تبمغ قيمة (6...عند مستكل)صفر(، كىي قيمة دالة إحصائيان بمغت) الختبار األبعاد المعرفيةالبعدم 

(U )(عند نفس المستكل.69الجدكلية ) 
عف معرفة اتجاه الفرؽ، كذلؾ بالتعرؼ عمي متكسط  تحرم، لـز الالمجمكعتيفبيف  فرقان  افكلما كجد الباحث

 كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ.لكال المجمكعتيف، البعدم  القياس
 ( .6جدكؿ )

 األبعاد المعرفية لممجمكعتيف التجريبية كالضابطةالختبار  البعدم لقياسفي االمتكسطات كاالنحرافات المعيارية 

 االنحراؼ المعيارم المتكسط العدد عينة البحث أداة القياس

اختبار 
األبعاد 
 المعرفية

 73.. 47 66 المجمكعة التجريبية

 2.46 6..24 66 المجمكعة الضابطة

( فػػػي 47التجريبيػػػة الػػػذم بمػػػغ)المجمكعػػػة ( أف المتكسػػػط األعمػػػى كػػػاف فػػػي صػػػالح .6يتضػػػح مػػػف الجػػػدكؿ)
كبػذلؾ يػػتـ تكجيػو الفػرؽ لممجمكعػػة ذات المتكسػط األعمػػى كىػي المجمكعػػة ، ( لممجمكعػة الضػػابطة6..24مقابػؿ)

استراتيجية لنػتعمـ معػا التعاكنيػة فػي ما يعني أف الفرؽ داؿ لصالح القياس البعدم، كىذا يعني فاعمية ك ،التجريبية
التػػي درسػػت كتػػاب الطالػػب المجمكعػػة التجريبيػػة طػػالب لػػدم  ة بالجداريػػة الخشػػبيةتنميػػة األبعػػاد المعرفيػػة المرتبطػػ

باستخداـ االستراتيجية ذاتيا مقارنة بالمجمكعة الضابطة التي درست بالطريقة السائدة، كبذلؾ تككف تمت اإلجابة 
عاكنية في تنميػة األبعػاد عمى السؤاؿ الثاني مف أسئمة البحث كنصو: ما فاعمية استخداـ استراتيجية لنتعمـ معا الت

 جدارية خشبية؟ إعدادميارات بالمعرفية المرتبطة 
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 (66جدكؿ) 
لبطاقة تقييـ الجدارية الخشبية ( لمعرفة الفرؽ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في القياس البعدم Uقيمة)

 باستخداـ اختبار "ماف كتني" 

 الرتب مجمكعات الرتب متكسط العدد المجمكعات
 

U 
 مستكل الداللة

 392 .24.5 66 تجريبية
دالة عند      0.00

 636 .8.5 66 ضابطة (6...)
القياس  التجريبية كالضابطة في لمفرؽ بيف المجمكعتيف( المحسكبة U)أف قيمة(66)يتضح مف الجدكؿ

، حيث تبمغ (6...مستكل)عند صفر(، كىي قيمة دالة إحصائيان بمغت)لبطاقة تقييـ الجدارية الخشبية البعدم 
 ( عند نفس المستكل.69( الجدكلية)Uقيمة )

عف معرفة اتجاه الفرؽ، كذلؾ بالتعرؼ عمي متكسط  تحرم، لـز الالمجمكعتيفبيف  فرقان  افكلما كجد الباحث
 كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ.لكال المجمكعتيف، البعدم  القياس

 ( 62جدكؿ )
البعدم لبطاقة تقييـ الجدارية الخشبية لممجمكعتيف التجريبية  لقياسفي االمتكسطات كاالنحرافات المعيارية   

 كالضابطة

 االنحراؼ المعيارم المتكسط العدد عينة البحث أداة القياس

اختبار 
األبعاد 
 المعرفية

 6.38 35 66 المجمكعة التجريبية

 6.65 22.93 66 المجمكعة الضابطة

( فػػػي 35المجمكعػػػة التجريبيػػػة الػػػذم بمػػػغ)( أف المتكسػػػط األعمػػػى كػػػاف فػػػي صػػػالح 62يتضػػػح مػػػف الجػػػدكؿ)
كبذلؾ يػتـ تكجيػو الفػرؽ لممجمكعػة ذات المتكسػط األعمػى كىػي المجمكعػة ، لممجمكعة الضابطة(، 22.93مقابؿ)

استراتيجية لنػتعمـ معػا التعاكنيػة فػي ما يعني أف الفرؽ داؿ لصالح القياس البعدم، كىذا يعني فاعمية ك ،التجريبية
التػي درسػت كتػاب الطالػب باسػتخداـ االسػتراتيجية ذاتيػا المجمكعة التجريبية طالب لدم  الجدارية الخشبية اعداد

مقارنػػة بالمجمكعػػة الضػػابطة التػػي درسػػت بالطريقػػة السػػائدة، كبػػذلؾ تكػػكف تمػػت اإلجابػػة عمػػى السػػؤاؿ الثالػػث مػػف 
 جدارية خشبية؟ اعدادتنمية ميارات عمية استخداـ استراتيجية لنتعمـ معا التعاكنية في أسئمة البحث كنصو: ما فا

: "ال يكجػد فػرؽ داؿ إحصػائيان بػيف متكسػطي درجػات طػالب كنصػو الصػفرم الثػاني الفرضعميو يتـ رفض ك 
مجمكعػة الضػابطة المجمكعة التجريبية "التي تدرس باستخداـ استراتيجية لنتعمـ معا التعاكنية"، كدرجػات طػالب ال

"، كقبكؿ الفرض المعرفية كبطاقة تقييـ الجدارية الخشبية "التي تدرس بالطريقة السائدة" في القياس البعدم لألبعاد
التي "درجات طالب المجمكعة التجريبية  يبيف متكسط (6...)البديؿ كىك "يكجد فرؽ داؿ إحصائيا عند مستكل

كدرجػػات طػػالب المجمكعػػة الضػػابطة "التػػي تػػدرس بالطريقػػة لنػػتعمـ معػػا التعاكنيػػة"،  اسػػتراتيجيةتػػدرس باسػػتخداـ 
  .المعرفية كبطاقة تقييـ الجدارية الخشبية لصالح المجمكعة التجريبية في األبعاد البعدمالقياس في  السائدة"

 النتائج المرتبطة بالفرض الثالث:
ميػارات ك ة إحصػائيان بػيف كػؿ مػف األبعػاد المعرفيػة ال تكجػد عالقػة ارتباطيػو دالػينص الفرض الثالػث عمػى: "

"، كلمتحقػؽ مػػف صػحة ىػػذا الفػػرض، أك الجداريػػة الخشػبية لػػدل طػالب كميػػة التربيػة تخصػػص التربيػة الفنيػػة إعػداد
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ميػارات ك رفضو، قاـ الباحثاف بحساب معامؿ االرتباط بيف كؿ مف األبعاد المعرفية المرتبطة بالجدارية الخشػبية، 
الجدارية الخشبية، لمتعػرؼ عمػا إذا كانػت ىنػاؾ عالقػة ارتباطيػو بػيف ىػذيف المتغيػريف كبعضػيا الػبعض أـ  إعداد

اإلحصائي باستخداـ الحاسب اآللي،  ”SPSS“ال، كذلؾ باستخداـ معامؿ ارتباط " سبيرماف " باستخداـ  برنامج 
 كتـ التكصؿ لمنتائج التالية:

 (63جدكؿ)
 مف اختبار األبعاد المعرفية كبطاقة تقييـ الجدارية الخشبية قيمة معامؿ االرتباط بيف كؿ

 بطاقة تقييـ الجدارية الخشبية  اختبار األبعاد المعرفية أداة القياس
 (95..)    - اختبار األبعاد المعرفية

 - (95..)    بطاقة تقييـ الجدارية الخشبية
 (6...دالة عند مستكل ) -*

( كجػػكد معامػػؿ ارتبػػاط مكجػػب بػػيف متغيػػرم البحػػث، حيػػث كجػػد معامػػؿ ارتبػػاط بػػيف 63يتضػػح مػػف الجػػدكؿ) 
عميو ك (، 6...(، كىي قيمة دالة إحصائيان عند مستكل)95..الجدارية الخشبية) عدادإلاألبعاد المعرفية كاألدائية 

بعػاد المعرفيػة ال تكجػد عالقػة ارتباطيػو دالػة إحصػائيان بػيف كػؿ مػف األ" كنصػو:الصفرم الثالػث  الفرضيتـ رفض 
"، كقبػػكؿ الفػػرض البػػديؿ كىػػك الجداريػػة الخشػػبية لػػدل طػػالب كميػػة التربيػػة تخصػػص التربيػػة الفنيػػة إعػػدادميػػارات ك 
 إعػػدادميػػارات ك بػػيف كػػؿ مػػف األبعػػاد المعرفيػػة ( 6...عنػػد مسػػتكل)دالػػة إحصػػائيان مكجبػػة تكجػػد عالقػػة ارتباطيػػو "

مػف  الرابػعجػاب عػف السػؤاؿ تمػت اإلكيكػكف ، "الجدارية الخشبية لدل طػالب كميػة التربيػة تخصػص التربيػة الفنيػة
 طالب كميػة التربيػةلدل الجدارية الخشبية ميارات اعداد األبعاد المعرفية بارتباط  لما مد" كنصو: ،البحثأسئمة 

 تخصص التربية الفنية؟
 ثانيا: مناقشة النتائج وتفسيرىا

طػػالب المجمكعػػة التجريبيػػة التػػي درسػػت باسػػتخداـ بػػيف إحصػػائيا  داؿ تضػػح مػػف النتػػائج السػػابقة كجػػكد فػػرؽي
طالب المجمكعة الضابطة التي درسػت باسػتخداـ الطريقػة السػائدة فػي التطبيػؽ ك  لنتعمـ معا التعاكنية،استراتيجية 

مػػف خػػػالؿ ك  ،طاقػػة تقيػػيـ الجداريػػػة الخشػػبيةكباألبعػػاد المعرفيػػػة المرتبطػػة بالجػػداريات الخشػػػبية، البعػػدم الختبػػار 
كالمجمكعػػة  كجػػكد فػػرؽ داؿ إحصػػائيا بػػيف المجمكعػػة التجريبيػػةتضػػح ( ا62(، )66(، ).6، )(9)النظػػر لجػػدكؿ

الضابطة لصالح المجمكعة التجريبية فػي كػؿ مػف األبعػاد المعرفيػة، كبطاقػة تقيػيـ الجداريػة الخشػبية، كمػا اتضػح 
دالػػة إحصػػائيا بػػيف نمػػك األبعػػاد المعرفيػػة، مػػع نمػػك  كد عالقػػة ارتباطيػػة مكجبػػةكجػػ( 63مػػف خػػالؿ النظػػر لجػػدكؿ)

 . الجكانب األدائية كالمتمثؿ قياسيا مف خالؿ بطاقة تقييـ الجدارية الخشبية
تنميػػة لنػػتعمـ معػػا التعاكنيػػة فػػي مسػػاعدة الطػػالب عينػػة البحػػث فػػي كمػػا تبػػيف تمػػؾ النتيجػػة فاعميػػة اسػػتراتيجية 

 : يما يم، كيمكف إرجاع ذلؾ إلى الجدارية الخشبية، كالتعرؼ عمى األبعاد المعرفية المرتبطة بيا اعدادميارات 
 نحك الطمبة دافعية مف زادت التقميدية الطريقة عف المختمفة الجمكس كطريقةلكرشة النجارة،  الجديد التنظيـ -

 أدائيـ.  عمى إيجابيا انعكس مما التعميمية بالمادة االىتماـ زيادة إلى أدل كىذا التعمـ،

، كدراسة كتاب طكاعيةالعمؿ كاألداء عمي  ـ، كحرصيـمع المادة المقدمة لي ـكتفاعمي الطالبإيجابية  -
، مما ساعد عمي كتنفيذ الجدارية الخشبية داألبعاد المعرفية المرتبطة إلعداعمي  لمتعرؼ، المعد الطالب

 .الدراسة كالتنفيذ، أثناء السير بخطي كاضحة
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في تي تمثمت داخؿ المجمكعات الصغيرة، كال الطالببيف  ظيرت، التي العالقات اإليجابية المتبادلة -
ر االجتماعي لمذات بيف التمميذات، كالشعكر ، كالتقديكح الكد بينيف، كظيكر ر اليقظة، كاالنتباه، كالصداقة

 .مياـ المعرفية كاألدائية لمطالبسرعة انجاز الساعد في  مما، باأللفة كالطمأنينة، التي كفرت جكا مناسبا

أثناء  -في أداء المياـ كاألدكار المتبادؿ كالتعاكف االعتمادلمطالب  التعاكني مف خالؿ التعمـ التعمـ أتاح -
 كرفع األداء إتقاف في البعض بعضيـ الطالب اعدس كما، مجمكعة كؿ داخؿ الطالب بيف -عممية التعمـ

 .كميا لممجمكعةفي تنفيذ الجدارية  األداء مستكل رفع عمى ساعد مما، فييـ الضعيؼ الطالب مستكل
 مف كذلؾ، كالفاعمية النشاط كمصدر التعميمية العممية محكر ىك الطالب التعاكني التعمـ استراتيجية جعمت -

 التعمـ نحك كحماسيـ الطالب دافعية مف زاد مما ،األدكار كتكامؿ كتنسيؽ كتكزيع كالحكار المناقشة خالؿ
 .كاإلتقاف الفيـ عمى كالمساعدة، بينيـ فيما كالتفاعؿ

، كالتي مف خالليا يتـ التعمـ التعاكني ات، داخؿ مجمكعالطالبحصؿ عمييا جميع يالتغذية المرتدة التي   -
لمجدارية الخشبية بشكؿ كاإلعداد التنفيذ قد ساعد عمي تنمية ميارات ، تصحيح األخطاء أثناء عممية التعمـ

 .عدد مف األخطاءأفضؿ كبأقؿ 
داخؿ مجمكعات التعمـ  الطالب، فاىتمامات تزايد االعتمادية المتبادلة، نحك تحقيؽ األىداؼ المحددة  -

ىذه  ، كجميعفي المجمكعة وميمة مختمفة عف زميم طالبعطي كؿ يعشكائيا؛ حيث  ياعيتكز  تـ، التعاكني
 .الجدارية الخشبية اعداد، لتخدـ المجمكعة في المياـ تنصب في بكتقة كاحدة

 القدرة، كتنمية نحك المادة التي يدرسنيا المتعمميف، لدم تعاكني في تنمية اتجاىات إيجابيةيسيـ التعمـ ال  -
؛ حيث يمتد أثر ىذا التعاكف إلي ـ التعاكف في مختمؼ مناحي الحياةعمي استخدا الطالبعمي تطكير قدرة 

مراحؿ انتاج العمؿ الفني مف تصميـ كتنفيذ كتشطيب مختمؼ ، في عمي العمؿ التعاكني الطالبتدريب 
خراج كتكظيؼ.  كا 

سميمة كعادات سمككية سكية مف  ةإلى خمؽ عالقات اجتماعي التعاكنيالتعمـ  استراتيجية استخداـ أدل -
، كالتعاكف البناء بينيـ مف خالؿ االستفادة مف قدرات الطالب كة االيجابية الفعالة بيف الطالبخالؿ المشار 

حساسيـ بأنيـ مسئكليف عف انجاز كؿ منيـ نحك تحقيؽ ىدؼ لمجمكعة الكاحدةا في ، مما أدل جماعي، كا 
 إلى زيادة معدؿ التفاعؿ كالتعاكف مع بعضيـ البعض كمف ثـ زيادة سمة التعاكف.

ا التعاكني التعمـ إستراتيجيةكفرت  -  إلى الميمة تنجز التي ال المجمكعة أفراد بتحريؾ بسماحيا المركنة أيضن
 لممياـ المككمة إلييـ المجمكعة زيادة فيـ في أسيـ مما ليا كالمساعدة الدعـ تقدـ أخرل تعاكنية مجمكعات

 كتنفيذىا في الكقت المحدد.

تكفير البيئة اإليجابية النشطة شجعت الطالب عمى المشاركة في المناقشات، كتقديـ النقد البناء  كاألفكار  -
 اضح  لرغبتيـ في انجاز المياـ التعاكنية المطمكبة.المتبادلة، الذم كاف لو أثر ك 

عدـ خضكع طالب المجكعة التجريبية لمثؿ ىذا النكع مف التدريس قبؿ ذلؾ، جعميـ أكثر اقباال كفاعمية في  -
 .الجدارية الخشبيةالدراسة كتنفيذ 

تكفير المياـ كتكزيعيا عمى الطالب أدل إلى اتاحة الفرصة لكؿ طالب عمى حدة لمتطبيؽ العممي كتنفيذ  -
العديد مف األنشطة التي كردت في كتاب الطالب حكؿ كؿ جزء مف محتكل الكتاب، مما نتج عنو نمك لدل 

 .الجدارية الخشبية اعدادالطالب في األبعاد المعرفية، كخطكات 
لدراسػػات فػػي عرضػػيما لتمػػؾ ا السػػابقة التػػي أكردىػػا الباحثػػاف دراسػػاتاللبحػػث الحػػالي مػػع نتػػائج كتتفػػؽ نتػػائج ا

 اسػػتراتيجيةك  اسػػتراتيجيات الػتعمـ التعػاكني بصػػفة عامػة،حيػث أشػػارت نتػائج تمػؾ الدراسػػات إلػى فاعميػة كالبحػكث، 
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في المجػاالت التػي طبقػت فييػا تمػؾ  في تنمية المتغيراتلنتعمـ معا التعاكنية كإحدل استراتيجيات التعمـ التعاكني 
 االستراتيجية.

الدراسػػػات كالبحػػػكث إلػػػى أف الػػػتعمـ باسػػػتراتيجية الػػػتعمـ التعػػػاكني نتائجػػػو أفضػػػؿ مػػػف الػػػتعمـ  تمػػػؾكمػػػا أشػػػارت 
مناقشة كتبادؿ اآلراء تيح فرص المشاركة االيجابية كالة ال تالتقميدي الطريقةإلى أف  ذلؾ، كيرجع ةبالطريقة التقميدي

، فضػػالن عػػف عػػدـ كجػػكد عنصػػر التشػػجيع تفادة مػػف تبػػادؿ الخبػػرات كالقػػدرات، كبالتػػالي ال يمكػػف االسػػالػػزمالءمػػع 
 . عممية التدريس األكبر في عبء، حيث يقع عمى المعمـ اللية تجاه تحقيؽ األىداؼ المشتركةكالشعكر بالمسئك 

  توصيات البحث:
 التوصيات التالية:في ضوء ما توصل إليو البحث من نتائج، يمكن تقديم 

 .الخشبمجاؿ أشغاؿ في  األبعاد المعرفية، كتنفيذ الجدارياتاالستفادة مف أدكات البحث الحالي في تنمية  .6

 التحكؿ مف االىتماـ بالمعمـ إلى االىتماـ بالمتعمـ تمشيا مع استراتيجيات التدريس الحديثة. .2

فػػي انتػػاج أعمػػاؿ جماعيػػة ليػػا ىػػدؼ  الفنيػػة تكظيػػؼ ميػػارات الطػػالب فػػي مجػػاالت التربيػػةاالىتمػػاـ بتنميػػة   .3
 يخدـ الرؤية الجمالية كالنفعية لممجتمع. محدد

 ةبكميػػػػات التربيػػػػة كخاصػػػػ أشػػػػغاؿ الخشػػػػببعػػػػض اسػػػػتراتيجيات الػػػػتعمـ التعػػػػاكني فػػػػي تػػػػدريس مقػػػػرر تبنػػػػى   .4
 .لنتعمـ معا التعاكنيةاستراتيجية 

 يـ األعماؿ الفنية الخشبية التي ينتجيا الطالب.يمكف االستفادة ببطاقة التقييـ التي أعدىا الباحثاف في تقي .5
 المقترحات:

 .األبعاد المعرفية كتنفيذ الجدارية الخشبية ةلتنمي  أخرل لمتعمـ التعاكني تاستراتيجيامقارنة بيف  .6
تستخدـ استراتيجيات تعميمية  أشغاؿ الخشبإجراء دراسة شبييو بالدراسة الحالية تستيدؼ تنمية ميارات  .2

 فردية(.-تنافسية -متنكعة )تعاكنية
 المياراتكتنمية  إكساب في مناسبة األكثر التعاكني التعمـ استراتيجيات عمى التعرؼ تستيدؼ دارسة إجراء .3

  في التربية الفنية. العممية
 :المراجع

المعرفة في المناىج وطرق معجم المصطمحات التربوية (: 3..2أحمد حسيف المقاني، كعمي الجمؿ) .6
 ، القاىرة، عالـ الكتب.التدريس

المؤتمر "، الدكر الفني كالتقني ألساليب التشطيب في بناء المشغكلة الخشبية" (:2.66أحمد عبدالعزيز) .2
تطوير برامج التعميم العالي النوعي في مصر  الدولي الثالث(-السنوي )العربي السادس 

، كمية التربية النكعية، جامعة المنصكرة، عصر المعرفةوالوطن العربي في ضوء متطمبات 
 المجمد الثاني.

 .العربي، القاىرة، دار الفكر حركي – النفسالمجال  فياألىداف التربوية (: 6996سميماف) عمرأحمد  .3

(:" اثر أسمكب التعمـ التعاكني عمى تنمية ميارات التكاصؿ الرياضي لدل 3..2احمد ماىر عبد الحميد) .4
 ، كمية التربية، جامعة المنكفية.  رسالة ماجستير)غير منشورة(تالميذ المرحمة اإلعدادية "، 

، الفرديةسيكولوجية التعاون والتنافس و : (6998)كمحمد مصطفى الديب الجبرم،عبد العاؿ  أسماء .5
 .القاىرة، عالـ الكتب

النظـ اإليقاعية لممعطيات الرمزية كالتعبيرية بجداريات العمارة النكبية "(: 2.66)بربرم يكسؼأسماء  .6
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، كمية التربية الفنية، (غير منشورةه)رسالو دكتورا، "كمدخؿ إلثراء المشغكلة الفنية المعاصرة
 جامعة حمكاف.

رسالة ، "الخشبية الجداريةبناء  في التشكيميكأثره  التكعيبيالمذىب "(: 7..2)إسماعيؿمحمد  إسماعيؿ .7
 .، كمية التربية النكعية، جامعة عيف شمس(غير منشورة)ماجستير

(: "صياغة تشكيمية مستحدثة ألسمكب الحفر عمى الخشب مف خالؿ المزج 5..2إليامي صباح أميف) .8
، كمية التربية النكعية، جامعة النوعيةمجمة بحوث التربية بيف األشكاؿ العضكية كاليندسية"، 

 القاىرة، يناير.

بحوث في التربية الفنية والفنون، مجمة كمية التربية (: "الجدارية الحديثة"، 2.66إيياب محمكد حنفي) .9
 (.    2(، العدد)23، جامعة حمكاف، المجمد)الفنية

 عالـ الكتب. ،، القاىرةالجداريالفن (: 8..2بركات سعيد محمد) ..6
، الداخمي" الجدارمالطبيعة كرؤية مقترحة لمتصميـ  فيالنظـ البنائية "(: 9..2)شمبيعمى  سعد ثناء .66

 (.28، جامعة حمكاف، العدد)بحوث التربية الفنية، كمية التربية الفنية مجمة
، سمسمة المراجع في التربية كعمـ النفس استراتيجيات التدريس والتعمم: (6999)الحميد جابر عبدجابر  .62

 .العربيدار الفكر ، القاىرة (،.6)
، القاىرة، عالـ رؤية معاصرة لطرق التعميم والتعمم –استراتيجيات التدريس: (3..2)حسف حسيف زيتكف .63

 الكتب.
، الرياض، عالـ تعميم التفكير: رؤية تطبيقية في تنمية العقول المفكرة(: 3..2حسف حسيف زيتكف) .64

 الكتب
، القاىرة، عالـ التعمم والتدريس من منظور النظرية البنائية(: 3..2حسيف زيتكف، ككماؿ زيتكف) حسف .65

 الكتب.
جماليات المكحة الجدارية بيف التكنكلكجيا الحديثة كالتناكؿ التشكيمي "(: 2.63عمى محمد كآخركف) حسيني .66

 (.63كمية التربية الفنية، جامعة حمكاف، العدد) ،مجمة بحوث التربية الفنية، التقميدم"
، اليندسية مجمة جامعة دمشق لمعموم، األشكرم" الجدارمالفف "(: 9..2عمى السرمينى)ك  الصابكنيحال  .67

 (.6)، العدد(25)المجمد
(: "استخداـ استراتيجية التعمـ التعاكني في تدريس التربية الفنية كأثرىا في تنمية .2.6السعكد) محمدخالد  .68

مجمة جامعة األداء اإلبداعي)الطالقة، كالمركنة( لدل تالميذ الصؼ الرابع األساسي"، 
 (، العدد)خاص(، يناير.7، اإلمارات، المجمد)الشارقة لمعموم اإلنسانية والجتماعية

ترجمة رفعت محمكد بيجات، ، التعمم الجماعي والفردي(: 6998ك. جنسكف، ركجر ت. جكنسكف) ديفيد .69
 القاىرة، عالـ الكتب.

(: "أثر استخداـ التعمـ التعاكني في تدريس األشغاؿ الفنية لتنمية 8..2رحمة عمي عمي  الديف خميؿ)  ..2
، كمية بية الفنية والفنونمجمة بحوث في التر القدرات اإلبداعية لدل طالب التربية الفنية"، 

 (، سبتمبر.25التربية الفنية، جامعة حمكاف، العدد)
المجمة المصرية (: "فعالية أسمكب التعمـ التعاكني في تدريس مادة اإلحصاء، 6999إبراىيـ) رزؽرضا  .26

 (.6(، العدد)6المجمد) لمتقويم التربوي،
تصميـ طمبو قسـ التربية الفنية  في اإللكتركنيأثر التعمـ "(: 2.64كآخركف) الحسينيغياض  زكىرغد  .22
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، التربية وعمم النفس فيمجمة دراسات عربيو ، "بعد الحداثة لمجداريات عمى كفؽ سمات ما
 (.56المممكة العربية السعكدية، العدد)

، القاىرة، عالـ التعاون والتنافس والفردية والفردي الجماعيالتعمم : (6998)رفعت محمكد بيجات .23
   .الكتب

 : "فعالية استخداـ التعمـ التعاكني في تنمية ميارات طالب التربية الفنية"،(2.66ريياـ محمد الشريؼ) .24

 (.6مجمد)، مصر الثالث، الدولي السادس، العربي السنوي العممي المؤتمر

(: "استخداـ التعمـ التعاكني في تدريس التربية الفنية كأثره عمى تنمية بعض 2.63أحمد) محمكدزينب  .25
ميارات التفكير اإلبداعي كاالتجاه نحك مقرر التربية الفنية لدل طالب الصؼ الثاني 

 (، يكليك.34، المجمد)المجمة التربويةاإلعدادم"، 
اكني لنتعمـ معا في اكتساب المفاىيـ الرياضية لدل (: "أثر استراتيجية التعمـ التع2.62سامية إبراىيمي) .26

دراسات تالميذ السنة األكلى متكسط دراسة تجريبية بمتكسطة أحمد شكقي بالمسيمة"، 
 (، مارس.69، العدد)الجزائر

في تدريس التاريخ عمى  التعاكني: "أثر استخداـ استراتيجية التعمـ (6995)عبد العزيز الجندمالسعيد  .27
المؤتمر "، الثانكمكاالتجاه نحك دراسة التاريخ لدل طالب الصؼ األكؿ  ديمياألكاالتحصيؿ 

 .المجمد األكؿ القاىرة ، ،السابع الجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريس العممي
(: "استخداـ التعميـ التعاكني كمدخؿ لتنمية ميارات اإلبداع في مجاؿ 7..2سكسف يكنس محمد الحناكم) .28

، المؤتمر العممي األول بكمية التربية النوعيةطالب التربية الفنية"، النسيج اليدكم لدل 
 عيف شمس، أبريؿ.  جامعة

ضكء  فيتصميـ جداريات خشبية معاصرة باإلفادة مف الزخارؼ اإلسالمية "(: 9..2سيد ربيع حسيف) .29
 (.9العدد)، مجمة كمية التربية بالفيومالعالقة التبادلية بيف التشكيؿ المسطح كالمجسـ، 

(: " فاعمية برنامج تدريبي لمعممي التربية الرياضية عمى استراتيجيتي التعمـ 9..2السيد عبد العزيز السيد) ..3
التنافسي كالتعاكني في أدائيـ التدريسي كاكتشافيـ المكىكبيف رياضيان كتنمية الميارات 

كمية التربية،  ر منشورة(،)غيدكتوراهرسالة الحركية لدل تالميذ المرحمة اإلعدادية األزىرية"، 
 جامعة األزىر.

 فيبناء جداريات معاصرة  فيالقيـ الجمالية كالتقنية الستخداـ عجائف مستحدثة "(: 7..2ربيع) شريؼ .36
 .كمية التربية النكعية، جامعة عيف شمس، (غير منشورة)رسالة ماجستير، "األشغاؿ الفنية

القديـ كمصدر إلثراء  المصرمجداريات الفف  فيالنظـ اإليقاعية "(: 8..2الخير) محمكد أبك شندم .32
 (.7، العدد)المجمة المصرية لمدراسات المتخصصة، "التصميمات الزخرفية

(: "أثر استخداـ استراتيجية لنتعمـ معا عمى تنمية المفاىيـ العممية كبعض 2.66سمير محمد) شيريف .33
، جامعة بنيا، ربيةمجمة كمية التميارات التغذية لدل طالبات المرحمة الثانكية"، 

 (، أبريؿ.6.6(، العدد)27المجمد)
الييئة العامة لقصكر الثقافة،  ،الشكيميآفاق الفن مجمة "، تشكيمية "انحناءات(: 7..2منصكر) صبرم .34

  .القاىرة
(: "أثر استخداـ التعمـ التعاكني عمى التحصيؿ الدراسي في كحدة 8..2عبد الكىاب بمقاسـ) صفاء .35

دراسات عربية في التربية وعمم ؼ الثاني متكسط بالمدينة المنكرة"، التطريز لطالبات الص
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 (، يكليك.3(، العدد)2، السعكدية، المجمد)النفس
، كمية  المؤتمر العممي الثاني، "الجداريات ذاكرة أمة كمرآة عبر العصكر"(: 6998)القبانيطو  صفية .36

 .الفنكف الجميمة، جامعة حمكاف
 العكلمة كتأثيرىا عمى الجداريات دراسة مقارنة بيف جداريات مترك"(: 5..2)القبانيصفية طو محمكد  .37

يطاليا"األنفاؽ بمصر  جامعة حمكاف،  ،بحوث ودراسات، مجمة عموم وفنون، كا 
 (.3،العدد)(67)المجمد

(: "أثر استخداـ كؿ مف استراتيجية التعمـ التعاكني كالتقميدم عمى 6998صالح الديف عبد الحميد خضر) .38
، مجمة دراسات تربوية واجتماعيةؿ الطالب لمغة الفف كاتجاىاتيـ نحك التربية الفنية"، تحصي
 (، كمية التربية، جامعة حمكاف.3(، العدد)4المجمد)

، الجيزة، الدار العربية التعمم التعاوني، مفيومو، أىميتو، استراتيجياتو(: 8..2)الرؤكؼطارؽ عبد  .39
 لمعمـك كالثقافة.

 .مدبكلي، القاىرة، مكتبة اإلسالميةمعجم  مصطمحات العمارة والفنون (: ...2رزؽ) محمد عاصـ ..4
(: "فاعمية التعمـ التعاكني في تنفيذ الزخارؼ النباتية لمادة 2.64خميؿ إبراىيـ، كخميؿ جبار جاسـ) عامرة .46

 (.46، العراؽ، العدد)مجمة البحوث التربوية والنفسيةالخط العربي كالزخرفة"، 
(: "فاعمية استخداـ استراتيجية التعمـ التعاكني في تدريس التربية الفنية عمى ...2العمرك) يزالعز عبد  .42

رسالة تنمية ميارات اإلنتاج الفني لدل طالب المرحمة المتكسطة دراسة شبو تجريبية"، 
 كمية التربية، جامعة أـ القرل. ماجستير)غير منشورة(،

(: "أثر استخداـ استراتيجية التعمـ التعاكني في تنمية القدرات 7..2راشد، كرفيؼ عبد العزيز) العزيزعبد  .43
مجمة القراءة اإلبداعية كاالتجاه نحك التربية الفنية لطالبات الصؼ الثالث المتكسط"، 

 (، مايك.66، مصر، العدد)والمعرفة
معاصر المعالجات التشكيمية لمخامات سابقة الصنع كأسمكب "(: 2.66عبد العاؿ كآخركف) عبدالرحمف .44

الثالث( تطوير  الدولي -السادس العربي) السنويالمؤتمر ، "إلثراء الجداريات النسجية
، ضوء متطمبات عصر المعرفة في العربيمصر والوطن  في النوعي العاليبرامج التعميم 

 (.3كمية التربية النكعية، جامعة المنصكرة، المجمد)
(: "أثر استخػػداـ استراتيجيػػػة التعمػػػـ التعاكني في خفض قمؽ 5..2شفيؽ محمد عبد الكىاب) عبير .45

، كمية التربية، مجمة التربيةتحصيؿ الطالب لمادة عمـ النفس بالمرحمة الثانكية األزىرية"، 
 (، ديسمبر.628جامعة األزىر، العدد)

، آن الكريم: أسس نظرية ونماذج تطبيقيةطرق وأساليب تدريس القر (: 6..2محمد العالـ) عثماف  .46
 الرياض، مكتبة الرشد.

المكتبة  ،بغداد، والمستحدث المألوف: طرائق التدريس العامة: (.2.6محمد التميمي) جاسـعكاد  .47
 .ءالكطنية، دار الحكرا

فف  في التعبيرمتحقيؽ الجانب  فيأثر القيمة المممسية لمخامة "(: 2.62محمد عبكد) بنتغدير  .48
، كمية التربية الفنية، جامعة حمكاف، مجمة بحوث التربية الفنية، "الجداريات الحديث

 (.37العدد)
األسس التشكيمية لمزخارؼ اإلسالمية بالحرميف "(: 2.64أحمد، نادية إبراىيـ شعالف) عباسفاطمو  .49
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 تصميمات جديدة لديكاؿ الجداريات الخزفية لممساجد الستحداثالشريفيف كتكظيفيما 
، كمية التربية الفنية، التربية الفنية فيمجمة بحوث ، "باستخداـ الكمبيكتر كأداة لمتصميـ

 (.42جامعة حمكاف، العدد)
 القاىرة، ،مجمة دراسات تربوية، "استراتيجية تدريس تحقؽ ىدفيف": (6992)حسيف ككجؾ ككثر ..5

 .(43العدد)، (7)المجمد
 .، القاىرة، عالـ الكتب2، طناىج وطرق التدريسالم فياتجاىات حديثة (: 6997ككثر حسيف ككجؾ) .56
(: "فاعمية استخداـ التعمـ التعاكني في تنمية الميارات االجتماعية لدل 3..2السميرم) صالحلطيفة  .52

، الرياض، المجمة التربويةطالبات كمية التربية في جامعة الممؾ سعكد في مدينة الرياض"، 
 (.68(، العدد)67المجمد)

(: "أثر التعمـ التعاكني المحكسب كالتعمـ الفردم المحكسب في تحصيؿ 7..2أحمد الرشداف) محمدليمى  .53
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