
  جامعة النجاح الوطنية

  كلية الدراسات العليا
  
  
  
  
  

أثر توظيف نهج النظم المتداخلة في منهاج الفنون 

والدافعية لدى طلبة الصف والحرف على التفكير اإلبداعي 
 حالة دراسية/  السادس األساسي في محافظة سلفيت

  
  

    
  

  إعداد

  جبر رشيد آالء مأمون
  
  

  

  إشراف

  صالحة سهيل. د
  

  
  

هذه األطروحة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير فـي المنـاهج   قدمت 
  .فلسطين التدريس بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس،أساليب و

  م2016





 ج 

�א���א� �
�و���	�����������������و��
	�א������ �

�ً����	���� �!��"�#�$%�����	&������'()��%� �

���	�5	���*��3�4�	�א�2000000�#א0000001	000000000/.�"�,-����א�,	+*��� �

9.)8��د-	�	6��"�	
�2�%	;���*�א�9	:����و-9�% �

�و�.�1#.>��א�9	)�����%��@������,?,ل=�">� �

.A#3.אB��C"��#DE�<.�,4�.����2و��F)!א��	9)'8�� �

������G�.#9	"�C��*H	#.و�,א�����"I��2א"�	��J�%�/ً*1#	K� �

/ً	�L.��	#	"�Mوٍج�Pو�����	�"Q��2א�(*DL	�� �

8��#*S.�א��	� ����Uא�@.�و��Sً*,T��,ذ��".2 �

8�2	9D	����-�"�*.V	-���%����%	,א���8�2L	�8�2وא������.!Wوא� �

�XH	#.وא��H#K�و��DM�،.A#3.אB��C"��#DE�.Z.�,4و���Aא�Z�,���ً[��T��D9א�א�\K�H#K�
F^ن��,�`��Eو�FV,F91�,"��/D9��Eزو����cو�F#d���e�E�H�3دM��5و%)\אFم��g

��hو�i�Wو�!�#�و�E�و���א,Tو����د���Bو���1س�و-�G#�و%�Dm/�وو��lوא"�jkم�TF,א
��ن�Eو�^���M�U�oD(jD(�1م،�و�Qא�C1,م���U��ً%�&�pD'(B�C���M�cو�K� �

�1�82,م�r931,ن��j&אن�Pو�������j&אن�P���U�Z(9وא��p���*3F���א�)�82
o00000000000000�s�82(א�� �

/r&�3א�� �



 د 

���	
�א����وא� �

���1#00Fkوא��������P00א�k,א+�w00وא��00r��،��00:9ل�א00�Q��وא�v�00!kل،�����00F#م��t��00uא�@00
���x\00K�00ز�y��U�c�009�א��H\00��د.�8�00z9"�Z00���C001א�! 00��وא�@00���وא��9%�00ن�"�#009א�L3004�A��Zو

��/h�00@{א�S-,00[��"-,א���c��
00��T�|00k&�/00&و�mQא،��-,kM#00א�F/}�00?���2004�E00\ل�"�H\00א�
�Zو�Zkhو�B��ً%�@��x#2)��2،�و�-�,���Cא�A�ن�~P���U��2(9אن�&��jK� �

�����cوא��9%�0ن������F#م��01P��א�@0���DMF�Kد?�K��8�02%�#0d��?�̂ 0��E���U��0��Z�#��0j{
���S-,kM#00א���% 00�	�00���lא&)�200،�و����00M�U��009��Z00%,hو&00/�وو�mQא�x\00K�00ز�y�F���%,00?

Hא����و�E�����،/0F�F&�5�0"�H\0א�א{)�80א�\K���Fم������pk2�5�3א��6وא�F9א����2j��U
�%k3/�وא��� ��Kن�����א�@���وא

   





 و 

  المحتوياتفهرس 

  الصفحة  الموضوع  الرقم

  ج  اإلهداء  
  د  الشكر والتقدير  
  هـ  اإلقرار  
  و  فهرس المحتويات  
  ط  فهرس الجداول  
  ي  فهرس األشكال  
  ك  فهرس المالحق  
  ل  الملخص  
  1  مشكلة الدراسة وأهميتها: الفصل األول  

  2   الدراسة  مقدمة  1:1
  6  وأسئلتها مشكلة الدراسة  2:1
  8  أهداف الدراسة  3:1
  8  أهمية الدراسة  4:1
  9  فرضيات الدراسة  5:1
  9  حدود الدراسة  6:1
  9  مصطلحات الدراسة  7:1

  11  اإلطار النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاني  

  12  اإلطار النظري  1:2
  12  نهج النظم المتداخلة  1:1:2
  16  التفكير اإلبداعي  2:1:2
  16  مفهوم االبداع  3:1:2
  18  عناصر االبداع  4:1:2
  21  الدماغنظرية التعلم المستند الى   5:1:2
  25  نظريات التكامل في الفن  6:1:2
  28  الدافعية  7:1:2

  29  الدراسات السابقة  2:2



 ز 

  الصفحة  الموضوع  الرقم

  30  بنهج النظم المتداخلة تتعلقدراسات   1:2:2

  33  بالتفكير اإلبداعيتتعلق دراسات   2:2:2
  36  بالدافعية تتعلقدراسات   3:2:2

  38  السابقةالتعقيب على الدراسات   2:3
  41  الطريقة واإلجراءات: الفصل الثالث  

  42  المقدمة  1:3
  42  منهج الدراسة  2:3
  42  مجتمع الدراسة  3:3
  43  عينة الدراسة  4:3
  43  أدوات الدراسة  5:3

  43  اختبار تورانس لقياس اإلبداع  1:5:3
  43  صدق االختبار  1:1:5:3
  44  ثبات االختبار  2:1:5:3

  44  الفنون والحرفاستبيان لقياس دافعية الطلبة نحو تعلم   2:5:3
  44  صدق المقياس  1:2:5:3
  44  ثبات المقياس  2:2:5:3

  45  تصميم وحدة الطيران وفق نهج النظم المتداخلة  6:3
  46  تصميم وحدة الطيران وفق الطريقة التقليدية  7:3
  46  تصميم الدراسة  8:3
  47  إجراءات الدراسة  9:3

  49  المعالجات اإلحصائية  10:3
  50  نتائج الدراسة: الفصل الرابع  

  51  المقدمة  1:4
  51  الدراسة اتتائج اإلحصائية المتعلقة بفرضيالن  2:4

  51  النتائج المتعلقة بالفرضية األولى  1:2:4
  53  النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية  2:2:4

  55  مناقشة النتائج والتوصيات: الفصل الخامس  

  56  المقدمة  1:5



 ح 

  الصفحة  الموضوع  الرقم

  56  مناقشة نتائج الفرضية األولى  2:5
  59  مناقشة نتائج الفرضية الثانية  3:5
  63  التوصيات  4:5
  63  المقترحات   5:5

  64  قائمة المصادر والمراجع  

  73  المالحق  

  Abstract b  

  

   



 ط 

  فهرس الجداول

  الصفحة  الجدول  الرقم

  )1:4(جدول 
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لعالمات الطالبات 

  .في اإلختبارين البعدي والقبلي تبعاً لمجموعتي الدراسة
52  

  )2:4(جدول 
نتائج تحليل التباين األحادي المصاحب ألثر اسـتخدام الـنظم   
المتداخلة على درجات طالبات الصف السادس األساسـي فـي   

  يبية على اختبار تورانسالمجموعتين الضابطة والتجر
52  

  )3:4(جدول 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات الطالبات 

  مقياس الدافعية تبعاً لمجموعتي الدراسة في
53  

  )4:4(جدول 
تحليل التباين األحادي المصاحب لبيان داللة الفروق اإلحصائية 

  بين المتوسطات الحسابية
54  

  

   



 ي 

 فهرس األشكال

  الصفحة  الشكل  الرقم

  21  مكونات اإلبداع الثالثة  )1(شكل 

 

   



 ك 

  فهرس المالحق
  الصفحة  الملحق  الرقم

  74  أسماء لجنة التحكيم ألدوات الدراسة  )1(ملحق 
  75  وفق نهج النظم المتداخلة) الطيران(وحدة   )2(ملحق 
  97  وفق الطريقة التقليدية) الطيران(وحدة   )3(ملحق 
  130  تورانس لإلبداع الشكليمقياس   )4(ملحق 
  136  مقياس الدافعية نحو تعلم الفنون  )5(ملحق 
  140  كتاب الموافقة من الدراسات العليا على خطة البحث  )6(ملحق 

  )7(ملحق 
  الكتاب الموجه من الدراسات العليا لمديرية التربية والتعليم في

  سلفيت لتسهيل مهمة الباحثة في مدارس محافظة سلفيت
141  

  )8(ملحق 
الكتاب الموجه من مديرية التربية والتعليم فـي سـلفيت إلـى    

  مدارس المحافظة ولتسهيل مهمة الباحثة في المدرسة
142  

  
   



 ل 

والدافعية أثر توظيف نهج النظم المتداخلة في منهاج الفنون والحرف على التفكير اإلبداعي 
 دراسيةحالة /  لدى طلبة الصف السادس األساسي في محافظة سلفيت
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  الملخص

على التفكيـر اإلبـداعي لطالبـات     أثر توظيف نهج النظم المتداخلةتقصت هذه الدراسة

الصف السادس األساسي في منهاج الفنون والحرف ودافعيتهن نحو تعلمها في مدارس محافظـة  

  .سلفيت

نهج النظم المتداخلة، ونُفذت على عينة قصدية مـن  إذ قامت الباحثة بتصميم وحدة وفق 

دون اسـتخدام نهـج   (طالبات الصف السادس األساسي، فيما دّرست األخرى بالطريقة التقليدية 

كما استخدمت الباحثة مقياس تورانس الشكلي، وأعدت مقياساً للدافعية لتقصي ). النظم المتداخلة

ت بعرضها على لجنة اطالبات، وتم التحقق من صدق األدوأثر نهج النظم المتداخلة على دافعية ال

حسب الثبات باستخدام معامل الثبات كرونباخ ألفا، فكان معامل الثبات الختبـار  . من المحكمين

واستخدمت الباحثة المنهج التجريبـي فـي   ). 0.78(، ومقياس الدافعية )0.78(التفكير اإلبداعي 

-2015هذه الدراسة في الفصل الدراسي األول من العـام  تصميمه شبه التجريبي، إذ تم تطبيق 

2016.  

 One Way(ولتحليل النتـائج تـم اسـتخدام تحليـل التبـاين األحـادي المصـاحب       

ANCOVA(   ؛ لفحص الفروق بين متوسطات تحصيل الطالبات في المجمـوعتين التجريبيـة

  :ةوالضابطة في مقياسي الدراسة، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالي

بين متوسطي تحصـيل  ) α=0.05(وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة تعزى إلى طريقة التدريس، وذلـك لصـالح   



 م 

بـين  ) α=0.05(المجموعة التجريبية، و وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة   

الفنون لطالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة تعزى إلى متوسطي الدافعية نحو تعلم 

  .طريقة التدريس، وذلك لصالح المجموعة التجريبية

وفي ضوء هذه النتائج أوصت الباحثة باستخدام نهج النظم المتداخلة في تدريس الفنـون  

م المتداخلة ، كما وأوصت بتدريب المعلمين على تصميم وحدات دراسية توافق نهج النظفوالحر

كنهج حديث في التدريس، لما يتطلبه هذا النهج من امتالك مهارات مختلفة للتصميم والتطبيـق،  

أيضاً توصي الباحثة بتنفيذ أبحاث علمية حول هذا النهج بشكل خاص النعدام توافرهـا باللغـة   

  .العربية
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  الفصل األول

  مشكلة الدراسة وأهميتها

  الدراسة  مقدمة 1:1

  لقد خلق اهللا سبحانه وتعالى اإلنسان والمخلوقات األخرى وأبدع في خلقها، لكنه خـص

اإلنسان بخصال فريدة فاقت بقية المخلوقات ومنها خاصة التفكير والفهم، فالتفكير لدى اإلنسـان  

  .يمثل غذاء العقل، ومدعاة للتبصر والتأمل

اإلنسان في مراحله العمرية والحقبات الزمنية المتعاقبة تعلّم اإلنسان التوثيق  ومع تطور
لمجريات حياته رغبةً منه في نقل خبراته ومعارفه وإنجازاته التي يفتخر بها من جيل إلى جيل، 
وكانت البداية ما رسمه اإلنسان البدائي على جدران الكهوف مروراً بما ابتكره السومريون من 

سمارية وما أبدعه الفراعنة من هيروغليفية مصرية انبثقت عنها لغات العـالم الحـديث،   كتابة م
وكل هذه الخبرات واإلبداعات لم يتوصل إليها اإلنسان دون إعمال للعقل في ظـواهر الطبيعـة   

، وتم كل ذلك من خالل التأمل )الباحثة(ومحاولة السيطرة عليها إلخضاعها إلى ما فيه مصالحه 
والتقليد والمحاكاة ثم الدراسة والتحليل فاإلضافة والتعديل فالتطوير والتجديد فـالتوثيق   والتبصر

، وقد تعود االنسان أن ينقل خبراته ألبنائه وأحفاده عند وصوله إلى )2009 ،هنداوي وآخرون(
تعميمات حدثت نتيجة خبرات وممارسات وتفاعل مع كثير من المجريات بشكٍل فطـري، ثـم   

ا السلوك الفردي إلى تنظيم نقل الخبرات بشكٍل جماعي من خالل عمليـة التـدريس،   تطور هذ
واستحداث نظريات وأساليب وطرق لتطوير عملية التفاعل اإلنساني ونقل الخبرات من جيل إلى 

  ). الباحثة( جيل

فالتربية المنشودة هي التي تحقق أهداف المجتمع وفق عقيدته وقيمه، من خالل استثمار 
ربوا أبنـاءكم لزمـان   ": " كرم اهللا وجهه"كل أبناء المجتمع تيمناً بقول علي بن أبي طالب  ذكاء

  ).2004؛ الهويدي، 2013بني خالد، " (غير زمانكم 

وترى الباحثة أن هذه المقولة تدفع اآلباء إلى توجيه اإلهتمام نحو تنشئة األبناء تكامليـاً  

ت تعينهم على حل المشكالت التـي قـد تعتـرض    مع كل متطلبات الحياة وتمكينهم من مهارا
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طريقهم في المستقبل، ومن هنا البد من تنمية مهارات التفكير عموماً والعمليات العقلية العلياعلى 

  . وجه الخصوص

ولتنمية المهارات العقلية العليا البد من زيادة نسبة الذكاء لدى الطلبة، فالـذكاء يعنـي   

، فالعمل )5، ص2011العياصرة، " (والتفاعل المثمر مع المحيط العمل بهدف والتفكير بعقالنية

أما التفكير بعقالنية فيرتكـز  . بهدف يتطلب مهارات التخطيط وما تتضمنه من علم وفن ومنطق

على تمكّن الفرد من مهارات التفكير المختلفة، والتفاعل المثمر مع المحيط يتضـمن المهـارات   

الممكن الحصول على المعرفة بال تفكير ولكن من المستحيل  اإلجتماعية والمرونة، غير أنه من

التفكير بال معرفة، والجامع لهذا كله هو العقل؛ فللعقل وظيفةٌ ونشاط، ونشاطه هو التفكير، غير 

بنـي خالـد،   (أن وظيفته إيجاد الحلول المناسبة لكل ما يعترض اإلنسان من مشاكل وعقبـات  

  ).2003؛ المنسي، 2007؛ مصطفى، 2013

لقد أجريت دراسات كثيرة عن العقل والدماغ ومكوناتهمـا وفصوصـهما ووظائفهمـا    

وغيرها، إال أن المهم في األمر أن نسبة الذكاء والقدرة على التفكير ليست نتيجة زيادة في وزن 

والترابط بين الخاليا وسرعة تدفق ) Synapse(الدماغ إنّما تقاس بتوافر نقاط التشابك العصبية 

  ).2001جينسن، (الت العصبية فيها السيا

والدماغ يشار إليه بعضو التعلّم حسب األبحاث والدراسات التي تجري حوله، فقد ُأعتقد 

منذ الصغر إال أن البحوث لدى اإلنسان تتكون (Hardware) قديماً أن المكونات األساسية للدماغ

أكّدت أن األعصاب تواصل نموها في كافة مراحل الحياة، وهو مـا يـدعى بعمليـة التبـرعم     

(Pruning)  ؛ المنسـي،  2007قطامي ومشـاعلة،  (ومنه انطلق النداء بالتعلم الدائم مدى الحياة

  ).2004؛ أولسن و كافاليك، 2003

عـام  (Van Mayer &Batherson)سـون وتأكيداً لذلك فقد اكتشـف فـان مايروباثر  

ويكـون  ) PET(أن العديد من مناطق الدماغ تضيء عند إجراء مسح له باستخدام جهاز(1998)

هذا عند البدء بأداء مهمة جديدة غير أن الدماغ يضيء بصورة أقل كلما تم تعلّم المهمة بشـكل  



4 

، غير أنّهم أقل فاعليـة فـي   أفضل؛ بمعنى آخر إن المبتدئين يستخدمون أجزاء أكثر من الدماغ

جينسـن،  (كيفية اإلستخدام، مما يوضح مقدار سرعة الدماغ في التكيف وإعادة تنظـيم نفسـه   

  ).2007؛ قطامي ومشاعلة، 2007؛ دي بونو، 20-9، ص2001

التـي  " نظرية الـتعلّم الـدماغي  "قاد هذا االكتشاف إلى ظهور نظرية جديدة تُدعى لقد 

حقائق علم األعصاب كمدخل لتحسين نوعية التعلّم لكـل طفـل، فدراسـة    تستخدم العدد الهائل ل

اإلنسان في المستقبل لن تعتمد على فرع واحد من فروع المعرفة إنّما تستند إلى مجموعة موحدة 

 ؛ 2010، 2001جينسين، (ومتكاملة من علم األعصاب، وعلم الفسيولوجيا وعلم النفس المعرفي

  ).2007قطامي ومشاعلة، 

وترى الباحثة أن هذا التوحد والتداخل بين عدد من العلوم في شتى المجاالت المختلفـة؛  

كالتداخل بين علم األعصاب وعلم الفسيولوجيا وعلم النفس المعرفي والبيولوجيا وغيرها كثير، 

يجعل الحدود الفاصلة بينها ضبابيةً غير واضحة المعالم، وال يمكن ألي شـخص أن يتعلمهـا   

اليب والطرق التقليدية، فاإلندماج والتشابك بين بين فروع المعرفة يحتـاج إلـى طريقـة    باألس

تدريس متشابكة ومتداخلة؛ تكون لها القدرة على جمع أطراف الموضوع في ذهن الطالب وفتح 

باب التفكير اإلبداعي وإعمال الفكر داخل جدران عقله، دافعة هذه األفكار لتصبح حقيقة واضحة 

  .لواقععلى أرض ا

ومع نمو المعارف وتطورها بشكل متسارع في التخصص الواحد، يستمر التربويون في 

استخدام األساليب التقليدية التي ال تملك تغطيةً شاملةً للتخصص الواحد بدرجة عالية من الدقـة،  

يـة  بينما يلتف نهج النظم المتداخلة على هذه العقبة من خالل تحويل التركيز المبرمج على عمل

وتطبيـق المعرفـة   ) Theme(الحفظ والتذكّر للحقائق إلى التركيز على الموضوع األساسـي  

المرتبطة به والتفكير في عملية التفكير، فالتعليم متداخل النظم يسهل تطوير المعرفـة الهيكليـة   

ـ  ،)Ivanitskaya et al., 2002(والمعرفة اإلجرائية ) الواقعية(والمعرفة التقريرية  ور مما يط

  .القدرات اإلبداعية واإلنتاجية لدى الفرد
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فهـو   ،صبح تقنية هامة ورقماً صعباً في المنهاج الحديثأوترى الباحثة بأن هذا النهج 
قائم على توليف اثنين أو أكثر من المواد مشكالً بذلك فرقاً من المعلمين والطلبة بما يغني العملية 

  .التربوية بكامل جوانبها

داته إلستقصاء المشاكل والمسائل األساسية، كما الموضوعات والقضايا إذ يتم تنظيم وح
الهامة، أو المفاهيم، أيضاً المهارات والتقنيات وسبل المعارف فـي التخصصـات األكاديميـة    
الموظّفة في وحدة دراسية، كما يزودنا هذا النهج بتمايز اإلستقصاءات والتقارير التـي مفادهـا   

كذلك تتنوع المصادر في هذا النوع من التعليم؛ كالمكتبـات العامـة واإلنترنـت    تنوع الطالب، 
  .(Jones, 2009)والوسائط اإلعالمية وغيرها DVDواألقراص المضغوطة 

حيث يشكل حافزاً لكل من المتعلّم والمعلم على حد سواء، فكالهما ينخرطان فـي هـذا   
خرط في التصميم واإلعداد والتحضير للمـواد  بما يتناسب مع موقعه ووظيفته؛ فالمعلم ين النهج

والمصادر التعليمية، بينما ينخرط الطالب في التنفيذ والبحث واإلستقصاء وكتابة التقارير وتكوين 
الروابط والعالقات بما يضمن له الفهم ذي المعنى، مطوراً قدراته العقليـة ومحفـزاً لمراكـز    

  . والقضايا، منتجاً ومفكراً حسب رأي الباحثةاألعصاب والدماغ في إيجاد الحلول للمشاكل 

وبما أن الفنون في أصلها عمالً خلّاقاً إبداعياً، وهي انعكاس لكافة العلوم على اختالفهـا  
فليس من العدل أن تقوم عملية تدريسها على الطرق واألساليب التقليدية، التي ال يتم فيها مراعاة 

الب وتفرده في ميوله ورغباته عن غيره من زمالء صـفه،  طبيعة المادة العلمية أو شخصية الط
فمعلمو الفنون ينشغلون بالدرجة األولى بتدريس تقنيات الرسم وعناصر وأسس العمـل الفنـي   
للطلبة، إال أن عدداً من دعاة التفكير الناقد يعتبرون الفن وسيلةً للتعبير عن األفكار الذاتية للفرد، 

الطلبة الموهوبين فنياً جنباً إلى جنب قدراتهم التقنية الفنية، وعليـه  فهم يطالبون بتطوير عقول 
 ,Suraco)يجب أن تكون التنمية المعرفية هي الهدف الرئيس من تدريس الفن في الصـفوف  

2006).  

في تعليم الفنـون   على توظيف نهج النظم المتداخلةلذا تأتي هذه الدراسة لتسلّط الضوء 
فكير اإلبداعي والدافعية نحو تعلّم الفنون لدى طلبـة الصـف السـادس    والحرف وأثره على الت

   .األساسي في محافظة سلفيت
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  مشكلة الدراسة وأسئلتها 2:1

" Big Ideas"إن قيام مربي الفنون والحرف بتدريسها بعيداً عن أسلوب األفكار الكبرى 

(Harlen et al., 2010) األخرى، مما يفقد الطلبـة  ، يفقدها روابط مهمة بين الفنون والمعارف

قدرتهم على عملية الربط بين تعلمهم للفن وما يتعلمونه من باقي المـواد الدراسـية وعالقتهـا    

بالحياة الواقعية التي يعيشونها، فالفن وثيق الصلة بالحياة اليومية كما أنه متصـل مـع المـواد    

لتي يقوم بها الطلبة؛ فغالبـاً مـا   األخرى التي بدورها تعطيه هدفاً ومعنى لعملية اإلبداع الفني ا

يستخدم اإلنسان الفنون في تفاصيل حياته اليومية، فعندما يقوم المرء بشراء مالبـس جديـدة أو   

الخ، وهذا كله ....أثاث جديد يتجه للتفكير في األلوان واألحجام والمساحات والقياسات والتصاميم

المعارف الفنية أو اللغة الفنية إن أمكننا القول يندرج في إطار الفن؛ وعليه فإنه ال بد من امتالك 

  . حسب الباحثة

لهذا يعمل المربون على التأكيد على تعليم أسس وعناصر العمل الفني للطلبة منذ نعومة 

أظافرهم، غير أنهم أثناء انشغالهم في تدريس هذه المبادئ والقواعد يغفلون حاجة الطلبة نحـو  

يد على ما يتعلمونه من علوم ومعارف أخرى، فيشـعر الطالـب   الشعور بأهمية الفنون في التأك

بانفصال العملية الفنية عن الممارسات الواقعية والعلمية واإلجرائية للعملية التعليميـة والحيـاة   

على من يرون أنه يمارس تصرفات " الفنون جنون"بشكل عام، وغالباً ما يطلق في مجتمعنا لفظ 

يعيش عالم الخيال ال الواقع، وأنه شـخص  " الفنان"ن القول بأن خارجة عن المألوف، أو يبادرو

حالم مستغرق في األحالم الوردية، ال شغل له غير األلوان والخطوط، فهو أسير عالمٍ يرتسـم  

فوق الغيوم ليس له حدود أو تقاطعات مع حدود األرض، وترى الباحثة أن هذا األمر يـنعكس  

، فتـرى  جتماعية واقتصادية وعلميـة ايمثله الفن من مكانة  على الطلبة واعتقادهم حول ما سلباً

الطلبة يرفضون في كثير من المواقف اعتبار الفنون مادة علمية، ويسـاعدهم أوليـاء األمـور    

والمجتمع في هذه النظرة المنقوصة لما تمثّله مادة الفنون، فعادة يسأل األهل عن ابنهم وتحصيله 

لفة بينما ال يقترب من معلم الفنون، وإن حدث أن توجه أحدهم وسلوكه في المواد الدراسية المخت

خطًأ بسؤال، فمجرد اإلدراك أن هذا المعلّم ذو اختصاص فني يحجم عن باقي األسـئلة، وهـذه   
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الممارسات تنتقل كمنهاج خفي يقدمه المجتمع للطلبة، مما يشكّل عبئاً جديداً على كاهل مربـي  

  . اعية لمكانة الفنون والفنانين علمياً ومهنياًالفنون نحو تغيير النظرة اإلجتم

غير أن كثيراً من الباحثين والمربين يعتقدون أن الفن في حقيقته يشكّل جوهر عمليتـي  

التعلّم والتعليم، باستخدامه كاستراتيجية ضرورية لدمج الطلبة في العملية التعليميـة، بتوظيـف   

الجوهرية، وأيضاً األساليب البنائية والتعاونية في  المفاهيم األساسية وخرائط المحتوى واألسئلة

الفصول الدراسية، ويستطيع التربويون جعل هذا ممكناً في الوحدات المتداخلة لتطوير مهـارات  

  . التفكير الناقد واإلبداعي لدى الطلبة

ومن خالل عمل الباحثة في تدريس الفنون لعقد من الزمن؛ فقد تولّدت لديها حاجة ماسة 

لدراسة هذا النوع من مناحي التدريس التي تقوم على نهج النظم المتداخلة؛ ذلك ألن هناك العديد 

من اإلداريين وأولياء األمور والمعلمين ال زالوا يشككون في قدرة الفـن علـى تحقيـق تعلّـم     

ـ  ة، المستويات العليا من التفكير، أو في كونه مساوياً للتخصصات األكاديمية األخرى في األهمي

مما يعزز النظرة اإلجتماعية المنقوصة للفنون والفنانين وجهودهم العلمية والتثقيفية، فيـدعمون  

بتلك النظرة استنقاص الطلبة دور الفن في تطوير مستويات التفكير وصوالً إلى اإلبداع، ودوره 

سببه هـذه  في تطوير العلم وبناء الحضارة وما يشكّله الفن من وسيلة النهوض بالمستقبل، وما ت

  .النظرة الدونية للفنون بمجملها بخفض مستوى الدافعية لتعلّمه واإللتزام بتنفيذ مهامه

  :وبناء على ما تقدم، تتلخص مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي

ما أثر توظيف نهج النظم المتداخلة في تعلّم الفنون على التفكير اإلبداعي والدافعية لدى طلبة 

 الصف السادس في محافظة سلفيت؟

  :ويتفرع من السؤال الرئيس السؤاالن الفرعيان اآلتيان

 ما أثر توظيف نهج النظم المتداخلة على التفكير اإلبداعي للطلبة؟ •

 ما أثر توظيف نهج النظم المتداخلة على دافعية الطلبة نحو تعلّم الفنون؟ •
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  أهداف الدراسة 3:1

 :األهداف التاليةسعت هذه الدراسة إلى تحقيق 

 .تصميم وحدة تعليمية وفق نهج النظم المتداخلة وتوظيفها عملياً استناداً إلى التعلّم الدماغي .1

  .التعرف إلى أثر استخدام نهج النظم المتداخلة على التفكير اإلبداعي للطلبة .2

  .التعرف إلى أثر استخدام نهج النظم المتداخلة على دافعية الطلبة نحو تعلّم الفنون .3

  أهمية الدراسة 4:1

  :تلخصت أهمية هذه الدراسة في كونها حققت بعدين

  البعد األول

   تعد هذه الدراسة األولى التي تطرقت لتوظيف نهـج الـنظم المتداخلـة فـي العمليـة     : الحداثة

التعليمية في الوطن العربي، استناداً إلى عدم توفر المصادر والمراجع حول الـنظم المتداخلـة   

  .العربية، وهي بذلك ستكون حجر األساس للدراسات المستقبلية في هذا المجالباللغة 

  البعد الثاني

     هـا النظـريتحقيق الفائدة للعديد من الفئات التربوية من خالل هـذه الدراسـة بإطاري

مركز المناهج الفلسطينية التابع لوزارة التربية والتعليم العالي، كليات : والعملي، ومن هذه الفئات

العلوم التربوية في الوطن العربي، مراكز البحوث والدراسات التربوية، والعاملون فـي سـلك   

التربية والتعليم من كافة التخصصات، الطلبة في المدارس والجامعات، والباحثون في الجامعات 

والمدارس، وذلك للنهوض بالواقع والممارسات نحو فهم أعمق لما يمثله نهج النظم المتداخلة من 

  .حالة استثنائية عالمية حديثه وموضة علمية وبحثية ملحة
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  الدراسة اتفرضي 5:1

  :سعت الدراسة إلى فحص الفرضيتين التاليتين

في متوسطات استجابات ) α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة . 1
النظم المتداخلة في طلبة الصف السادس األساسي في محافظة سلفيت حول أثر توظيف نهج 

التقليدية، نهج (منهاج الفنون والحرف على التفكير اإلبداعي لديهم يعزى إلى طريقة التدريس 
  ).النظم المتداخلة

في متوسطات استجابات ) α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة . 2
يف نهج النظم المتداخلة في طلبة الصف السادس األساسي في محافظة سلفيت حول أثر توظ

منهاج الفنون والحرف على دافعية الطلبة نحو تعلّم الفنون تعـزى إلـى طريقـة التـدريس     
  ).التقليدية، نهج النظم المتداخلة(

  حدود الدراسة 6:1

  :اقتصرت الدراسة على الحدود اآلتية

  .طلبة الصف السادس األساسي في محافظة سلفيت: الحد البشري. 1

  .محافظة سلفيت: لمكانيالحد ا. 2

  .2016-2015تم إجراء هذه الدراسة خالل الفصل األول من العام الدراسي : الحد الزماني. 3

4 .د نتائج هذه الدراسة بخصائص عينتها وأدواتها: الحد المنهجيتتحد.  

  مصطلحات الدراسة 7:1

  :تعتمد الدراسة التعريفات اآلتية لمصطلحاتها

مفاهيم األساسية والمبادئ والنظريات وتلك العمليات التشير إلى  ):Big Ideas(األفكار الكبرى 

التي تخدم الفكرة األساسية في المنهاج بما فيها طرق التعليم والتقييم؛ فهي األفكار التي تستحوذ 
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على اهتمام الطالب واحتياجاته من خالل اتباع نهج شامل حول المواضيع التي تمثـل جوانـب   

هامة من الحياة؛ كالهوية الثقافية، أو قواعد السلوك والتي تعكس التعقيدات الثقافيـة أو قضـايا   

التركيز بشرية وعلمية تهم الطالب والمجتمع، فهي تشكّل أساساً لوضع لبِنات المناهج األولية فيتم 

 .(Harlen et al., 2010)على المحتوى األكثر معنى 

هي أسئلة مركزية تـؤدي إلـى االستقصـاء     ):Essential Questions(األسئلة الجوهرية 

 .Elder, Linda., Paul, Richard)والجدل وليس إلى الحقائق المباشرة التي تنهـي الجـدل   

2005).  

هو نهج قائم على تصميم يتراوح  ):Interdisciplinary Approach(نهج النظم المتداخلة 

من درس واحد إلى وحدات تشتمل على عناصر ذات عالقة بين مادتين أو أكثر متضمناً األفكار 

  .(Haynes, 2002)الكبرى واألسئلة الجوهرية

يتميز بأكبر قدر من  قدرة الفرد على اإلنتاج إنتاجاً ):Creative thinking(التفكير اإلبداعي 

، يقـاس التفكيـر اإلبـداعي    (Suraco, 2006)الطالقة الفكرية، والمرونة التلقائية، واألصالة 

تعلّم بنهج النظم المتداخلة في هذه الدراسة بالدرجة التي يحصل عليها طالب الإجرائياً من خالل 

  .الصف السادس األساسي في اإلختبار المعد لذلك

هي قوة داخلية تحرك قدرات المتعلم وتوجه سلوكه نحـو تحقيـق   : (Motivation) الدافعية

، وتُقاس الدافعية نحو تعلّم الفنون إجرائياً مـن خـالل   (Adams, 2005) الغايات بشكٍل مستمر

نهج النظم المتداخلة في هذه الدراسة بالدرجة التي يحصل عليها طالب الصف السادس األساسي 

  .من قبل الباحثة لهذه الدراسةنحو تعلّم الفنون المعد في مقياس الدافعية 
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة
  

  اإلطار النظري  1:2

  الدراسات السابقة  2:2

  التعقيب على الدراسات السابقة 3:2
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

، كما المتعلق بالتفكير اإلبداعي ونهج النظم المتداخلةيتضمن هذا الفصل اإلطار النظري 

التفكيـر   يتضمن عرضاً لبعض الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت موضوعات تتمثل في

  .اإلبداعي والدافعية ونهج النظم المتداخلة في تدريس الفنون وغيرها

  اإلطار النظري 1:2

وصعبة في المناهج الحديثة، فهو يوازن بـين  لقد أصبح نهج النظم المتداخلة تقنية هامة 

. أكثر من مادة واحدة ويخلق فرقاً من المعلمين والطلبة، بشكل يثري التجربة التعليمية الشـاملة 

فقد عانى الطلبة سابقاً من أساليب التدريس التقليدية والمناهج التي كانت ال توفر لهم الحد األدنى 

اهج المنفصلة كان هناك انفصال بائن بين الواقع والعلم الذي من التربية السوية، فمن خالل المن

يدرس في المدارس، فلم يكن هناك ربطاً بين المعرفة التي يتلقونها والحيـاة التـي يعيشـونها،    

  .وباختصار لم يكن تعلّمهم ذي معنى

 نهج النظم المتداخلة  1:1:2

 قـوم علـى مبـدأ   التـي ت  (Project)دافع جون ديوي بشدة عن طريقـة المشـروع   

(Learning by Doing)     وذلك من خالل استخدام أكثر من موضوع تعليمـي واحـد؛ وهـذه

  .(Clark, 2006)الطريقة توقظ حب االستطالع وتخلق الحاجة والطلب إلى المعلومات 

وترى الباحثة أن نهج النظم المتداخلة ليس مطابقاً لطريقة المشروع كما عرضها ديوي، 

نهجاً في دراسة الموضوعات والمعاني واألسئلة الجوهرية المستندة بشكل أساسـي  إال أنّه يعتبر 

  .إلى أيديولوجية ديوي

وبما أن الهدف األساسي الذي تسعى إليه أنظمة التربية والتعليم في العالم كله هو تحسين 

نوعية التعليم، وتحسين مفهوم الشخص لذاته، فهم يسعون إلى تحقيقه من خالل رفـع تحصـيل   
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ختبار الطلبة في االختبارات، لكنني أرى أنّه من المفترض أن نسعى لرفع عالمات الطلبة في اإل

دون التعليم من أجل اإلختبار، وهذا ما دفع المعلمين في الدول المتقدمة إلى اتخاذ نهـج الـنظم   

  .المتداخلة كإستراتيجية حديثة في التدريس

ومتعدد الـنظم   (Interdisciplinary)اخلة يعتقد كثير من المربين أن نهج النظم المتد

)Multidisciplinary ( والتدريس التكاملي)Integrated Instruction(   بر عـن المعنـىتع

نفسه، وآخرون اختلفوا معهم في ذلك، فالتدريس متعدد النظم ومتداخل النظم كالهما ينخرطـان  

ناء استكشاف الفكـرة العامـة أو   في استخدام اثنين أو أكثر من المواضيع والحقول الدراسية أث

  .(Encarta World Dictionary, 1999; p. 933)القيمة التي يتم تدريسها 

مية منظّمة في ، يعرف التدريس التكاملي بشكل عام، بأنّه خبرات تعلّفي ضوء ما سبقو

موضوعات أو مفاهيم تقدم فرصاً للطلبة ألن يستخدموا معايير مأخوذة من أكثر من موضـوع  

، بينما التدريس متعـدد  (Early Elementary Resources Guide, 1996, p. 23)راسي د

النظم يستخدم موضوعين أو أكثر حين يستكشف موضوعاً دراسياً محدداً، وهو يسـلّط ضـوءاً   

أكبر على الموضوعات المستقلة في الدراسة، والمعلومات المستمدة من الموضوعات المختلفـة  

استنتاجات الدراسة؛ فتسلّط األضواء علـى العالقـات بـين المواضـيع     تدمج وتسجل فقط في 

الخاضعة للدراسة ويبقى كّل موضوع يتحلى نوعاً ما باإلستقاللية، إذ يتمكّن الباحث العودة مـن  

حيث بدأ، بينما في نهج النظم المتداخلة فإنه يتشكّل شيء جديد من المواضـيع المسـتخدمة وال   

  .(Resnick, 2012)يمكن الفصل فيما بينها 

) Multidisciplinary(وهناك تمييز أوضح بين نهج النظم المتداخلة ومتعـدد الـنظم   

وذلك في موضوعات غير التربية، فمثالً في حقل الطب؛ يقوم الباحثون ) Interdisciplinary(و

في بالتوازي أو التتابع من قاعدة تخصصهم لحل وبحث مشكلة عامة، هذا في متعدد النظم، أما 

نهج النظم المتداخلة فهم يعملون معاً ومع ذلك ينطلق كّل مـنهم مـن قاعـدة محـددة متعلّقـة      

 .بتخصصه ليبحثوا مشكلة عامة
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وترى الباحثة أن ما يميز نهج التعليم التكاملي أنّه يمكّننا من خلق اتصال بحياة الطلبـة  

) جديـدة (تعلّماً بطريقة إبداعية التي هي عادةً ما تكون معزولة عن بيئة المدرسة، ألنّه يتضمن 

 ويؤكـد بـين  . وغرضية مقصودة، تظهر العالقات بين ما يحصل داخـل وخـارج المدرسـة   

Beane)(    عنـى بتحسـينفه كمنهاج يعلى الجوانب اإلجتماعية في الطريقة التكاملية حين عر

للـنهج   إمكانيات التكامل الشخصي واإلجتماعي، ويمكن مالحظة المالمـح المميـزة األخـرى   

  .)(Beane, 1997; p.19 التكاملي في تزويده بارتباطات واضحة للمواد

الطلبـة   يزود المنهج ذو الحقول المتداخلةأن  (Jacobs, 1989; p.8) ويرى جاكوبس

بعدة فرص طبيعية وارتباطات ليالحظوا العالقات بين الحقول العلمية المختلفة الخاصة بدراستهم 

والمعلمين، بحيث يجب على المعلمين أن يطبقوا عن قصـد طريقـة    وهي مهمة لكل من الطلبة

أكثر من حقل تعليمي من أجل فحص موضوع مركزي أو قضية أو مشـكلة أو  تستند إلى ولغة 

  .خبرة

والمحتوى؛ تحاور المربون لعدة سـنوات فـي   ) الطريقة(وللتأكيد على كل من العملية 

فالتدريس المتمركز حول الموضـوع يميـل إلـى    األهمية النسبية لكل من العملية والمحتوى؛ 

وهنـاك   -أي الحقائق والمعلومات العامـة -) Content(مساعدة الطلبة على اكتساب المحتوى 

ميزة أخرى لنهج النظم المتداخلة، وهي أن هذا النهج ال يركّز فقط على المحتوى رغم أهميتـه،  

فردة للموضوعات أو المجاالت العلمية أو بل إنّه يعطي أهمية متساوية للعمليات والمهارات المت

  .(Gardner, 1993a, p.31) فةالحقول المختل

فقد استخدم نهج النظم المتداخلة في نواح كثيرة وعلى جميع مستويات التعليم من مرحلة 
واستناداً إلـى بـوهم   . حتى أصبح أكثر وأكثر شعبية ،الطفولة المبكرة إلى كلية الدراسات العليا

(Boehm) ولـذلك نجـد    ،فإن المعلمين نادراً ما يدرسون المواضيع األساسية بطريقة متكاملة
  . (Boehm, 2003)صعوبة الفهم الطلبة غالباً ما يعانون 

أن نهج النظم المتداخلة أفضل ما في العالم؛ إذ أنّه مصـمم  " (Boehm)ويضيف بوهم 

فنهج النظم المتداخلة ليس المفضل  ،لالستخدام من قبل الطلبة من الروضة وحتى المراحل العليا
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وتـتلخص  ". فقط وإنما هناك حاجة ماسة له إلضافة دماء جديدة إلى العملية التربويـة برمتهـا  

فهو يركز النظر على  ،أهميته بتغطيتة التخصصات العلمية واإلجتماعية واإلنسانية بشكل متسق

  .(Dowen, 2007. p.2)العالقات المتبادلة بين عوالم المعرفة 

وتعتقد الباحثة أنه علينا إعادة النظر في طرق التدريس المتبعة في فلسـطين والـوطن   

وتضيف الباحثة إننا نرى تدني مستوى التعليم في بالدنا سنة تلو األخرى كما  ،العربي بشكل عام

يظهر جلياً في المؤشرات العالمية ودليل ذلك موقع فلسطين والوطن العربي بـين دول العـالم   

عادل غنيم في . فقد أورد د،منذ عدة سنين وغيره TIMSمثال ذلك مركزنا في امتحانات  علمياً؛

كشف مؤشر جودة التعليم العـالمي الصـادر عـن    " مقالة له حول مؤشر جودة التعليم العالمي

سبتمبر الماضي، عن تدني ترتيب  30في 2016 -2015المنتدى االقتصادي العالمي في دافوس 

فمعرفة هذه النتائج تبعث في نفوسنا .)2015 ،غنيم(" مفي مجال جودة التعلي أغلب الدول العربية

  .وضع التعليمي والتربوي في بالدنا حسب الباحثةليه الإاألسى لما وصل 

دراسات النظم المتداخلـة  (مؤلف  (Dawn Yongblood)واتفق كل من داون يونغبلود

على ) تدريس النظم المتداخلة(مؤلفة  (Laura L. Duerr)دوير.ولورا ل) وتخصصات التجسير

أن المنهجية هي مفتاح النجاح في نهج النظم المتداخلة فال مجال لمنهاج الموضـوع   ،حد سواء

ففي نهج النظم المتداخلة ليس المهم للطلبة تعلّم موضوع واحـد أو   ،الواحد وال الكتب المدرسية

يتم اثراء الطالب بعادات التعلّم مدى  بل المهم هو أن ،حل مشكلة بطريقة متصنعة أو اصطناعية

  . (Jones, 2009)الحياة وكذلك المهارات األكاديمية والنمو على الصعيد الشخصي

وعليه ترى الباحثة أن قيام نهج النظم المتداخلة بتجميع مكونات العملية التربوية بطريقة 

ورغم أنه مرهق في مراحل إعـداده وتنفيـذه فهـو     ،فعالة ومثمرة بما يدعم التعلّم مدى الحياة

فمن مميزاته الطاغية على أي عيب هو  ،يستهلك الوقت والجهد معاً إال انه ممتع في نفس الوقت

قدرته على منح الكثير من المهارات والمعارف والخبرات التي تفضلها الجامعات وأرباب العمل 

  . في وقتنا الحالي ومستقبالً
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النظم المتداخلة سيطور الطلبة ومعلموهم قدراتهم في اإلتصال والتواصل فباستخدام نهج 

  .(Joens, 2009)ة والتفكير الناقد واإلبداعي والقدرات األكاديمية األساسي

فإذا كان األمر كذلك فمن الواجب قيامنا بدراسة أثر هذا النهج على التفكيـر اإلبـداعي   

  .طلبتنا عندوالدافعية نحو التعلّم 

  التفكير اإلبداعي 2:1:2

: المعروف أن التفكير هو إعمال العقل في شيء ما، وهو يتكون من ثالثة عناصر هـي 

العمليات المعرفية المعقدة وعلى رأسها حل المشكالت واألقل تعقيداً كالفهم والتطبيق، ومعرفـة  

وهنـاك أنـواع   . خاصة بمضمون الموضوع مع توافر الميول والرغبات وهي عوامل شخصية

فكير منها التفكير المنطقي وأبسطها أخذ اإلنطباعات، غير أن هناك التفكير اإلبداعي والتفكير للت

 ). 2013بني خالد، (الناقد، وهما أرقى أنواع التفكير 

  مفهوم اإلبداع 3:1:2

اإلبداع هو مقدرة واتجاه وعملية؛ فاإلبداع كقدرة هو تخيل شيء جديد وتوليـد أفكـار   

أو تغيير أو إعادة تطبيق ألفكار موجودة في مواقف جديدة، أما اإلتجـاه  جديدة من خالل الربط 

فهو القدرة على قبول التغيير والتجدد والرغبة في اللعب باألفكار، والمرونة في الرؤية وعـادة  

أما اإلبداع فهو عملية استمرارية البحث التي يقوم . اإلستمتاع بالجيد والبحث عن طرق تحسينه

وعمل دؤوب لتحسين األفكار والوصول إلى حلول من خالل إجـراء تعـديالت   بها المبدع بجد 

كما أن اإلبداع يقسـم إلـى   ). 2007؛ دي بونو، 2013بني خالد، (تاريخية وتعديل في أعمالهم 

األول هو مفهوم اإلبداع على أساس اإلنتاج، والثاني مفهوم اإلبداع على أساس أنه : أربع أقسام

اإلبداع بناء على الموقف اإلبداعي، أما الرابع فهو مفهوم اإلبداع علـى  عملية، والثالث مفهوم 

فيعرف اإلبداع على أنه ) 2005(أما إبراهيم ). 2010اإلمام وإسماعيل، (أساس أنه بيئة مبدعة 

الوحدة المتكاملة لمجموع العوامل الذاتية والموضوعية التي تقود إلى إنتـاج يتصـف بالجـدة    "

  ".ن أجل المجتمعواألصالة والقيمة م
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قدرة " فهو) 1991(نقال عن خير اهللا ) 2013(أما التفكير اإلبداعي كما أورده بني خالد 

الفرد على اإلنتاج إنتاجاً يتميز بأكبر قدر من الطالقة الفكرية والمرونـة التلقائيـة واألصـالة    

  ).1991خير اهللا، " (وبالتداعيات البعيدة كاستجابة لمشكلة أو موقف مثير

إلبتكار فهما كلمتان يعتقد أن لهما الداللة اللغوية نفسـها، ومـن الناحيـة    وا ا اإلبداعأم

العملية فاإلبداع أو اإلبتكار ليسا إال عملية معقدة وخير ما يعبر عنها، ما ورد عـن هـرقليطس   

يست فالعملية اإلبتكارية ل). أنك ال تنزل إلى النهر مرتين ألن مياها جديدة متدفقة من حولك أبدا(

واحدة عندما توجد؛ فليس كل المبتكرين يفكرون الطريقة نفسها في شـتى الميـادين حتـى أن    

الشخص ذاته ال يفكر بالموضوع نفسه بفكرة واحدة إنما تتعدد األفكار فيهـا، وإال لـن يسـمى    

  ).2000؛ المعايطة، 2005إبراهيم، (التفكير ابتكاراً أو إبداعاً 

لتفكير اإلبتكاري ال تمثل قدرة واحدة منفردة إنما هـي  ويرى جيلفورد أن القدرة على ا

الحساسـية  : خليط من القدرات األساسية ضمن قدرة متضمنة لها، أما خليط القدرات فيتكون من

اإلمـام  (للمشكالت وإعادة التنظيم والطالقة والمرونة واألصالة والقدرات التحليليـة والتأليفيـة   

استطاع جيلفورد تحديد نوعين من التفكير، ُأطلق على  كما). 2001؛ دروزة، 2010واسماعيل، 

األول التفكير التقاربي أو اإلجتماعي، إذ يعمل على توجيه النشاط الفكري نحـو حـل واحـد    

وصحيح ومتوقع، والنوع الثاني أطلق عليه التفكير التباعدي ويرتبط هذا أكثر بالقدرات اإلبداعية 

ابـراهيم،  ( لتي تؤدي إلى حلول متعددة للمشكلة الواحدةمن خالل توفير عدد هائل من األفكار ا

  ).2001؛ دروزة، 2006؛ دروزة، 2005

ولكـن السـؤال   وال نُغفل أهمية القدرات العقلية وأهمية تطويرها للوصول إلى اإلبداع، 

  الذي يطرح نفسه، ما العالقة بين الذكاء واإلبداعية؟؟؟

نّونوا القضايا إما باإلبداع أو الذكاء واألسوأ هذه النقطة ناقشها علماء النفس والتربية وع

اعتمدوا  ، بلكان اعتقادهم بالعالقة العكسية، غير أنهم لم يقوموا بدراسة التداخل بينهما من ذلك

في ذلك على ما أظهره الباحثون من تفضيل المعلمين للطلبة األذكياء على الطلبـة المبـدعين،   
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(Weshby& Dawson, 1995) ة عرضوا أدلة غير مرجحة للمستويات العالية رغم أن الطلب

أضف إلى ذلك، أن طبيعة العالقة تمكننا من تعريف الجوانب فـي  . لكال البنيتين) المنخفضة(أو 

وكوغـان   ومثال ذلك ما اقترحـه والـتش   ،كال البنيتين التي تم تجاهلها في الصفوف التقليدية

)(Wallach &Kogan  وهم من أن الطلبة ذوي المستويات العالية من اإلبداعية هم األقل ذكاء

األكثر سلبية في الصفوف التقليدية من الطلبة األقل ذكاء واألقل ابداعاً، وبالتالي يترتب على هذه 

وقد دعمت . المالحظات آثاراً كبيرة في بناء المناهج واعتماد أساليب تقييم مختلفة في الصفوف

حظات بشكل كبير عدداً من األبحاث الالحقـة ومـن هـذه األبحـاث مـا قـام بـه        هذه المال

  . (Beghetto, 2006, 2007; Brandau et al., 2007)بغيتو

ترى الباحثة أن غاية التدريس أوسع بكثير مما يصبو إليه التعلـيم   ،وفي ضوء ما سبق

يقتصر على مجـرد معلومـات   ويحاول تحقيقه، فالتدريس يعني التربية بمعناها الواسع؛ فهو ال 

نّما التدريس بعامة والتدريس اإلبداعي بخاصة هو إعداد الفـرد  إومعارف كما هو حال التعليم، 

؛ 2005ابـراهيم،  (للحياة، فمن خالله تتم عملية تربية العقل والشخصية والوجدان والضـمير  

التدريس لن يمكّـن مـن   ، وترى الباحثة أيضاً أن اعتماد األساليب التقليدية في )2000دروزة، 

  .تخريج طلبة مبدعين قادرين على إحداث نقلة نوعية

غاية التدريس اإلبداعي تتمثل في جعل الفرد عضواً عامالً وكامالً في  ، فإنوباختصار
مجتمعه، وتعويده على اإلعتماد على ذاته، من خالل تنمية ملكاته العقلية والذهنية وتقوية إرادته 

الجسمية والعقلية والنفسية وإكسابه مقومات الخُلق القويم واإلستمتاع بالحيـاة   واإلهتمام بصحته
  ).2005ابراهيم، (

  عناصر اإلبداع 4:1:2

أن يحدد القدرات األكثر ارتباطاً بنوع التفكيـر  ) (Torrance, 2008aاستطاع تورانس

إبـراهيم،  (شـكالت  التباعدي أو اإلبداعي وهي؛ الطالقة، والمرونة، واألصالة، والحساسية للم

، )2002؛ جروان، 2013بني خالد، (لهذه القدرات ) التوسع(، كما يمكّن إضافة التفاصيل)2005

  :ويمكن توضيح هذه القدرات كاآلتي
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وتتمثل أهميـة  ). Torrance, 2008a(وتعتمد على اإلنتاج الغزير من األفكار : الطالقة •

القيـام بأبحـاث    ومن أهم مجاالت تطبيقها تدريسها أنّها تمثل الجانب الكمي في اإلبداع،

ومشاريع إبداعية مدرسية ككتابة القصص والروايات، واتخاذ القرارات بالمشكالت العديدة 

، وتحوي عدة )2002؛ السرور، 2013؛ بني خالد، 2007قطامي ومشاعلة، (المطروحة 

وطالقـة التـداعي   عوامل أيضا حسب جيلفورد وهي الطالقة اللّفظية والطالقة الفكريـة  

 ).2002؛ جروان، 2010اإلمام وإسماعيل، (وطالقة األشكال 

وتتمثل بقدرة الفرد على تغيير الزاوية الذهنية ومدى تقبله للصورة الجديدة وهي : المرونة •

 ,Torrance(تحتاج إلى توفر كم من المعلومات تساعد على تحديد مداخل مختلفة للمشكلة 

2008a ،تتمثل أهمية تدريسها في زيادة الخيـارات عـن طريـق    ، و)2007؛ دي بونو

التحرك إلى ما هو أبعد من النصائح التقليدية، والسماح للمتعلمين باإلطالع على وجهـات  

النظر األخرى، إضافة إلى زيادة قدرة المتعلم على تغيير اتجاه تفكيره من وقـت آلخـر   

: أما مجاالت تطبيقها فهـي . اعكجزء من التفكير التشعبي وهي تمثل الشق النوعي لإلبد

القيام باإلرتجال الفكري عند عدم توفر التفكير التقليدي، والقيام بأسلوب حل المشـكالت،  

األعسـر  (كما أن لها أشكاالً هي المرونة التلقائية والتكيفية، ومرونـة إعـادة التعريـف    

 ).Torrance, 2008a؛ 2013؛ بني خالد، 2005وأخريات، 

 ,Torrance ;(القدرة على إنتـاج األفكـار المتميـزة غيـر التقليديـة      وهي :األصالة •

2008a ،وتتمثل أهمية تدريسها في ضـرورة  ) 2002؛ السرور، 2010االمام واسماعيل

أما . فهم الطالب واستيعابه لألمور بعمق وأصالة ينتج عنه البحث عن أفكار اصيلة أيضاً

وجية جديدة أو اختراع آلة جديدة، أو تأليف مجاالت تطبيقها فتتمثل في إيجاد وسيلة تكنول

قصة قصيرة جديدة أو كتابة طرائف جديدة، وتختلف األصالة عن الطالقة بأنّها ال تشـير  

إلى كمية األفكار اإلبداعية بل تهتم بنوعيتها، وعن المرونة بأنها ال تشير إلى نفور المتعلم 

 ,Torrance(ر ما يفعلـه اآلخـرون   من تكرار تصوراته شخصياً، إنّما النفور من تكرا

2008a ،2002؛ السرور، 2013؛ بني خالد .( 
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وهي القدرة على تجميل الفكرة وزخرفتها والمبالغة ): التفاصيل أو التفصيل الزائد(التوسع  •

في تفصيلها والتعبير عنها بإسهاب، وتكمن أهميتها في التدريس بتمكين الطلبة من تحسين 

تنظيمها وترتيبها، وإضافة مزيداً من التفاصيل إليها كنـوع مـن    وتطوير األفكار وإعادة

أما مجاالت تطبيقها فتتجلى عند التخطيط إلقامة حفلة بتفاصيلها، وقراءة . التفكير التشعبي

؛ 2002؛ جروان، Torrance, 2008a(قصة خيالية وإعطاء تفاصيل كثيرة عن جوانبها 

 ).2005األعسر وأخريات، 

وهي القدرة على التعرف على مواطن الضعف أو النقص أو فجوات : تالحساسية للمشكال •

في الموقف المثير كما عرفها جيلفورد، وتنتمي إلى عامل التقويم في التكوين العقلي الذي 

 ).2010؛ االمام واسماعيل، 2002؛ جروان، 2001دروزة، (اقترحه جيلفورد 

المشاريع الريادية في كلية األعمال عالمة نفس ورئيس قسم (كما وأضافت تيريزا أمبايل 

حيث زودت الموضوع بأحد أبسط األطرِ وأكثرها شمولية حتى اآلن، كما هو ) بجامعة هارفارد

مبين في الشكل التالي الذي يوضح نمو اإلبداع من خالل احتشاد ثالث مكونات، وهي المعرفـة  

  :والتفكير اإلبداعي والدافعية، حيث تعرف

 .كل فهم ذو صلة بالفرد يمكنه استحضار العمل الخالق بأنها: المعرفة .1

يتصل بكيف يتعامل الناس مع المشكالت ويعتمد على الشخصية والتفكير : التفكير اإلبداعي .2

 .واسلوب العمل

وهي بشكل عام تعد مفتاح اإلنتاج اإلبداعي، ومن أهم محفزاتها الجوهرية الشغف : الدافعية .3

 .(Adams, 2005; p. 4-5)واإلستمتاع بالعمل نفسه 
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  مكونات اإلبداع الثالثة )1(شكل 

، فقد وجب على المربين )اإلنسان(حيث تعتقد الباحثة أن محور عملية التعليم هو الطالب 

والمعلمين متابعة ما يستجد في ساحة العلم والمعرفة، ومنها النظريات الحديثة في التعلّم، كنظرية 

بد أيضاً من دراسة عقل الطالب وكيفية معالجته للمعلومات، كما أن معرفة التعلّم الدماغي، وال 

الذروة التي يتفتح فيها ذهن الطفل للعلم والمعرفة وربطها بخصائص المتعلّم النفسية فـي هـذه   

  .الفترة ما هي إال مفاتيح التعليم والتعلّم اإلبداعي

  نظرية التعلّم المستند إلى الدماغ 5:1:2

ن دماغ الطفل يعمل منذ اليوم األول لوالدته في اإلكتشاف والربط واالستدالل فقد ثبت أ

ويكون في مختلف مراحله تعميمات استند في إنشائها إلى خبراته  على المحيط وما يجري أمامه،

وفي التفاعل مع محيطه، وتصل فترة الذروة لعمل الدماغ في المرحلة العمرية ما بين سن الثانية 

ية عشر من سني عمره األولى؛ وتدعى هذه الفترة بنوافذ الفرصة، حيث يكون معدل وحتى الحاد

للجلوكوز ضعفي  -من األطفال في هذه الفترة موهوبون% 99-استهالك دماغ الطفل الموهوب 
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استهالك الدماغ له عند البالغين ثم بعد ذلك يبدأ بالهبوط حتى يصل إلى معدله الطبيعـي عنـد   

سنة، كما أن هذه السنوات تزودهم بفرصة سانحة فريدة مـن نوافـذ    17-16البالغين في سن 

  ).2007قطامي و مشاعلة، (الفرصة واستثمار وقت التعلّم 

الصـورية  (أيضا لكل فرد منا تمثيالت ذهنية مفضلة يستجيب لها بشكل أكبـر وهـي   

المعلّـم لهـا واسـتخدام     وتسهم في عملية التعلّم والتعليم من خالل إدراك) والسمعية والمعرفية

استراتيجيات تساعد على تكوينها، ففي التدريس التقليدي؛ يكون المعلم محور العملية التعليميـة  

والمسيطر عليها، بينما في اإلبداعي يتشارك المعلّم مع الطالب في تبادل الخبرات ويتعلّم كّل من 

ربه الشخصية وال تفسيراته عليهم، اآلخر، ويكون مسيراً وموجهاً لتعلّم الطالب وال يفرض تجا

وأما الطالب في التدريس التقليدي، فهو المفعول به وليس الفاعل، أي هو المستقبِل للمعلومـات  

دون المشاركة في إنتاجها، ودوره سلبي ومتقوقع على ذاته، متسمراً في مقعـده بـال حـراك،    

هو المحور للعملية، والمشارك في ويكون منتظراً لألوامر، غير أنه في التدريس اإلبداعي يكون 

اختيار المواضيع، والمتفاعل النشط، المتعلم ذاتياً، والمتحرك في صفه حركـة مدروسـة ذات   

  ).2013بني خالد،  ؛2000دروزة، (هدف، فهو بذلك المسيطر على عملية تعلّمه الذاتية 

المحاضـرة  أما بالنسبة لطرائق التدريس، فقد اختلف الوضع من مجرد استخدام لطرق 

وطرح األسئلة التي تحتمل إجابة محددة، فهي تهمل األنشطة، ومهـارات البحـث، والقـراءة    

إلـى  ) 2010الفرماوي، (واالطالع، وإبداء الرأي، والمناقشة، كما يحدث في التدريس التقليدي 

ر استخدام أساليب متنوعة تحث على التفكير والتجريب والتطبيق، كأسلوب حل المشكالت والتفكي

  .(Dırney, 2001)الناقد 

ن انتقال العالم من عصر الصناعات إلى عصر المعلومات، تتطلّب التحـول مـن   أكما 

وال يتم هـذا  . اإلعتماد على الحقائق والمهارات األساسية إلى اإلعتماد على معالجة المعلومات

اإلمام وإسـماعيل،  (فكير التحول إلّا بتوفير مدارس تكون أولوياتها تعليم المستويات العليا من الت

2010(  
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إن التدريس اإلبداعي في أساسه يمثل نشاطاً يعكس ما يجب أن يقوم به الطالب لتحقيق 

المعلومة وبنائها بنفسه، وبطريقته الخاصة التي تكسبها معنى يتواءم مع بنيته المعرفية ويعالجها، 

ي قدراته ويطلـق طاقاتـه الكامنـة    مستثمراً كل إمكاناته المعرفية واإلبداعية وذلك يكسبه ثقة ف

  ).2005ابراهيم، (

وترى الباحثة أن معرفة كيفية عمل الدماغ بأفضل الطرق يسمح للمربين بإنشـاء بيئـة   

تمكّن الطالب من النجاح في التعلم بأكبر احتمالية، ويتأتى ذلك من خالل دراسة الدماغ وتركيبته 

 Brain-based learning(له نظرية التعلم الدماغي وآلية قيامه بعملية التفكير؛ وهذا ما تطرقت 

theory.(  

إلى تركيب الدماغ ووظيفتـه، فطالمـا أن   ) نظرية التعلم الدماغي(وتستند هذه النظرية 

الدماغ لم يمنع من إنجاز عملياته الطبيعية فإن التعلّم سيحدث، هذه النظرية يـدعمها كـل مـن    

 )Cognitive Science Psychology(معرفـي  أبحاث علم األعصاب وأبحاث علم الـنفس ال 

  ).2010؛ دودج وهيرومن، 2007قطامي ومشاعلة، (

ففي تسعينيات القرن الماضي ظهرت نظرية جديدة في التعلم المستند إلـى الـدماغ، إذ   

يعتقد جينسين أن التكنولوجيا مهدت لظهور هذه النظرية، ويرى جينسين أنها نظام بحد ذاتهـا،  

، فقد تم اشتقاقها من أنظمـة متعـددة   نظم متداخلةاً معد مسبقاً إنّما هي اتجاه فهي ليست تصميم

، ونقـالً عـن   )الكيمياء وعلم األعصاب وعلم النفس والهندسة الوراثية واألحياء والتكنولوجيا(

 Learning with brain)جينسين تعرف نظرية التعلم الدماغي بأنها التعلم مع حضور الذهن 

in mind) ود االستثارة العالية والواقعية والمتعة والتشويق والمرح والتعـاون وغيـاب   مع وج

التهديد وتداخل األنظمة في العملية التعليمية، وغير ذلك من خصائص التعلّم المتناغم مع الدماغ 

  ).2011محمد، (

نا النظرة إلى الطرق التي يتعلم فيها دماغ" وباكيون بتعريفها على أنها  حيث قام بوليتانو

  ).32، ص 2007قطامي ومشاعلة، " (بشكل أفضل
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تعتقد نظرية التعلم الدماغي، أو باألحرى علماء األعصاب، أن دور علم األعصاب في 

وترى ). 2001جينسين، (التعرف على كيف يتعلم المتعلم هي أقوى وأقرب من دور علم النفس 

ن العلوم الفسـيولوجية والبيولوجيـة   الباحثة أنهم ال ينكرون فضله إال أنهم يرون أن التكامل بي

  .والعلوم السيكولوجية هو الطريق لتنمية اإلبداع في التعلّم والتعليم

إن تعلّم الدماغ من خالل الشقين األيمن واأليسر ليس باألمر الجديد، إال أن الجديد فـي  

أنّه ال  هيرمان فيرى ؛الموضوع يتمثّل بالتركيز على آلية تطوير أساليب التدريس وفقاً للنظرية

وأساليب التدريس لتشتمل  بد أن يقوم السيكولوجيون والتربويون بإعادة النظر في تخطيط المناهج

على أنشطة تعليمية وخبرات لصالح األفراد ذوي النصف األيمن للدماغ؛ ألن معظـم األنشـطة   

اد تحليليون منطقيون والمناهج تصمم ألفراد النصف األيسر، وذلك أن أفراد الشق األيسر هم أفر

يعتمدون على المحسوس غير متشعبين، حيث يركزون على عمل واحد فهم منظّمون ومرتبون 

يدركون العالم من خالل تحليله وربط الجزء بالكل، ويرون العالم خطاً (يفضلون الشرح اللفظي 

الحـدس  أما أصحاب الشق األيمن فهم أشخاص خياليون حـالمون يعتمـدون علـى    ). تتابعياً

واألحاسيس وهم أيضاً كليون يحاولون الحصول على فكرة عامة، يفضلون المجردات يستطيعون 

يـدركون  (تمييز األشكال المعقدة، ويرتجلون مما يعطون من معطيات ويفضلون الشرح المرئي 

، ومن )2007قطامي ومشاعلة، ) (النماذج الكلية ويستجيبون لها أوال ثم يربطون األجزاء بالكل

الجدير اإلشارة إلى أن نصفي الدماغ ال يعمالن منفصلين إنّما يكمل أحدهما اآلخر وهذا التكامل 

. هو ما يكسب العقل القوة والمرونة، ولكن ال بد أن يسود عمل إحدهما على اآلخر في كل فـرد 

مـن أن  وهذا األمر في كل البشر، ومنهم المعلمون كما المتعلمون، وقد تنشأ مشكالت التعلـيم  

معلماً من أصحاب الجانب األيسر يعلّم طلّاباً من أصحاب الجانب األيمـن والعكـس صـحيح    

  ). 2007قطامي ومشاعلة، (

تأتي الدراسة الحالية بصدد البحث عن أثر استخدام إحدى طرق التدريس، أال وهي نهج 

النظم المتداخلة على اإلبداع، وحتى تُجنى ثمار التدريس البد من رؤيـة نتاجاتـه علـى أرض    
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الواقع، وطريق هذا الهدف إنّما يمر من خالل عملية التفكير التي يشترك فيها المعلم والطالـب  

  .اءعلى حد سو

  نظريات التكامل في الفن  6:1:2

على نظرية تكامل الفنون في التربية، فقد تـم استكشـاف   النظم المتداخلة نهج وم هذا يق

م في اليونان القديمة، إذ ذكـر  .نظرية تكامل الفن في التعليم في وقت مبكر من القرن الرابع ق

 ;Cox, 1981, p.6)أفالطون أن األشكال الفنية ينبغي أن تستخدم كأساس للطـرق التعليميـة   

Ewens, 1992, p.2).  

 ,Gardner) خالل األبنية اإلجتماعية والتحقيقات والطرق التعبيريةفالطلبة يتعلمون من 

2011; Tanner, 2005)   أيضا نظرية الوسـاطة)or Clinical Anthropology Theory( 

في الفنون التي وضعها البروفسور جان المتخصص في اللغويات والدراسات الثقافية في جامعة 

فرنسا وزمالؤه، التي تقوم على أساس إكلينيكي في علوم الثقافات؛ القائم علـى توسـيط   -رينييه

  .عالقة البشر بطبيعتهم

  بيئة من خالل نظرية الوساطة بأن البشر يكونون حساً بال) Ewens, 1992(يشرح إيفان 

إذ يوجد تشابه بـين نظريـة الـذكاءات    ، ألعرافواالمجتمعات وتاريخها واألدوات والعالمات 

) إطـارات (بنشـر نمـاذج    (1983)المتعددة لغاردنر ونظرية الوساطة؛ حيث قام غاردنر عام 

العقل، حيث قدمت آراء متعددة حول الذكاء البشري وأنّه ينطوي على مجموعة من المهـارات  

بأطر لم تكـن   جديدة تتمكّن اإلنسان من حل المشكالت، وخلق منتجات وصياغة مشاكالالتي 

  .(Mallery, 2000; p. 14)مستخدمة من قبل 

  :وهذه الذكاءات هي

، )المكـاني (، وذكاء إدراك الحيز )المنطقي(، والذكاء الحسابي )اللغوي(الذكاء الكالمي 

حركي، والذكاء الموسيقى، والذكاء االجتماعي والـذكاء الشخصـي، الـذكاء    –والذكاء الجسمي

  .)(Gardner, 2011الطبيعي؛ حيث يشتمل على الذكاء األخالقي، وذكاء صراع البقاء 
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ى أن عالقة البشر بالبيئة الطبيعية هي عالقة وساطة السـتيعاب  وتقوم نظرية جان عل

تجاربهم الشخصية الناتجة من النهج العلمي بدالً من النهج الثقافي، وعليه فقد اختتم بأن البشـر  

، كما أضاف إيفان أن الفـن هـو   (Ewens, 1992; p. 2-17)توسط أنشطتها من خالل الفن 

أن الفـن هـو شـكل     بافتراض(Ewens, 1992; p.11)لياً القدرة العقلية لتوسيط األنشطة عم

  (Eisner, 1991; Gardner, 2011)أساسي من عقالنية اإلنسان

بعمـل   (1983)عام  (Frames of Mind)كما وقام جاردنر في كتابه إطارات العقل 

 & Caine)، وكـذلك  )(Gardner, 2011عالقة بين وظائف الدماغ والنماذج الحديثة للتفكير

Caine) في كتابهما(Teaching the Human Brain)  وضعا رابطاً بين وظائف العقل وطرق

حا المفاهيم التربوية التي اشتملت عليها نظرية التعلّم المستند إلى الدماغالتدريس الصفّي، ووض 

(Caine & Caine, 1991)  ــتعلم لإلتقــان ــتعلّم ، و)(Mastery learningوال أنمــاط ال

)Learning Styles( ، والذكاءات المتعددة)Multiple Intelligences(الـتعلّم التعـاوني   ، و

)Cooperative Learning( ــة ــاة العملي ــتعلّم )Practical Simulations(، والمحاك ، وال

 Problem-Based(، والتعلّم من خالل حل المشكالت )Experiential Learning(التجريبي 

Learning( والتربية الحركية ،)Movement Education(. 

ووضح جينسين ارتباط نظرية التعلّم الدماغي بالفن من خالل نظريـة الفـن الشـاملة    

، وما يمثله الفن مـن  (Comprehensive Art Based Brain Theory)المستندة إلى الدماغ 

الذي يحتـاج   م في هذه النظرية؛ حيث اعتبر أن الفن يطور النظام العصبي لإلنسانأساس للتعلّ

وسنوات حتى يضبط بدقة، وقال أن الفائدة من دراسة الفن عندما تظهر سـتتناثر علـى    لشهور

الشخص كألوان من الطيف؛ فمن المهارات الحركية إلى اإلبداع وفي النهاية سيؤدي إلى تطوير 

  ).Jensen, 2001; p.1(التوازن العاطفي 

حالياً، إنما هي تيارات هوائية وتعتقد الباحثة أن نظام التربية والتعليم وما عليه المناهج 

عاتية تقتلع األطفال من أحضان التربة التي هي بيئتهم الطبيعية، لتلقي بهـم فـي الصـحاري    
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وإلتمام عملية اإلصالح هذه البـد  . القاحلة، غير مزودين بما يضمن لهم الحياة في هذا الجفاف

  .من تدشين ركن أساسي في العملية التعليمية أال وهو الفن

 )(Arts with the Brain in Mindفـي كتابـه   ) Jensen, 2001( د بين جينسينفق

  :وهي كاآلتي األسباب التي دعت إلى اعتبار الفن مادة أساسية في المدارس،

• ر الجهاز العصبي لإلنسانالفن يطو.  

الفن يستخدم كافة أجزاء الدماغ وليس الشق األيمن فقط كما كان معتقد سابقاً؛ فـاذا كانـت    •

 . للغة مثالً تشغّل مراكز معينة في الدماغ، فإن الفن يفعل كافة المناطق في الدماغا

الفن يخدم احتياجات ضرورية في المجتمع، من ثقافة المجتمـع المحليـة إلـى مهـارات      •

 .الخ... اجتماعية وقيم وأساليب تفكير وحل للمشكالت وإبداع

التعلّم أو التعليم، كمـا ال يسـبب هبوطـاً فـي     الفن ال يحمل مخاطر للتعليم، فهو ال يعيق  •

عالمات الطالب أو قدراتهم التحصيلية، بل على العكس فهو يتكامل مع المواد أو الوحدات، 

 .إنّه على أقل تقدير يحمل بعض الفوائد للطلبة

الفن شامل، فله القدرة على جعل كل األفراد منهمكين في العمل، كما أنّه ال يحوي حـدوداً؛   •

 .األعراق واألجناس والديانات والثقافات تمارسه فكل

الفن يحمل قيم البقاء؛ فهو من حفظ الثقافة ومكّن من معرفة العصور الغابرة، وهو وسـيلة   •

 .اتصال حضارية بين األمم والشعوب

الفن واسع النطاق؛ فكما العلوم تشمل األحياء والكيمياء والفيزياء واإللكترونيات فكذلك الفن  •

اق واسع حتى إن كل مجال من مجاالته له نطاقات واسعة؛ فالموسيقى تحوي التوزيع له نط

الخ، أيضاً الفنون البصرية تشتمل علـى الرسـم والـديكوباج    ..والغناء والتلحين والتأليف

الخ، وكذلك الحركات الفنية القائمـة  ...والتصوير الفوتوغرافي والجرافيك وصناعة األفالم
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ثل الرقص، الدراما الرياضة، كاليوغا والرقص اإليقاعي والتاي تشي على التعليم الجسدي م

  .الخ؛ فحري بنا القول أن الفن أوسع نطاقاً من العلوم..وحركات التمطّط، واألشغال الحرفية

لى اإلبداع أمر يستحق البحث؛ إوترى الباحثة أن اتباع نهج النظم المتداخلة في الوصول 

شمول على نطاق واسع وغنى وقدرة على تطوير الجهاز العصـبي  فما تتميز به مادة الفن من 

لتحقيق األهداف ) ذي المعنى(لإلنسان، وفقاً لنظرية التعلم الدماغي التي تؤكد على وجوب التعلّم 

المنشودة، لعصر تعددت فيه طرق الحياة، وتنوعت فيه وسائل االتصال، والتكنولوجيا، وتناثرت 

فالحدود الفاصلة بين علم مـا وعلـم آخـر    . دبية بطريقة متداخلةفيه التخصصات العلمية واأل

أصبحت شبه معدومة، وبين مادة وأخرى تكاد ال تذكر، وهكذا ال بد من تـوفّر نهـج مناسـب    

وهذا األسلوب هو نهج الـنظم  . يضمن تحقيق التعلّم ذي المعنى واستثارة التفكير وتحدي العقل

ية التعلّم الدماغي وما ورد فيها من أسس ومبادئ، ودمجهـا  المتداخلة؛ وأعتقد أن استغالل نظر

مع نهج النظم المتداخلة الحل األمثل للوصول إلى فهم أعمق وتنمية قدرات عقلية فوق معرفيـة  

وتمكين الطلبة من الوصول إلى اإلبتكار واإلبداع وربط المعارف والمداخل المختلفة للعلوم كافة 

من فهم الحياة ومن المهارات الالزمة لتحقيق الفاعلية واإلنتـاج  ببعضها البعض بطريقة تمكّنهم 

  .ه كثير من القيم وأساليب الحياةوالمواطنة الصالحة في عصر تغيرت وتبدلت في

  الدافعية 7:1:2

ليه العلماء والتربويون في مجمل النظريـات واألبحـاث   إترى الباحثة أن كل ما يسعى 

في التدريس يتمحور حول تطوير قـدرات المتعلمـين العقليـة    والطرق الحديثة التي يبتكرونها 

وال يتحقق هذا بدون توفّر هدف يسعى المتعلمون للوصـول   ،والفكرية وشحذ هممهم نحو التعلّم

هذه العملية التي تبدو لنا بالوهلـة األولـى عمليـة     ،أو نشاط ينخرطون فيه بجّل حواسهم ،إليه

أو التفكيـر   ،على اإلطالق؛ أن تدفع شخصاً للقيام بعمل ما غير أنّها من أعقد العمليات ،بسيطة

، فالدافعيـة إذن فهـي الطـرق    إنًما هو بنظري معجزة تستحق الوقوف عنـدها  ،بموضوع ما

ع نحو تحقيق هدف مـا أو اإلبتعـاد   بنشاط ما أو التطلّ البيولوجية والنفسية التي تمكّن من القيام
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 عليـه، فكلمـا زادت الدافعيـة ازداد النشـاط ودام    شـدة اإلقبـال أو المثـابرة     محددة، عنه

)Lieury&Fenouillet, 2000.(  

فاألشخاص منخفضي الدافعية يكون تحصيلهم أقل من طموحاتهم العادية مقارنة بمرتفعي 

 ,Santroch)الدافعية الذين يعملون بجدية أكثر من غيرهم وبهذا فهم يحققـون نجاحـاً أكثـر   

2003).  

خـارجي وداخلـي، يتجاذبـان    : العملية غالباً تنقسم إلى شـقين وترى الباحثة أن هذه 

  .الشخص، غير أن الدافع الداخلي أقوى وأشد أثراً على اإلنجاز

فالدافع الداخلي عبارة عن طاقة داخلية وتوجيه ذاتي نحو القيام بعمل منبعث من الرغبة 

للقيام به مـن أجـل    فالشخص يقوم بالوظائف من أجل شخصه وذاته غير مدفوع ،الذاتية لذلك

يكون الناتج لهـذه العمليـة إدراك    وبهذا ،ثواب أو تقدير اآلخرين فيحصل على اللذة واإلشباع

بينما الدافعية الخارجية يكون  ،الكفاءة والعزم الذاتي ومما يدفع األفراد نحو إنجاز مختلف المهام

فهو غالباً يقوم باألعمال ليس مـن   ،مصدرها طاقة خارجية توجه أداء الفرد وتحثّه على العمل

و من أجل الحصول علـى حـوافز   أأجله بل من أجل اآلخرين طمعاً في تقديرهم واعترافهم به 

وغالباً ما يكون أصحاب هذه الدافعيـة   ،خارجية ومكافآت وعالوات وترقيات أو لتجنب العقاب

فهـم بانتظـار    ،فأداؤهم مرتبط بعوامل وظروف خارجيه ،منضبطون من الخارجو محكومون

مكافئة اآلخرين مما يجعل تعلمهم سطحي؛ فالشخص هنا مسلوب اإلرادة فهو يعمل إذا قدم لـه  

  ).2008 ،بن يوسف(الثواب أو إذا طلب منه ذلك تجنباً للعقاب 

  الدراسات السابقة  2:2

تتناول الباحثة في هذا الفصل عدداً من البحوث والدراسات السابقة التـي لهـا عالقـة    

  :ضوع الدراسة، وقد قسمت الباحثة هذه الدراسات إلى ثالثة أمحاور هيبمو

 .دراسات تتعلق بنهج النظم المتداخلة •
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  .دراسات تتعلق بالتفكير اإلبداعي •

  دراسات تتعلق بالدافعية  •

  دراسات تتعلق بنهج النظم المتداخلة 1:2:2

 Enhancing Interdisciplinary)بعنوان ) Park & Mills, 2014(دراسة بارك وميلز 

Learning with a Learning Management System)  

قدمت تقريراً عن نتائج فحص تصورات الطلبة حول الدورة التي تستخدم نهـج الـنظم   

بنظـام  (المتداخلة في تدريس تكنولوجيا المعلومات والتصميم المرئي من خالل المودل ممـثالً  

فـي جامعـة    لية تكنولوجيا المعلومات وكليـة الفنـون  ؛ وهو عمل تعاوني بين ك)إدارة التعلّم

(Queensland University of Technology) ويقوم على توظيف نهـج الـنظم    ،بأستراليا

دارة األعمال لتكنولوجيا المعلومات في إو) Graphic Design( المتداخلة في الجرافيك ديزاين

بيع تذاكر على اإلنترنت بتطبيق واجهة وكان التحدي متداخل النظم تطوير نظام  مهمة تعاونية،

ويب مناسبة، من خالل استخدام ثالث تخصصات مختلفة؛ مبادئ التصميم المرئي، ومهـارات  

لـذلك   ةاناإلسـتب  تواستخدم. ونظريات التسويق لألعمال التكنولوجية تطوير أنظمة الشبكات،

الدورة المشكلة حديثاً، كانت الهدف، بحث فيها المؤلفون تصورات طلبة السنة األولى المسجلين ب

معلمـاً،  ) 13(طالباً في السنة األولى الجامعية يشرف علـيهم  ) 376(عينة الدراسة مكونة من 

اعتمدت المنهج التجريبي لمناسبته لموضوع البحث، وأشارت النتائج إلى أن المتعلمين يفضلون 

وتدخّالته في البيئة اإلفتراضية نماذج اإلشراف الذاتي والعمل التعاوني فضالً عن حضور المعلم 

  . عبر اإلنترنت

ــيتا  ــة أتش ــوان (Accetta, 2013)دراس  Singing for the Actor: An)بعن

Interdisciplinary Approach to Musical Theatre Training). 

استخدام نهج النظم المتداخلة في تدريس موسيقى المسـرح للطلبـة   هدفت الدراسة إلى 

،حيث يقوم التدريس التقليدي لهذا النوع من الموسيقى على ثالثة ركائز أساسية منفصلة والممثلين
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نظرية الموسيقى، وقواعد الغناء الفردي، والغناء اإلستعراضـي؛ بحيـث يشـكّل    : وهي) مواد(

وقامت الباحثة بتصميم وحدة نهج النظم المتداخلة بعنـوان   صعوبة للطلبة في عملية ربطها معاً،

تقوم على ربط هذه المكونات بطريقة فعالة ذات معنـى، مـن خـالل نظريـة     " للممثلالغناء "

والتمثيـل، بحيـث   ) Estill Voiceوبخاصة التدريب على نظام (الموسيقى واإلنتاج الصوتي 

. يتمكّن الطالب من الربط بين هذه المهارات ليكون قادراً على سرد قصة من خالل غناء مميـز 

طالباً قد أنهوا عامين كاملين في صفوف التمثيل فـي جامعـة   ) 16(من  وتكونت عينة الدراسة

) 15(للبرنامج التجريبـي الـذي صـممته    وكانت الفترة الزمنية (VCU)فرجينيا كومونويلث 

وأظهرت نتـائج البحـث   . اسبوعاً، استخدمت خاللها المنهج التجريبي لمالءمته متطلبات البحث

ى دمج مكونات البرنامج بطريقة مميزة وفعالة، بدا قويـاً فـي   تطوراً جلياً في قدرات الطلبة عل

أدائهم المسرحي ودافعيتهم لهذا األسلوب وتعبيرهم عن قدرتهم على الربط غير المسبوق بـين  

 .هذه المكونات التي تم تدريسها بطرق منفصلة في خمس جامعات أخرى

 An Interdisciplinary Approach in the)بعنوان (Suraco, 2006)دراسة سوراكو

Art Education Curriculum)  

) Interdisciplinary(هدف الدراسة التعرف إلى كيفية توظيف نهج النظم المتداخلـة  

في تعليم التربية الفنية داخل الغرفة الصفية، وإلى معرفة آراء المعلمين بنهج النظم المتداخلـة،  

وتكونت عينة الدراسة من فريق من . التعلّم من خاللهودافعيتهم الستخدامها ودافعية الطلبة نحو 

كما تكونت العينة التي جرت عليها التجربة من طلبة الصف . المعلمين واإلداريين في مدرستين

وقد استخدم المنهج . السابع والصف الثاني، وتم أخذ مالحظاتهم وتوجهاتهم نحو النهج المستخدم

قامت الباحثة باختيار أربـع وحـدات مـن الوحـدات      حيث الوصفي لمالءمته لطبيعة البحث،

بما يناسب المرحلـة   المصممة للبحث وتم جمع المشاهدات والمالحظات من فريق من المعلمين،

والمـنهج   ومتعدد الـنظم،  والنماذج التي تمت مقارنتها كانت؛ نهج النظم المتداخلة، المتوسطة،

لية تدريس الفنون من خالل نهج النظم المتداخلة، وأظهرت نتائج آ. والمناهج المتوازية التكاملي،

  .وزادت دافعيتهم للتعلّم والتعليم آراء إيجابية من قبل المعلمين والطلبة،
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 Interdisciplinaryبعنـوان  ) (Ivanitskaya et al., 2002دراسة انفنتسكايا وآخرين 

Learning: Process and Outcomes  

فـي تعلـيم مجموعـة    ) Interdisciplinary( هدفت الدراسة إلى استكشاف نهجحيث 

مختلفة من التخصصات من خالل منظور موحد لمشكلة أو قيمة أو قضية، وأثره على تشـكيل  

طالبـاً مـن   ) 25(وتكونت عينة الدراسة مـن  . لتعلّم الطلبة البالغين مجتمعات داعمة ومعززة

فـي   (Central Michigan University’s (CMU))تخصصات احترافية مختلفة بجامعـة  

شهراً،  20برنامج الماجستير للفنون في العلوم اإلنسانية وذلك بالتحاقهم في برنامج تجريبي مدته 

وأظهرت نتائج . وكانت منهجية البحث هي استخدام المنهج التجريبي لمالءمته لمتطلبات البحث

البحث تغيراً جيداً وملحوظاً في أسلوب التفكير الناقد للمتعلمين، والقـدرات فـوق المعرفيـة،    

  .ةوالمعتقدات المعرفية، وهياكل المعرفة التي تمثل األطر المستندة للتخصصات المختلف

) The Interdisciplinaryبعنوان  (Smith &Kidwel, 2000) دراسة سميث وكيدويل

Curriculum: A literary Review and a Manual for Administrator and 

Teachers) 

وقد تمثّل هدف الدراسة الرئيس اإلضافة إلى األدب التربوي لـنهج الـنظم المتداخلـة،    

النظم المتداخلة وغيره من المناهج، حيث يزود المعلمـون   ووضع كتيب يوضح الفرق بين نهج

واإلدارة بكتيب يستخدم كمصدر مرجعي لرفع قدرتهم المعرفية على توظيف نهج النظم المتداخلة 

طالباً وتم ) 18(معلماً و) 36(وتكونت عينة الدراسة من . وآثاره اإليجابية على المعلمين وطلبتهم

لمالءمته لمتطلبات البحث، ولم تظهر النتائج فروقا دالة احصائياً فـي  استخدام المنهج التجريبي 

طالب عن  (12)معلمين، ) 8(واشتملت الدراسة على مقابلة مع مدير واحد، و. كال المجموعتين

اآلثار اإليجابية لنهج متداخل النظم، فكانت النتائج إيجابية على كل من الطلبة والمعلمـين؛ فقـد   

والطلبة أبـدوا سـعادة   . أشاد المعلمون في النهج وأثره على دافعية الطالب نحو التعلّم والتعليم

 .بالتعلّم بهذا النهج
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  دراسات تتعلق بالتفكير اإلبداعي 2:2:2

مدى قدرة منهاج الفنون والحرف على تنمية القدرات اإلبداعية (بعنوان ) 2014( رنصادراسة 

 ).لدى طلبة الصف التاسع األساسي من وجهة نظر الطلبة في محافظة قلقيلية

هدفت الدراسة التعرف إلى مدى قدرة منهاج الفنون والحرف علـى تنميـة القـدرات    

ساسي من وجهة نظر الطلبة في محافظة قلقيلية، وبلغ حجم بداعية لدى طلبة الصف التاسع األاإل

، واسـتخدمت  )352(طالباً وطالبة تم انتقاؤهم بالطريقة العشوائية، استجاب منهم ) 400(العينة 

الباحثة المنهج الوصفي لمالءمته لطبيعة الدراسة؛ واستخدمت اإلستبانة كأداة للدراسة فكانت من 

، وأظهرت النتائج وجود فروق دالـة  لتحليل النتائج (SPSS)ج فقرة، كما واستخدم برنام) 50(

احصائياً في مدى قدرة المنهاج على تنمية القدرات اإلبداعية من وجهة نظـر الطلبـة بدرجـة    

متوسطة، ووجدت فروق بين متوسطات استجابات الطلّاب تُعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث، 

ولم توجد فروق في المتوسـطات   .)100-85(وى ولمستوى التحصيل األكاديمي لصالح المست

  .تعزى لمكان السكن أو دخل االسرة

اتجاهات معلمي الدراسات اإلجتماعية نحو تنميـة مهـارات   ( بعنوان) 2013( العسافدراسة 

 . )التفكير اإلبداعي لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في مديرية تربية عمان الثالثة

اتجاهات معلمي الدراسات اإلجتماعية نحو تنميـة مهـارات    فهدفت الدراسة إلى معرفة

ـ    االتفكير اإلبداعي لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في مديرية تربية عمان الثالثـة، وعالقته

معلماً ومعلمـة،  ) 133(بمتغيرات المؤهل العلمي والخبرة، وتم اختيار عينة عشوائية مكونة من 

لمالءمته لطبيعة الدراسة؛ وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانة  وقد تم استخدام المنهج الوصفي

مجاالت، وهي اتجاهات المعلمين نحو تنمية القـدرات  ) 3(فقرة موزعة على ) 45(مكونة من 

اإلبداعية للطلبة، واتجاهاتهم نحو الكشف عن المهارات اإلبداعية وتحديدها، واتجاهـاتهم نحـو   

شجيعها، وتوصلت الدراسة إلى أن اتجاهات المعلمين نحـو تنميـة   تنمية المهارات اإلبداعية وت

مهارات التفكير اإلبداعي للطلبة كانت إيجابية مع وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهاتهم 
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تعزى للمؤهل العلمي، ولصالح حملة الشهادات العليا، وعدم وجود فروق ذات داللة احصـائية  

  .التفكير اإلبداعي تعزى لمتغير الخبرةالتجاهاتهم نحو تنمية مهارات 

أثر تدريس مادة التربية الفنية باستخدام القصـة، للصـف   (بعنوان ) 2012(دراسة الصليلي 

  )الثامن، في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي والخيال الفني بدولة الكويت

الثامن، في تنمية تقصت الدراسة أثر تدريس مادة التربية الفنية باستخدام القصة، للصف 

مهارات التفكير اإلبداعي والخيال الفني بدولة الكويت، وتم اختيار عينـة الدراسـة بالطريقـة    

وقـد أظهـرت    ،طالب من أفراد مجتمع الدراسة وهم طلبة الصف الثامن) 100( -القصدية ل

التفكيـر   النتائج أن المتوسط الحسابي للطلبة الذين درسوا باستخدام القصة في تنميـة مهـارات  

كان أعلى من العينة الضابطة، وكذلك وجـود  ) الطالقة، والمرونة، واألصالة(اإلبداعي الثالث 

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أداء مجموعتي الدراسة على اختبار التفكير اإلبداعي 

جريبية ، وذلك لصالح المجموعة الت)القصة، األسلوب االعتيادي(البعدي تعزى ألسلوب التدريس 

التي درست باستخدام القصة، كما كان المتوسط الحسابي للطلبة الذين درسوا باستخدام القصـة  

في مهارات الخيال الفني األعلى، وظهرت فروق ذات داللة إحصـائية بـين متوسـطات أداء    

القصة، األسلوب (مجموعتي الدراسة على اختبار الخيال الفني البعدي، تعزى ألسلوب التدريس 

  .لصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخدام القصة) تيادياإلع

فعالية برنامج مقترح في الـذكاءات المتعـددة علـى تنميـة     (بعنوان ) 2011الديب، (دراسة 

  ).التحصيل والتفكير الرياضي لدى طالب المرحلة األساسية بمحافظة غزة

كاءات المتعددة على تنمية هدفت الدراسة إلى التعرف على فعالية برنامج مقترح في الذ

التحصيل والتفكير الرياضي لدى طالب المرحلة األساسية بمحافظة غزة، واستخدم المنهج شبه 

التجريبي الذي يسعى إلى استخدام نظرية الذكاءات المتعددة وتطبيقهـا فـي حـل المشـكالت     

) 122(سـة مـن   الرياضية واإلجابة عن اإلستفسارات وتطور الممارسات، وتكونت عينة الدرا

إحداهما ضابطة واألخـرى تجريبيـة،   ) 61(طالباً موزعين على مجموعتين في كل مجموعة 
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وكانت أدوات الدراسة عبارة عن قائمة مالحظات لتقييم الذكاءات المتعددة واختبار تحصيلي في 

الهندسة الفراغية من كتاب الصف الثاني إلى كتاب الصف العاشر وكـذلك اختبـار فـي     وحدة

حيث أظهـرت  ، للحصول على النتائج اإلحصائية (SPSS) فكير الرياضي، واستخدم برنامجالت

  .فروقاً دالة احصائياً لصالح المجموعة التجريبية

استخدام نظرية التعلم المستند إلى الـدماغ فـي تحصـيل     أثر(بعنوان ) 2011( محمددراسة 

 .)طالبات الصف الخامس العلمي في مادة الفيزياء

الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام نظرية التعلم المستند إلى الـدماغ علـى   هدفت 

طالبة ) 60(تحصيل طالبات الصف الخامس العلمي في مادة الفيزياء، وتكونت عينة الدراسة من 

من طالبات الصف الخامس العلمي، إذ تم توزيعهن بطريقة عشوائية إلى مجموعتين بالتسـاوي  

خرى ضابطة، وقد تم استخدام المنهج التجريبي لمالءمته لطبيعة الدراسـة؛  إحداهما تجريبية وأ

  .فقرة، وأظهرت النتائج تفوق المجموعة التجريبية 25وأعد الباحث فيه اختباراً بعدياً مكوناً من 

طريقة العصـف الـذهني لتـدريس التعبيـر     أثر استخدام ( بعنوان) 2006( السميريدراسة 

 .)بغزةاألساسي لدى طالبات الصف الثامن لتفكير اإلبداعي اإلبداعي في تنمية ا

طريقة العصف الذهني لتـدريس التعبيـر   هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام 

بغزة مقارنة بالطريقـة  األساسي لدى طالبات الصف الثامن اإلبداعي في تنمية التفكير اإلبداعي 

شعبتين دراسيتين منتظمتين في مدرسة بنات الشيخ عجلين التقليدية، وتكونت عينة الدراسة من 

طالبة على مجمـوعتين متكـافئتين تـم    ) 70(، وقسمت العينة البالغ عددها )أ( األساسية العليا

درسـت  ) 35(وأخرى ضابطة وعـددها  ) 35(اختيارهن عشوائياً؛ مجموعة تجريبية وعددها 

بالطريقة التقليدية، وقد تم استخدام المـنهج  التجريبية بطريقة العصف الذهني ودرست الضابطة 

داة تحليل المحتوى للكشـف  أالتجريبي لمالءمته لطبيعة الدراسة؛ وأعد الباحث األدوات التالية؛ 

وبلـغ معامـل ثباتـه    ) الطالقة والمرونة واالصـالة (عن مدى توافر قدرات التفكير اإلبداعي 

لقياس التفكير اإلبداعي وكان اإلختبار مقالياً مكوناً مـن  ) قبلياً وبعدياً(، كما أعد اختباراً )0.91(
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ستة أسئلة رئيسة وتسعة فرعية، و تم قياس مستوى اإلبداع بعد تنفيذ التجربة من خالل برنامج 

(SPSS)ق المجموعة التجريبيةوأظهرت النتائج تفو ،. 

  دراسات تتعلق بالدافعية 3:2:2

ج مدعم بالقصص على تحصيل طالبات الصف العاشر أثر برنام( بعنوان) 2015(دراسة عياش 

 .)األساسي في وحدة الوراثة ودافعيتهن نحو تعلّمها في مدارس محافظة سلفيت بفلسطين

أثر برنامج مدعم بالقصص على تحصيل طالبـات الصـف    إلىهدفت الدراسة التعرف 

العاشر األساسي في وحدة الوراثة ودافعيتهن نحو تعلّمها في مدارس محافظة سلفيت بفلسـطين،  

حيث استخدمت الباحثة اختباراً قبلياً وبعدياً لدراسة تحصيل الطالبات وكذلك استخدمت اإلستبانة 

طالبة في كل مجموعة من المجموعتين ) 22(العينة على لقياس دافعيتهن نحو التعلّم، واشتملت 

وجود فرق ذي داللة إحصائية في تحصيل الطالبـات  الضابطة والتجريبية، وأشارت النتائج إلى 

  . ودافعيتهن في المجموعة التجريبية تعزى إلى طريقة التدريس

 A Study of Creativity in Relationبعنوان ) (Kaur Brar, 2015دراسة كور برار 

to Achievment- Motivation among NavodayaVidyalayas Students .  

الدراسة إلى معرفة مدى العالقة بين اإلبداع ودافعية اإلنجاز لدى طلبـة نوفاديـا    هدفت

طالباً وطالبة ) 200(في إيران، حيث تكونت العينة من  (NavodayaVidyalayas)فيديا الياس

سون في الحادي عشر والثاني عشر في مدرستي باثيندا وشـري  يدر) أنثى 100ذكر و  100(

اختبارات باقر مهـدي  : مكتاسر في مقاطعة صاحب، واستخدمت في الدراسة أداتي قياس، وهما

، وقد أشارت نتـائج  )1988موهان -ديو(لإلبداع اللفظي وغير اللفظي، ومقياس دافعية اإلنجاز 

إلبداع عند الطالبات كانت أعلـى مـن الطـالب فـي     هذه الدراسة إلى أن الدافعية لإلنجاز وا

NavodayaVidyalayas   من هذه الدراسة اتضح أيضا وجود عالقة إيجابية بـين اإلبـداع ،

 .والدافعية لإلنجاز
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 Art in the Middle School Mathematics)بعنوان ) ,Okbay 2013(دراسة اكباي 

Classroom: A CASE STUDY EXPLORING ITS EFFECT ON 

MOTIVATION) 

هدفت الدراسة إلى استخدام أساليب متباينة الستكشاف وفهم كيفية تأثير األنشطة المستندة 

استخدمت أنشـطة فنيـة    ،إلى الفنون على دافعية الصف السابع تخصص الرياضيات في تركيا

قبلـي   –أخذ خاللها قياسين  ،أسابيع 6بمعدل حصة واحدة في األسبوع على فترة امتدت حتى 

جمعت البيانات خالل الفترة أثناء  ،لقياس تمتّع الطلبة والكفاءة الذاتية والجهد األكاديمي -بعديو

شكلّت المناقشات ونتائج اإلسـتطالع   ،المناقشات التي جرت في المجموعات الخاضعة للدراسة

لصـف  وأظهر التحليل اإلحصائي أن استخدام مثل هذه األنشطة فـي ا ، النواة األولى للمقابالت

حيث أشارت النتائج إلـى أن الطلبـة ذوو    ،يؤدي إلى تغيير ملموس في القدرات الذاتية للطلبة

إذ  ،القدرات التحليلية أظهروا انخفاضاً في الدافعية مقارنة بالطلبة الذين يحبون الفنـون أصـالً  

الرياضيات  إال أن التكامل بين الرياضيات والفن سمح للطالب بعرض، أبدوا دافعية والهاماً أكبر

  .من منظور أوسع مما كان عليه قبل التدخل

العالقة بين استراتيجيات التعلم والدافعية للـتعلم وأثرهـا   (بعنوان ) 2008(دراسة بن يوسف 

  . )على التحصيل الدراسي

هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة التفاعلية بين الدافعية للتعلّم واستراتيجية الـتعلّم  

على التحصيل الدراسي عند المراهقين في المرحلة الثانويةلدى طالب الصـف  وأثر كل منهما 

طالباً وطالبة تم تقسيمهم إلى شعبتين ) 150(األول ثانوي أدبيبالبليدة، وتكونت عينة الدراسة من 

دراسيتين فقسمت العينة إلى مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة، درست التجريبية باستراتيجيات 

ودرست الضابطة بالطريقة التقليدية، واستخدمت الباحثة األدوات التالية؛ مقياسـاً   تدريس مختلفة

وأظهرت النتائج عالقة تفاعليـة بـين الدافعيـة للـتعلّم      ،للدافعية وآخر إلستراتيجيات التدريس

  .واستخدام اإلستراتيجيات في التحصيل الدراسي
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  التعقيب على الدراسات السابقة 2:3

أهمية نهج النظم المتداخلة ونظرية  ،السابقة، العربية منها واألجنبية أثبتت كل الدراسات

التعلّم الدماغي في تنمية اإلبداع والتوجهات اإليجابية للخاضعين للدراسات نحو األهداف المرادة 

 : من كل دراسة، وبشكل عام، يمكن إجمال النقاط المحورية في الدراسات السابقة كاآلتي

  ف منهامحور الدراسة والهد

ـ   & 2014Park(زدرست البحوث أثر نهج النظم المتداخلة، كما في دراسة بارك وميل

Mills,(ودراسة اتشيتا ،)2013Accetta,(وسوراكو ،)Suraco, 2006(  ودراسة انفنتسـكايا ،

 ,Smith & Kidwell(، ودراسة سـميث وكيـدويل  )Ivanitskaya et al., 2002(وآخرين 

نهج النظم المتداخلـة علـى اتجاهـات    األثر الكبير لبقة إلى أن أشارت الدراسات السا ،)2000

فيما بحثت دراسة  ،الطلبة وقدراتهم على ربط المفاهيم والمواضيع بعضها ببعض بطريقة أفضل

، والسـميري  )2011(ومحمد  ،)2012(، ودراسة الصليلي )2013(، والعساف )2014(نصار 

ـ  في) 2006( ) 2013(والعسـاف  ) 2014(نصـار  ي دراسـة  تنمية التفكير اإلبداعي، كما ف

أثر منهاج الفنون والحرف علـى تنميـة   ) 2014(إذ بحثت دراسة نصار ،)2006(والسميري 

بحثت أثر تدريس التربية الفنيـة باسـتخدام    )2012(وكذلك دراسة الصليلي  ،القدرات اإلبداعية

تطرقت ) 2013(بينما دراسة العساف ، تنمية مهارات التفكير اإلبداعي والخيال الفنيالقصة في 

بحثت دراسته في ) 2006(كذلك السميري  ،إلى أثر توجهات المعلمين في تنمية التفكير اإلبداعي

غير أن دراسة محمد  ،على تنمية القدرات اإلبداعية) العصف الذهني(استخدام أساليب التدريس 

دراسـة  شـاركتها   ،لم الدماغيبحثت في تحصيل الطلبة من خالل تطبيق نظرية التع) 2011(

في التعرف على فعالية برنامج مقترح في الـذكاءات المتعـددة علـى تنميـة     ) 2011الديب، (

  .التحصيل والتفكير الرياضي لدى طالب المرحلة األساسية

أثر برنامج مـدعم بالقصـص    بهدف التعرف على )2015(دراسة عياش كما وجاءت 

أيضـا   ،ألساسي في وحدة الوراثة ودافعيتهن نحو تعلمهاعلى تحصيل طالبات الصف العاشر ا
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إلى معرفة مدى العالقة بين اإلبداع ودافعية هدفت التي ) Kaur Brar, 2015(دراسة كور برار 

كبـاي  ُأ، وجاءت دراسـة  (NavodayaVidyalayas)اإلنجاز لدى طالب نوفاديا فيديا الياس

)Okbay, 2013 (ستكشاف وفهم كيفية تأثير األنشطة المستندة بهدف استخدام أساليب متباينة ال

دراسـة بـن يوسـف    إضافة إلى  ،إلى الفنون على دافعية الصف السابع تخصص الرياضيات

التي هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة التفاعلية بين الدافعية للتعلّم واسـتراتيجية  ) 2008(

قين في المرحلة الثانويةلـدى طـالب   التعلّم وأثر كل منهما على التحصيل الدراسي عند المراه

  . الصف األول ثانوي أدبي

  الدراساتالفئات والمراحل الدراسية التي شملتها 

عيـاش  فبينما اسـتهدفت دراسـة    ،استهدفت الدراسات فئات عمرية واجتماعية مختلفة

) 2011(ومحمد ) 2006(والسميري ) 2014(نصارو) Kaur Brar, 2015(كوربرارو )2015(

و ) Okbay, 2013(اكباي و) 2012(الصليلي و) 2011(الديب و) Suraco, 2006(وسوراكو 

 ،معلمي طلبة المدارس) 2013(فقد استهدفتدراسة العساف  ،طلبة المدارس )2008(بن يوسف 

استهدفت المعلمـين والمـدراء    (Smith & Kidwell, 2000)سميث وكيدويلغير أن دراسة 

 ودراسـة أتشـيتا  ) Park & Mills, 2014(فإن دراسة كل من بارك وميلز  ،وطلبة المدارس

(Accetta, 2013) دراسة انفنتسكايا وآخرين وIvanitskaya,et al., 2002)(  استهدفت طلبة

  . الجامعة

  مكان هذه الدراسة من الدراسات السابقة

لـنظم المتداخلـة،   بحثت هذه الدراسة في متغيري الدافعية واإلبداع، وفق استخدام نهج ا

حيث استخدمت الباحثة هذا النهج في تدريس منهاج الفنون والحرف بطريقة تمكّن الطالبات من 

و مما يمكّن الطالبات من  ،الربط بين المفاهيم في المواد المنفصلة التي تدرس بالطريقة التقليدية

جـاتهن المعرفيـة   تكوين تصور شامل للموضوع المدروس بما يفتح آفاق معرفتهن ويشـبع حا 

كمـا   ،واستند البحث إلى نظرية الـتعلم الـدماغي  ، والمهارية وينمي قدراتهن العقلية اإلبداعية
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سنة وهي  12-11الصف السادس األساسي، اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين واستهدفت طالبات 

  .ضمن الفترة التي صنفتها نظرية التعلم الدماغي بنوافذ الفرصة

اسة من الدراسات السابقة بداية بالموقع الجغرافي الذي أجريت فيه هذه تميزت هذه الدر

الدراسة حيث تمت هذه الدراسة في فلسطين، كما تمايزت عن غيرها باستنادها الى نظرية التعلّم 

الدماغي في إطارها النظري، وبحثها في أثر استخدام نهج النظم المتداخلة على التفكير اإلبداعي 

  .قاً من مادة الفنـون والحـرف كأسـاس للتصـميم التعليمـي لهـذه الدراسـة       والدافعية إنطال

ايضاً اختلفت عن غيرها من الدراسات بالفئة العمرية التي طبقت عليها هذه الدراسة وهي طلبة 

الصف السادس األساسي في الفترة العمرية التي صنفتها نظرية التعلّم الدماغي بنوافذ الفرصـة  

ذلك اختالفها عن غيرها بتصميم وحدة تعليمية تضم عشـرة مـن    أضف إلى. سنة) 11-12(

بشكل مبتكر إضافة إلى القيم والمبادئ  –في النظام التعليمي التقليدي  -المواد التعليمية المنفصلة 

  .اإلنسانية واألخالق

كما اختلفت عن غيرها من الدراسات في ربط السياسة واإلقتصاد بالمواد التعليمية كمادة 

ة يدرسها الطلبة في نظامهم التعليمي ويتم اسقاطه على واقعهم وما يعايشونه من أحـداث  أساسي

  .وتطورات سياسية واقتصادية على كافة األصعدة
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  أدوات الدراسة 5:3
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  الفصل الثالث

  الطريقة واإلجراءات

  المقدمة 1:3

يتضمن هذا الفصل منهجية الدراسة الحالية ومجتمعها، وعينتها، والطريقة التي اختيرت 

يتناول أدوات الدراسة، وتصميمها، واإلجراءات التي نُفّذت فيها هذه الدراسـة،  بها العينة، كما 

  .وينتهي الفصل باألساليب اإلحصائية المناسبة الختبار الفرضيات

  منهج الدراسة 2:3

 Quasi Experimental)استخدمت الباحثة المنهج التجريبي، بتصميمه شبه التجريبي

Design)      ـمة إلـىة من طالبات الصف السـادس األساسـي، مقسإذ طُبق على عينة قصدي

   :مجموعة تجريبية، ومجموعة ضابطة كالتالي: مجموعتين

وهن مجموعة الطالبات اللواتي درسن وحدة الطيران وفق نهـج الـنظم   : المجموعة التجريبية

 .المتداخلة للصف السادس المعد لذلك

موعة الطالبات اللواتي درسن وحدة الطيران بالطريقة التقليديـة  وهن مج: المجموعة الضابطة

  .والمستندة إلى ما ورد في كتب طلبة الصف السادس

  مجتمع الدراسة 3:3

شمل مجتمع الدراسة جميع مدارس محافظة سلفيت المشتملة على الصف السادس سواء 

لتعلـيم فـي محافظـة    مدرسة حسب مديرية التربية وا) 45(خاصة أو حكومية والبالغ عددها 

طالباً وطالبةوفق إحصاءات مديرية التربيـة  ) 1810(سلفيت، وعدد طلبة الصف السادس فيها 

  ).2015/2016(والتعليم في سلفيت للعام
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 عينة الدراسة 4:3

تكونت العينة من طالبات الصف السادس األساسي في مدرسة بنات بديا األساسية، حيث 

بالطريقة القصدية، فكانت إحداهما ضابطة واألخرى تجريبية، ضمت اختيرت طالبات الشعبتان 

 طالبة في الصف السادس في مدرسة بديا األساسـية ) 110(طالبة من مجموع ) 37( كل شعبة

 .2015/2016الفصل األول للعام الدراسي في

  ةأدوات الدراس 5:3

  :لجمع المعلوماتتبعا لمنهجية الدراسة قامت الباحثة باستخدام األدوات اآلتية 

  اختبار تورانس لقياس اإلبداع  1:5:3

قامت الباحثة باختيار مقياس تورانس لألشكال، كاختبار بعدي، للتحقق من أثر استخدام 

نهج النظم المتداخلة على إبداع طالبات الصف السادس األساسي في وحدة الطيران المصـممة  

تكوين صورة، وأما ) 1(أنشطة وهي السؤال ) 3(وفق نهج النظم المتداخلة، وتكون اإلختبار من 

إلى مقيـاس تـورانس   ) 3(الخطوط، ويشير الملحق ) 3(تكملة األشكال، والسؤال ) 2(السؤال 

  .لإلبداع بصورته النهائية

  صدق اإلختبار 1:1:5:3

قامت الباحثة بالتحقق من صدق اختبار تورانس لإلبداع من خالل عرضه على مجموعة 

محكمـين،  ) 6(المتخصصين في التربية، على اختالف مشاربهم، وقد بلغ عددهم من المحكمين 

إلى أسمائهم وتخصصاتهم، بحيث تم تزويد كل محكم منهم بنسخة مـن  ) 1(ويشير الملحق رقم 

الطالقـة،  : اإلختبار، وقد طُلب منهم التحكيم وفق عناصر اإلبداع كما بينهـا تـورانس وهـي   

  .وسع، والحساسية للمشكالتوالمرونة، واألصالة، والت

وقد أبدى المحكمون آراءهم ومالحظاتهم على اإلختبـار، وقامـت الباحثـة بالتعـديل     

  .باإلعتماد على مالحظات المحكمين وتوصياتهم
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  ثبات اإلختبار 2:1:5:3

بعد أن تم تطبيق اإلختبار البعدي على طالبات الصف السادس األساسي، قامت الباحثـة  
، )0.78(بات باستخدام معادلة كرونباخ ألفا، وبلغت قيمة معامل الثبات الكلـي  بحساب معامل الث

  .مقبولة تربوياًوهي نسبة 

  الطلبة نحو تعلم الفنون والحرف ستبانة قياس دافعيةا 2:5:3

صممت الباحثة مقياسا خاصا لدراسة دافعية طالبات الصف السادس األساسي نحو تعلم 
في األدب التربوي والدراسات السابقة ومقاييس الدافعية في التربية، الفنون، من خالل القراءات 

  ).4(فقرة في المقياس كما هو مبين في الملحق ) 35(وقد أعدت الباحثة 

  صدق المقياس 1:2:5:3

قامت الباحثة بالتحقق من صدق مقياس الدافعية من خالل عرضه على مجموعـة مـن   
محكّمـين،  ) 6(اختالف مشاربهم، وقد بلـغ عـددهم   المحكّمين المتخصصين في التربية، على 

إلى أسمائهم وتخصصاتهم، بحيث تم تزويد كل محكّم منهم بنسخة مـن  ) 1(ويشير الملحق رقم 
  .المقياس، وقد طُلب منهم التحكيم

وقد أبدى المحكمون آراءهم ومالحظاتهم على المقيـاس، وقامـت الباحثـة بالتعـديل     
فقرة، وزع على ) 35(تكون المقياس من كمين وتوصياتهم، حيث باإلعتماد على مالحظات المح

وعلى إثر مالحظات المحكمين تم تعديل بعض بنـود  ). 5(عناوين، كما يظهر في الملحق ) 6(
المقياس لعدم مناسبة مرادفاتها للمرحلة العمرية التي تخضع للقياس، وتم ذلك بالحذف واإلضافة 

  .والتصويب

  سثبات المقيا 2:2:5:3

بعد أن تم تطبيق اإلستبانة على طالبات الصف السادس األساسي، قامت الباحثة بحساب 
  وهـي  )0.78(معامل الثبات باستخدام معادلة كرونباخ ألفا، وبلغت قيمة معامل الثبات الكلـي ،

  .نسبة مقبولة تربوياً
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 تصميم وحدة الطيران وفق نهج النظم المتداخلة 6:3

نقدية نوعية لوحدة التقنية في الفنون في ضوء دراسة ) 2(صممت الوحدة كما في ملحق 

، حيث قامت بها الباحثة وكانت خالصتها أن الوحدة ال تصلح أن تكون )2014(والحرف للعام 

وعليه عمدت الباحثة إلى القـراءة   ،مادة يتناولها الطلبة في المدارس الفلسطينية بوضعها الحالي

إضافة لإلطالع على  ،المنهاج الفلسطيني والنظريات التربوية وكتب التصميم التعليميفي أسس 

، كتب منهاج الصف السادس األساسي وما تشتمل عليه مـن وحـدات دراسـية وموضـوعات    

وهي الوحدة الثانية مـن كتـاب   -واستخلصت ما تشترك فيه وحدة التقنية في الفنون والحرف 

مع وحـدات ودروس كافـة كتـب     -) 2014(الفنون والحرف للصف السادس األساسي للعام 

، وكان درس الطائرة الورقية مشتركاً )2014(المنهاج الفلسطيني للصف السادس األساسي للعام 

على األقل وهي التكنولوجيا والفنون والرياضيات خصوصاً الهندسة، فوقـع  كتب  3أساسياً بين 

اإلختيار على درس الطائرة الورقية كعمود فقري لبناء وحدة مستحدثة تجمع مفـاهيم ومبـادئ   

ومهارات كافة المنهاج إضافة لبنائها وفق أحدث النظريات التربوية وما توصل اليه العلم في هذا 

الباحثة باختيار اإلستراتيجية واألسلوب الذي ارتأته مناسباً للجمـع بـين    المجال، وأيضاً قامت

أساليب التدريس والتصميم التعليمي وهو نهج النظم المتداخلة، ناهيك عن انتشاره الواسـع فـي   

الدول المتطورة كأساس للدراسات واألبحاث العلمية في شتى المجاالت على اختالفها حتى بات 

ثين والتربويين والجامعات العريقة في وقتنا الحاضر، ثـم قامـت الباحثـة    الشغل الشاغل للباح

بدراسة كيفية بناء وحدة تعليمية وفق هذا النهج دراسة موسعة من كافة جوانبه، ووقفـت علـى   

طريقة تصميم وحدات تدريسية وفقه، وعندها قامت بالخطوة األولى وهي البحث فـي حاجـات   

يختص بمجال الطيران، فقد اشتركت الطالبات في بناء هذه الوحـدة   الطلبة النفسية والعلمية فيما

بما يتناسب ورغباتهن وحاجاتهن النفسية والمعرفية وحاجتهن الخبروية، حيث تم عرض عـدد  

من الطائرات مختلفة األشكال واألنواع على اختالف الفترات الزمنية التي ظهـرت فيهـا منـذ    

تناولت الباحثة تساؤالت الطالبات ودونتها، وبعـد انتهـاء    الطائرة الشراعية حتى يومنا هذا، ثم

حصة التساؤالت جلست الباحثة تدقق في التساؤالت وتبحث عن أسئلة عميقة وجوهرية تعبر عن 

حاجات لدى الطالبات ثم أضافت لهذه التساؤالت حاجات أخرى قد ارتأت الباحثة أهميتها العلمية 
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ة وحاجـات  بشكل متداخل متكامل مع كل من حاجات الطلبللعلم والمجتمع فجاء تصميم الوحدة 

 . العلم وحاجات المجتمع

  تقليدية الطيران وفق الطريقة التصميم وحدة  7:3

في ضوء ما تم تصميمه لوحدة نهج النظم المتداخلـة  ) 2(صممت الوحدة كما في ملحق 

الوحدة صممت كمنهاج منفصل، لتتأكد الباحثة من وصول نفس المفاهيم للطالبات، حيث أن هذه 

  . وتم تدريسها بالطريقة التقليدية

  تصميم الدراسة 8:3

  ).التقليدية، نهج النظم المتداخلة(طريقة التدريس ولها مستويان : المتغير المستقل

 :المتغيران التابعان، وهما

 التفكير اإلبداعي  .1

 .الفنونة نحو تعلّم الدافعي .2

 :للدراسة بالشكل اآلتيويعبر عن التصميم التجريبي  •

EG: - - XO1 O2  

CG: - - - O1 O2  

  :حيث أن

 EG :المجموعة التجريبية •

 CG: المجموعة الضابطة •

  O2 ):مقياس االبداع(اإلختبار البعدي  •
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 O1: مقياس الدافعية نحو تعلّم الفنون •

 X): نهج النظم المتداخلة(ة المعالجة التجريبي •

  :كما تم ضبط المتغيرات اآلتية

 .من قبل الباحثة) التجريبية والضابطة(تم تدريس المجموعتين : المعلمة •

 .سنة )12-11(تتراوح أعمار الطالبات ما بين : عمر الطالبات •

  .حصة دراسية) 24(وهو نفسهتم تدريس المجموعتين عدد الحصص: عدد الحصص •

  إجراءات الدراسة 9:3

 :قامت الباحثة باإلجراءات التالية

اختارت الباحثة موضوع البحث من خالل اإلطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة،  .1

منهاج الفنـون والحـرف للصـف السـادس     نهج النظم المتداخلة لتدريس حيث اختارت 

لمنهاج " التقنية في الفنون والحرف"األساسي، وذلك بعد أن قامت بعمل تقويم تشكيلي لوحدة 

وقامت باختيـار   ،لتجريبية التي ال زالت متداولة حتى هذه اللحظةالفنون والحرف النسخة ا

درس الطائرة الورقية كموضوع متقاطع مع عدد من المناهج األخـرى لـنفس الصـف،    

وانطلقت من رغبات الطلبات وحاجاتهن وأضافت لها ما اعتقدته مناسـباً لحاجـات العلـم    

 .قه على دراستهاكما واختارت تصميم المنهج التجريبي لتطبي ،والمجتمع

لكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنيـة، وتـم قبولهـا    قدمت الباحثة خطة بحث  .2

 )).6(الملحق (، 5/5/2015والموافقة عليها بتاريخ 

للعينتـين  )) 3(الملحق (والوحدة التقليدية )) 2(الملحق(أعدت الباحثة وحدة النظم المتداخلة  .3

، ومقياس ))4(الملحق (اختبار تورانس لإلبداع : لدراسة وهماالتجريبية والضابطة، وأداتا ا



48 

، وتم عرض الوحدة وأداتي الدراسة على المحكمين ))5(الملحق (الدافعية نحو تعلم الفنون 

 .إلجراء التعديالت الالزمة

طبقت الباحثة الدراسة على الطالبات بعد أخذ الموافقة من وزارة التربية والتعليم الفلسطينية  .4

افقة مديرية التربية والتعليم إثر توجيه كتاب بتسهيل مهمة الباحثة من وزارة التربيـة  ومو

، وذلك بناء على توجيه كتـاب مـن كليـة    ))8(الملحق (والتعليم إلى مديريتها في سلفيت 

 .))7(الملحق(الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية لهما بتسهيل مهمة الباحثة 

إطلعت الباحثة على العالمات القبلية للعينة وهي عالمات الطالبات في مادة الفنون والحرف  .5

طالبة فـي  ) 110(طالبة من بين ) 74(للعام الدراسي السابق، وتم انتقاء الطالبات وعددهن 

الصف السادس وتم توزيعهن على شعبتين في بداية الفصل الدراسي األول، لتكون إحـدى  

 . ة تجريبية واألخرى مجموعة ضابطةالشعبتين مجموع

تـدريس الوحـدة بتـاريخ     قبـل قامت الباحثة بتوزيع مقياس الدافعية نحو تعلّـم الفنـون    .6

 .لكال المجموعتين في الوقت نفسه 20/10/2015

7. ست وحدة الطيران لطالبات 2015/ 20/10البدء بتطبيق الدراسة يوم الثالثاء  تمربحيث د ،

بالطريقة التقليدية في المجموعة الضابطة، وباستخدام نهج الـنظم  الصف السادس األساسي 

المتداخلة من قبل الباحثة، في المجموعة التجريبية، مع اإللتزام بالوقت المحدد لكـل درس،  

حصة لطالبات الصف السـادس  ) 22(، بواقع 18/12/2015وطبقت الدراسة حتى تاريخ 

 .يةاألساسي، لكال المجموعتين الضابطة والتجريب

م، على المجمـوعتين الضـابطة    2015/ 22/12أجرت اختبار تورانس لإلبداع بتاريخ  - 

 .والتجريبية في نفس الوقت واليوم

قامت الباحثة بتوزيع مقياس الدافعية نحو تعلّم الفنـون بعـد تـدريس الوحـدة بتـاريخ       - 

 .لكال المجموعتين في الوقت نفسه، لمعرفة أثر الدراسة 22/12/2015
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 .باحثة البيانات وتم تحليل النتائج ومقارنتها بالدراسات السابقة وكتابة التوصياتجمعت ال - 

  المعالجات اإلحصائية 10:3

، لتحليـل نتـائج الدراسـة،    SPSS)(تم استخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية 

لفحـص داللـة الفـرق فـي      (One-Way ANCOVA)وتحليل التباين األحادي المصاحب 

  .متوسطي تحصيل المجموعتين الضابطة والتجريبية، ودافعيتهما نحو تعلّم الفنون

وتم استخدام معادلة كرونباخ ألفا لحساب معامل الثبات لكل من مقياس الدافعية واختبار 

 ، إضافة لحساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لعالمات الطالبـات فـي  تورانس

  .األدوات البحثية المستخدمة
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 الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

 المقدمة 1:4

أثر استخدام نهج النظم المتداخلة على إبداع طالبات الصف السادس تقصت هذه الدراسة 

ولتحقيق هذا األساسي في وحدة الطيران ودافعيتهن نحو تعلّم الفنون في مدارس محافظة سلفيت، 

الهدف قامت الباحثة بتصميم وحدة الطيران وفق نهج النظم المتداخلة؛ ونُفّذ هذا النهج على عينة 

أيضاً أعدت الباحثة اختبـار  . تين، فيما درست األخرى بالطريقة التقليديةتجريبية من أصل عين

تورانس لإلبداع ومقياساً للدافعية، تم التحقق من صدقهما وثباتهمـا، وبعـد تجميـع البيانـات     

ـ   ) Spss(اعيوترميزها ومعالجتها إحصائياً باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلـوم االجتم

  : النتائج اآلتية توصلت الباحثة إلى

  حصائية المتعلقة بفرضيات الدراسةالنتائج اإل 2:4

  نتائج المتعلقة بالفرضية األولىال 1:2:4

بـين متوسـطي درجـات    ) α=0.05(ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  

م التـدريس باسـتخدام الـنظ   (والمجموعة التجريبية ) الطريقة التقليدية(المجموعة الضابطة 

  .في اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي) المتداخلة

والختبار الفرضية األولى تم استخراج المتوسطات الحسابية واإلنحرافـات المعياريـة   

، والمجموعـة التـي تـم    )الضابطة(لتحصيل طالبات المجموعة التي درست بالطريقة التقليدية 

جدول الفي اإلختبار البعدي كما هو مبين في ) التجريبية(تدريسها باستخدام نهج النظم المتداخلة 

  ).1:4(رقم 
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اإلختبـارين   المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لعالمات الطالبات فـي  )1:4(جدول 
  القبلي والبعدي تبعاً لمجموعتي الدراسة

 العدد المجموعة

العالمات المدرسية للعام (القبلي 
 (100) الدراسي السابق في الفنون

  )اختبار تورانس(البعدي 
)50( 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 8.08 16.68 7.46 84.92 37 الضابطة

 9.09 28.05 7.52 84.30 37 التجريبية

فرقاً ظاهرياً في المتوسطات الحسابية لتحصيل الطالبات ) 1:4(يظهر الجدول رقم حيث 

بينما بلغ المتوسط ) 16.68(الضابطة في اختبار تورانس؛ فقد بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة 

  ).28.05(الحسابي للمجموعة التجريبية 

ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم اسـتخدام تحليـل التبـاين    

  ).2:4(وكانت النتائج كما في الجدول رقم  ANCOVA)(األحادي المصاحب 

حب ألثر استخدام نهج النظم المتداخلة علـى  نتائج تحليل التباين األحادي المصا )2:4(جدول 
درجات طالبات الصف السادس األساسي في المجموعتين الضابطة والتجريبية علـى اختبـار   

  تورانس

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

F 
الداللة 
 اإلحصائية

  0.113  2.580  186.805  1  186.805 االختبار القبلي
 *  0.0001  32.247  2335.061  1  2335.061 التدريسطريقة 

     72.411  71 5141.195 الخطأ
    73  7663.061 المجموع

  ).α=0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة  *

رفض الفرضية الصفرية، وبالتالي وجـود فـرق ذي داللـة    ) 2:4(يظهر الجدول رقم 

بين متوسطي عالمات طالبات المجموعـة التجريبيـة    )α=0.05(إحصائية عند مستوى الداللة 

  .والمجموعة الضابطة في اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي تعزى إلى طريقة التدريس
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  تائج المتعلقة بالفرضية الثانيةالن 2:2:4

بـين متوسـطي درجـات    ) α=0.05(ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  

التـدريس باسـتخدام الـنظم    (والمجموعة التجريبية ) الطريقة التقليدية(طة المجموعة الضاب

  .في مقياس الدافعية نحو تعلّم الفنون) المتداخلة

والختبار الفرضية الثانية تم استخراج المتوسطات الحسـابية واإلنحرافـات المعياريـة    

التدريس باستخدام (التجريبية ، والمجموعة )الطريقة التقليدية(لدافعية طالبات المجموعة الضابطة 

 ).3:4(في مقياس الدافعية القبلي والبعدي كما هو مبين في الجدول رقم ) النظم المتداخلة

مقياس الدافعية  المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لعالمات الطالبات في )3:4(جدول 
  القبلي والبعدي تبعاً لمجموعتي الدراسة

 العدد المجموعة

 البعدي  القبلي

الوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 0.53 3.63 0.42 4.25 37 الضابطة

 0.35 4.34 0.38 4.22 37 التجريبية

فرقاً ظاهرياً في المتوسطات الحسابية لعالمات الطالبات في ) 3:4(ويظهر الجدول رقم 

بينما بلغ المتوسط ) 3.63(المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة  مقياس الدافعية البعدي، إذ بلغ

 ).4.34(سابي للمجموعة التجريبية الح

ولتبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام تحليـل التبـاين   

  ).4:4(وكانت النتائج كما في الجدول رقم  ANCOVA)(األحادي المصاحب 
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التباين األحادي المصاحب لبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسـطات  تحليل  )4:4(جدول 
   الحسابية

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

F 
الداللة 

 اإلحصائية

  0.690  0.160  0.032  1  0.032 االختبار القبلي
  *0.0001  45.484  9.154  1  9.154 طريقة التدريس

      0.201  71 14.289 الخطأ
    73  23.475 المجموع

  ).α=0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة  *

رفض الفرضية الصفرية، وبالتالي وجود فرق ذي داللـة  ) 4:4(إذ يظهر الجدول رقم 

بين متوسطي الدافعية نحـو تعلّـم الفنـون لطالبـات     ) α=0.05(إحصائية عند مستوى الداللة 

تقليديـة، نهـج الـنظم    (التجريبية والمجموعة الضابطة تعزى إلى طريقة التدريس المجموعة 

وذلك لصالح المجموعة التجريبية التي درست وحدة الطيران باستخدام نهـج الـنظم   ) المتداخلة

  .المتداخلة

   



55 

  

  

  

  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصيات
  

  المقدمة 1:5

  مناقشة نتائج الفرضية األولى 2:5

  مناقشة نتائج الفرضية الثانية 3:5

  التوصيات 4:5

  المقترحات 5:5

    



56 

  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصيات

  المقدمة 1:5

بيان أثر استخدام نهج النظم المتداخلة على التفكيـر اإلبـداعي   هدفت هذه الدراسة إلى ت

ويتضـمن  . لفيتفي مدارس محافظة سلطالبات الصف السادس األساسي ودافعيتهن نحو تعلّمها 

هذا الفصل مناقشة النتائج التي تم التوصل إليها بعد إجراء المعالجـات اإلحصـائية المناسـبة،    

  .وكذلك التوصيات التي خرجت بها الباحثة بناء على نتائج الدراسة

  مناقشة نتائج الفرضية األولى 2:5

تفكير الطلبة اإلبـداعي  في ) α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة 

  ).التقليدية، نهج النظم المتداخلة(يعزى إلى طريقة التدريس 

بين ) α  =0.05(أشارت النتائج إلى وجود فرق ذي داللة إحصائية على مستوى الداللة 

متوسطي تحصيل طالبات المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية على تحصيل الطالبات في 

تعزى إلى طريقة التدريس، وذلك لصالح المجموعة التجريبية ) اس تورانسمقي(اإلختبار البعدي 

األساسي باستخدام نهـج الـنظم    السادس التي درست وحدة الطيران المستندة إلى منهاج الصف

  . المتداخلة طريقةً للتدريس

وتعزو الباحثة تفوق نهج النظم المتداخلة على التدريس التقليـدي فـي تنميـة التفكيـر     

اعي لطالبات الصف السادس األساسي في دراسة وحدة الطيران، إلى قدرة هذا النهج علـى  اإلبد

إثارة تفكيرهن وتمكينهن من الربط بين المواد المختلفة بطريقة ذات مغزى، فأصبحت الطالبـة  

فهذا النهج فكّك الحـواجز بـين المـواد    ). منشطة للذهن(أقل تشتتاً من خالل خوضها لتجارب 

م المتقاطع خالل مواد المنهاج، فتمكّنت الطالبة من تصور خطـة اسـتطاعت مـن    وشجع التعلّ

خاللها رؤية المناطق الطبيعية في المواد بشكل متكامل فأنشأت وحدة متجانسـة فيمـا بينهـا،    

فمخرجات التعلّم للطالبات احتوت على المعرفة الشاملة المتكاملة فأحاطت بها الطالبات من كافة 
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ير الناقد ونقل المعرفة من داخل جدران المدرسة إلى خارجها شكل دلـيالً علـى   جوانبها، التفك

  ".التعلّم مدى الحياة"التعلّم، الذي يمكّننا أن نطلق عليه 

فمثالً عندما ناقشنا أسباب التلوث في البيئة بعد وصول رسالة الزبون لتتحدث عن تلوث 

حياة الكائنات البحرية ومنها البطريق، وانتقالنـا  مياه المحيط ببقعة نفط تسربت مما شكل تهديداً ل

إلى تلوث الهواء واإلنحباس الحراري وثقب األوزون، وبحثت الطالبات بالسبل للـتخلص منـه   

وهو المادة التي تصنع منهـا علـب   ) الفوم(وتوصلن إلى كثير من الطرق ومنها تقليل استخدام 

دات السيئة الطالبات التخلّص من كثير من العاالوجبات السريعة واألكواب وغيرها، كذلك قررت 

  .الخ...ومعطرات الجو" Fixator"كاستخدام مثبت الشعر

ثم انتقلت الطالبات بسهولة ويسر دون حواجز أو فواصل لدراسة التضاريس الجغرافية 

من الخ، وما تحويه ..لألرض والطقس في انتراكتكا وأهمية هذه البقعة علمياً واقتصادياً وسياسياً

ايضاً انتقلت الطالبات بسالسة لدراسة السياسات المتّبعة .. حياة بيئية وكنوز مائية وموارد طبيعية

  .وغيره كثير.. فيها، ولماذا تتهافت الدول إلمتالك السيطرة على أجزاء منها

وتتفق هذه الدراسة مـع كـل الدراسـات السـابقة، كدراسـة إيفنتسـكايا وآخـرين        

(Ivanitskaya et al., 2002)  استكشــاف نهــج الــنظم المتداخلــة التــي عمــدت إلــى

)Interdisciplinary (    في تعليم مجموعة مختلفة التخصصات من الطلبـة الجـامعيين خـالل

لتعلّم الطلبة  وأثره على تشكيل مجتمعات داعمة ومعززة ،د لمشكلة أو قيمة او قضيةمنظور موح

بحث فيها تصورات طلبة السـنة  التي ) Park & Mills, 2014(دراسة بارك وميلز و،البالغين

 دراسـة أتشـيتا  وحول استخدام نهج النظم المتداخلـة،  األولى المسجلين بالدورة المشكّلة حديثاً 

(Accetta, 2013) ،    التي عمدت التعرف إلى أثر استخدام نهج النظم المتداخلـة فـي تطـوير

 ،(Smith & Kidwell, 2000) دراسة سميث وكيدويل، وقدرات الربط لدى الطلبة ودافعيتهم

التي عمدت إلى وضع كتيب يوضح الفرق بين نهج النظم المتداخلة وغيره من المناهج األخرى 

  .وآثاره على المعلمين والطلبة
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مدى قـدرة منهـاج الفنـون    التي بحثت ) 2014( نصاراتّفقت النتيجة أيضاً مع دراسة 

دراسـة  الصف التاسع األساسي، ونظر طلبة  والحرف على تنمية القدرات اإلبداعية من وجهة

اتجاهات معلمي الدراسات اإلجتماعية نحو تنمية مهارات التفكيـر   التي بحثت)2013( العساف

اإلبداعي لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في مديرية تربية عمان الثالثة، وعالقته بمتغيـرات  

التي بحثت أثر استخدام نظرية ) 2011( محمددراسة ،وتشابهها أيضاً مع المؤهل العلمي والخبرة

التعلّم المستند إلى الدماغ على تحصيل طالبات الصف الخامس العلمي في مادة الفيزيـاء فـي   

طريقة العصف التي فحصت أثر استخدام  )2006( السميريدراسة و. المملكة العربية السعودية

األساسي لدى طالبات الصف الثامن الذهني لتدريس التعبير اإلبداعي في تنمية التفكير اإلبداعي 

إذ تشير هذه الدراسات إلى تفوق التدريس باألساليب التربوية الحديثة ومنها نهـج الـنظم    بغزة،

  .المتداخلة على التدريس التقليدي

قة في الدور البالغ الـذي يلعبـه نهـج الـنظم     واتفقت هذه الدراسة مع الدراسات الساب

  .في تنمية القدرات اإلبداعية عند الطلبة وقدرات الربط بين المواضيع المختلفة المتداخلة

التي بحث فيها أثر تدريس مادة التربيـة الفنيـة   )2012(وانسجمت مع دراسة الصليلي 
باستخدام القصة للصف الثامن، في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي والخيال الفني بدولة الكويت، 
والتي أظهرت فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أداء مجموعتي الدراسة على اختبـار  

لصالح المجموعـة  ) القصة، األسلوب اإلعتيادي(البعدي، تعزى ألسلوب التدريس  الخيال الفني
التجريبية التي درست باستخدام القصة؛ فكان المتوسط الحسابي للطلبة الذين درسوا باسـتخدام  
القصة في مهارات الخيال الفني هو األعلى؛ مما يدلّل على فعالية أسلوب النظم المتداخلة ألن في 

العام تشبه سير القَصص في انتقالها من زاوية ألخرى، فهي تنتقل من فكـرة الطيـران   إطارها 
وبطلها عباس بن فرناس إلى آلية تصميم الطائرات، متطرقة للطيور التي تشكّل ذروة اإلعجاز 
اإللهي في الخلق والتصميم ليتناسب شكلها مع وظيفتها، ثم تعرج على الخفافيش لتدرس الطالبات 

فات بين أصناف الكائنات الحية وتتمكّن الطالبات من تصنيف الكائنات وفق خصائص كل اإلختال
) 2011(دراسة الـديب  كذلك . إلى آخر" موضوع"نوع، ثم تنطلق في التعلّم واإلنتقال من مشهد 

التي حرصت إلى التعرف على فعالية برنامج مقترح في الذكاءات المتعددة على تنمية التحصيل 



59 

حيث أظهرت نتائجها فروقاً دالة  الرياضي لدى طالب المرحلة األساسية بمحافظة غزة،والتفكير 
قائمة ضمنياً فـي نهـج   " الذكاءات المتعددة"احصائياً لصالح المجموعة التجريبية؛ فهذه النظرية 
  .النظم المتداخلة كما تم توضيحه في اإلطار النظري

  مناقشة نتائج الفرضية الثانية 3:5

في دافعية الطلبة نحو التعلّم ) α=0.05(فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ال توجد 

  ).التقليدية، نهج النظم المتداخلة(تعزى إلى طريقة التدريس 

بـين  ) α=0.05(أشارت النتائج إلى وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

تقليدية، نهج (يبية تعزى إلى طريقة التدريس متوسطي دافعية طالبات المجموعة الضابطة والتجر

وذلك لصالح المجموعة التجريبية التي درست وحدة الطيران باستخدام الـنظم  ) النظم المتداخلة

  .المتداخلة، وبهذا يتضح وجود أثر إيجابي على دافعية الطالبات في المجموعة التجريبية

متداخلة على زيادة دافعية طالبات الصف وتفسر الباحثة األثر اإليجابي إلستخدام النظم ال

ما استشعرته الطالبات من تشويق ومتعة في الحصـص؛  : السادس األساسي، لعدة أسباب أهمها

وواقعية الطرح للمشاكل التي بحثتها الطالبات أثناء التطبيق بمـا   ،لتغير نمط المعاملة واألسلوب

صارت المادة العلمية ذات طابع إنساني ينسجم وحياتهن وما يعايشنه على أرض الواقع، بحيث 

قريب منهن، أضف إلى ذلك التفاعل الذي أدت إليه بعض المشكالت المطروحة بمـا يخـتص   

نوقشت قيمة الحياة بشكل مختلـف، كـل    ،ففي حصة تعدي الخفاش على البطريق مثالً-بالقيم 

وتم خالل هذه الحالـة   ،طالبة أبدت رأيها وانقسمت الطالبات إلى مؤيد ومعارض لقتل المعتدي

نقاش يمكن أن نطلق عليه اختالف المنظور فكل طالبة وضعت نفسها مكان الضحية حيناً ومكان 

وبعد احتدام النقاش توصلت الطالبـات   ،المعتدي حيناً واستخلصن األسباب المؤدية لهذه المشكلة

والمعتدي واقترحن حلوالً وتعاطفن مع كل من الضحية  ،إلى أن الحياة قيمة ال يجب المساس بها

إرسال الخفاش إلى مؤسسة خاصة قائمة على اإلعتنـاء  : أذكر منها ،للمشكلة بطريقة موضوعية

بهذه الفصيلة من الحيوانات كحل أمثل ألن المعتدي لم يقم بفعلته إال إنقاذاً لحياته فهو يتغذى على 

حركة في الفصل الدراسـي أثنـاء   أيضا حرية ال، - كما أن الخفافيش مهددة باإلنقراض ،الدماء
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واستخدام المصادر واألماكن المختلفة في المدرسة؛ كالمكتبة و  ،البحث والنقاش بين المجموعات

الباحة المدرسية وغرفة الفنون بما يتناسب والحاجة لالستخدام بال قيد، وعليه اكتسبت الطالبات 

وكان نتاجه تفاعالً غير مسبوق تتمناه  ،معرفيفهماً حقيقياً، يحقّق لهن اإلنسجام النفسي والتفوق ال

كل معلمة، فهذا الفهم والتفاعل هو الذي ينتج ثقة بالنفس وانسجاما داخلياً، ويحررهن من الخوف 

   .أثناء التعبير عن معتقداتهن وأنفسهن، كل هذا يعني دافعية أكبر منذ أول يوم

بـارك وميلـز   وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج كل الدراسات السابقة، فدراسـة  

)Park & Mills, 2014(،    رات طلبة السنة األولى المسـجلين بالـدورةحث فيها تصوحيث ب

متداخلة النظم وكانت نتائجها تشير إلى تفضيل المتعلمين لنمـاذج اإلشـراف الـذاتي والعمـل     

وهـذا مـا   . ضور المعلم وتدخالته في البيئة االفتراضية عبر اإلنترنـت التعاوني فضالً عن ح

الحظته الباحثة من التوجه القوي للطالبات نحو العمل الذاتي والتسابق لتنفيذ المهـام وفـرحهن   

 دراسـة أتشـيتا  ، وبتشكيل المجموعات مع صديقاتهن التي يرغبن دون تـدخّل مـن المعلمـة   

(Accetta, 2013)  قدرة الطلبة على تكوين ترابط بين المواد المنفصلة لبرنامج التي بحثت في

مما يعزز الفهم ذي المعنى؛ وأظهرت نتائج البحث تطوراً جلياً في قدرات الطلبة ) الغناء للممثل(

على دمج مكونات البرنامج بطريقة مميزة وفعالة بدا قوياً في أدائهم المسرحي ودافعيتهم لهـذا  

قدرتهم على الربط غير المسبوق بين هذه المكونات التي تم تدريسـها  األسلوب، وتعبيرهم عن 

جامعات أخرى، وهذا ما شهدته الباحثة حيث تمكّنت الطالبات من الـربط   5بطرق منفصلة في

بين مكونات الوحدة ربطاً ذي معنى؛ فمثالً تمكنت الطالبات من تأليف قصة توضح ما حدث مع 

العربية وقواعدها و اتساقها مع الفنون برسم يعبر عما تتحدث عباس بن فرناس مراعيات اللغة 

كما وتم اإلنتقال مـن األدب  ، مزاوجات بقَصصهن مع ما حدث في تاريخ السابقين ،عنه القصة

النظري إلى الشق التطبيقي العملي في محاولتهن صنع طائرة ورقية بالتزامن مع فهمهن لكيفية 

غيـر  ، ما يتطلّبه طيران الطائرة من قواعـد ونظريـات فيزيائيـة   صناعة الطائرات الحديثة و

وهـذا األمـر دفـع    . متناسيات التشريح الجسدي للطائر وتطبيق هذه المعرفة في صنع ما يفيد

الطالبات لتطوير رغبة في العمل ورفع دافعيتهن للتنفيذ، فالهدف من صناعة طائرة ورقية أصبح 

إلى التعرف على كيفية توظيف نهج النظم  (Suraco, 2006) وأشارت دراسة سوراكو. واضحاً
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وإلى معرفة رأي . في تعليم التربية الفنية داخل الغرفة الصفية) Interdisciplinary(المتداخلة

المعلمين بنهج النظم المتداخلة، ودافعيتهم الستخدامها ودافعية الطلبة نحو التعلّم من خالله، فيمـا  

م ظاستكشاف نهـج االـن   إلى )(Ivanitskaya et al., 2002أشارت دراسة إنفنتسكايا وآخرين 

في تعليم مجموعة مختلفة من التخصصات من خالل منظـور  ) Interdisciplinary( المتداخلة

موحد لمشكلة أو قيمة أو قضية، وأثره على تشكيل مجتمعات داعمة ومعـززة لـتعلّم الطلبـة    

  .البالغين

أظهرت النتائج اإليجابية  فقد (Smith & Kidwell, 2000) دراسة سميث وكيدويلأما 

استخدام نظرية التعلّم المسـتند إلـى   أن ) 2011( محمددراسة لنهج النظم المتداخلة، وأضافت 

دى إلى رفع مستوى التحصيل الدراسي، مما يدل على أن استخدام النظريات التربويـة  الدماغ أ

الحديثة واألساليب الدراسية المتنوعة ومنها أن النظم المتداخلة ترفع دافعية الطلبة للـتعلّم ممـا   

  .تحصيلهم العلميينعكس على مستوى 

أثر برنامج مـدعم بالقصـص    بهدف التعرف على) 2015(أيضاً جاءت دراسة عياش 

على تحصيل طالبات الصف العاشر األساسي في وحدة الوراثة ودافعيتهن نحـو تعلّمهـا فـي    

وجود فرق ذي داللـة إحصـائية فـي    وما خرجت به من نتائج تؤكّد  ،مدارس محافظة سلفيت

ودافعيتهن في المجموعة التجريبية تعزى إلى طريقة التدريس دليالً علـى أن  تحصيل الطالبات 

خصوصاً اشتراك النظم المتداخلة معهـا فـي درس    –استخدام األساليب المختلفة في التدريس 

يثير  -عباس بن فرناس وقصته مع الطيران وما قامت به الطالبات من التأليف والرسم والتخيل

 (Kaur Brar, 2015)دراسة كور بـرار  ودلّت على ذلك . م لدى الطالباتويقوي دافعية التعلّ

الهادفة إلى معرفة مدى العالقة بين اإلبداع ودافعيـة اإلنجـاز لـدى طـالب نوفاديـا فيـديا       

حيث اتضح وجود عالقة إيجابية بين اإلبـداع والدافعيـة    ،(NavodayaVidyalayas)الياس

ت عليها دراسة نهج النظم المتداخلة والتي أقرت بوجـود  لإلنجاز؛ مما يفسر النتائج التي حصل

فروق ذات داللة احصائية لإلبداع والدافعية استناداً إلى طريقة التـدريس لصـالح المجموعـة    

القائمة على اسـتخدام أسـاليب متباينـة     (Okbay, 2013)كباي ُأغير أن دراسة  ،التجريبية
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المستندة إلى الفنون على دافعية الصف السابع تخصـص  الستكشاف وفهم كيفية تأثير األنشطة 

حيث أظهرت نتائجها أن الطلبة ذوي القدرات التحليلية أظهروا انخفاضا  ،الرياضيات في تركيا

في الدافعية مقارنة بالطلبة الذين يحبون الفنون حيث أبدى الطلبة المحبون للفنون دافعية والهاماً 

الرياضيات والفن سمح للطالب بعرض الرياضيات من منظور أوسـع  إال أن التكامل بين  ،أكبر

فهذه الدراسة وإن كان في ظاهرها التناقض مع ما جاءت به دراسـة   ،مما كان عليه قبل التدخّل

الباحثة إال أن في باطنها اإلنسجام؛ فالباحثة لم تستند إلى تعليم الموضوعات باسـتخدام الفنـون   

ن بطريقة مدعمة بالعلوم المختلفة بشقيها العلمية واإلنسـانية ومفسـرة   وإنّما قامت بتدريس الفنو

فالطالبات يسقطن معارفهن وتجاربهن الشخصية واإلجتماعية  ،فكان تعلّم الفنون ذي مغزى ،لها

فالطلبة التحليليون هنا ال يستخدمون الفن  ،والعلمية على الفنون ليفهمنها ضمن إطارها الصحيح

وم وإنّما يستخدمون تحليالتهم ومنطقهم العلمي لفهم الفنون ودورها فـي هـذا   لفهم المنطق والعل

كبـاي  ُأوكذلك الطلبة المحبون للفنون في دراسة  ،فكانت دافعيتهم لها عالية ،الفلك من المعارف

استمتعوا بدراستها ألنهم باألصل محبون لها واستفادوا مما تشترك به مع العلوم األخرى فكانت 

فزادت دافعيتهم نحو اإلنجـاز   ،لإلنصات والمشاركة الكتشاف هذه المعارف والعلومدافعة لهم 

  .والتعلم

التي تهدف إلى الكشف عن العالقة التفاعليـة بـين   ) 2008(دراسة بن يوسف وكانت 
الدافعية للتعلّم واستراتيجية التعلّم وأثر كل منهما على التحصيل الدراسي عند المـراهقين فـي   

بالبليدة، وما حصدته من نتائج أظهـرت   لدى طالب الصف األول ثانوي أدبي نويةالمرحلة الثا
وجود عالقة تفاعلية بين الدافعية للتعلّم واستخدام اإلستراتيجيات في التحصيل الدراسي؛ دلـيالً  

  . دامغاً على ما توصلت له دراسة الباحثة

قة جديدة لتصـميم التعلـيم   ففي اعتمادنا نهج النظم المتداخلة كإستراتيجية تدريس وطري
فائدة عظيمة؛ تقوم على تنمية العواطف اإليجابية ورفع المعنويات وإمداد المتعلّم بالثقة في قدرته 
على اإلنجاز، أيضا تمكّننا من إعطاء حرية كاملة للمتعلّم بطرح األسئلة، ووضعه فـي موقـف   

أيضاً تمكّن المعلّم والمتعلّم من ربط أهداف الدرس بحاجات المتعلّم النفسـية   ،البحث واإلطالع
والذهنية واإلجتماعية، فالتنويع في األساليب والطرق واألنشطة في الدرس الواحد، واسـتعمال  
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الوسائل المختلفة إلثارة فضول وتشويق المتعلّم، وإعطاء الحوافز مثـل النقـاط اإلضـافية أو    
نوية كالمدح والثناء، واإلكثار من تقييم الفرد باإليجاب وتجنب تقييمه بالسلب أمـام  الحوافز المع

ـ     ن اآلخرين كلها تزيد من اإلبداع وترفع الدافعية لإلستمرار في اكتسـاب المعرفـة، وتزيـد م
  . التشويق

  التوصيات 4:5

  :في ضوء ما أتت به الدراسة من نتائج، فإن الباحثة توصي بما يأتي

استراتيجية نهج النظم المتداخلة في تدريس المواد الدراسية مما يقلّل التشتّت عنـد  استخدام  .1
 .الطلبة ومصممي المناهج

تدريب المعلمين على تصميم وحدات دراسية تطبق خاللها استراتيجية نهج النظم المتداخلة  .2
بشكل خاص، ولبـاقي المراحـل   ) 6-1(كطريقة تدريس أساسية خصوصاً للصفوف من 

رية بشكل عام، إذ تستدعي هذه الطريقة من المعلمـين امـتالك مهـارات التصـميم     العم
 .التعليمي

توفير بيئة تعليمية وصفية مناسبة للتعلّم وفق النظريات الحديثة في التربية من خالل التنوع  .3
واإلثراء الفني في الوسائل التعليمية وفي كافة مرافق المدرسة بما ينسجم ونظريـة الـتعلّم   

 .ستند إلى الدماغالم

 المقترحات 5:5

القيام بأبحاث ودراسات على نهج النظم المتداخلة في تدريس الفئات العمرية المختلفة باللغة  .1
العربية؛ والسبب هو انعدام وجود دراسات متداخلة النظم تربوياً أو علميـاً فـي الـوطن    

 .العربي، وهذا ما يوضحه تفرد هذه الدراسة

العلمية للنظريات واألساليب التربوية الحديثة إلى اللغـة العربيـة،    تشجيع حركة الترجمة .2
واستحداث مفردات عربية ِلما استجد من األبحاث التربوية؛ لتسهيل عملية البحث وانتقـال  

    .المعارف بين اللغات المختلفة
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  المالحق

 

  أسماء لجنة التحكيم ألدوات الدراسة): 1(ملحق 

  وفق نهج النظم المتداخلة ) الطيران(وحدة ): 2(ملحق 

   التقليديةوفق الطريقة ) الطيران(وحدة ): 3(ملحق 

  مقياس تورانس لإلبداع الشكلي ): 4(ملحق 

  مقياس الدافعية نحو التعلم ): 5(ملحق 

  .كتاب الموافقة من الدراسات العليا على خطة البحث): 6(ملحق 

الكتاب الموجه من الدراسات العليا لمديرية التربية والتعليم فـي  ): 7(ملحق 

  .ة سلفيتسلفيت لتسهيل مهمة الباحثة في مدارس محافظ

الكتاب الموجه من مديرية التربية والتعلـيم فـي سـلفيت إلـى     ): 8(ملحق 

  .مدارس المحافظة لتسهيل مهمة الباحثة
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  أسماء لجنة التحكيم ألدوات الدراسة): 1(ملحق 

  االسم  الرقم
الدرجة 
  العلمية

  مكان العمل  العمل  التخصص

  
1  

" أحمد فهيم"
  جبر

  أستاذ دكتور
مناهج وأساليب 

  تدريس
  أستاذ دكتور

ابو / جامعة القدس
  ديس

  
2  

عبد الغني 
  الصيفي

  دكتور جامعي  أساليب علوم  دكتوراة
جامعة النجاح 

  نابلس/الوطنية

  
3  

محمود 
  الشمالي

  أستاذ مساعد  أساليب علوم  ماجستير
جامعة النجاح 

  نابلس/الوطنية

4  
صوفيا 
  الريماوي

  اإلدارة تربوية  دكتوراة
رئيس قسم 
الدراسات 
 والتقويم

المعهد الوطني 
/ للتدريب التربوي
وزارة التربية 
  والتعليم العالي

  دكتوراة  مأمون جبر  5
دراة اإل

  التربوية

قائم بأعمال 
مدير عام 
  التخطيط

وزارة التربية 
والتعليم 

  رام اهللا/العالي

6  
حازم أبو 

  جزر
  ماجستير

  
  تربية تركيز
  تعليم علوم

قائم بأعمال 
رئيس هيئة 
 تطوير مهنة

  التعليم

وزارة التربية 
/ والتعليم العالي

  رام اهللا
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  اخلةوحدة الطيران وفق نهج النظم المتد): 2(ملحق 

  .نهج النظم المتداخلة: استراتيجية التدريس .يا دميتي يا رائعة: العنوان

  .عام 12-11:العمر .السادس األساسي: الصف .الطيران: الموضوع

  المواد ذات الصلة

الفنون، العلوم، التكنولوجيا، الرياضيات، اللغة العربية، التاريخ، الجغرافيا، العلـوم البيئيـة،   
  . السياسة واإلقتصاد

  نقاط التداخل

   التصميم، الكتلة والفراغ، عناصر العمل الفني، أسس العمل الفني، تصميم شـعارات : الفنون
  . وبوسترات

  لعظمي للطيور، تصنيف الطيـور، السـرعة   خصائص الطيور، خصوصية الهيكل ا: العلوم
  .ومبدأ برنولي 

   تاريخ وتطور الطيران، المناطق التي تعيش فيها الطيور المختلفة، تحديد: التاريخ والجغرافيا
  .اإلتجاهات، المناخ على الكرة األرضية، انتراكتيكا

  .قراءات ادبية، مواضيع تعبيرية ورسائل، عباس بن فرناس: اللغة العربية

  التقنيات الحديثة في اإلتصاالت، المـواد المسـتخدمة فـي صـنع الطـائرات      : التكنولوجيا
  .وخصائصها، استخدام اإلنترنت في البحث وكتابة التقارير وعروض اليوتيوب 

  .العمليات الحسابية األربع، األشكال الهندسية، مقاييس الرسم: الرياضيات

  ف، سياسات الدول والتنقـل بينهـا، السياسـات    التخطيط وحساب التكالي: السياسة واإلقتصاد
ــرود     ــارك، الط ــادرة والجم ــوانين المغ ــة، ق ــل دول ــوي لك ــال الج ــة والمج   الدولي
ــي        ــموح ف ــوع والمس ــفر، الممن ــل الس ــوات ومراح ــائع، خط ــل البض    وتنق
  .الطائرة، عمليات اإلختطاف وكيفية التعامل معها 

  البرية، حماية الطيور والمحميات، آثـار الصـيد   المحافظة على البيئة والحياة : العلوم البيئية
  .الجائر 
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  األسئلة الرئيسة

 كيف لبنية الطائر أن تمكنه من الطيران؟ •

 هل كل طائر قادر على الطيران؟ •

 كيف نميز الطيور عن غيرها؟  •

 الخ؟ ...كيف نصنف الطيور حسب غذائها وحركتها ومكان تواجدها •

باإلنقراض؟ وما هي خصائص المنـاطق التـي   كيف نحافظ على حياة الطيور المهددة  •
 تتواجد فيها هذه الطيور؟ ما المناخ المالئم لها؟ وكيف نتعامل مع تقلبات الطقس؟

كيف نصمم محمية طيور؟ كيف نروج لفكرة حماية الحياة البرية؟ كيف نـدعم اقتصـاد    •
 محميتنا؟ 

 كيف تغلّب اإلنسان على الجاذبية وحلّق في الفضاء؟ •

 س بن فرناس؟ ما المميز في قصة عباس بن فرناس؟من هو عبا •

 وما هيّ نواع الطائرات؟ كيف تطورت الطائرات على مدار السنين؟  •

 ما هي القوانين التي تحكم المالحة الجوية؟  •

 ما هي اجراءات السفر وشحن األغراض بالطائرات؟ •

ـ   • ل مـع هـذه   ما المشاكل التي تتعرض لها الطائرات أثناء الطيران؟ وكيف يـتم التعام
 القضية؟

 كيف نخطط للسفر؟ وما هي التكاليف الالزمة للسفر وشراء األغراض وشحنها؟ •

 كيف نحدد موقعنا على الخارطة؟  •

 كيف نصمم طائرة ورقية قابلة للطيران؟ •

  هل تعكس الطائرات الورقية شخصياّت اصحابها؟  •
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  األهداف العامة 

  أن يدرك الطلبة 

تحكم األرض والحياة عليها، وكيفية استغاللها لخدمة االنسـان،  القوانين الفيزيائية التي  •
 .والقوانين التي تحكم التنقل والسفر وتنظم العالقات بين الدول بعضها البعض

مراحل تطور عملية الطيران منذ بداية الفكرة إلى وقتنـا الحـالي، وأنـواع الطيـران      •
 .والطائرات في العصر الحديث

 .مخلوقات اهللا، واستنباط األفكار منهادور العقل في التفكر في  •

قيمة الحياة، وأهمية حماية البيئة والحياة البرية والدفاع عنها، وحل المشاكل التي تواجهنا  •
 .في هذا المجال وكيفية القيام بها بطرق مختلفة

آلية التخطيط وإدارة المشاريع، التسويق والترويج لألفكار بطـرق مبدعـة، وحسـاب     •
 .ت التنفيذالتكاليف وخطوا

المناخ الذي يسود المناطق المختلفة على كوكبنا األرضي، ومميزاته للكائنات التي تعيش  •
 .فيه

 .كيفية استخدام الخارطة وتحديد المواقع واإلتجاهات •

 .عناصر العمل الفني وأسسه، وأثر شخصية الفرد على إنتاجه الفني •
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  األهداف الخاصة

 المفاهيم

  ....أنسيتعرف الطالب 

الطيران هو انعدام التالمس مع االرض مع أو بـدون   •
 .إمكانية التنقل، مع أو بدون أدوات هبوط

الطيور هي ذوات الريش من الحيوانات الفقاريـة ذات   •
الدم الحار والحرارة الثابتة، تحورت أطرافها األمامية 

 .إلى اجنحة، وقلبها كبير الحجم نسبياً

مسافة بالنسبة للـزمن  السرعة هي مقدار التغير في ال •
 .المستغرق

المجال الجوي هو مصطلح في مجال الطيران ويقصد  •
 .به المساحة من الفضاء الجوي الخاصة بدولة ما

التخطيط هو وضع أهدافك في برنامج عملـي قابـل    •
للتنفيذ ورسم صـورة واضـحة للمسـتقبل وتحديـد     
الخطوات الفاعلة للوصول إلى هذه الصـورة وكيفيـة   

 .الزمن واختيار األولوياتالتعامل مع 

التكوين واإلبتكار، أي جمع عناصر  عملية التصميم هو •
ووضعها في تكوين معين إلعطاء شيء لـه   البيئة من

وظيفة أو مدلول والبعض يفرق بين التكوين والتصميم 
على أن التكوين جزء من عملية التصميم ألن التصميم 

 .يتدخل فيه الفكر اإلنساني والخبرات الشخصية

هي المادة األولية التي توجد على حالتهـا  المادة الخام  •
  .و تصنعالطبيعية قبل أن تعالج أ

اإلعتداء على اإلنسان أو الحيوان له تأثيرات جسـيمة   •

 المهارات

ــن  ــب مـ ــيتمكن الطالـ سـ
  .............أن

 .يفسر سبب طيران الطيور •

يميز الطيور عن غيرها من  •
 .الكائنات الحية

ــى   • ــور إل ــنّف الطي يص
 .مجموعات

 . يعبر عن معاناة المختطفين •

يحلل ويتأمل تجربة عبـاس   •
 .بن فرناس

الشخصيات ويعرف يتقمص  •
 .ذاته

يحدد اإلتجاهات األربع على  •
ــى أرض   ــة وعل الخارط

 .الواقع

 .يحدد المواقع على الخارطة •

يكتب التقـارير والرسـائل    •
 .الرسمية والشخصية

ــى   • ــاث عل ــري األبح يج
اإلنترنــت، واستقصــاء  

 .الحقائق
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 .على الصحة الجسمية والنفسية

الطائرات تختلف في أشكالها وأحجامها والغايـة مـن    •
 .استخدامها

المعادن المستخدمة في إنتاج الطائرات لها خصـائص   •
 .معينة تناسب وظيفة الطيران

لد إلى آخر الطائرات تتبع إجراءات معينة لإلنتقال من ب •
 .وكذلك المسافرون والبضائع

القوانين والتشريعات نظّمت وسـهلت حيـاة النـاس     •
 .ووفرت الوقت والجهد

لكل منطقة على الكرة األرضـية مناخهـا الخـاص     •
 .وتضاريسها الخاصة

الفيزياء والرياضيات وقوانينهما ساهمت بشكل كبيـر   •
في التقدم اإلنساني وتسهيل حياة البشر علـى كوكـب   

 .األرض

للمسلمين والعرب باع طويل في التقـدم التكنولـوجي    •
 .والحضاري للبشرية

حماية البيئة والحياة البرية أساس الستمرار الحياة على  •
 .كوكب األرض

 . الفن تحكمه قواعد وأسس وله عناصر ومكونات •

الفن عنصر أساس في اإلنتاج والترويج والصـناعات   •
 .الثقيلة والخفيفة على حد سواء

فرد شخصية مميزة تظهر في انتاجـه واعمالـه    لكل •
  .اإلبداعية

 .يخطط ويحسب التكاليف •

 .يرسم ويصمم ويركّب وينفذ •

 .يجرب ويختبر الطيران •

• ــي ــرات يق ــذات والخب م ال
 .والمعلومات

يمتلك القيم واإلتجاهات نحو  •
ذاته وغيره ونحو الكائنـات  

 .األخرى

يمتلك مهارات التفكير الناقد  •
  .والتفكير اإلبداعي
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  المهام

تصميم محمية طيور؛ للحفاظ على طيورهم المفضلة ثم تصنيفها حسب أسـلوب الغـذاء    •
 .وأماكن المعيشة

 .خصائص الطيور ومناقشتها مع زمالء الصفاجراء بحث الكتروني عن  •

 .تصميم بوسترات تعريف بأنواع الطيور المنتقاة •

 .تصميم لوحة قوانين المحمية •

 .دراسة عن الخفاش •

 .استقصاء تاريخي حول عباس بن فرناس •

 .طرح مناقصة لجلب البطريق •

السـفر   التخطيط للسفر لجلب طائر البطريق من مناطقه إلى المحمية، واستكمال اجراءات •
 .لجلب الطائر

 . تصميم بوستر قوانين المطارات وإجراءات السفر •

 .تمثيل السفر ومحاكاة عملية اختطاف الطائرة وتحليل الدوافع •

 .تحديد مواقع البطريق باستخدام الخارطة •

 .تصميم طائرة ورقية وتنفيذها •

 :قييم النتيجة بناء على األسس اآلتية

 .قياس األطوال وحساب المساحات .1

 .اتزان الطائرة وقدرتها على الطيران وفق مبدأ برنولي .2

 .اختيار الخامات المناسبة لمقاومة الجاذبية .3

 .حساب السرعة عند أداء تجربة الطيران .4

 "التوازن، اإلنسجام اللوني، اإليقاع، الوحدة"تطبيق أسس العمل الفني في تنفيذ الرسم  .5

  .الدقة في التنفيذ الفني .6
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  دالئل أخرى

 .لمعاني الكلماتاختبار  •

 .عرض أبحاث ومقاالت الطلبة •

 .نصوص تفسير وتحليل للطلبة •

  .تقييم مشاريع الطلبة •

  المصادر

 .أفالم فيديو ويوتيوبات •

 .قصص وكتب علمية •

 .رسائل ويوميات •

 .مواقع النت •

 .عروض عملية •

  .األدوات والخامات الالزمة للعمل •

  استراتيجية التدريس متداخل النظم

  تحديد النتائج المطلوبة 

  نقاط التداخل

 نعتمد في هذا على المعيار على التعلم الذاتي؛ فالطالب المتعلّم ذاتياً هو شخص

 .مثقف منتهج الكتساب المعلومات والمهارات المتصلة باهتماماته الشخصية •

 قادر على التعبير عن رأيه وفهمه لمفهوم الطيران وما يتصل به من قواعد كونيه وأسس •

 .علمية وتاريخية وسياسات وضعية
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 .قادر على اإلستقصاء العلمي والتاريخي والسياسي والتكنولوجي لتطور الطيران •

انتهـاء بصـنع الطـائرات    يحدد تسلسل التطور في الطيران بدءاً من تأمل خلـق اهللا و  •

 .المختلفة

يـزة  الخصائص المميتأمل ويراقب اإلختالفات بين الطيور والكائنات األخرى مستنتجاً  •

 .للطيور

ات والفروق وفـق الفتـرات   يستقصي تاريخياً تطور صناعة الطائرات ويسجل اإلختالف •

 .الزمنية

 .يحدد السياسات والقوانين الخاصة بالطيران دولياً •

قادر على تحديد اإلتجاهات األربع واستخدام الخارطة واختالف المناخ حسب المنـاطق   •

 .الجغرافية

وتنفيذ طائرة ورقية قادرة على الطيران تعبر عن شخصـيته الذاتيـة   قادر على تصميم  •

 .والفنية مستنداً إلى القوانين العلمية والفنية

 .متمكناً من إدارة المشاريع ومجرياً لحساب التكاليف •

  .يبني رابطاً عاطفياً بقيمة الحياة بشكل عام، والحياة البرية بشكل خاص •

  على ماذا تركز األسئلة الرئيسة؟

  لماذا ندرس الطيران؟ 

 شرح دور الشكل الخارجي والهيكل العظمي للطائر في عمليـة الطيـران، توضـيح    : التفسير

   وتوضـيح دور القـوانين فـي   . القوانين الفيزيائيـة التـي تسـتند إليهـا عمليـة الطيـران       
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  ودور اإلتصـاالت ونظـم المراقبـة    . المطارات في حفـظ األمـن والسـالمة للمسـافرين     

  .والقوانين الدولية في تنظيم عملية السفر 

 ما هي اإلختالفات بين الطيور والكائنات األخرى؟ كيف نتمكن من تمييز الطيور عـن  : ترجمة

  .غيرها؟ التعبير عن هذه اإلختالفات مـن خـالل الكلمـات، الصـور، األغـاني، األفعـال       

 تمكن مـن قـراءة كـل منهمـا؟     ما هي اإلختالفات بين الخرائط الهندسية والجغرافية؟ كيف ن 

  .التعبيرعن هذه اإلختالفات من خالل الرموز والكلمات والصور واألفعال

 ماذا تحتاج الطائرة لتتمكن من الطيران؟ اعـرض هـذه    كيف يمكن للطائر أن يطير؟: التطبيق

   ؟ وكيـف يمكننـك أن تـنجح فـي    )الطائرة الورقية(الفكرة من خالل تطبيقها على مشروعك  

  قها واستمرار طيرانها؟ إطال 

 ماذا يحدث للطائرة الورقية عند الركض بها؟  ما الذي يجعل األشياء تطير أو ال تطير؟: المنظور

 ماذا يحدث للطائرة إذا لم تتوافر الرياح؟ لماذا ال تحدث عمليـة الطيـران إذا لـم تـتم هـذه       

  لية الطيران؟العوامل بالشكل الصحيح؟ فسر التأثيرات واألسباب النظرية لعم 

 ما الذي يحدث إذا اعتدت بعض أنواع الكائنات الحية على نوع واحد من الكائنـات  : العواطف

  األخرى؟ كيف يؤثر تواجد الطيور الجارحة مع غيرها مـن الطيـور فـي نفـس المنطقـة؟       

  كيف ستشعر إذا كنت أحد الركاب على متن طـائرة تتعـرض لإلختطـاف؟ كيـف سـيكون       

  شعورك إذا كنت أحد القائمين بعملية اإلختطاف؟ ما هي الدوافع التـي قـد تتسـبب بقيامـك      

  بعملية اإلختطاف؟ عبرعن ذلك مقاليا؟ 

   هل شاهدت يوماً إقالع طائرة أو طائر؟ ما هي التغيرات التـي الحظتهـا أثنـاء   : معرفة ذاتية

ـ      ران الطـائر؟ هـل سـافرت يومـا    اإلقالع ما مقدار التشابه بين عملية إقالع الطائرة و طي

  على متن طائرة؟ أوانتقلت من بلد إلى آخر؟ ما هـي اإلجـراءات التـي قمـت بهـا أثنـاء        

  عملية السفر أو الطيران؟ 
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  ما هي المفاهيم المطلوبة

  األفكار الكبرى والمهام المركزية

  الطالب سيتعلمون أن 

الطالب من تحديد التغيـرات فـي بنيـة    سيتمكن  .الطيور كائنات حية قادرة على الطيران •

 .الطيور التي تمكنها من الطيران

سـيتمكن   .ليس كل الطيور تستطيع الطيران، كما أن ليس كل كائن يطير هو من الطيـور  •

 .الطالب من تحديد الخصائص المميزة للطيور، وتصنيف الكائنات وفق هذه الخصائص

سيتمكن الطالب  .دراً على التحليق في الفضاءالقوانين الفيزيائية ساهمت في جعل اإلنسان قا •

 .من اكتشاف مبدأ برنولي وتطبيقاته في عالم الطيران

  .القوانين والسياسات الدولية سهلت ونظمـت عمليـة التنقـل بـين دول العـالم قاطبـة       •

سيتمكن الطالب من وصف وتسجيل اإلجراءات الالزمة للسفر وشـحن البضـائع، كمـا    

ن القوانين الخاصة بهـم أثنـاء تنفيـذ المهـام وفـق الضـرورة       سيتمكّن الطالب من س

 .واإلحتياجات

سيتمكن الطلبة مـن تحديـد    .كوكب األرض مختلف التضاريس والطقس من بقعة ألخرى •

اإلتجاهات األربع على الخريطة وعلى أرض الواقع، كما أنهم سيسجلون مالحظاتهم عـن  

فة، وسيكتبون مقاالً عن انتراكتكا يفصـلون  المناطق التي تعيش فيها أصناف الطيور المختل

 .فيه تضاريسها وطقسها والكائنات التي تعيش فيها

سيتمكّن الطلبة من إجراء  .الحساب عملية مهمة في كل تفاصيل حياتنا وال تغيب عنا يومياً •

العمليات الحسابية األربع أثناء تنفيذهم المهام اإلقتصادية والترويج للمشروعات والشـراء  

 .والبيع وحساب التكاليف
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سيتمكن الطلبـة مـن تصـميم     .الفنون مجال واسع ومتداخل مع كثير من متطلبات الحياة •

شعارات وبروشوراتوبوسترات وإعالنات وفق عناصر وأسس العمل الفني، كما سيتمكنون 

من التعبير عن شخصياتهم وذواتهم في رسم وتصميم وتلوين الطائرات الورقية، وسيفكرون 

 .حتياجات المحمية الهندسية أثناء تصميمهافي ا

أي -سيتمكّن الطلبة من تعزيز قيمة الحيـاة   .حماية البيئة واجب إنساني وأخالقي ووجداني •

كما سيفسرون أهمية الحفاظ على البيئة  .، سيسنون قوانين تحمي الحياة للكائنات الحية-حياة

اتها وتهدد كوكب األرض بشكل عـام،  وحمايتها، سيدونون المخاطر التي تهدد البيئة وكائن

سيتخذون إجراءات دفاعية نفسية ووجدانية وعملية واقعية ضد تلوث البيئة والصيد الجائر 

 .وغيرها من المشاكل والقضايا البيئية

  معلومات مغلوطة

 .الخفافيش طيور •

 .البطريق برمائيات •

 .أي حيوان أو طائر يتمكن من الحياة في أي بقعة من كوكب األرض •

 .اإلنسان يستطيع التنقل بحرية تامة بين بلدان العالم قاطبة دون أي عوائق أو إجراءات •

  )أساليب التدريس(مراحل التنفيذ 

 ) حصة صفية( .استكشاف احتياجات الطالبات وخبراتهن في مجال الطيران •

سؤال الطالبات إذا كانت احداهن اختبرت الطيران في حياتها وكيف كان شعورها، وإن لم  •

تتوفر هذه الخبرة لدى إحداهن؛ هل هناك من أحد في عائلتها اختبر الطيران فـي إحـدى   

 .رحالته، ولتعبر الطالبة عن شعوره كما وصفه لها

 .عرض صور للطائرات من حقبات زمنية مختلفة أمام الطائرات •
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الطلب اليهن ترتيب الطائرات بالترتيب، وفق الحقبات الزمنية التي صنعت فيهـا حسـب    •

 .قادهناعت

 .مناقشة الطالبات في السبب الذي ارتأينه لوضع الطائرات في هذا الترتيب •

جمع المالحظات و التساؤالت التي تدور في ذهن الطالبات حول الطيران والطائرات ومـا   •

 . تحتاج الطالبات لمعرفته في هذا المجال

ص واختيـار  وضع هذه التساؤالت التي تم جمعها من الطالبات موضع التفكيـر والتمحـي   •

األسئلة الجوهرية منها واإلضافة عليها بما يخدم مصلحة الطالبات في مجال العلم والمعرفة 

 .واألحاسيس والمشاعر والمهارات التي قد تحتاجها الطالبات في هذا المجال مستقبالً

 .تصميم وحدة دراسية وفق نهج النظم المتداخلة •

الحاجات والمهام ومواضع التركيز فـي  استخدام أساليب تدريس متنوعة حسب األهداف و •

 .هذه الوحدة

 .في المرحلة التالية

  )حصة( .اإلنطالق نحو التعلّم الذاتي متداخل النظم: أوالً

   من يستطيع الطيران؟........... سؤال* 

 جمع اإلجابات على هيئة خارطة مفاهيم على السبورة ثم اإلنطالق من مفهوم الطيور؟ 

 سيتم في هذه الحصص

 ).جارحة، برية، داجنة(مجموعات  3ذكر بعض أسماء الطيور وتصنيفها في  •

 .طالبات 3تنقسم الطالبات إلى مجموعات مكونة من  •
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تقوم كل مجموعة بالبحث وتصميم بوستر ألنواع الطيور يشمل معلومات عنها وصور لكل  •

 .نوع

  )حصص 4( .تداخلةاستخدام نظرية التعلّم المستند إلى الدماغ في نهج النظم الم:ثانياً

  ما هي الطيور المحببة لكن؟ ما الذي يجذبك إليها؟ ............... سؤال*  

  سيتم في هذه الحصص 

 .تقليد األصوات والتمثيل •

 .التعبير عن الذات والتفريغ النفسي من خالل اللعب •

 .الرسم والتلوين للطيور المنتقاة •

 . هنا تقوم المعلمة باختيار طائر البطريق ليكون الطائر المفضل عندها* 

 .تصميم محمية للطيور للحفاظ عليها وحمايتها •

 .البحث عن الحاجات الهندسية للمحميات، وحاجات كل نوع من الطيور •

  يتم رصد خفاش في محمية الطيور يقوم بـالتهجم علـى الطيـور، التسـاؤل مـن المعلمـة       

التعامل مع هذا الكائن؟ أين يمكننا وضع هذا الكائن في محميتنا؟ ضمن أي مجموعة كيف علينا (

 )يمكننا تصنيفه؟

 .دراسة عن الخفاش •

 )قيمة الحياة(تعزيز ................. تصميم لوحة قوانين المحمية •

للمقارنة بينهما واستنتاج مميزات ) الثدييات(عرض فيديو عن طائر البطريق، وعن الخفاش  •

 .ورالطي
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 .ستقوم المجموعات السابقة بتصميم بوستر يوضح مميزات الطيور •

 .عرض البوسترات أمام الصف ومناقشتها وتبادل الخبرات •

 .عرض فيديو توضيحي لكيفية طيران الطيور •

  )حصص 3( توسيع مدارك الطالبات :ثالثاً

  األمـر وتطـور؟  من أول من فكر في الطيران من البشر؟ وكيف بـدأ  ............... سؤال* 

  واجب بيتي.. .فتح المجال للبحث والتنقيب عن المعلومات 

  سيتم في هذه المرحلة  

 .استخدام أسلوب التعليم التبادلي من خالل عرض أبحاث الطالبات حول التساؤالت السابقة •

توزيع مقالة على الطالبات عن عباس بن فرناس ومناقشة تجربته في الطيـران، دوافعـه،    •

علمية والثقافية والدينية، حكم الشرع في ما صنعه، ارتباطه الثقـافي والحضـاري   خلفيته ال

 .بالتاريخ العربي واإلسالمي على حد سواء، تحليل المقال واستخالص العبر منها

رسم وتدوين قصة طيران عباس بن فرناس والخطوات التي اتبعها للتحليق بلغة الطالبـات   •

 .الخاصة

  )حصص 3( الطيرانالتعمق في مفهوم : رابعاً

  كيف تمكننا من صناعة الطيران الحديث بكافة امكانياته؟.............. سؤال* 

  سيتم في هذه المرحلة

 .من خالل عرض بوستر لطائرة حديثة deduction استخدام اسلوب اإلستنباط •

 .تحليلها إلى مكوناتها الخارجية •
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 .موضوع إنشائي عن الطائراتتكوين جمل مفيدة ومن ثم استخدام هذه الجمل في كتابة  •

 .رايت ومناقشته عرض فيديو األخوان •

 .عرض رسوم متحركة ألنواع الطائرات ومراحل تطورها •

  ). 3، ج2، ج1تطور الطيران ج(عرض فيديو وثائقي  •

   )حصص 6( .العودة إلى المحمية :خامساً

مية؛ إنقاذاً له مـن  تطلب شراء طائر بطريق للمح"رسالة )............ الزبون(مدير المحمية * 

  " التلوث البيئي في موطنه

  -): من مدير محمية عش الطيور(

  إلى فريق إنقاذ الطيور الكرام 

لقد وصلتنا معلومات عن تسرب بقعة نفط من باخرة اصطدمت بجبل جليدي فـي انتراكتكـا،   (

المهـددة  واحتمال نفوق عدد هائل من طيور البطريق، مما دفع دولة األرجنتين لعرض الطيور 

التي تعيش في منطقتها للبيع، وعليه نرجو من حضرتكم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لشراء ونقـل  

  ).طائر البطريق إلى محميتنا إنقاذاً له

  سيتم في هذه المرحلة

استخدام أسلوب عباءة خبير من خالل تقمص الشخصيات ولعب األدوار وتفعيـل الـدراما    •

 .التكونية

كـابتن الطـائرة، موظفـو    (وعات من الخبراء في مجال ما مثـل  تقسيم الطلبة إلى مجم •

ومن ثم تبحث المجموعات عن كل مهنـة ومتطلباتهـا   ) الخ...الجمارك، مضيفات الطيران

 . ومن ثم تقمص شخصيات أصحابها ومحاكاة أدوارهم. الخ.... مميزاتها وسلبياتها
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عليها، وجمع معلومات عنها؛ ) يالقطب المتجمد الجنوب(استخدام الخارطة لتعيين انتراكتكا  •

 .توضح تضاريسها ومناخها العام والحيوانات التي تتواجد بها، والسياسات التي تحكمها

 .عرض فيديو عن أنتراكتكا ومناقشته •

 .البحث عن خطوات تقديم المناقصة وإجراءاتها •

 .طرح مناقصة لشراء البطريق •

السفر من أمتعة وتحضـيرات وعـن   جمع المعلومات عن استصدار الجوازات واحتياجات  •

إجراءات السفر والممنوع والمسموح، وكيفية شحن الطرود من بلد إلى أخرى، وسياسـات  

 .الجمارك والمطارات

 .إجراء حساب تكاليف السفر والشراء والنقل •

محاكاة واختبار اجراءات السفر بالطائرة واجراءات السالمة واألمان عند تعرض الطـائرة   •

 .ل تمثيل عملية السفر وحدوث اختطاف للطائرةلمشكلة من خال

تنـاقض  (عرض فيديو عن اختطاف الطائرات واجراءات السـالمة واألمـان ومناقشـته     •

 ).المنظور

استخدام الخارطة في تحديد المواقع واإلتجاهات أثناء البحث عن طائر البطريق في المنطقة  •

 . الخاضعة لدولة السويد من أنتراكتكا

 .ضح حالة القطب الجنوبي والحياة البيئية فيهكتابة تقرير يو •

هل تمتلك إحـدى الـدول   !!يا ترى ......تقوم المعلمة باستثارة فضول الطالبات بطرح تساؤل

! ؟ولماذا سيكون هذا مهمـاً ! العربية أو اإلسالمية مناطق تخضع لسيطرتها في القطب الجنوبي؟

قتصادية أو معنوية؟ هل تؤيدين امتالك الـدول  ما لفائدة المرجوة من هذه الملكية سواء أكانت إ
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....... العربية أو اإلسالمية نفوذاً وسيطرة على جزء من القطب المتجمد؟؟ عللي وجهة نظرك؟؟

  ).السابق تقدم الطالبات اإلجابة عن التساؤل بعد أسبوع كملحق للتقرير(

  )حصص 4( تجربة صناعية تجارية :سادساً

  " الدعوة لحضور اجتماع اللجنة التأسيسية "  دعوة)............ الزبون(مدير المحمية * 

  -): من مدير محمية عش الطيور(

  إلى فريق إنقاذ الطيور الكرام 

نهنئكم بإنجازكم العظيم في إنقاذ حياة عدد من طيور البطريق وعودتكم سالمين بعـد الحـادث   (

مع الذكرى السنوية الفتتاح محمية عش الطيـور   المؤلم الذي واجهتموه في أثناء السفر، وترافقاً

نرجو من حضرتكم حضور اإلجتماع الثاني للجنة التأسيسية، لمناقشة الحالة اإلقتصادية للمحمية 

  ).وإجراءات اإلحتفال بالذكرى السنوية

  سيتم في هذه المرحلة

لـدراما  استخدام أسلوب عباءة خبير من خالل تقمص الشخصيات ولعب األدوار وتفعيـل ا  •

 .التكونية

 .البحث في سبل الترويج والتسويق لدعم الحياة البرية ودعم اقتصاد المحمية •

استخدام أسلوب التعليم التعاوني أثناء تصميم وتنفيذ طائرة ورقية، وتفسـيرعملية طيـران    •

 .الطائرة الورقية استناداً للقوانين الفيزيائية

 .ائرات الورقيةتصميم بروشورات وشعارات لمهرجان سباق الط  •

 .إضفاء شخصية الطالبات على الطائرة الورقية من خالل تلوينها وتزيينها •

 .إجراء سباق الطائرات الورقية واإلستمتاع به •
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  :وقد نفذ النهج حسب الجدول الزمني اآلتي

  التفاصيل  اسم المهمة  اسم الدرس  تاريخ اليوم  الرقم

  
1  

  
  -   اإلستكشاف  3/5/2015

اإلحتياجـات العلميـة   التعرف إلى 
والمعرفية للطالبـات الخاضـعات   
للدراســة مــن خــالل اإلســتماع 
ألسئلتهن عن الطيران، ثم اإلضافة 
عليها بما يراعي حاجـات العلـم   

  .والمجتمع

2  20/10/2015   -   -  
صدور كتاب من التربية بتسـهيل  
مهمة الباحثـة مـدارس محافظـة    

  سلفيت

3  20/10/2015   -   -  

الطالبـات   اإلطالع على عالمـات 
القبلية لمادة الفنون والحرف، والتأكد 

 ،من توزيع الطالبات توزيعا طبيعيا
  .وتطبيق قياس الدافعية القبلي

4  21/10/2015  
اإلنطالق نحو 
التعلّم الذاتي 
  متداخل النظم

من يستطيع 
  الطيران؟

ذكر بعض أسماء الطيور وتصنيفها 
جارحة، بريـة،  (مجموعات  3في 

الطالبـات الـى    ثم تنقسم). داجنة
. طالبـات  3مجموعات مكونة من 

بحيث تقوم كل مجموعة بالبحـث  
وتصميم بوستر ألنـواع الطيـور   
يشمل معلومات عنها وصور لكـل  

  نوع

  
5  

  
22/10/2015  

استخدام 
نظرية التعلّم 
المستند إلى 

  الدماغ

ما هي 
الطيور 

المحببة لكن؟ 
ما الذي 

  يجذبك إليها؟

 .تقليد األصوات والتمثيل •

التعبير عن الـذات والتفريـغ    •
 .النفسي من خالل اللعب

  .الرسم والتلوين للطيور المنتقاة •
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6  25/10/2015  

استخدام 
نظرية التعلّم 
المستند إلى 

 الدماغ

 -  

تصميم محمية طيـور للحفـاظ    •
 .عليها وحمايتها

البحث عن الحاجات الهندسـية   •
للمحميات، وحاجات كل نـوع  

  .من الطيور

7  26/10/2015  

استخدام 
نظرية التعلم 
المستند إلى 

 الدماغ

  قيمة الحياة

عرض فيديو عن طائر البطريـق،  
للمقارنـة  ) الثدييات(وعن الخفاش 

. بينهما واستنتاج مميزات الطيـور 
ستقوم المجموعات السابقة بتصميم 

. بوستر يوضح مميـزات الطيـور  
عرض البوسترات أمـام الصـف   

عرض . ومناقشتها وتبادل الخبرات
و توضـيحي لكيفيـة طيـران    فيدي

  .الطيور

8  27/10/2015  

استخدام 
نظرية التعلم 
المستند إلى 

  الدماغ

 -  

ستقوم المجموعات السابقة بتصميم 
. بوستر يوضح مميـزات الطيـور  

عرض البوسترات أمـام الصـف   
عرض . ومناقشتها وتبادل الخبرات

فيديو توضـيحي لكيفيـة طيـران    
  .الطيور

9  28/10/2015  
 توسيع مدارك

  الطالبات

من أول من 
فكر في 

الطيران من 
البشر؟ وكيف 

بدأ األمر 
  وتطور؟

استخدام أسلوب التعليم التبادلي من 
خالل عرض أبحاث الطالبات حول 

  ".التساؤالت السابقة

10  29/10/2015  
توسيع مدارك 

  الطالبات
  

توزيع مقالة على الطالبـات عـن   
عباس بن فرناس ومناقشة تجربتـه  
في الطيران، دوافعه، خلفيته العلمية 
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والثقافية والدينية، حكم الشرع فـي  
ــافي  ــه الثق ــا صــنعه، ارتباط م
ــي  ــاريخ العرب ــاري بالت والحض
واإلسالمي على حد سواء، تحليـل  

  .المقال واستخالص العبر منها

11  1/11/2015  
ك توسيع مدار
  الطالبات

 -  
رسم وتدوين قصة طيران عبـاس  
بن فرناس والخطوات التي اتبعهـا  

  .للتحليق بلغة الطالبات الخاصة

12  2/11/2015  
التعمق في 

مفهوم 
  الطيران

كيف تمكننا 
من صناعة 
الطيران 

الحديث بكافة 
  إمكانياته؟

ــتنبا   ــلوب اإلس ــتخدام أس ط اس
deduction    من خـالل عـرض

تحليلها إلـى  . بوستر لطائرة حديثة
وتكوين جمـل  . مكوناتها الخارجية

مفيدة ومن ثم استخدام هذه الجمـل  
في كتابة موضوع إنشـائي عـن   

  .الطائرات

13  3/11/2015  
التعمق في 

مفهوم 
  الطيران

 -  
رايـت   عرض فيـديو األخـوان  

عرض رسوم متحركـة  . ومناقشته
  .ألنواع الطائرات ومراحل تطورها

14  4/11/2015  
التعمق في 

مفهوم 
  الطيران

 -  
تطـور  (عـرض فيـديو وثـائقي    

  ).3، ج2، ج1الطيران ج

15  5/11/2015  
العودة الى 

  المحمية
 -  

استخدام أسلوب عباءة خبيـر مـن   
خالل تقمص الشخصـيات ولعـب   

. األدوار وتفعيل الدراما التكونيـة 
وتقسيم الطلبة إلى مجموعات مـن  

كـابتن  (الخبراء في مجال ما مثل 
ــارك،   ــو الجم ــائرة، موظف الط

ومن ثـم  ) إلخ...مضيفات الطيران
تبحث المجموعات عن كل مهنـة  
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.. ..ومتطلباتها مميزاتها وسـلبياتها 
إلخ ومن ثـم تقمـص شخصـيات    

  .أصحابها ومحاكاة أدوارهم

16  8/11/2015  
العودة إلى 

  المحمية
 -  

استخدام الخارطة لتعيين انتراكتكـا  
عليهـا،  ) القطب المتجمد الجنوبي(

وجمع معلومـات عنهـا؛ توضـح    
ــها ومناخهــا العــام    تضاريس
والحيوانات التـي تتواجـد بهـا،    

وعـرض  . والسياسات التي تحكمها
  .فيديو عن انتراكتكا ومناقشته

17  9/11/2015  
العودة إلى 

  المحمية
 -  

البحث عن خطوات تقديم المناقصة 
وطرح مناقصة لشراء . وإجراءاتها

البطريق، ثم جمع المعلومات عـن  
استصدار الجـوازات واحتياجـات   
السفر من أمتعة وتحضيرات وعن 
ــوع    ــفر والممن ــراءات الس إج

الطـرود  والمسموح، وكيفية شحن 
من بلد إلـى أخـرى، وسياسـات    

  .الجمارك والمطارات

18  10/11/2015  
العودة إلى 

  المحمية
 -  

إجراء حساب لتكاليف السفر والشراء 
والنقل، ثم محاكاة واختبار إجـراءات  
السفر بالطائرة وإجـراءات السـالمة   
واألمان عند تعرض الطائرة لمشـكلة  
من خالل تمثيل عملية السفر وحدوث 

  .ف للطائرةاختطا

19  11/11/2015  
العودة إلى 

  المحمية
 -  

ــديو عــن اختطــاف  عــرض في
الطــائرات وإجــراءات الســالمة 

ــته   ــان ومناقش ــاقض (واألم تن
  ).المنظور
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20  12/11/2015  
العودة إلى 

  المحمية
 -  

استخدام الخارطة في تحديد المواقع 
واإلتجاهات أثناء البحث عن طائر 
البطريق في المنطقـة الخاضـعة   
لدولة السويد من أنتراكتكا، وكتابة 
تقرير يوضح حالة القطب الجنوبي 

  .والحياة البيئية فيه

21  15/11/2015  
تجربة 
صناعية 
  تجارية

حضور 
اجتماع اللجنة 

  التأسيسية

  
استخدام أسلوب عباءة خبيـر مـن   
خالل تقمص الشخصـيات ولعـب   
األدوار وتفعيل الدراما التكونيـة،  

ويج والتسويق والبحث في سبل التر
لدعم الحياة البرية ودعـم اقتصـاد   

 .المحمية

  

22  16/11/2015  
تجربة 
صناعية 
  تجارية

 -  

استخدام أسلوب التعلـيم التعـاوني   
أثناء تصميم وتنفيذ طائرة ورقيـة،  
وتفسير عمليـة طيـران الطـائرة    

  .الورقية استناداً للقوانين الفيزيائية

23  17/11/2015  
تجربة 
صناعية 
  تجارية

 -  
تصــميم بروشــورات وشــعارات 

  .لمهرجان سباق الطائرات الورقية

24  18/11/2015  
تجربة 
صناعية 
  تجارية

 -  

إضفاء شخصية الطالبـات علـى   
الطائرة الورقية من خالل تلوينهـا  
وتزيينها، إجراء سباق الطـائرات  

  .الورقية واإلستمتاع به
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  وفق الطريقة التقليدية) الطيران(وحدة ) 3(ملحق 

 .الطائرة الورقيـة : الموضوع التقنية في الفنون والحرف: الوحدة .الفنون والحرف: المادة
  .حصتان: عدد الحصص .السادس األساسي: الصف .التقليدية: استراتيجية التدريس

  االهداف العامة 

أن يدرك طالب الصف السادس األساسي كل المفاهيم والعالقات المرتبطـة بصـناعة    •
العمل الفني وتقنياته بشكل جيد بعد دراسته للوحدة الثانية من كتـاب  األلعاب وعناصر 

 .الفنون والحرف

أن يناقش طالب الصف السادس األساسي عملية التخطيط والتصميم باعتبارهما مقدمة  •
تسبق أي عمل ناجح وبشكل شامل ومفصل وذلك بعد دراسته للوحدة الثانية من كتـاب  

 .الفنون والحرف

لصف السادس األساسي عناصر العمل الفني وأسسه في أعماله الفنية أن يوظف طالب ا •
 .بشكل واضح وجلي بعد دراسته للوحدة الثانية من كتاب الفنون والحرف

أن يحلل طالب الصف السادس األساسي األنشطة التي احتوت عليها دروس الوحدة إلى  •
الثانية من كتاب الفنـون  خطواتها اإلجرائية بشكل متسلسل بعد دراسته لها في الوحدة 

 .والحرف

أن يصمم طالب الصف السادس األساسي نماذج ومجسمات تعليمية كالتي وردت معـه   •
 . وذلك بعد دراسته للوحدة الثانية من كتاب الفنون والحرف

أن يقيم طالب الصف السادس األساسي أعماله وأعمال زمالئه وفق معـايير عناصـر    •
ه العمل المنجز من مميزات خاصة بشكل ممتـاز بعـد   العمل الفني وأسسه وما يتطلب

 .دراسته لها في كتاب الفنون والحرف

أن ينمي طالب الصف السادس األساسي توجهات إيجابية للمهـن والحـرف اليدويـة     •
وأصحابها بشكل بنّاء بعد خوضه لتجاربهم ضمن المهارات التي مارسها فـي غرفـة   

  .المدرسة
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  التحضير 

  3: عدد الحصص الطائرة الورقية: الدرس لحرفالفنون وا: المادة 

  ..........:إلى ..........:من السادس: الصف 

  المالحظات   التقويم   األساليب والمحتوى   األهداف 

أن يعــرف الطالــب فــي  .1

الصف السادس األساسـي  

ــي،  عناصــر العمــل الفن

وأسس العمل الفني حرفيـا  

بعد دراسته لها في % 100

الفنـون  وحدة التقنية فـي  

 .والحرف

أن يفسر طالـب الصـف    .2

السادس األساسـي عالقـة   

الطفل بالدمى بشكل مقنـع  

مسـتنداً إلـى   % 90بنسبة 

األسباب التي وردت فـي  

الحصة الصفية بعـد أخـذ   

مالحظاته عنها في كراسته 

  .الخاصة ودراسـته لهـا  

أن يصمم طالـب الصـف   

السادس األساسـي شـكالً   

مبتكراً لطائرتـه الورقيـة   

   المقدمة

إن لكل شيء فـي هـذه   

الحياة أسـاس وأركـان،   

وكذلك الفنون والحـرف  

تقوم على أسس ومبـادئ  

خاصة بها ولها عناصـر  

فإن كانت . وأدوات تحققها

الحروف هـي عناصـر   

اللغة والقواعـد مبادئهـا   

فكذلك للفن عناصر وأسس 

ــا  ــوم عليهــ   .يقــ

ما هي عناصـر العمـل   

الفني؟ وما الفـرق بينهـا   

  وبين أسس العمل الفني؟

  العرض

حــوار ومناقشــة حــول 

عناصر وأسـس العمـل   

  : عرف كل مـن 

ــل  ــس العم أس

الفني، عناصـر  

العمل الفني، مع 

  ذكر مثال؟

  

  

ــل    علـــــ

ــة  ــة الدمي أهمي

  لألطفال؟ 

  

  

  

ــائرة  صــمم ط

ــر  ــة تعب ورقي
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الشخصــي  حســب ذوقــه

وقدرتها علـى الطيـران   

بعد % 80بنسبة ال تقل عن 

دراسته لها في وحدة التقنية 

في الفنون والحـرف مـن   

  .كتاب الفنـون والحـرف  

أن يفصــل الطالــب فــي 

الصف السادس األساسـي  

ــنع  ــراءات ص ــة إج كاف

الطائرة الورقية تفصيالً تاماً 

ــب  ــد % 100وبالترتي بع

دراسته لها في وحدة التقنية 

نون والحـرف مـن   في الف

 .كتاب الفنون والحرف

أن يركّب الطلبة في الصف  .3

بعـد  -السادس األساسـي  

جميـع  -تكوين مجموعات

أجزاء الطائرة الورقية مع 

ــق  ــبعض وف ــها ال بعض

خطوات العمل كما وردت 

في وحدة التقنية والحـرف  

وبمساعدة المعلمة بالترتيب 

بعد دراستهم % 100بنسبة 

إجراءات صـنع الطـائرة   

الفني، وأهميتهما للعمـل  

  .الفني

تفعيل السبورة من خـالل  

  .الشرح وتدوين األهداف

عرض صـور ونمـاذج   

ورقيـة وبعـض   لطائرة 

  .األعمال السابقة

ــام   ــي أم ــرض عمل ع

  .الطالب

عمل مجموعات وتفعيـل  

الطالب من خالل التطبيق 

  .العملي

متابعــة الطــالب أثنــاء 

  . التنفيذ

عرض تجريبي لطيـران  

الطائرات الورقية في باحة 

  .المدرسة

  

  

  

  عنك؟

  

  

  

  

  

  

  

اشرح بالتفصيل 

خطوات تنفيـذ  

  الطائرة الورقية؟
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ية من كتاب الفنـون  الورق

 .والحرف

أن تقيم مجموعات طـالب   .4

الصف السادس األساسـي  

إنتاج الطـائرات الورقيـة   

وفق قدرة الطـائرة علـى   

ــبة   ــران بنس % 80الطي

بطريقة موضوعية وذلـك  

بعد دراستهم لوحدة التقنيـة  

ن والحـرف مـن   في الفنو

 .كتاب الفنون والحرف

أن ينمي طـالب الصـف    .5

احترامـاُ  السادس األساسي 

للمهن الشعبية من خـالل  

تنفيذ نشاط الطائرة الورقية 

الذي يمثل جزءاً من وحدة 

  .التقنية في الفنون والحرف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ــي   ــب بيتــ   واجــ

استناداً إلى ما تعلّمته من 

عناصر وأسـس اّلعمـل   

صمم شعاراً لسباق  الفني،

ــة  ــائرات الورقيـ الطـ

العــرض التجريبــي  (

  ).للطيران

  

  

  

متابعة الطالبات 

ــام   ــاء القي أثن

بالعمل وإعطاء 

  تغذية راجعة 

  

  

  

  

عرض األعمال 

 ومناقشتها مـع 

  .الطالب

اختيــار العمــل 

الجيد وتعزيـز  

الطالب الموهوب 

ــحيح  وتصــ

  األخطاء
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ــائل       :مالحظات المديرة والمشرفة الوسـ

: والمصادر

صــــور 

ونمــاذج، 

الخامــات 

واألدوات، 

ــاب  الكتـ

المدرســي، 

الســـبورة 

  .والطباشير

اسـتراتيجية   .طيور عمالقة: الموضوع تكنولوجيا النقل والتحكم: الوحدة .التكنولوجيا: المادة

  .حصص 4: عدد الحصص السادس االساسي: الصف .التقليدية: التدريس

  االهداف العامة 

أن يدرك طالب الصف السادس األساسي كل المفاهيم والعالقـات المرتبطـة بصـناعة     •
ووسائل النقل وتقنياته بشكل جيد بعد دراسـته للوحـدة الثالثـة مـن كتـاب      الطائرات 
 .التكنولوجيا

أن يتتبع طالب الصف السادس األساسي مسار التطور التاريخي في وسائل النقل وتعـدد   •
وسائل تطور الطيران عبر الزمن وبشكل شامل ومفصل وذلك بعد دراسته للوحدة الثالثة 

 .من كتاب التكنولوجيا

وظّف طالب الصف السادس المبادئ العلمية والتقنيات التكنولوجية بشـكل واضـح   أن ي •
وجلي في تنفيذ األنشطة الواردة في الكتاب بعد دراسـته للوحـدة الثالثـة مـن كتـاب      

 .التكنولوجيا
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أن يحلل طالب الصف السادس األساسي البنية الهيكلية للطائرة التي تمكّنها من الطيران  •
 .استه لها في الوحدة الثالثة من كتاب التكنولوجيابشكل علمي بعد در

أن يصمم وينفّذ طالب الصف السادس األساسي نماذج ومجسمات تعليمية كـالتي وردت   •
 . معه وذلك بعد دراسته للوحدة الثالثة من كتاب التكنولوجيا

أن يقيم طالب الصف السادس األساسي أعماله وأعمال زمالئه وفـق المبـادئ العلميـة     •
التكنولوجية وما يتطلبه العمل المنجز من مميزات خاصة بشكل ممتاز بعد دراسته لـه  و

 .في كتاب التكنولوجيا

في نفسه بعد دراسته للوحدة العلمية  أن يعزز طالب الصف السادس األساسي قيمة األمانة •
  .الثالثة من كتاب التكنولوجيا
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  التحضير 

  4: عدد الحصص عمالقةطيور : الدرس التكنولوجيا: المادة 

  ..........:إلى ..........:من السادس: الصف 

  المالحظات   التقويم   األساليب والمحتوى   األهداف 

أن يعرف الطالـب فـي    .1
الصف السادس األساسي 
علم الطيـران، والنقـل   

بعد % 100الجوي حرفياً 
 .دراسته لها

أن يوضح طالب الصـف   .2
السادس األساسي وسـائل  

الطيــران عبــر تطــور 
الزمن بشكل موضـوعي  

مستنداً إلـى  % 90بنسبة 
ــور   ــار التط ــع مس تتب
التاريخي لوسائل النقـل  

فـي الكتـاب    كما وردت
 .المدرسي

أن يصمم طالب الصـف   .3
السادس األساسي طـائرة  
ورقية حسب ما ورد في 
األنشــطة المرفقــة فــي 
الكتاب مراعيـاً قـدرتها   
على الطيران بنسـبة ال  

  المقدمة 

تهيئة الطـالب للـدرس    �
الجديد، مع كتابة األهداف 
على السبورة، واإلنطالق 
من تتبع مسـار التطـور   
التاريخي لوسائل النقـل  

  وصوالً إلى الطائرات

  العرض

حوار وشـرح ومناقشـة    �
ــة  ــور وآلي ــول الطي ح

 .طيرانها

توضيح أهميـة الجنـاح    �
ــة   ــي عملي ــذيل ف وال

 .الطيران

سؤال وجـواب، حـول    �
المسار التاريخي لتطـور  
الطيران ووسائل تطـور  
الطيران، ورصد األسئلة 

 .واإلجابات على السبورة

  

  : عرف كل من
علم الطيران، 

  النقل الجوي؟

  

  

عــدد وســائل 
تطور الطيران 
عبر الزمن مع 
التوضيح بما ال 

 3يزيد عـن  
  أسطر؟ 

  

  

  

  

  

صمم طـائرة  
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ــن  ــل ع ــ% 80تق  دبع
دراسته لها فـي الوحـدة   

 .الثالثة

الطالــب فــي  يحلّــلأن  .4
الصف السادس األساسي 
البنية الهيكليـة للطـائرة   
التي تمكّنها من الطيـران  
بشكل علمي متطرقاً إلـى  
المواد المسـتخدمة فـي   

 تصنيع

ــات   .5 ــائرات والتقني الط
الحديثة لإلتصاالت معها 

دة بعد دراسته لها في الوح
ــاب    ــن كت ــة م الثالث

 .وجياالتكنول

ان يركــب الطلبــة فــي  .6
الصف السادس االساسي 

-بعد تكوين مجموعات-
جميع اجـزاء الطـائرة   
ــها  ــع بعض ــة م الورقي
البعض وفـق خطـوات   
العمل كمـا وردت فـي   
الوحدة الثالثة وبمسـاعدة  
المعلمة بالترتيب بنسـبة  

100.% 

عرض الصور مـن   �
الكتاب المقرر وطلب ترتيبها 

 . من األقدم إلى األحدث

ــطة  � ــذ األنش   .تنفي
واإلجابة عن االسـئلة التـي   

  .تليها

  الخاتمة

 تكليف الطالبات بحل اسـئلة 

ــدفاتر    ــى ال ــدرس عل ال
  .ومناقشتهن ومتابعتهن

  

 

  

  

  واجـــــب منزلـــــي 
كتابة تقرير حـول قـوانين   

ومــا ... الســفر والطيــران
المسافر أثناء تنقلـه  يحتاجه 

بــين الــدول عــن طريــق 
  .الطيران

  

  

  

ورقيــة قابلــة 
للطيــــران، 
مراعياً مبـدأ  

  برنولي؟

  

  

  

ــرح  إشـــ
بالتفصــــيل 
خطوات تنفيـذ  
الطــــائرة 

  الورقية؟

  

  

ــة  متابعـــ
الطالبات أثناء 
القيام بالعمـل  
وإعطاء تغذية 

  راجعة 
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أن تقيم مجموعات طالب  .7
الصف السادس األساسي 
فهمهن من خالل اإلجابة 

ئلة الوحدة بنجاح على أس
ــبته  ــة % 80نس بطريق

علمية وذلك بعد دراستهم 
  .للوحدة الثالثة

أن ينمي طالب الصـف    .8
السادس األساسـي قـيم   
األمانة العلمية بعد دراسته 

  .للوحدة الثالثة

  

  

  

  

  

  

عـــــرض 
ــال  األعمــ
 ومناقشتها مـع 

  .الطالب

  

  

اختيار العمـل  
الجيد وتعزيـز  
الطالـــــب 
الموهــــوب 
وتصــــحيح 

  األخطاء

ــائل       :مالحظات المديرة والمشرفة الوسـ
: والمصادر

صــــور 
ونمــاذج، 
الخامــات 
واألدوات، 

ــاب  الكتـ
المدرســي، 
الســـبورة 

  .والطباشير
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  . الطيور: الموضوع .التصنيف: الوحدة .العلوم العامة: المادة

  .حصتان: عدد الحصص .السادس األساسي: الصف .التقليدية: استراتيجية التدريس 

  األهداف العامة 

بالتصنيف والمعايير المتعلقة المفاهيم المتعلقة أن يدرك طالب الصف السادس األساسي  •
 .بالتصنيف بشكل جيد بعد دراسته لهذه الوحدة

أن يناقش طالب الصف السادس األساسي أهمية التصنيف، والعالقة التي تربط طبيعـة   •
 .األشياء المصنّفة بعملية التصنيف بشكل شامل ومفصل وذلك بعد دراسته لهذه الوحدة

جموعاتهـا  أن يصنّف طالب الصف السادس األساسي الفقاريات والالفقاريات إلـى م  •
 .األساسية بشكل صحيح بعد دراسته لهذه الوحدة

أن يحلل طالب الصف السادس األساسي الصفات المشتركة بين عناصـر المجموعـة    •
 .الواحدة من الفقاريات والالفقاريات بشكل صحيح بعد دراسته لهذه الوحدة

طالب الصف السادس األساسي خارطة مفاهيمية توضح الخصـائص التـي    يكونأن  •
 . صنف وفقها الكائنات الحية في مجموعاتها كما وردت معه في هذه الوحدةت

أن يقيم طالب الصف السادس األساسي نفسـه وزمالئـه وفـق فهمهـم لخصـائص       •
 .المجموعات الفقارية والالفقارية بشكل ممتاز بعد دراسته لها في هذه الوحدة

لكائنـات الحيـة بعـد    أن ينمي طالب الصف السادس األساسي توجهات ايجابية نحو ا •
 .خوضه لتجربة تصنيف الكائنات الحية ضمن المهارات التي مارسها في غرفة الصف
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  التحضير 

  3: عدد الحصص )الطيور(التصنيف : الدرس العلوم العامة: المادة 

  ..........:إلى ..........:من السادس: الصف 

  المالحظات   التقويم   األساليب والمحتوى   األهداف 

أن يعرف الطالب في  .1
الصــف الســادس  
ــاهيم  ــي المف األساس

ــة ــنيف، : التالي التص
% 100الطيور حرفياً 
 .بعد دراسته لها

أن يعلّل طالب الصف  .2
السادس األساسي قدرة 
الطيور على الطيران 
بشكل علمـي بنسـبة   

مستنداً إلى مـا  % 90
ورد معه فـي هـذه   

 .الوحدة

ــب   .3 ــنّف طال أن يص
الصــف الســادس  
األساسي الطيور فـي  
مجموعاتها مستنداً إلى 
ــور  ــائص الطي خص
مراعياً الدقة بنسبة ال 

كمـا  % 80تقل عـن  

  المقدمة 

تهيئة الطالب للـدرس   �
  الجديد، بطرح سـؤال  
  كيف ترتب أغراضك؟ 

  العرض

حوار وشرح ومناقشة  �
حـــول التصـــنيف 

 . وأهميته

الطيـور  تفسير قـدرة   �
 .على الطيران

 .بيان خصائص الطيور �

عرض صور لعدد من  �
 الحيوانــات والطيــور

وطلب تصنيف الطيور 
 .مجموعتها في

بناء خارطـة مفـاهيم    �
ــائص   ــح خص توض

  .الطيور

 

  

  : عرف كـل مـن  
  التصنيف، الطيور؟

  

  

  علــــــــل 
قدرة الطيور علـى  

  الطيران؟ 

  

  

صنفي مما يلي في 
: مجموعة الطيـور 

الخفاش، البطريق، 
النعــام، الضــفدع، 
اليعســوب، الــبط، 
ــدان،  ــر، الدي البق

  األخطبوط؟
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وردت معه في هـذه  
 .الوحدة

الطالب فـي   يحللأن  .4
الصــف الســادس  
األساسي الصفات التي 
تشترك فيها الطيـور  
بشكل صحيح بنسـبة  

كما وردت في % 100
 .هذه الوحدة

يبني الطلبـة فـي    أن .5
الصــف الســادس  

بعد تكوين -األساسي 
خارطـة  -مجموعات

ــح   ــة توض مفاهيمي
ــور  ــائص الطي خص
بشكل دقيـق بنسـبة   

كمــا وردت % 100
 .معهم في هذه

ــيم مجموعــات  .6 أن تق
طالب الصف السادس 
األساسي فهمهم خالل 
اإلجابة علـى اسـئلة   
الوحدة بنجاح نسـبته  

بطريقة علميـة  % 80
وذلك بعـد دراسـتهم   

  الخاتمة

تكليف الطالبات بحل أسئلة 
ــدفاتر  ــى ال ــدرس عل ال

  .ومناقشتهم ومتابعتهم

  

  

  

  

  

  

  

ــي  ــب منزلــ   واجــ

ما الفرق بـين الطيـور   

  والثدييات؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

وضحي خصائص 
  الطيور؟

  

  

  

  

ــات  متابعــة الطالب
أثناء القيام بالعمـل  
ــة   ــاء تغذي وإعط

  راجعة 

  

  

  

  

  

  

عــرض األعمــال 
ــع  ــتها م  ومناقش

  .الطالب
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 .هذه الوحدةل

أن ينمي طالب الصف  .7
ــي  ــادس األساس الس
توجهات ايجابية نحـو  
الكائنات الحيـة بعـد   
خوضـــه لتجربـــة 
تصنيف الكائنات الحية 

  .في هذه الوحدة

    

اختيار العمل الجيد 
ــب  ــز الطال وتعزي
الموهوب وتصحيح 

  األخطاء

مالحظـــات المـــديرة 
  :والمشرفة

الوســـائل      
ــادر : والمص

صــــور 
ــاذج،  ونمـ
ــات  الخامـ

واألدوات، 
ــاب  الكتــ
المدرســي، 
الســـبورة 

  .والطباشير
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اسـتراتيجية   .السرعة ومبدأ برنـولي : الموضوع الفيزياء: الوحدة .العلوم العامة: المادة
  .حصتان: عدد الحصص السادس األساسي: الصف .التقليدية: التدريس

  األهداف العامة 

بشكل جيد  مفاهيم السرعة، الزمن، التسارعأن يدرك طالب الصف السادس األساسي  •
 .بعد دراسته لهذه الوحدة

أن يوضح طالب الصف السادس األساسي مبدأ برنولي، وقوانين السرعة والجاذبيـة   •
 .بشكل شامل وعلمي وذلك بعد دراسته لهذه الوحدة

أن يطبق طالب الصف السادس األساسي مبدأ برنولي وقوانين السرعة عمليـاً بعـد    •
 .دراسته لهذه الوحدة

الصف السادس األساسي المسائل الحسابية المتعلقة بالسرعة والجاذبية أن يحلّل طالب  •
 .إلى معطياتها بشكل صحيح بعد دراسته لهذه الوحدة

طالب الصف السادس األساسي المعطيات الواردة في المسـائل الحسـابية    يجمعأن  •
 . ليخرج بحل صحيح كما وردت معه في هذه الوحدة

سي فهمه للوحدة من خالل اإلجابة عـن اسـئلة   أن يقيم طالب الصف السادس األسا •
 .الوحدة بشكل ممتاز بعد دراسته لها في هذه الوحدة

أن يربط طالب الصف السادس األساسي الفيزياء بالواقع من خالل ما مر معه مـن   •
  .مهارات مارسها في غرفة الصف
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  التحضير 

  3: الحصصعدد  السرعة ومبدأ برنولي: الدرس العلوم العامة: المادة 

  ..........:إلى ..........:من السادس: الصف 

  المالحظات   التقويم   األساليب والمحتوى   األهداف 

أن يعرف الطالب فـي   .1
الصـــف الســـادس 
األساســي مفــاهيم  
ــارع،  ــرعة، التس الس
ــية،  ــة األرض الجاذبي

الـخ حرفيـاً   ...الزمن
بعد دراسـته  % 100

 .لها

أن يعلّل طالب الصف  .2
ــي   ــادس األساس   الس

تقوس جناح الطائرة * 
  مـــن األعلـــى، 

ــال *  ــركض األطف ي
مسرعين قبل إطـالق  
الطائرة الورقيـة فـي   

ــاء   .الفضــــــ
بشكل علمـي بنسـبة   

مستنداً إلى مـا  % 90
ورد معــه فــي هــذه 

 .الوحدة

  المقدمة 

تهيئة الطـالب للـدرس    �
الجديد، من خالل نقـاش  
حول الرياضة وخصوصاً 
رالـــي الســـيارات  
والماراثونات السباق، ثـم  
التساؤل عن كيفية تحكـيم  
الفائز، وكيف نقيس سرعة 
الســيارة أو الفــائز فــي 

 ؟السباق

  العرض

حوار وشـرح ومناقشـة    �
حول السرعة وما يختص 

 . بها من مفاهيم

توضيح قـانون السـرعة    �
 .وأهميتها

طرح مثال على سـرعة   �
الهواء وعالقته بطيـران  

 .الطائرات

  

  : عرف كل من
الســــرعة، 
الجاذبيــــة، 

  الخ؟...التسارع

  

  

ــل    علّــــ
تقوس جناح * 

الطائرة مـن  
ــى،   األعلــ

ــركض *  يـ
ــال  األطفــ
مسرعين قبل 
إطالق الطائرة 
الورقيــة فــي 

  الفضاء؟ 

  

قطعت سـيارة  
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ــب   .3 ــتخدم طال أن يس
الصـــف الســـادس 
األساســي قــوانين  
ــل  ــي ح ــرعة ف الس
ــة ــائل الفيزيائي  المس

مراعياً الدقة بنسـبة ال  
 كمـا % 95تقل عـن  

وردت معه فـي هـذه   
 .الوحدة

الطالب فـي   يحلّلأن  .4
الصـــف الســـادس 
ــات  ــي معطي األساس
المسائل الحسابية بشكل 

% 100صحيح بنسبة 
كما وردت فـي هـذه   

 .الوحدة

أن يجمع الطلبـة فـي    .5
الصـــف الســـادس 
األساســي المعطيــات 
الواردة فـي المسـائل   
الحسابية ليخرج بحـل  

% 100صحيح بنسبة 
كما وردت معهم فـي  

 .هذه الوحدة

أن يقيم طالّب الصف  .6

ــدأ  � ــى مب اإلنطــالق إل
 .برنولي وتوضيحه

إعطاء أمثلة عملية عليه  �
من خالل الـنفخ فـوق   
 ورقة، ومشاهدة كيفيـة 

 .ارتفاعها

عرض مسـائل وأمثلـة    �
حسابية علـى السـرعة   

 .وحلها

إعطاء واجبات حسـابية   �
 .للطلبة للتمرن عليها

 

  

  الخاتمة

تكليف الطالبات بحل أسـئلة  
ــدفاتر    ــى ال ــدرس عل ال

  .ومناقشتهم ومتابعتهم

  

  

  

  

  

  

ــافة   50مسـ
 10متراً فـي  

دقائق، احسب 
ــرعة  ســـ

  السيارة؟

  

  

  

ــال  ــي المث ف
الســـــابق 
ــتخرج  اســ

  المعطيات؟

  

  

  

كـون مسـألة   
حسابية تامـة  
الحل بخطواتها 

  .الصحيحة
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ــي   ــادس األساس الس
ــن ــم م ــالل  فهمه خ

اإلجابة علـى اسـئلة   
الوحدة بنجاح نسـبته  

ـ % 80 ة بطريقة علمي
وذلك بعد دراستهم لهذه 

 .الوحدة

أن يربط طالب الصف  .7
ــي   ــادس األساس الس
الفيزياء بـالواقع مـن   
خالل ما مر معه مـن  

مارسها فـي  مهارات 
  .غرفة الصف

  

  

  

  

  

  

  

متابعة الطلبـة  
وتصـــحيح 

  األخطاء

ــات  ــديرة مالحظـ المـ
  :والمشرفة

ــائل      الوســ
: والمصــادر

صور ونماذج، 
ــات  الخامــ

واألدوات، 
الكتـــــاب 
ــي،  المدرسـ
ــبورة  الســ

  .والطباشير

  

 



114 

اسـتراتيجية   .الخارطـة : الموضـوع  .الخرائط الجغرافية: الوحدة .اإلجتماعيات: المادة
  .حصص 4: عدد الحصص السادس األساسي: الصف التقليدية: التدريس

  االهداف العامة 

بالخريطة وعناصرها المفاهيم المتعلقة أن يتعرف طالب الصف السادس األساسي إلى  •
 .بشكل جيد بعد دراسته لهذه الوحدة

أن يناقش طالب الصف السادس األساسي أهمية الخرائط بمختلف أنواعهـا، بشـكل    •
 .موضوعي ومفصل وذلك بعد دراسته لهذه الوحدة

السادس مواقعاً مختلفة على الخارطة بشكل صـحيح ودقيـق   أن يحدد طالب الصف  •
 .مستعينا بمقاييس الرسم وخطوط الطول والعرض بعد دراسته لهذه الوحدة

أن يحلّل طالب الصف السادس األساسي الخرائط المختلفة إلـى عناصـرها بشـكل     •
 .صحيح بعد دراسته لهذه الوحدة

ضحاً لمواقـع خطـوط الطـول    طالب الصف السادس األساسي نموذجاً مويكون أن  •
 . والعرض كما وردت معه في هذه الوحدة

أن يقيم طالب الصف السادس األساسي نفسه وزمالئه من خالل اإلجابة عن األسـئلة   •
 .التي تلي الوحدة بشكل ممتاز بعد دراسته لها في هذه الوحدة

 أن ينمي طالب الصف السادس األساسي توجهات ايجابية نحو بلده ووطنـه ضـمن   •
  .المهارات التي مارسها في تحديد موقعه على الخارطة
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  التحضير 

   3: عدد الحصص الخرائط: الدرس اإلجتماعيات: المادة 

  ..........:إلى ..........:من السادس: الصف 

  المالحظات   التقويم   األساليب والمحتوى   األهداف 

فـي  أن يعرف الطالب  .1
الصـــف الســـادس 
ــاهيم   ــي المف األساس

ــة ــة، : التالي الخارط
ــول  ــوط الطـ خطـ
والعـــرض، خـــط 

الخ حرفيـا  ...غرينتش
بعـد دراسـته   % 100

 .لها

أن يعلّل طالب الصف  .2
السادس األساسي أهمية 
خطـــوط الطـــول، 
وخطوط العرض بشكل 

ــبة  ــي بنس % 90علم
مستنداً إلى ما ورد معه 

 .في هذه الوحدة

ــب   .3 ــتخدم طال أن يس
الصـــف الســـادس 
األساسي خطوط الطول 
والعرض فـي تحديـد   

  المقدمة 

تهيئة الطـالب للـدرس    �
الجديد، إذا سافرت يوما 
إلى مكان لم تزوره مـن  
قبل، وأثناء تواجدك فيـه  

الذي  ضللت الطريق، ما
  تحتاجه في ذلك الوقت؟

  العرض

حوار وشرح ومناقشـة   �
ــة  ــول الخارطـ حـ

 . وأهميتها

ــرها  � ــيح عناص توض
واهمية خطوط الطـول  

 .والعرض

عرض خرائط مختلفة  �
 .ومالحظة الفروق بينها

إعطــاء أمثلــة علــى  �
مقاييس الرسم، وكيفية 

 .تحويلها

  

  : عرف كل من
خط غـرينتش،  
ــة،  الخارطــ
مقيـــــاس 

  الخ؟....الرسم

  

  

  علـــــــل 
أهمية خطـوط  

ــول   .الطـــ
أهمية خطـوط  

  العرض؟ 

  

  

  

ارسم خارطـة  
ــدد  ــالم وح الع
ــع  ــا موق عليه
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ــى   ــده عل ــع بل موق
الخارطة مراعياً الدقـة  

% 80بنسبة ال تقل عن 
كما وردت معه في هذه 

 .الوحدة

الطالب فـي   يحللأن  .4
الصـــف الســـادس 
ــة   ــي خارط األساس
الوطن العربـي إلـى   
ــرها بشــكل   عناص

% 100صحيح بنسبة 
كما وردت فـي هـذه   

 .دةالوح

أن يشكّل الطلبـة فـي    .5
الصـــف الســـادس 
ــة   ــي خارط األساس
النتراكتكا موضحاً فيها 
ــاس   ــر ومقي العناص
الرسم وخطوط الطول 
والعرض بشكل دقيـق  

ــبة  ــا % 100بنس كم
وردت معهم في هـذه  

 .الوحدة

ــات  .6 ــيم مجموع أن تق
طالب الصف السادس 

تحديد موقع فلسطين على  �
خارطة العـالم وتعيـين   

األربـع مـن   اإلتجاهات 
 ).خالل حدود فلسطين

التفريق بين اإلتجاهـات   �
على الخارطـة وأرض  

 .الواقع

مراجعة مـا مـر مـع     �
الطالبات فـي الصـف   
الرابع حول كيفية معرفة 
اإلتجاهات علـى أرض  

 .الواقع ليالً ونهاراً

تشكيل خارطة انتراكتكا  �
ضمن خارطـة الكـرة   
ــدها   ــية وتحدي األرض
بالنسبة لخطوط الطـول  

  .والعرض

  

  

  الخاتمة

تكليف الطالبات بحل اسـئلة  
ومناقشتهم  الدرس على الدفاتر

  .ومتابعتهم

  

  فلسطين؟

  

  

  

دقق النظر فـي  
خارطة الـوطن  
ــي  العربـــ
ــتخرج  واســ
ــر  عناصـــ

  الخارطة منها؟

  

  

  

  

شكل خارطـة  
النتراكتيكا مبيناً 
ــر  عناصـــ
 الخارطة فيهـا 

ــحاً  وموضــ
موقعها بالنسبة 
لخطوط الطول 

  .والعرض
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األساسي فهمهـم مـن   
خالل اإلجابـة علـى   
أسئلة الوحـدة بنجـاح   

بطريقـة  % 80نسبته 
ــد  ــك بع ــة وذل علمي

 .دراستهم لهذه الوحدة

أن ينمي طالب الصف  .7
ــي   ــادس األساس الس
توجهات ايجابية نحـو  
بلـــدهم والكوكـــب 
األرضي بعد دراستهم 

  .في هذه الوحدة

  واجـــــب منزلـــــي 
بعد التعـرف علـى أهميـة    
خطوط الطـول والعـرض   
ومواقع البلدان بالنسـبة لهـا   
وأثرها على مناخ المنـاطق،  

 10عبر بمـا ال يقـل عـن    
أسطر عـن تـأثير المنـاخ    
والتضاريس على الكائنـات  

  الحية؟

  

  

عرض األعمال 
 ومناقشتها مـع 

  .الطالب

  

اختيار العمـل  
الجيد وتعزيـز  
ــب  الطالـــ
ــوب  الموهــ
ــحيح  وتصــ

  األخطاء

  

ــديرة  ــات المـ مالحظـ
  :والمشرفة

  

 

 

  

  

ــائل    الوسـ
: والمصادر

ــور  صــ
ــاذج،  ونمـ
ــات  الخامـ

واألدوات، 
ــاب  الكتــ
ــي،  المدرس
ــبورة  السـ

  .والطباشير
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: استراتيجية التدريس. مقياس الرسم: الموضوع. النسبة والتناسب: الوحدة. الرياضيات: المادة
  .حصة 1: السادس االساسي عدد الحصص: التقليدية الصف

  االهداف العامة 

بالنسبة والتناسب بشكل مفاهيم المتعلقة أن يتعرف طالب الصف السادس األساسي إلى ال •
 .الوحدةجيد بعد دراسته لهذه 

أن يوضح طالب الصف السادس األساسي أهمية النسبة والتناسب بشكل واقعي وذلـك   •
 .بعد دراسته لهذه الوحدة

أن يستخدم طالب الصف السادس النسبة والتناسب عملياً في حياته بعد دراسـته لهـذه    •
 .الوحدة

عـد  أن يجزئ طالب الصف السادس األساسي النسبة إلى البسط والمقام بشكل صحيح ب •
 .دراسته لهذه الوحدة

طالب الصف السادس األساسي نسباً وتناسباً لكثير من المواقف واألشياء في يكون أن  •
 . محيط بيئة المدرسة كما وردت معه في هذه الوحدة

أن يقيم طالب الصف السادس األساسي نفسه وزمالئه من خالل اإلجابة عن األسـئلة   •
 .سته لها في هذه الوحدةالتي تلي الوحدة بشكل ممتاز بعد درا

أن ينمي طالب الصف السادس األساسي توجهات ايجابية نحـو الرياضـيات ضـمن     •
 .المهارات التي مارسها في غرفة الصف
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  التحضير

  2:عدد الحصص مقاييس الرسم: الدرس الرياضيات: المادة 

  ..........:إلى ..........:من السادس: الصف 

  المالحظات   التقويم   والمحتوىاألساليب    األهداف 

أن يعرف الطالب في  .1
الصــف الســادس  
ــاهيم  ــي المف األساس

النســـبة، : التاليـــة
ــاس   ــب، مقي التناس

الـخ حرفيـا   ...الرسم
بعد دراسـته  % 100

 .لها

ــحأن  .2 ــب  يوض طال
الصــف الســادس  
األساسي الفرق بـين  
البعد الحقيقي والبعـد  
النسبي فـي الرسـم   
بشكل علمـي بنسـبة   

مستنداً إلى مـا  % 90
ورد معه فـي هـذه   

 .الوحدة

أن يجد طالب الصف  .3
ــي  ــادس األساس الس
المسافة الحقيقية بـين  

  المقدمة 

تهيئة الطـالب للـدرس    �
الجديد، وتدوين األهداف 
من خالل عرض خارطة 
فلسطين بمقيـاس رسـم   
وسؤال الطالبـات عـن   
محتوياتها؟ وهل يعـرفن  
معنى عناصرها ومنهـا  

 مقياس الرسم؟

  العرض

حوار وشـرح ومناقشـة    �
ــم  ــاس الرس ــول مقي ح

 . واهميته

طرح سؤال هل تعـرف   �
المسافة الحقيقية بين مدينة 
ــابلس؟ جمــع  رام اهللا ون
اإلجابات من الطالبات ثم 

 .القانوناستنتاج 

حل أمثلة علـى قـانون    �

  

  : عرف كل مـن 
النسبة، مقيـاس  

  الخ؟..الرسم

  

  

  

ــل    علـــــ
اختالف مقيـاس  
الرسم عن البعد 

  الحقيقي؟ 

  

  

  

احسب المسـافة  
الحقيقية بين رام 
ــابلس إذا  اهللا ون
علمت ان مقياس 
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مدينتين على الخارطة 
إذا علم مقياس الرسـم  

% 100مراعياً الدقـة  
فـي  كما وردت معه 

 .هذه الوحدة

الطالب فـي   يحللأن  .4
الصــف الســادس  
ــائل   ــي المس األساس
الحسابية إلى معطياتها 
بشكل صحيح بنسـبة  

كما وردت في % 100
 .هذه الوحدة

أن يشكّل الطلبة فـي   .5
الصــف الســادس  
األساسي خطـة حـل   
المسائل بشكل دقيـق  

ــبة  ــا % 100بنس كم
وردت معهم في هـذه  

 .الوحدة

ــيم مجموعــات  .6 أن تق
صف السادس طالب ال

األساسي فهمهم مـن  
خالل اإلجابـة علـى   
أسئلة الوحدة بنجـاح  

بطريقـة  % 80نسبته 

مقياس الرسم مع التركيز 
علــى التحــويالت إلــى 

 .وحدات القياس المناسبة

  الخاتمة

تكليف الطالبات بحل أسـئلة  
ــدفاتر    ــى ال ــدرس عل ال

  .ومناقشتهم ومتابعتهم

  

  

  

  

  

  

  

ــو   ــم ه الرس
  ؟1:50

  

  

  

حل التـدريبات  
واألمثلة وحلـل  

  معطياتها؟

  

  

  

ضع خطة حـل  
ــا  ــائل كم المس

  .تعلمتها

  

  

  

حل اسئلة الدرس 
ــدة  والوحـــ
ــحيح  وتصــ

  .األخطاء
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ــد  ــك بع ــة وذل علمي
 .دراستهم لهذه الوحدة

أن ينمي طالب الصف  .7
ــي  ــادس األساس الس
توجهات ايجابية نحـو  
الرياضــيات بعــد  
دراســتهم فــي هــذه 

  .الوحدة

  

  

  

  

مالحظـــات المـــديرة 
  :والمشرفة

الوســـائل      
ــادر : والمص

صــــور 
ــاذج،  ونمـ
ــات  الخامـ

واألدوات، 
ــاب  الكتــ
المدرســي، 
الســـبورة 

  .والطباشير
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اسـتراتيجية   .الميناء الجوي: الموضوع .قوانين دولية: الوحدة .السياسة واالقتصاد: المادة

  .حصص 4: عدد الحصص .السادس االساسي: الصف .التقليدية: التدريس

  االهداف العامة 

القوانين الدولية المتعلقة بحركة التنقـل  أن يتعرف طالب الصف السادس االساسي الى  •

 .والشحن بشكل جيد بعد دراسته لهذه الوحدةالجوي

ان يناقش طالب الصف السادس االساسي اهمية القوانين الدوليـة بشـكل موضـوعي     •

 .ومفصل وذلك بعد دراسته لهذه الوحدة

ف السفر وشحن البضائع من دولة ألخرى بشكل ان يحسب طالب الصف السادس تكالي •

 .نسبي بعد دراسته لهذه الوحدة

ان يحلل طالب الصف السادس االساسي دوافع اختطاف الطائرات في عدد من حوادث  •

 .االختطاف بشكل موضوعي بعد دراسته لهذه الوحدة

طالب الصف السادس االساسي قصة اجتماعية تلخص فهمه لمـا ورد معـه    يكوِنان  •

 . هذه الوحدةفي

ان يقيم طالب الصف السادس األساسي تدابير السالمة واالمان المتبعة في حال تعرض  •

 .الطائرات لحاالت طوارئ بشكل موضوعي بعد دراسته لها في هذه الوحدة

ان ينمي طالب الصف السادس األساسي حسا امنيا فـي حـاالت الطـوارئ ضـمن      •

  .المهارات التي مارسها في هذه الوحدة
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  التحضير 

  2: عدد الحصص السفر والتنقل: الدرس السياسة واالقتصاد: المادة 

  ..........:إلى ..........:من السادس: الصف 

  المالحظات   التقويم   األساليب والمحتوى   األهداف 

أن يعرف الطالب في  .1
الصــف الســادس  
ــاهيم  ــي المف األساس

ــة ــارك، : التالي الجم
المجال الجوي، الطاقم 

مطار محلي،  الجوي،
مطار دولي، الصندوق 

الخ بلغتهـا  ...األسود
الخاصة بعد دراسـته  

 .لها

ــحأن  .2 ــب  يوض طال
الصــف الســادس  
األساسي الفرق بـين  
المطـــار المحلـــي 
ــدولي   ــار ال والمط
ــران  ــات الطي ودرج
بشكل منطقي بنسـبة  

مستنداً إلى مـا  % 90
ورد معه فـي هـذه   

 .الوحدة

  المقدمة 

األهداف من خالل سـؤال  
الطلبة عن السفر والتنقـل  
بين المناطق والدول؟ جمع 
ــذا    ــول ه ــاربهم ح تج

ــوع   .الموضـــــــ
  

  العرض

حوار وشرح ومناقشـة   �
حول السـفر والتنقـل   

 .بالطائرات

توضيح مفاهيم تتعلـق   �
ــار   ــالطيران كالمط ب
ــال الجـــوي  والمجـ

 الخ..األسودوالصندوق 

التفريق بـين المطـار    �
 المحلي والدولي

حساب تكـاليف سـفر    �
ــة   ــن دول ــة م وأمتع

  

  : عرف كل مـن 
المجال الجوي، 
ــندوق  الصــ

  الخ؟....األسود

  

  

  

  فـــرق بـــين 
المطار الـدولي  
ــار  والمطـــ

  المحلي؟ 

  

  

  

احسب تكـاليف  
السفر من دبـي  
إلى لوس انجلس 
إذا علمـــت أن 
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ــب   .3 ــب طال أن يحس
الصــف الســادس  

تكاليف سفر األساسي 
وشحن أمتعة من دولة 
ألخرى مراعياً الدقـة  

كمــا وردت % 100
 .معه في هذه الوحدة

الطالب فـي   يحلّلأن  .4
الصــف الســادس  
األساسي دوافع بعض 
ــاف   ــات اختط عملي
ــكل   ــائرات بش الط
ــبة   ــوعي بنس موض

كما وردت في % 80
 .هذه الوحدة

أن يكون الطلبة فـي   .5
الصــف الســادس  
ــاً   ــي قصص األساس

ئـة فـي   لحوادث طار
أثناء الرحالت تستدعي 
تدخالت سياسية بشكل 

كما % 70ادبي بنسبة 
وردت معهم في هـذه  

 .الوحدة

 

 .ألخرى

عرض فيلم وثائقي عن  �
ــائرة  ــاف ط .. اختط

ــدوافع  ــل الـ وتحليـ
واألسباب وتقييم سـبل  
السالمة واألمان فيهـا،  
ــراءات  ــة اإلج ومناقش
ــذه   ــع ه ــة لمن األمني

 .الحوادث

  

  الخاتمة

تكليف بتلخيص مجريـات  
ــة وم ــتهم الحصـ ناقشـ

  .ومتابعتهم

  

  

  

  

  

  

  

ــفر  ــذكرة الس ت
ــا  $ 500ثمنهـ

وكل كيلو مـن  
األمتعة تحتـاج  

$  30مبلـــغ 
  للكيلو؟

  

ــع   ــل دواف حل
محاولة اختطاف 
طائرة العال من 
قبل المناضـلة  

  ليلى خالد؟

 

 

اكتب موضوعا 
تعبر عن رأيـك  
في السفر عبـر  

  الطائرة؟
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أن يقيم طالب الصف  .6
السادس األساسي أسس 
السالمة واألمان فـي  
نظام الطيران حسـب  

ي وذلك بعد رأيهم الذات
 .دراستهم لهذه الوحدة

أن ينمي طالب الصف  .7
السادس األساسي حساً 

لحــاالت أمنيــا فــي ا
الطارئة بعد دراسـته  

  .لهذه الوحدة

ما تقييمك لنظام 
ــي  ــران ف الطي

  .الدول العربية

  

  

  

  

  

  

مالحظـــات المـــديرة 
  :والمشرفة

ــائل      الوســ
: والمصـــادر

صور ونماذج، 
ــات  الخامــ

واألدوات، 
ــاب  الكتـــ
ــي،  المدرسـ
ــبورة  الســ

  .والطباشير
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: اسـتراتيجية التـدريس   .الحياة البريـة : الموضوع .حياتنا: الوحدة .العلوم البيئية: المادة

  .حصص 2: عدد الحصص السادس االساسي: الصف التقليدية

  االهداف العامة 

بشكل جيد مفهوم البيئة والحياة البرية أن يتعرف طالب الصف السادس األساسي إلى  •

 .دراسته لهذه الوحدةبعد 

أن يوضح طالب الصف السادس األساسي أهمية البيئة والحياة بشكل عـام ومفصـل    •

 .وذلك بعد دراسته لهذه الوحدة

أن يطبق طالب الصف السادس األساسي معرفته البيئية في حماية محيطه من التلوث  •

 .بشكل ملحوظ بعد دراسته لهذه الوحدة

ساسي المشاكل البيئية التي يعاني منها العالم بشكل أن يحلّل طالب الصف السادس األ •

 .علمي بعد دراسته لهذه الوحدة

طالب الصف السادس األساسي نماذجاً للحياة البرية المهـددة بـاإلنقراض    يجمع أن •

 . بشكل صحيح لما ورد معه في هذه الوحدة

بشـكل  أن يقيم طالب الصف السادس األساسي نفسه من خالل ممارسـاته الحياتيـة    •

 .موضوعي بعد دراسته لهذه الوحدة

  .في نفسه من خالل هذه الوحدة قيمة الحياةأن ينمي طالب الصف السادس األساسي  •
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  التحضير 

  2: عدد الحصص الحياة البرية :الدرس العلوم البيئية: المادة

  ..........:إلى ..........:من السادس: الصف 

  المالحظات   التقويم   األساليب والمحتوى   األهداف 

أن يتعرف طالب الصف  .1
السادس األساسي إلـى  
مفاهيم البيئـة والحيـاة   

بشكل جيد بنسبة البرية 
بعد دراسته لهذه % 80

 .الوحدة

طالب الصف  يوضحأن  .2
السادس األساسي أهمية 
البيئة والحيـاة البريـة   
بشكل عـام ومفصـل   

مستنداً إلى % 85بنسبة 
ما ورد معه فـي هـذه   

 .الوحدة

أن ينظف طالب الصف  .3
الســادس األساســي  
محيطه المدرسي مـن  
التلوث واألوساخ بشكل 

ــاوني  ــا % 100تع كم
وردت معه فـي هـذه   

 .الوحدة

  المقدمة 

تهيئة الطـالب للـدرس   
الجديد، وتدوين األهداف 
من خالل سؤال الطلبـة  
عن البيئة التـي تحـيط   
بهم؟ وجمـع تجـاربهم   

  .معها ومع الحياة البرية

  

  العرض

ــرح   � ــوار وش ح
ومناقشة حول البيئة 

 .والحياة بشكل عام

ــاهيم  � ــيح مف توض
تتعلــق بالبيئــة  
ــاة  والحيـــــ

الكائنــات ..البريــة
ــددة  المهـــــ

 الخ ...باإلنقراض

القيام بحملة تنظيف  �
الباحـة المدرســية  

  

  : عرف كل مـن 
ــاة   ــة، الحي البيئ
ــة،  البريــــ

  الخ؟...اإلنقراض

  

  

  

وضــح باألمثلــة 
ــاة   ــة الحي أهمي

  البرية، والبيئة؟ 

  

  

بعـــد تشـــكيل 
المجموعات قـم  
ــيط  ــف مح بتنظ
ــن   ــة م المدرس
  األوساخ والتلوث؟
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الطالـب فـي    يحللأن  .4
الصف السادس األساسي 
تأثير بعـض ظـواهر   
التلــوث البيئــي علــى 
الحياة البرية في بلدتـه  
ووطنه بشـكل نسـبي   

كما وردت فـي  % 70
 .هذه الوحدة

طالب الصف  عيجمأن  .5
السادس األساسي نماذجاً 
للحياة البريـة المهـددة   
باإلنقراض بشكل واقعي 

كما وردت % 70بنسبة 
 .معهم في هذه الوحدة

أن يقيم طالب الصـف   .6
الســادس األساســي  
اهتماماته البيئيـة مـن   
خالل ممارساته الحياتية 
بشكل موضوعي نسبته 

وذلك بعد دراستهم 80%
 .لهذه الوحدة

الب الصف أن ينمي ط .7
قيمـة  السادس األساسي 

في نفسـه بعـد    الحياة
  .دراسته لهذه الوحدة

 .والحديقة المدرسية

عرض قصص من  �
قبل الطلبة حـول  
الحياة البرية التـي  
لهم معها اتصـال  
ــل  ــة التعام وكيفي

 .معها

 

  

  الخاتمة

تكليف بتجميـع صـور   
لحيوانــات وطيــور  

ــددة  ون ــات مهـ باتـ
باإلنقراض، على دفتـر  

ــاط   .النشـــــــ
اقتراح حلول للمحافظـة  

  .على الحياة البرية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بعض ظواهر  حلل
التلوث البيئي في 
ــى   ــة إل المنطق

  مسبباتها؟

  

  

عرض األعمـال  
  .ومناقشتها

  

  

ــا تقييمـــك  مـ
لممارســــاتك 
الحياتية اليوميـة  
علـــى البيئـــة 

  .المحيطة بك
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الوســـائل        :مالحظات المديرة والمشرفة
ــادر : والمص

صــــور 
ــاذج،  ونمـ
ــات  الخامـ

واألدوات، 
ــاب  الكتــ
المدرســي، 
الســـبورة 

  .والطباشير
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  مقياس تورانس لإلبداع الشكلي): 4(ملحق 

 TTCTمقياس تورانس لإلبداع 

 دقائق 5: الزمن )تكوين صورة: (أوالً

  :عزيزتي الطالبة

   انظري إلى الشكل المرفق في األسفل، ثم قومي بتكوين صـورة متكاملـة ليكـون الشـكل     .أ

  المرفق جزءاً منها بطريقة مبدعة؟ 

  صيغي عنواناً مناسباً لما قمت بتشكيله بحيث يكون مختصراً ومعبراً بشكل قوي؟ . ب

  

  ..........................................:العنوان

   دقيقة 15: الزمن )تكملة الصورة: (ثانياً

  :عزيزتي الطالبة

هاك عشرة عناصر غير مكتملة الرسم، قومي بإنجازها بطريقة فريدة غير تقليدية تعبر عن   . أ

 خيال واسع؟ 

اعط اسما لكل رسم منجز بما يتوافق مع مخيلتك الواسعة بحيث يكون معبراً ومـوجزاً وذا    . ب

 داللة قوية؟ 

في بحرية لـيس  فقط ابدعي وتصر. يمكنك المجاوزة بين الشكلين ليظهرا شكالً واحداً: مالحظة

 .هناك قيود
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  دقيقة 25: الزمن )الخطوط: (ثالثاً

  :عزيزتي الطالبة

  :امامك مجموعة من الخطوط المتوازية، أطلقي العنان لخيالك وقومي بما يلي

أكملي رسمها بحيث تخرجين بقصة لكل رسم مع إمكانية المزاوجة بين عـدد مـن هـذه       . أ

 المجموعات بطريقة تكاملية ابتكارية؟

 ينم عن ابتكار وخيال وإبداعية؟ معبراً ومختصراًأطلقي اسماً لرسومك بحيث يكون    . ب

  

  ....................:العنوان ................:العنوان .................:العنوان
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  ....................:العنوان ................:العنوان .................:العنوان

  

  ....................:العنوان ................:العنوان .................:العنوان

  

  ....................:العنوان ................:العنوان .................:العنوان

  

  ....................:العنوان ................:العنوان .................:العنوان

  

 .................. .:العنوان ................:العنوان .................:العنوان
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  ....................:العنوان ................:العنوان .................:العنوان

  

  ...................:العنوان ................:العنوان .................:العنوان

  

  ....................:العنوان ................:العنوان .................:العنوان

  

  ....................:العنوان ................:العنوان .................:العنوان

  

  ....................:العنوان ................:العنوان .................:العنوان
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  مقياس الدافعية نحو التعلم): 5(ملحق 

  استبانة لقياس دافعية الطالبات نحو تعلم الفنون

  ___________: الشعبة _____________: الصف ____________: التاريخ

  :الطالبةأختي 

يحتوي هذا المقياس على مجموعة من الفقرات التي تقيس دافعية الطلبـة نحـو تعلـم    

الفنون، وهذا المقياس ألغراض البحث العلمي فقط، لذا يرجى اإلجابة عنه بموضوعية حسـب  

  .رأيك ومعرفتك

  :فقرات االستبانة

ختيار الذي تراه تحت اال) ×(يرجى قراءة كل فقرة من الفقرات التالية، ثم ضعي إشارة 

  .مناسباً

  الكفاءة الذاتية . أ

  استراتيجية التدريس. ب

  الفقـــرة  الرقم
  أوافق 

  بشدة 
  أرفض  محايد  أوافق

   أرفض
  بشدة 

8.  
تمكنني من الفهم الجيد للمفـاهيم  

  .الجديدة
          

9.  
تمكنني من ربط المفاهيم الجديدة 

  .بخبراتي السابقة
          

10.  
الفهـم  إذا واجهت صعوبة فـي  

يوجد مصادر ذات صلة تعيننـي  
  .على الفهم
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11.  

تمنحني فرصة مناقشة معلمتـي  
وزميالتي لالستيضـاح بشـكل   
أفضل عندما أواجه صعوبة فـي  

  .الفهم

          

12.  
تمكنني من الربط بين المفـاهيم  

  .التي أتعلمها
          

13.  
تمكنني مـن اكتشـاف أسـباب    

  .أخطائي
          

14.  
االستمرار في محاولة تمكني من 

  .إدراك المفاهيم التي لم أتقنها
          

15.  
إذا اختلفت المفاهيم الجديدة مـع  
فهمي السابق تمكنني مـن فهـم   

  .السبب
          

  قيم تعلم الفنون. ج

  الفقـــــــرة  الرقم
أوافق 
  بشدة

  أرفض  محايد  أوافق
   أرفض

  بشدة 

16.  
تعلم الفنون ضـروري؛ ألننـي   

  .حياتي يوميااستخدم الفن في 
          

17.  
تعلم الفنون ضروري؛ ألنه يحفز 

  .تفكيري
          

18.  
أحب تعلم الفنون ألنها تـدفعني  

  .إلنجاز المشاريع
          

19.  
أحب تعلم الفنون ألنها تـدفعني  
للتشارك مع زميالتي في تنفيـذ  

  .المشاريع
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20.  
تعلم الفنون مهم إلشباع رغبـاتي  

  .الخاصة
          

  األداءهـدف . د

  الفقــرة  الرقم
أوافق 
  بشدة

  أرفض  محايد  أوافق
   أرفض

  بشدة 

            .أشارك للحصول على عالمة جيدة  .21

22.  
أشارك ليكون أدائي أفضـل مـن   

  .الطالب اآلخرين
          

            .أشارك لتعتقد الطالبات إنني ذكية  .23

            .أشارك لجذب انتباه المعلمة  .24

  هدف االنجاز. هـ

  الفقـــــرة  الرقم
أوافق 
  بشدة

  أرفض  محايد  أوافق
   أرفض

  بشدة 

25.  
اشعر بالسعادة لتحقيق عالمات جيـدة  

  .في االختبارات
          

            .سعيدة جداً لشعوري بالثقة  .26

27.  
على حل  سعيدة جداً لتمكني من القدرة

  .المشكالت الصعبة
          

            .سعيدة جداً لتقبل معلمتي أفكاري  .28

            .سعيدة جداً لتتقبل زميالتي أفكاري  .29
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  بيئة تعلم الفنون المحفزة. ز

  الفقــــــرة  الرقم
أوافق 
  بشدة

  أرفض  محايد  أوافق
   أرفض

  بشدة 

30.  
ــون ألن   ــص الفن ــب حص أح

  .المحتوى مثير ومتجدد
          

31.  
أحب حصـص الفنـون لتنـوع    

  .اساليب التدريس المستخدمة فيها
          

32.  
الفنون لتميزها بقلة أحب حصص 

  .الضغوط الواقعة علي فيها
          

33.  
أحب حصـص الفنـون ألننـي    

  .أحصل على كثير من االنتباه فيها
          

34.  
أحب حصص الفنون ألنها تحتوي 

  .على كثير من التحدي
          

35.  
أحب حصص الفنون ألن الطلبـة  
ينخرطون في النقـاش والعمـل   

  .الجماعي المفيد
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 .كتاب الموافقة من الدراسات العليا على خطة البحث): 6(ملحق 
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الكتاب الموجه من الدراسات العليا لمديرية التربية والتعليم في سلفيت ): 7(ملحق 

  .لتسهيل مهمة الباحثة في مدارس محافظة سلفيت
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 ارس محافظةالكتاب الموجه من مديرية التربية والتعليم في سلفيت لمد): 8( ملحق

  .االساسية لتسهيل مهمة الباحثة سلفيت
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Abstract 

This study investigates the effect of An Interdisciplinary Approach 

on sixth graders students in studying the Art & Craft in the schools of 

Salfit. 

The researcher designed a unit within interdisciplinary Approach. 

This unit was carried out on a sample of sixth grade students; studied the 

Flying unit using an interdisciplinary Approach, while the other sample 

taught by traditional method (without using an interdisciplinary Approach).  

The researcher also used Torrance Test of Creative Thinking 

TTCT as achievement test, which was given after the students had studied 

the unit of Flying, and a measure of motivation to investigate the effect of 

the program supported with stories on the students' achievements and 

motivations. Then the researcher applied the experimental Methodology as 

it was applied in the first semester of the scholastic year 2015-2016. 

To analyze the results, the researcher used One Way ANCOVA, in 

order to examine the differences between the students' means of 

achievements and motivation. 

The study concluded the following results:  



c 

- There is a statistically significant difference at (α=0.05) between the 

means of achievement of the experimental and control groups due to 

the teaching method (traditional, using an interdisciplinary Approach) 

in favor of experimental group.  

- There is a statistically significant difference at (α=0.05) between the 

means of motivation toward learning Flying of the experimental and 

control groups due to the teaching method (traditional, using an 

interdisciplinary Approach) in favor of experimental group.  

Also, the researcher recommended to train teachers in using the 

method of teaching by interdisciplinary Approach as this method requires 

employing different skills to design &use. In addition, the researcher 

recommended to made more research about this method of teaching in 

Arabic language. 

 

 




