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 ملخصال
یھدف البحث الحالي الى معرفة المھارات الفنیة لمادة االش������غال الیدویة لتنمیة مھارات التفكیر 
االبداعي لدى طلبة قس�م التربیة الفنیة.اض�افة الى مش�كلة البحث واھمیة وحدود البحث اض�افة الى 

ث االول على المھارات تحدید المص��طلحات . وفي الفص��ل الثاني االطار النظري حیث جاء المبح
وانواعھا وجاء المبحث الثاني على واالش������غال الیدویة والتفكیر االبداعي. وفي الفص�������ل الثالث 
اجراءات البحث وجتمع البحث وعینتھ ثم اداة  والص����دق والوس����ائل االحص����ائیة ، وفي الفص����ل 

ش���غال الیدویة في الرابع توص���ل الباحث على نتائج منھا، ھناك اثر كبیرا في توظیف الخامات لال
ثم جاء االستنتاجات والتوصیات واقتراح الباحث باجراء دراسات ببرنامج  تنمیة التفكیر االبداعي.

 لتنمیة االتجاه والمیول في انواع الفنون الجمیلة ثم المصادر والمالحق.
The skills of handicrafts as an input to the development of 

creative thinking Students of the Department of Art 
Education 

Asst.Prof. Dr Hussein Mohammed Ali Saki 
Depart. of Family Education and Technical Professions, Faculty of Basic Education, 

Mustansiriya University

Abstract 
The current research aims to know the technical skills of the manual work 
to develop the skills of creative thinking among the students of the 
Department of Art Education. In addition to the problem of research and 
the importance and limits of research in addition to the definition of terms. 
In the second chapter theoretical framework where the first topic came on 
the skills and types and came the second section on the manual and creative 
thinking. In the third chapter, the researcher concluded that there is a 
significant impact on the use of raw materials for manual work in the 
development of creative thinking. Then came the conclusions and
recommendations and the proposal of the researcher to conduct studies 
program to develop the trend and trends in the fine arts and then sources 
and supplements.
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لي ساقيحسین محمد ع أ.م . د. ..طلبة قسم التربیة الفنیة لدى مھارات األشغال الیدویة كمدخل لتنمیة التفكیر اإلبداعي

 المبحث االول 
 التعرف بالبحث

 مشكلة البحث: اوال: 
ً ومھاریاً، فھي تعني  تعد التربیة الفنیة من الركائز األساسیة لتنمیة قابلیات الطلبة فكریا
شخصیاًتھم بالخبرات والمھارات الفنیة وتجعلھم قادرین على حل المشكالت التي تواجھم. وتعد 

واب مادة االشغال الیدویة أحد المواد المھمة التي تسھم في بناء اتجاھات الطالب من جمیع الجن
حیث تحوي مواد معرفةي ومھاریة ووجدانیة وتدرب حواسھم عن طریق ممارسة األعمال الفنیة 
ومایرافقھا من مھارات عقلیة وحركیة واجتماعیة. ولكي تحقق مادة االشغال الیدویة أھدافھا البد 

فزه على من من تنظیم البیئة المناسبة یتم من خاللھا ایصال محتوى المنھج وخبراتھ للطالب لكي تح
 التفكیر االبداعي مع تلك الخبرات التي تؤدي إلى تحقیق األھداف المنشودة لمادة األشغال الیدویة. 
ولما كانت أحد أھداف مادة األشغال الیدویة تنمي قابلیات الطلبة نحو التذوق بالجمال 

فكارھا متصلة بالفنون ووصوالً لالبداع معاً ولكونھا جزءاً أساسیاً من أنواع الفنون التطبیقیة فأن أ
)1(األصیلة التي تتمیز بقدر من االبتكار.

وبھذا یرى الباحث ان مادة األشغال الیدویة تعد أحد المواد المھمة في اعداد المعلم الجامعي 
المؤھل للتدریس في المدارس األساسیة كونھا تعمل على ترصین العمل الفني وتعلمھ كیفیة تكوین 

 استخدام أنواع الخامات واألدوات المتوفرة في بیئتھ. تصور ذھني لإلدراك و
انطالقاً مما تقدم وباالستفادة من مھارات األشغال الیدویة عبر مماراست تجریبیة لتنمیة 
التفكیر االبداعي في الدروس العملیة لالستفادة منھا لمواد تشكیلیة في مجال المھارات. وبھذا یمكن 

آلتي ھل المھارات الفنیة في مادة األشغال الیدویة تنمي التفكیر صیاغة مشكلة البحث بالتساؤل ا
االبداعي لدى طلبة قسم التربیة الفنیة؟ 

 أھمیة البحث: ثانیاً : 
قد یسھم في الوقوف بمدى فاعلیة مادة األشغال الیدویة في تطویر قابلیات الطلبة وتنمیتھم  -1

 للتفكیر االبداعي واعطاء دور بارز في جعل الطالب محوراً للعملیة التعلیمیة. 
اإلفادة من نتائج البحث بشكل خاص من تدریس مادة التربیة الفنیة فضالً عن إمكانیة  -2

ث مع مواد دراسیة أخرى. استخدام إجراءات البح
 ھدف البحث: ثالثاً : 

یھدف البحث الحالي إلى معرفة المھارات الفنیة لمادة األشغال الیدویة لتنمیة مھارات 
التفكیر االبداعي لدى كلیة قسم التربیة الفنیة ولتحقیق ھدف البحث صیغت الفرضیات الصفریة 

  -اآلتیة:
) في رتب مھارات االصالة 0,05ستوى داللة (التوجد فروق ذات داللة إحصائیة عند م -1

 والمرونة والطالقة عند طلبة المرحلة الثانیة بین التطبیقین القبلي والبعدي. 
) في رتب مھارات التفكیر 0,05التوجد فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى داللة ( -2

االبداعي عن طلبة المرحلة الثانیة بین التطبیقین القبلي والبعدي. 
 تحدید المصطلحات: رابعاً : 

عرفھا (بدوي) بأنھا القدرة على اثبات قانون رسم شكل، برھنة تمرین، حل مشكلة على  المھارة:
)2(طریق الفھم بأقل جھد ووقت ممكن. مستوى من االتفاق عن
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كما عرفھا (خیري). قدرة المتعلم على أداء وانجاز عمل ما بدقة تعتمد على مكونات عقلیة، أو 
تدریب على إدراكیة أو انفعالیة، وعلى خبراتھ السابقة المكتسبة، فضالً عن الممارسة وال

  )3(وفق توجیھ منظم ودقیق.
ویعرف الباحث المھارة إجرائیاً بأنھا مجموعة من اإلجراءات والخطوات للقیام بانجاز عمل فني 

یتمیز بالدقة  ذات مستوى عال وباستخدام األدوات والخامات المناسبة بالشكل الذي
 والسرعة. وذات فائدة اجتماعیة. 

: عرفھا (العامري) بأنھا أحد المواد المنھجیة في قسم التربیة الفنیة وتضم عدداً من األشغال الیدویة
المواد التعلیمیة من أشغال الورق والخشب والجلود والنسیج والطرق على النحاس 

 ). 4(أو حرفة بل تنمیة القوة البشریةوالفخاریات وغیرھا لیس الغرض منھا تعلم صنعة 
ویعرف الباحث األشغال الیدویة إجرائیاً: ھي مواد دراسة ویتدرب فیھا الطلبة على كیفیة استغالل 
 خامات البیئة المحلیة والتي تساعد على االحساس باالرتیاح وصقل شخصیة تربویاً وفنیاً. 

عى إلى تحریك التغییر التلقائي نحو أھداف : عرفھا (مصطفى) ھي عملیة تغییر مقصودة تسالتنمیة
 . )5(متفق علیھا تحقق المصالح العلیا للمجتمع. 

كما یعرفھا (الزغیر) بأنھا الجھد المنظم الستغالل اإلمكانیات المادیة والطاقات البشریة المتوفرة 
 ). 6(للمجتمع لتحقیق حاجاتھ المختلفة تحقیقاً متوازناً. 

ً بأنھا انتقال الطالب ورفع مستواه من حال إلى احسن وبطریقة  والتنمیة یعرفھا الباحث إجرائیا
 منتظمة أثناء تأدیة المھارات الحركیة والمھاریة لالشغال الیدویة. 

: عرفھا (العمود) ھي تربیة في المقام األول تسعى لتوظیف الفن لتحقیق األھداف التربیة الفنیة
 ). 7(التربویة. 

كما عرفھا (الزاملي) بأنھا عملیة تربویة تساعد المتعلم والمتدرب على التنشئة االجتماعیة وتسمح 
 لھ بالتعبیر عن ذاتھ والتعرف على موھبتھ وصقلھا ونمو قدراتھ ورغباتھ وتطور مھاراتھ.

)8 .( 
ً ھي المادة التي تدرس للطلبة في جمیع المر احل العمریة والتربیة الفنیة یعرفھا الباحث إجرائیا

وتتفرع منھا مفردات عدیدة وتعد أحد أدوات التھذیب وتطویر المھارات واالحاسیس 
 بطریقة ابداعیة. 
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 الفصل الثاني
: ھي نشاط مكتسب یستلزم استخدام الحواس في موقف معین بحسب نوع األداء، ویتضمن المھارات

الب بسلوك رتبط بعملیات التفكیر أو الشعور أو الحركة. فالمھارة المعرفیة تشغل الط
ً بحماس عند  ً وانفعالیا التفكیر لفھم المادة أو الموقف اإلدراك بدرجة تركیز الفرد ذھنیا

 ).9(انتھاء المھارة. 
فالمھارات الیدویة عدیدة منھا األشغال الیدویة التي تحتاج إلى الدقة في خطواتھا واإلبداع 

لخبرات التي تحتویھا المناھج الدراسیة في ترابط في صناعتھا ویكتسب الطالب أثناء ممارستھ ا
وتكامل ویستلزم استخدام عضالت اعضاء جسم المتعلم الحركیة بطریقة متآزرة وبسرعة ودقة 

تامة حتى تتكون لدى الطالب قدرة على أداء األعمال بكفاءة أكبر من المعتاد. 
انواع المھارات: 

  -ذكر العدید من الدراسات والبحوث انواع المھارات قسمت على النحو اآلتي:
المھارات الحركیة: وتتصل بالنواحي العملیة وبصیغ متعددة وقد صنفھا المختصون إلى  -1

  -عدة أصناف منھا:
 كة واحدة كاالستعانة بأصبع واحد النجاز عمل فني معین. مھارة بسیطة/تتضمن حر-أ

مھاراة معقدة/تتضمن أكثر من حركة واحدة كاستخدام أكثر من طرف في انجاز عمل -ب
 فني. 

مھارات أخرى/یستعمل فیھا الفرد مع جسم مستقل عنھ كالتعامل مع األجھزة والمواد.-ج
)10 (

المھارات الوجدانیة: وتشمل االنفعاالت النفسیة والتفاعل مع المھارة والرغبة في التعلم -د
 )11(فاع إلى العمل الفني وغیرھا. واالند

المھارات العقلیة/ وتتعلق بالتفكیر واالبداع جمع المعلومات/التذكر، تنظیم المعلومات،  -2
).12(تحلیل اإلنتاج، التلخیصن مھارات التقویم.

ویشیر (مرعي والحیلة) إلى وجوب أن تشمل أي تنظیم وتعلیم المھارات أو التدریب علیھا 
  -تیة:على المراحل اآل

 مرحلة النموذج/وتشمل من خالل تقدیم نموذج للطالب لمحاكاتھ أو مناقشتھ.  -1
مرحلة التطبیق/أو التدریب مع المساعدة وتتمثل في تھیئة الفرص للطلبة للتدریب على  -2

 المھارات. 
مرحلة التطبیق أو التدریب مع المراجعة/ وتتمثل في تھیئة الطلبة للتدریب على المھارة  -3

 مراجعة قصیرة حولھا. بعد اجراء 
مرحلة األداء المستقل/ویتم في ھذه المرحلة تشجیع الطلبة على القیام بالمھارة دون  -4

مراجعة أو مساعدة المعلم. 
مرحلة اإلبداع/ وتتمثل بفسح المجال أمام الطلبة لإلبداع بأسالیبھم الخاصة باستخدام  -5

 )13(المھارة وغالبات ما یستخدم فیھا مواضیع جدیدة.
ویرى الباحث أن تحلیل المھارات وتعلمھا وفق خطوات متسلسلة تساعد الطالب على اتقان 
ھذه المھارات ومن ثم ادائھا بصورة جیدة وتساعد على فھمھا وإدراكھا من خالل ممارستھ لكل 
مھارة. فضالً عن تقدیم التغذیة الراجعة بعد إجراء عملیات التقویم لتصحیح األخطاء التي یرتكبھا 

طالب أثناء تأدیتھ للمھارات. ال
 األشغال الیدویة: 

تعد األشغال الیدویة أحد البنود الرئیسیة في مجال التربیة الفنیة ویعتبر منم العلوم السلوكیة 
ففیھا یتعلم الفدر بعض الخبرات والمعلومات والمھارات نتیجة استخدام الخامات المتنوعة. ومن 

ترھف حواسھ نتیجة تفاعلھ وتأملھ وتذوقھ للخامات المحیطة لبیئتھ جانب آخر تنمو لدیھ قدرات و
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وھي وسیلة تزید من وعي الطالب وتقتحم وتنشط مخیلتھم وتطورھم الذھني وتعمل على تنمیة  )14(
التذوق الفني، ألنھا من وسائل بناء الشخصیة االجتماعیة وتكاملھا. ووسیلة اتصال بین الحضارات 
المختلفة. ویستطیع الطالب عن طریق التدریب على ممارسة أنواع المھارات لیصل إلى مستوى 

 تقان المطلوب. اال
ویرى الباحث أن عملیة تسلم األشغال الیدویة من األنشطة المھمة لمعرفة اإلجراءات 
وخطوات العمل فضالً عن القدرة في األداء وتألیف الجانب العملي للمھارة. وبذلك یرى (الكناني) 

  -ان تعلم الطالب األشغال الیدویة یحتاج إلى اتقان عدة مھارات منھا:
مھارة تحدید المعلومات والحصول علیھا باالستعانة بالكتب والمجالت وغیرھا من  -1

 المراجع والمصادر المكتبیة. 
 مھارة األشغال الیدویة تحتاج إلى الخامات المتوفرة في البیئة المحلیة.  -2
 مھارة معالجة المعلومات بترتیبھا وتحلیلھا وابرازھا في جداول ورسوم ونماذج.  -3
 الخبرات والحرف الیدویة في البیئة المحلیة وخارجھا.  مھارة مالحظة -4
  ).15( مھارة تطبیق النتائج في المواقف الجیدة. -5

وبذلك فأن االھتمام بمبدأ التجریب والتعلیم لالشغال الیدویة في الشكل والخامة بما یدعم 
جاالت التدریب الفكر التجریبي االبتكاري الذي ینعكس على الشخصیة الفنیة والشكل االبداعي، فم

واالسس البنائیة لمجاالت األشغال الیدویة  والتجریب على الشكل والخامة ضمن األھداف المعرفیة
والفنیة باعتباره واحداً من الطرق المھمة في التشكیل یخضع مدخالت العمل الفني إلى مجموعة 

ف التوصل إلى اكتشاف من الضوابط االجرائیة والتغییر والتبدیل في إطار من الثوابت األخرى بھد
حلول وقواعد جدیدة في البناء والتحرر من سیطرة الحلول التقلیدیة المألوفة في انجاز العمل الفني 

 الجدید. 
 التفكیر االبداعي: 

یكمن موضوع التفكیر االبدعي واھتمام باالبداع والمبدعین یرجع إلى ماقبل الفلسفة  
ى طبقات علیھا ودنیا اعلى ھذه الطبقات ھم الفالسفة الذین الیونانیة ، ولھذا صنف افالطون الناس إل

 ). 16(یتولون مھنة الحكم. والتفكیر واصدار القرارات واشار ارسطو ایضا إلى ھذه الفروق 
واكد تاریخ العرب المسلمین االھتمام بمجال االبداع والمفكرین والمبدعین فتناولوا المبدع  

عنھ بشكل واضح من خالل الشاعر والخطیب والكاتب. كما من خالل ما سموه بالمتكلم وعبروا 
أن االھتمام بدراسة االبداع مثل في بواكیر الدراسات الحدیثة في علم النفس. والتزال دراسة االبداع 
تلقى اھتماماً كبیراً من قبل ال باحثین والمفكرین والسیما في عصر الحاضر لما لھ من أھمیة خاصة 

 كنولوجي والتنمیة الشاملة والسیما في مجال التربیة الفنیة.في التقدم العلمي والت
 قدرات التفكیر االبداعي: 

  -إنَّ أھم القدرات العقلیة تحددھا البحوث والدراسات بما یلي: 
أوالً: الطالقة/وھي القدرة على استدعاء اكبر عدد من األفكار المناسبة لمشكلة معینة أو موقف مثیر 

 مع أداء اآلخرین.في مدة ما بالمقارنة 
  -ومن القدرات المرتبطة بالطالقة: 
 طالقة األفكار: وتعني إنتاج أكبر عدد ممكن من األفكار في وقت محدد.  -1
طالقة التداعي: وتظھر ھذه القدرة على إنتاج أكبر عدد ممكن من األفكار تتوفر فیھا  -2

بط معاً بنعمة أو خصائص معینة كإنتاج عدد من األلفاظ ذات المعنى الواحد أو المترا
 بعدد األخرف أو البدایات أو النھایات. 

 طالقة التعبیر/ وتظھر ھذه القدرة على صیاغة األفكار بسرعة.  -3
الطالقة اللفظیة/ أي سرعة تفكیر الشخصیة في أعطاء األلفاظ والكلمات اعتماداً على  -4

 مخزونھ المعرفي. 
 ). 17(نة لتكوین رسوم حقیقیة طالقة األشكال/أي تقدیم بعض األصناف إلى اشكال معی -5
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ثانیاً: المرونة/ قدرة الفرد على التحرر من القصور الذاتي وتمكنھ من الدوران حول العقبات 
 ). 18(الداخلیة (المزاجیة والعقلیة) والخارجیة (االجتماعیة والبیئیة) 

ویرى الباحث ان المرونة ھي حصول التغییر في ذھن المتعلم بتغییر العمل المراد انجازه لتوصلھ 
  -إلى االبداع ویمكن تقسیم المرونة إلى:

المرونة التلقائیة/وتتمثل في حریة تغییر الوجھة الذھنیة حریة غیر موجھة نحو عمل معین  -1
 فیما یتعلق بمشكلة معینة تحدیداً ضیقاً. 

التكیفیة/ وتشیر إلى تغییر الشخص لوجھتھ الذھنیة لمواجھة مستلزمات جدیدة  المرونة -2
  )19(تفرضھا المشكالت المتغیرة. أو ھي السلوك الناجح لمواجھة موقف معین. 

ثالثاً: االصالة/وھي القدرة على إنتاج أفكار جدیدة وطریقة، وتقاس درجة الطرافة أو األصالة 
بواسطة مقدار او كمیة األفكار الغیر الشائعة فاألصالة ال تشیر إلى كمیة األفكار االبداعیة 
التي یعطیھا الشخص بل تعتمد على قیمة تلك األفكار ونوعیتھا وجدیتھا. وھذا ما یمیزھا 

 ن الطالقة. ع
وتتمثل في قدرة الفدر على أن یدرك موقفاً معیناً مجموعة متضمنة من رابعاً/الحساسیة للمشكالت/ 

المشكالت ویمكن الكشف عن ھذا العامل في اختبارات إثارة األسئلة بالنسبة لموضوع معین أو 
  )20(القدرة على التعدیل فیما ھو قائم 

ً ومن زاویة أخرى غیر وبھذا نجد أن الشخص المبدع ھو الذ ً مرھفا ي یحس بالمشكلة احساسا
مألوفة ویرى فیھا التوافق بحیث الیدركھا اآلخرون وتصبح ھذه النظرة جزءاً من سلوكھم العادي 

  )21(تجاه أي مشكلة 
خامساً:إدراك التفاصیل/وھي المھارة التي تستخدم من أجل تجمیل الفكرة وزخرفتھا ثم المبالغة في 

 ). 22( رة البسیطة وجعلھا أكثر فائدة أو إضافة تفصیالت جدیدة للفكرة المطروحة.تفصیل الفك
 الدراسات السابقة: 

 : 2008دراسة عنبر، 
  -ھدفت الدراسة إلى:

 بناء برنامج تدریبي الكساب طلبة قسم التربیة الفنیة مھارات األشغال الیدویة على الجلد.  -1
 قیاس فاعلیة البرنامج التدریبي ببعدیھ المعرفي والمھاري.  -2

: استخدم المنھج التجریبي ذو المجموعتین الضابطة والتجریبیة ذو االختبار القبلي منھج البحث
 والبعدي. 

 : طلبة قسم التربیة الفنیة/ كلیة الفنون الجمیلة/ جامعة بغداد. مجتمع البحث
 

  -أھم النتائج:
كفاءة المجموعة التجریبیة في االختبار التحصیلي المعرفي البعدي والذي یتعلق بالجانب  -1

 المعرفي الذي تضمنھ المحتوى التعلیمي للبرنامج التدریبي. 
كفاءة المجموعة التجریبیة في االختبار المھاري البعدي والذي تعلمت المھارات الفنیة  -2

 المتعلقة بمادة األشغال الیدویة. 
روق ذات داللة إحصائیة في درجة اإلبداع بین االختبار القبلي والبعدي وأن ھناك ف -3

         البرنامج كان فاعالً. 

 : 2010دراسة جوامیر، 
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إلى بناء برنامج تعلیمي لتطویر التصور الذھني في مادة االشغال الیدویة لتطویر  دفت الدراسةھ

 مھارات طلبة قسم التربیة الفنیة. 

 نھج التجریبي ذو المجموعتین الضابطة والتجریبیة ذو االختالف .....: استخدم الممنھج البحث

 : شمل مجتمع البحث طلبة قسم التربیة الفنیة/كلیة الفنون الجمیلة/جامعة بغداد. مجتمع البحث

: تفوق طلبة المجموعة التجریبیة التي تعلمت المھارات الفنیة بمادة االشغال الیدویة وفقاً أھم النتائج

لبرنامج التعلیمي على اقرانھم طلبة المجموعة الضابطة الذین تعلموا المادة نفسھا لمراحل ا

 بالطریقة االعتیادیة في االختبار التحصیلي المعرفي واألداء المھاري. 

 مناقشة الدراسات السابقة: 

تباینت أھداف الدراسات السابقة فدراسة (عنبر وجوامیر) كانت بناء برنامج تعلیمي، أما  

اسة الحالیة  فكانت تنمیة المھارات الفنیة وھذا ما یتفق مع الدارسین في اكساب مھارات لدراسة الدر

 (عنبر) وتطویر التصور الذھني في دراسة (جوامیر). 

استخدمت الدراستین المنھج التجریبي وھذا ما یتعلق مع الدراسة الحالیة كونھا دراسة  

 تجریبیة أیضاً. 

أما المجتمع/اتفقت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالیة في تحدید المجتمع، كانوا طلبة التربیة 

 الفنیة/جامعة بغداد، أما الدراسة الحالیة فكانت طلبة التربیة الفنیة/كلیة التربیة األساسیة. 

لحالیة فكانت النتائج/ اظھرت النتائج بصالح المجموعة التجریبیة في الدراستین، أما الدراسة ا

مقتصرة على مجموعة وحدة وإنما جاءت بظھر أثر كبیر في توظیف الخامات لألشغال 

 الیدویة في تنمیة التفكیر االبداعي. 
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 الفصل الثالث
 إجراءات البحث 

اعتمد الباحث المنھج التجریبي لتحقیقھ ھدف البحث ألنھ منھج مالئم الجراءات  /منھجیة البحث
  -البحث الحالي والتوصل إلى النتائج وبناًء على ذلك مرت اجراءات البحث كاآلتي:

یبنى عادة التجربة على أساس وجود فروض معینة لحل مشكلة ویتم ذلك باتباع  /التصمیم التجریبي
لھا بدقة أثناء عملیة التجربة وھذه اإلجراءات تسمى (بالتصمیم إجراءات علمیة مخطط 

  ).23( التجریبي)
لذا فقد استخدم الباحث التصمیم التجریبي ذا المجموعة التجربیة الواحدة ذات اختبار قبلي  

 وبعدي. 
تشمل جمیع مفردات الظاھرة التي یدرسھا الباحث ، أي جمیع األفراد، واألشیاء،  /مجتمع البحث

 )24(لذین یكونون موضوع مشكلة البحث ا
قسم التربیة الفنیة/ كلیة فقد حدد مجتمع البحث من طلبة المرحلة الثانیة الدراسة الصباحیة  

) بواقع 60، والبالغ عددھم (2015-2014التربیة األساسیة/الجامعة المستنصریة للعام الدراسي 
 ). 2) في قاعة رقم (29) و(1) في قاعة (31(

وتعرف العینة بأنھا مجموعة جزئیة من مجتمع لھ خصائص مشتركة والھدف منھا  /البحثعینة 
 ). 25(تعمیم النتائج التي نستخلص منھا على مجتمع أكبر. 

) بطریقة عشوائیة لتطبیق 1ولغرض تطبیق االختبار القبلي قام الباحث باختبار قاعة (
توى المھارة التي یمتلكھا الطلبة في األشغال االختبار المھاري على أفراد العینة وذلك لمعرفة مس

الیدویة والخامات وفق اختبار جیلفورد وبعد تصحیح اإلجابات استبعد الباحث عن عینة البحث كل 
فرد على درجة القطع المتمثلة بـ (البُربَیع الثالث) فما فوق من أفراد العینة. وبلغ عدد المستبعدین 

ً وطالبة، وذلك بتطبیق الوسائل 31نة البالغ عددھا () فرداً. من مجموع أفراد العی12( ) طالبا
اإلحصائیة على نتائج االختبار للحصول على لقیمة (الُربَیع االعلى) حیث تستخدم ھذه القیمة للكشف 
عن مستوى الطلبة ویمثلوا اعلى أداء ویطلق علیھم بـ (المجموعات المخططة) المستخرجة من 

الفصل الدراسي مثالً. والتي مكن من خالل الربیع الثالث معرفة جماعة ذات أصل واحد كجماعة 
) طالب 19فأصبح المجموع النھائي ألفراد العینة ( )26(الماھرین في أداء عن غیر الماھرین 

 وطالبة. 
: حدد الباحث المادة العلمیة التي تدرس للطلبة على وفق المفردات تم تحدید المادة الدراسیة

لإلفادة  (*)) وعرضت على مجموعة من الخبراء5بتدریسھا وعددھا ( تخطیطھا والتي یقوم
من آرائھم وتوجیھاتھم وفي ضوء ما ابداه الخبراء أجریت التعدیالت علیھا وأصبحت 

 جاھزة للتنفیذ 
 (*) 

 التخصص مكان العمل اسم الخبیر ت
 تربویةتقنیات  جامعة بغداد/كلیة الفنون الجمیلة. أ.د. ماجد نافع الكناني -1
 تقنیات تربویة جامعة بغداد/كلیة الفنون الجمیلة. أ.د. رعد عزیز عبدهللا -2
 ط.ت التربیة الفنیة الجامعة المستنصریة/كلیة التربیة األساسیة أ.د. عامرة خلیل العامري -3
 ط.ت التربیة الفنیة جامعة بغداد/كلیة الفنون الجمیلة أ.د. صالح احمد الفھداوي -4
 ط.ت التربیة الفنیة جامعة بغداد/كلیة الفنون الجمیلة أ.م.د. كریم حواس -5
 ط.ت التربیة الفنیة الجامعة المستنصریة/كلیة التربیة األساسیة أ.م.م. فراس علي حسن -6
 تقنیات تربویة الجامعة المستنصریة/كلیة التربیة األساسیة أ.م. د. سھاد جواد الساكني -7
 تقنیات تربویة الجامعة المستنصریة/كلیة التربیة األساسیة محمودأ.م. محمد صبح  -8
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: اختبار الباحث اختبار جیلفور وذلك لكثرة استخدامھ في تنمیة التفكیر اإلبداعي في أداة البحث

العراق والوطن العربي، وتم التأكد من الصدق وذلك قام الباحث بعرضھ على مجموعة 

) وبعد التأكد من صالحیة فقرات االختبار وصدقھا 1من الخبرات للتأكد من صحة األداة (

كیفیة االجابة على الفقرات عند تقویمھ للعینة ولتصبح فقرات حدد الباحث التعلیمات ب

) تقدیرات لكل فقرة من األفكار الواردة في فقرات 3االختبار خصص لكل طالب على (

 -االختبار كاآلتي:

) درجة عن كل فكرة في إجابة الطالب ویجب أن ال تكون الفكرة 1المرونة/ یتم أعطاء ( -1
 مكررة. 

) حسب عدم وجودھا بالنسبة ألفكار بقیة 10-0درجة ما بین ( االصالة/یعطي للطالب -2
العینة. 

 ) درجة عن كل فكرة عند اإلجابة. 1الطالقة/ یعطي ( -3
درجة التفكیر االبداعي/وھي مجموع الدرجات لكل الفقرات من المرونة واالصالة  -4

 والطالقة. 
) إذ بلغ معامل 20-وسونثبات االختبار: حسب الباحث ثبات التصحیح بمعادلة (كیودر ریتشارد

) 0,80-0,60) وقد أشار ان االختبار الجدید إذا كان معامل الثبات محصوراً بین (%83الثبات (

 (أ.م. د. سھاد جواد الساكني) صحح الباحث بنفسھ اجابات الطلبة ثم طلب من مصحح آخر

لثبات باستخدام اعادة تصحیحھا وبعد الحصول على التقدیرات الكلیة للتصححین تم استخراج ا

) وھذا معامل ثبات ومقبول. 0,82معامل ارتباط بیرسون والبالغ 

قبل البدء بالتطبیق بالتجربة اجرى الباحث االختبار القبلي المد مسبقاً یوم/ األحد /إجراءات التطبیق

وبعد االنتھاء من التجربة طبق الباحث االختبار البعدي الموافق یوم االحد  9/11/2014

21/12/2014 . 

وأشرف الباحث بنفسھ على االختبار وتم تصحیح الباحث األوراق االختباریة وتثبیت 

الدرجات وبذلك تكون مھیأة لمعالجتھا إحصائیاً وصوالً إلى النتائج المتعلقة بھدف البحث. 

 الوسائل اإلحصائیة: 

) الستخراج ثبات التصحیح. 20-معادلة (كودر ریتشاردسون -1

معامل بیرسون الستخراج ثبات االختبار.  -2

اختبار ولكوكسن للتأكد من فرضیات البحث.  -3
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 لفصل الرابعا
ً شامالً لنتائج البحث على وفق متغیرات البحث وفرضیاتھ  المبحثیتضمن ھذا   عرضا

وتحقیقاً لھدفھ وتفسیرھا وتحلیلھا. ثم االستنتاجات المستحصلة والتوصیات والمقترحات في ضوء 
  -تلك النتائج وكما یأتي:

وللتحقق من نتائج البحث استعمل اختبار ولكوكسن من اجل التوصل إلى رتب مھارة  -1
) قیمة ولكوكس 0,00المرونة عند الطلبة بین التطبیقین ال قبلي والبعدي ، إذ بلغت (

) مما یدل على ان ھناك 46المحسوبة وھي اصغر من قیمة ولكوكسن الجدولیة والبالغة (
 اً داالً احصائیاً ولصالح التطبیق البعدي . فرق

 
 یوضح أختبار ولكو�سن المرتب مهارة المرونة )1جدول (

عدد  المتغیر
 العینة

عدد  الرتب
 الرتب

متوسط 
 الدرجات

مجموع 
 الدرجات

قیمة  قیمة ولكوكس
داللة 
 االختبار

الدالة 
 الجدولیة المحسوبة االحصائیة

ارتفاع 
مھارة 
 19 المرونة

 190,00 10,00 19 الموجبة

0,00 46 0,00 

مستوى 
 0,05دالة 

 ةدال
 ً  احصائیا

 0,00 0,00 0 السالبة
 0 0 0 التساوي
   19 المجموع

لعینة المطبقین وكذلك استعمل الباحث اختبار ولكوكس من اجل التوصل إلى رتب الطالقة  
) ، مما 46) قیمة ولكوكسن وھي أصغر قیمة ولكوكسن الجدولیة (20,50القبلي والبعدي إذ بلغت (

 یدل على أن ھناك فرقا داالً احصائیاً ولصالح االختبار البعدي. 
 یوضح اختبار ولكو�سن لرتب مهارة الطالقة )2جدول (

عدد  المتغیر
عدد  الرتب العینة

 الرتب
متوسط 
 الدرجات

مجموع 
 الدرجات

قیمة  قیمة ولكوكس
داللة 
 االختبار

الدالة 
 الجدولیة المحسوبة االحصائیة

رتب 
مھارة 
 الطالقة

مستوى  0,00 46 20,50 70,50 7,05 10 الموجبة 19
الداللة 
0,05 
دالة 

 احصائیة

 20,50 6,83 3 السالبة 
 0 0 6 التساوي
 0 0 19 المجموع

واستعمل الباحث اختبار ولكو�س لغرض التوصل إلى رتب االصالة عند الطلبة بین التطبیقین 

). مما 46) وهي اصغر من قیمة ولكو�سن الجدولیة والبالغة (60,000القبلي والبعدي، إذ بلغت (

 . ) یوضح ذلك3یدل على أن هناك فرقًا داًال احصائیًا ولصالح التطبیق االختبار البعدي والجدول (
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 نتائج اختبار ولكو�سن لرتب مهارة االصارة لمجموعة البحث التجر�بیة )3جدول (

 المتغیر
عدد 
 الرتب العینة

عدد 
 الرتب

متوسط 
 الدرجات

مجموع 
الدرجات

قیمة  قیمة ولكوكس
داللة 
 االختبار

الدالة 
 الجدولیة المحسوبة االحصائیة

رتب 
مھارة 
 االصالة

19 

 85,00 7,08 12 الموجبة

6,00 46 0,00 

مستوى 
الداللة 
0,05 
دالة 

 احصائیاً 

 6,00 6,00 1 لبةالسا
 0 0 6 التساوي
 0 0 19 المجموع

وللتحقق من الفرضیة الثانیة/ استعمل الباحث اختبار رولكو�سن من أجل 

) 2,50التوصل إلى نتائج هذه الفرضیة الصفر�ة إذ بلغت قیمة ولكو�سن المحسو�ة (

) مما یدل على أن هناك فرقًا 46وهي اصغر من قیمة ولكو�سن الجدولة والبالغة (

). 4بعدي �ما موضح في جدول (بین التطبیق القبلي والبعدي ولصالح التطبیق ال
 )4جدول (

 یوضح اختبار ولكو�سن لرتب اختبار التفكیر االبداعي لمجموعة عینة البحث

 المتغیر
عدد 

 العینة
 الرتب

عدد 

 الرتب

متوسط 

 الدرجات

مجموع

 الدرجات

قیمة  قیمة ولكو�س

داللة 

 االختبار

الدالة 

 الجدولیة المحسو�ة االحصائیة

الرتب 

الكلیة 

الختبار 

التفكیر 

 االبداعي

19 

 168,50 90,91 17 الموجبة

2,50 46 0,00 

مستوى 
 0,05داللة 

دالة 
 ً  إحصائیا

 2,50 2,250 1 السالبة

 0 0 1 التساوي 

 - - 19 المجموع

 النتائج وتفسیرها: 

یتضح من النتائج التي توصل إلیها الباحث من خالل التحقق من الفرضیات  

ظهر ان هناك أثراً �بیراً في توظیف الخامات لألشغال الیدو�ة في تنمیة مهارات التفكیر 

اإلبداعي �الصورة �لها و�ذ أن الخطط الدراسیة تعرض المادة �شكل میسر �خاطب 

فاهیم األساسیة ضمن الموضوع الدراسي مما المتعلمین �صورة مباشرة وتؤ�د على الم
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ساهم في رفع المستوى العلمي والمعرفي والمهاري لطلبة المرحلة الثانیة التي درست 

وفق التفكیر االبداعي للمهارات الثالث الطالقة واالصالة والمرونة تفوقًا واضحًا في 

 االبداعي. االختبار البعدي لتطبیق اختبار جیلفورد لتنمیة مهارات التفكیر 

 االستنتاجات: 

ان تعلم مهارات االشغال الیدو�ة أمرًا ممكنًا في ظل توفر أسلوب ناجح وتهیئة  -1

 الظروف المناسبة. 

ان اختبارات جلیفورد الذي اعتمده الباحث والمتمثل �التفكیر اإلبداعي في مهارة  -2

 األشغال الیدو�ة �ان من األمور التي ساهمت في رفع حجم تأثیر تعلم المهارة. 

استنتج الباحث ان المرونة تقدمت على المهارات األخرى المتضمن �المرونة  -3

 فكار اإلبداعیة. التكیفیة والتلقائیة مما یدل على وفرة األ
تشجیع ھذه األسالیب على العمل الجماعي بین الطلبة والعمل كفریق واحد مما  -4

یكسبھم لغة الحوار السلیمة ویساعدھم على اكتساب الخبرات ألنواع الخامات 
واألدوات المستخدمة من خالل انجاز األعمال بین الطلبة أو بین الطلبة 

 . والتدریسي

 : التوصیات
التأكد على استغالل األفكار مواھب الطلبة وضرورة تضمینھا في برامج  -1

الدورات التدریبیة أثناء الخدمة للمعلمین وباألخص معلمي التربیة الفنیة وتوفیر 
الدعم والمساعدة والتوجیھ الذي یسھل علیھم توظیف ھذه األفكار في المواد 

 األخرى. 
خاصة بتعلم المھارات وخاصة العمل على تھیئة المستلزمات والمواد ال  -2

 األشغال الیدویة في استخدام أنواع الخامات المتواجدة في البیئة المحلیة.
االھتمام بأسلوب التفكیر االبداعي والتي تجعل من الطالب محوراً للعملیة   -3

 التعلیمیة وتوجیھ المعلمین على االبتعاد عن عملیة التعلیم بأسالیب تقلیدیة. 
  -ماًال للبحث الحالي �قترح الباحث اجراء الدراسات اآلتیة:استك المقترحات: 

 بناء برنامج لتنمیة االتجاه والمیول في أنواع الفنون الجمیلة.  -1

 اجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالیة على متغیرات تا�عة ولمراحل دراسة أخرى.  -2
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 )2ملحق (

 خطة تدر�سیة نموذجیة تدر�س الطلبة لمهارات األشغال الیدو�ة

 المادة/ األشغال الیدو�ةالیوم______ التار�خ:  /   / 

 الموضوع/  الصف /الثاني

أوًال: األهداف التعلیمیة: یتعرف الطالب على نبذة تار�خیة لألشغال الیدو�ة والخامات 

المستخدمة في أنجاز العمل. 

 األهداف السلو�یة: ثانیًا: 

 -�ستطیع الطالب �عد االنتهاء من الدرس أن �كون قادرًا على أن: 

�عرف مفهوم األشغال الیدو�ة.  -1

 �علل تسمیة األشغال الیدو�ة والمهارات.  -2

 �صف الخامات المستخدمة في األشغال الیدو�ة.  -3

یذ�ر نوع المهارة التي �حتاجها في تأدیته العمل االبداعي.  -4

 ینجز عمًال فنیًا �حسب فیه مهارات التفكیر االبداعي.  -5

جاهزة.الوسائل التعلیمیة/صور توضیحیة / ألوان/ الصق/ خامات متعددة/ نماذج 

 طر�قة التدر�س/النمذجة. 

 ) دقیقة. 15العرض/ (

 اثارة انتباه الطلبة واهتمامهم �الدرس عن طر�ق اهمیة الموضوع الحالي . 

 ) دقیقة. 45عرض المادة (

 التقو�م/یتم توجیه االسئلة في المادة للتأكد من تحقق األهداف السلو�یة. 

ل فنیة من أنواع المواد .......الواجب البیتي/تهیئة أفكار جدیدة لعمل اشكا
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