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 الجامعة المستنصرية/ كلية التربية األساسية
The Effect of Learning patterns (Den &Den Pattern) in Art Education  

For the Female Students of the 5
th

 year of the Literary branch  
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 Abstract  

 Education, in our Arabic world, faces a lot of challenges which requires developing 

active Arabic educational mechanisms that give the educational work to train the students to 

face the challenges of the 21
st
 century. Accordingly, active educational procedures should be 

taken. One of these procedures is using the (educational-learning) modals to reach a good 

standard of education.        

 الفصل األول: التعريف بالبحث:
 اواًل: مشكلة البحث:

ي يجد انها تواجه الكثير من التحديات التي لها تأثيرها الكبير على العملية المتأمل لواقع التربية في العالم العرب
التعليمية وهذا االمر يستوجب تطوير آليات تربوية عربية فاعلة تكفل للعمل التربوي فرص النجاح والفاعلية وتمكننا من 

يجب استخدام أساليب تعليمية أكثر فعالية في اعداد ابنائنا )لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين( اعدادا تربويًا. لذلك 
التعليم تعالج التغيرات الموجودة في النظم التعليمية التقليدية ومن هذه األساليب البديلة المطروحة على الساحة التربوية 

 (.144، ص2002التعلمية( للنهوض بمستوى جيد من التعليم )الحيلة، -استخدام النماذج التدريسية والنظريات )التعليمية 
مازالت النظم التقليدية التي يتعلم من خاللها الطلبة المواد الدراسية المختلفة يتم بشكل آلي تعتمد على الحفظ و 

والتلقين، إذ تقدم المعلومة جاهزة للطالب كي يقوم بالتعامل معها من دون استيعاب أو معالجة لها في أتلب األحيان 
الفنية مادة تربوية ترويحية تطبيقية ترجع النفوس الى االطمئنان، وتبعث االمل  (؛ إذ تعد التربية20، ص2009)نوفل، 

 لدى المتعلمين، وتدفعهم الى زيادة التحصيل في المواد الدراسية جميعا.
اال ان هذه المادة تحمل الكثير من المشاكل والتي لخصتها الباحثة باالستعانة بدراسات مختلفة. )الطائي، وسهيل، 

  (:14-1، ص2014(، )جبار، 5-2، ص2014(، )ابن الوادي،156-144، ص2010
 : )ضعف اهتمام الطلبة بمادة التربية الفنية(1
 : )عدم وجود منهج أو موضوع يستند عليه مدرس التربية الفنية(2
ما يتنافى : )إحراج مدرس التربية الفنية من زمالءه من مدرسين ومدير في تنفيذ بعض الوسائل واألعمال الخاصة بهم م3

 مع )رسالة المدرس التربوية(.
 : )قلة التزام الطلبة بإحضار األدوات والخامات الالزمة للتربية الفنية(4
: )لجوء كثير من الطلبة إلى طلب المساعدة من أحد أفراد األسرة لرسم او تنفيذ الموضوع المعطى لهم في درس التربية 5

 الفنية(
ألتراض التربية، وهي حلقة الوصل بين الفن والتربية، وهي أداة الثقافة الفنية اذ  وتعد التربية الفنية جزءًا متمماً 

انها " تربية عن طري  الفن، وهي عملية تهذيب سلوك المتعلمين من خالل ممارستهم لألعمال الفنية وتذوقها واالستفادة 
ن اهم المصادر الرئيسة لها، لتطوير عقلية الطالب من مجاالت العلوم االخرى التي تعد الفنون التشكيلية والعلوم التربوية م

ومستواه من خالل تعلم الفن، وتدعيم المعلومات لديه، وزيادة قدرته على التذو  الفني ودعم انتمائه للربط بين الفن 
 .(22، ص2012والحياة". )العتوم، 
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نما هو شحذ حواس الطفل الطرية وال يكون القصد من التربية الفنية في المدارس تلقين قواعد الرسم وطرقه، إ
النامية وايقاظ نشاطه الحر المبكر، المميز، المتذو ، وليس المقصود منها أيضا ان يتلقن الطلبة عادات وطر  يدوية في 

 نسخ اشكال الطبيعة إنما القصد هو أن يكتسب خصااًل نفسية تتأصل في شخصيته وتصبح من طباعة األساسية.
وطرائ  تدريسية حديثة، لزيادة التحصيل  جنماذ استعماللباحثة أن هنالك حاجة الى وفي ضوء ما تقدم وجدت ا

الدراسي لطالبات الصف الخامس االدبي في مادة التربية الفنية، حسب المحتوى الدراسي للمادة، وذلك لعدم وجود دراسة 
 علم الباحثة(.مشابهة لهدف البحث الحالي في مجال تدريس التربية الفنية في العرا  )على حد 

انموذج من النماذج المتطورة في التدريس، قد يساعد على تحسين مستوى تحصيل  الستعمالوعليه فقد ذهبت الباحثة  
 اهتمامالتعلمية التي تعمل على إثارة  –الطالبات في درس التربية الفنية، ولكون هذا االنموذج من النماذج التعليمية 

 رتبة في زيادة التحصيل لديهن.الطالبات بالمادة الدراسية وال
 ومن خالل ذلك يمكن تحديد مشكلة البحث في السؤال اآلتي: 

 ؟دن ودن( في تحصيل مادة التربية الفنية لطالبات المرحلة اإلعداديةما فاعلية انموذج )
 ثانيا: أهمية البحث:

وجه الكمال التي يمكن ترقيتها فيه، من المؤكد أن التربية تؤدي دورا رئيسَيا في تكوين اإلنسان عن طري  ترقية أ
فهي عملية مخططة منظمة ترمي إلى مساعدة الفرد على النمو الّسوي المتكامل من النواحي الجسمية والعقلية واالنفعالية 

 (.25، ص2003واالجتماعية ليصبح قادرَا على التكيف مع نفسه ومع ما يحيط به )أبو جادو،
األهداف التربوية بعيدة المدى التي تعرف باألهداف العامة للتربية، لذلك أصبح والتربية تتطلع دائما الى تحقي  

 (.14، ص1989من الضروري لتحقي  تلك األهداف المنشودة إتباع خطة منظمة يمثل المنهج أحد جوانبها المهمة )قالدة،
من خطة متكاملة لتوفير اذ ان المنهج الحديث له قواعده وأسسه ومفاهيمه، ويهدف إلى بناء شخصية المتعلم ض 

(، كذلك يعكس المنهج مقومات الفلسفة 9، ص2004الخبرات التعليمية المناسبة لثقافة مجتمعه )يونس وآخرون، 
االجتماعية وتحويلها إلى سلوك يمارس من قبل المتعلمين بما ينسجم مع متطلبات الحياة في المجتمع بجوانبه جميعا 

 (.175، ص 2009)مرعي، والحيلة، 
بما أن التربية الفنية هي مزيج لمصطلحين رئيسين هما )التربية والفن(، وان التربية هي عملية تنشئة وتكييف و 

للفرد ليكون عضوًا فاعاًل ومنسجمًا مع الثقافة والمجتمع اللذين ينتمي إليهما، وهذه التنشئة تهتم بترقية الفرد في النواحي 
يتحق  له التواف  مع بيئته، أما الفن فيرتبط بالتعبير الجمالي الذي يحمل مفاهيم الجسمية والنفسية والعقلية واألخالقية ل
"فالذي يمكن ان نقف عليه هو ان هذه التربية )التربية الفنية( ترتكز على الفعل في ومشاعر، وتجسيدها في هيأة عمل فني.

النظرية المفتوحة على علوم متعددة يتم عالقة حميمية بالمواد والمحسوسات مع تغذية ذلك الفعل بجملة من المعارف 
اقحامها في الفعل الفني من خالل عملية فكرية يتحد فيها العقل بالجسم ولعل هذا ما يميز هذه التربية عن تيرها من 

 والقيم التمسك بالعادات تالمذتنا على تعليم إلى بحاجة اليوم التربية (. وأصبحت38، ص2011اشكال المعرفة".)التريكي، 
 ومبدع، جميل هو ما بكل والتمتع الحكم والتقدير على قدرتهم تنمية على عملًيا وتدريبهم تعويدهم ذلك بل ويتعدى جماليةال

 وتنمية والوجدان والمشاعر، العقول، مخاطبة إلى تؤدي التي التربية المعاصرة بأسباب واألخذ والتطور التغيير نزعة وتنمية
 (5، ص2011اوي، والشعور بالجمال. )الجرج اإلحساس

وتعد التربية الفنية جزءًا متممًا ألتراض التربية، وهي أداة الثقافة الفنية إذ أنها " تربية عن طري  الفن، وهي 
عملية تهذيب سلوك المتعلمين من خالل ممارستهم لألعمال الفنية وتذوقها واالستفادة من مجاالت العلوم االخرى التي تعد 

م التربوية من أهم المصادر الرئيسة لها، لتطوير عقلية الطالب ومستواه من خالل تعلم الفن، وتدعيم الفنون التشكيلية والعلو 
ومما (، 22، ص2012المعلومات لديه، وزيادة قدرته على التذو  الفني ودعم انتمائه للربط بين الفن والحياة". )العتوم،
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، 2003. )العمود، عى لتوظيف الفن لتحقي  االهداف التربويةسب  يتضح ان التربية الفنية هي تربية في المقام االول تس
 (.302ص

التعلمية )السعود،  بالعملية التعليمية النهوض خطة في الجدل يقبل بما ال أساسياً  دوراً  الفنية التربية وتؤدي
رفية التي تهتم ( فالدراسات التخصصية في ميدان التربية الفنية تشير بان هناك عددًا من الوظائف المع231، ص2013

شباع المتعة البصرية والجمالية  ثارة التفكير وا  الفنون عامة والتربية الفنية خاصة بإثارتها وتحريكها لالنتباه وتنشيط الحواس وا 
التربية الفنية المعاصرة تتجه الى تحديث وظيفتها، فبدال و  ،(68، ص2008)حسين، وتحريك الذاكرة وهي التصور والخيال 

مادة إلنتاج أعمال فنيه جمالية فقط، أصبحت مرتبطة بالسلوك والوظيفة، من خالل التربية عن طري  الفن، من اعتبارها 
  (.6، ص2006)قزاز، بالبنية السلوكية اإليجابية من خالل ممارسة األنشطة الفنية  حيث تهتم

 استخدام خالل من وذلك التدريسونماذج طرائ   وتطوير بأهمية يوم بعد يوما االهتمام ولهذا وتيره يتزايد
 تقدما الذاتي، وتحق  التعلم تنمية في تساهمتجعل من دور المتعلم ايجابيا في موقف التعلم الصفي إذ  تدريسية استراتيجيات

 تير سلبي وعنصر للمعرفة كمستقبل المتعلم يظهر الذي االعتيادي األسلوب عن العلمية، بعيدا المفاهيم استيعاب في
 قدراتهم وتنميه الطالب عند التفكير سوية رفع اجل من للتدريس الداعية اآلراء تنامي إلى التربوي دباأل فعال. ويشير
تاحة  (18 – 17، ص 2009وآخرون،  التفكير. )سالمة مهارات لممارسة أمامهم أكبر فرصة العقلية، وا 

الدراسات واألبحاث في ان استعمال نماذج التدريس يرمي الى معاملة التدريس كعلم يفيد ما توصلت اليه 
والنموذج هو خطة أو تصميم الستراتيجية ذات خطوات  (142، ص 2013سيكولوجية التعلم ونظرياته )زاير، وسماء،

 (.Jones & et al, 1980 , p. 321معينة يمكن للمدرس استخدامها بهدف توجيه تدريس موضوع ما )
لة من االسس العامة المهمة في التعليم، اذ يكشف مفهومها وتعد عملية اختيار النماذج والطرائ  التدريسية الفعا

الحديث عن كونها عملية مرنة متكاملة االطراف يتظافر جهدا المعلم والمتعلم في إطار المواقف التعليمية، فهي نظام متغير 
قل وقت وَأيسر جهد يتكيف ويستجيب لكل تغير، ألنها مجموعة خطوات منظمة ومتكاملة للوصول الى الغاية المنشودة في ا

 فأن التدريسية النماذج تنوعت ومهما (،121، ص1990من اجل تمكين المتعلم من المشاركة المستمرة في الدرس )سعيد، 
 مع بالتفاعل وزيادتها لديهم المعرفية البنى بتطوير وذلك الطالب لدى والعقلي المعرفي الجانب تنمية في تكمن أهميتها
 تعليمية بيئة توفير خالل واستراتيجياتهم التفكير أساليب لتطوير أساسية بركائز وتزودهم لهم تهيئ التي التعليمية المواقف
 واالستنتاج.)قطامي والدراسة البحث على ومساعدتهم تفكيرهم المناسبة إلثارة االستراتيجيات واستخدام لهم محببة جذابة

 (.39،ص 1998ونايفة، 
سنة على يد ريتا دن وكينيث دن. وهو أحد نماذج التعلم الذي  25 ويعتبر نموذج دن ودن الذي طّور طوال

تسعى الباحثة لتجريبه على عينة من طالبات المرحلة اإلعدادية في مادة التربية الفنية، وبشكل عام، فإن هذا النموذج يقدم 
طريقته الخاصة به، ولذلك يدعو إطارًا تعليميًا عالجيًا وتشخيصيًا، ويعتمد على نظرية مفادها أن كل طالب يتعلم أفضل ب

إلى تشخيص الطرائ  المفضلة لدى الطالب التي يتعلم بها بالشكل األفضل، واستخدام هذه المعلومة في تصميم اإلجـراءات 
 The Dunn and Dunn Learning Style Model of) واألوضــاع التعليمية التـي تالئــم نمـط هــذا الطالب

Instruction,2002). 
تضح أهمية إنموذج دن ودن بوصفه محاولة لتطبي  النظريات التعليمية على نحو مرتب ومنظم في تحسين العملية وت 

التعليمية، ويساعد على تكاملها وشمولها ويمثل وسيلة تشويقية لزيادة دافعية المعلم والمتعلم. ويزيد من احتمالية فرص 
حتمال تحقي  األهداف التعليمية من قبل المتعلم ويسهل االتصال والتفاعل النجاح المدرسي في تعليم المادة التعليمية ومن ا

 (.31، ص 1996بين األعضاء المشتركين في تصميم البرامج وتطبيقها )الحيلة، 
وبذا تكمن أهمية هذا البحث في محاولة تجريب نموذج دن ودن في تدريس مادة التربية الفنية لطالبات المرحلة اإلعدادية 

 النتائج حول استخدامه. واستخالص
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 ثالثا: هدف البحث وفرضيته:
 يهدف البحث الحالي تعرف: "فاعلية إستراتيجية دن ودن في تحصيل مادة التربية الفنية لطالبات المرحلة اإلعدادية".

 وللتحق  من هدف البحث صاتت الباحثة الفرضيات االتية:
 الفرضية االولى:

( بين متوسط درجات طالبات )المجموعة التجريبية( 0,05توى داللة )"يوجد فر  ذو داللة إحصائية عند مس
الالئي يدرسن التربية الفنية على وف  انموذج دن ودن، ومتوسط درجات طالبات )المجموعة الضابطة( الالئي يدرسن 

 التربية الفنية بالطريقة االعتيادية )في االختبار القبلي(".
 الفرضية الثانية:

( بين متوسط درجات طالبات )المجموعة التجريبية( 0,05ة إحصائية عند مستوى داللة )"يوجد فر  ذو دالل
الالئي يدرسن التربية الفنية على وف  انموذج دن ودن، ومتوسط درجات طالبات )المجموعة الضابطة( الالئي يدرسن 

 التربية الفنية بالطريقة االعتيادية )في االختبار البعدي("
 الفرضية الثالثة:

( بين متوسط درجات طالبات )المجموعة التجريبية( بين 0,05وجد فر  ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )"ي
 االختبارين القبلي والبعدي"

 رابعا: حدود البحث:
 يتحدد البحث الحالي بـ:

 البشري: عينة من طالبات الصف الخامس االدبي. -1
 بابل.الحد المكاني: المديرية العامة للتربية في محافظة  -1
 .2014-2013الحد الزماني: العام الدراسي:  -2
 الحد المعرفي: درسي التزيين والرسم الهندسي من دروس التربية الفنية للصف الخامس االدبي. -3

 خامسا: مصطلحات البحث:
 االنموذج: -1

 عرفه كل من:
ية على صورة خطوات عبارة عن: "وسائل وأدوات ومخططات تدريبية تمثل النظر  ( بانه:2001السيد عبيد وآخرون )

 (.117، ص2001وممارسات صفية" )السيد عبيد وآخرون، 
هو "خطة وصفية متكاملة تتضمن عملية تصميم محتوى معين أو موضوع ما وتنفيذه وتوجيه عملية  (:2002زغلول )

ليب وطرائ  تعلمه داخل ترفة الصف وتقويمه فهو يتضمن مجموعة استراتيجيات تتعل  باختيار المحتوى المناسب وأسا
جراءات اثارة الدافعية لدى المتعلمين وأساليب وسائل التقويم المناسبة ")زتلول،   (.319، ص2002التدريس المناسبة وا 

هو "تطبي  لنظرية تعلم ويختلف عنها من حيث االهداف والمضمون، حيث يسعى فيما وراء  (:2002مرعي والحيلة )
وذلك بتحديد مجموعة منظمة من اإلجراءات التي يمكن تطبيقها في ترفة الصف الطابع الوصفي والتفسيري لنظرية التعلم 

 (.139، ص2002")مرعي والحيلة، 
 النفسية والخصائص المعرفة بطبيعة المتعلقة النظرية المعرفة من المستمدة االفتراضات من ددع(:2008جادو) أبو

، 2008جادو،  التجريبية. )أبو والخبرات والتأمالت اآلراء عن فضال التعلم عملية تحكم التي والقوانين للمتعلم، والمبادئ
 (424ص 
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هو" الخطط التعليمية المبنية على أسس نظرية نفسية قد ُطبقت على مجتمع ما، تضفي للمتعلم  (:2013زاير وسماء )
ى اعلى مستويات الفهم. الخبرات واإلمكانات العقلية الفاعلة داخل المجتمع التعليمي، وتساعده على التمكن من الوصول ال

 (.141-140، ص 2013)زاير وسماء، 
 التعريف االجرائي:

العلمية المستندة الى نظرية علمية، التي تعتمدها المدرسة في تسهيل  –هو مجموعة من الخطوات التعليمية  
 تدريس مادة التربية الفنية لطالبات الصف الخامس االدبي.

 انموذج دن ودن. -2
 عرفه كل من:

عاما، ويقدم هذا النموذج إطارا  ٢٥بـ"طور هذا النموذج كل من ريتا دن وكينيث دن على مدار : (م2011)شاهين 
تعليميًا عالجيا وتشخيصيًا، ويعتمد على نظرية مفادها أن كل طالب يتعلم أفضل بطريقته الخاصة، ولذلك يدعو إلى 

فضل، واستخدام هذه المعلومات في تصميم اإلجراء تشخيص الطرائ  المفضلة لدي الطالب التي يتعلم بها بالشكل األ
 (84، ص2011واألوضاع التعليمية التي تالئم نمط هذا الطالب. )شاهين،

طريقة تأثير عناصر معينة في المجاالت البيئية واالنفعالية واالجتماعية والجسمية أو الفسيولوجية  (:2012ومجيد)
 –ارات المختلفة واحتفاظهم بها. أو أنه نتاج ألربعة مثيرات هي " البيئية علي تمثل الطلبة واستيعابهم للمعلومات والمه

المادية أو الطبيعية " تؤثر على قدرة الفرد ألنه يتمثل ويحتفظ بالمعلومات أو القيم أو  –االجتماعية  –العاطفية 
 (.6، ص2012)مجيد،  الحقائ  أو المفاهيم.

 التعريف االجرائي:
لـ"دن ودن" يتضمن خمسة مجاالت تضم عشرين عنصر تم توظيفه لزيادة مستوى هو نموذج تعليمي تعلمي 

 لطالبات المرحلة اإلعدادية في مادة التربية الفنية.  الدراسيالتحصيل 
 التحصيل. -3

 عرفه كل من:
أنه: " درجة االكتساب التي يحققها فرد أو مستوى النجاح الذي يحرزه أو يصل إليه في مادة : ب(2000عالم ) 
 (.305، ص 2000اسية أو في مجال تعليمي أو تدريسي معين ". )عالم، در 

بأنه: "المعلومات والمهارات التي يكتسبها الفرد إلى جانب االتجاهات والميول والقيم ويتحدد في هذه : (2006وملحم )
ن قبل الفرد". )ملحم، الطريقة مقدار التحصيل الذي يتم انجازه في وحدة زمنية معينة والذي يشير إلى ما تم تعلمه م

 (.69، ص2006
أنه: "المعلومات والمهارات المكتسبة من قبل المتعلمين كنتيجة لدراسة موضوع أو وحدة دراسية : ب(2008وسمارة )

 (.52، ص2008محدودة". )سمارة،
داف التي بانه: "مستوى النجاح الذي يحققه المتعلم من ابراز قدراته في مدى تحقي  األه: (2013وزاير وسماء )

 (.153، ص 2013اكتسبها من طري  تطبيقها في االختبارات" )زاير وسماء، 
المعلومات والمهارات التي تحصل عليها الطالبة من خالل عملية التعليم والتعلم ويقاس ذلك الجهد  التعريف االجرائي:

 ويقدر بالدرجات التي تحصل عليها الطالبة في االختبارات الُمعدة لهذا الغرض.
 التربية الفنية. -4

 عرفها كل من:
هي أهم وسائل التربية الحديثة التي تنادي بتنشئة الطالب تنشئة اجتماعية متكاملة وتسمح له : (1978)نعمة  

بالتعبير عن ذاته من خالل متعة تمأل قلبه فرحا وسعادة بعيدًا عن القيود المدرسية الصارمة كما إنها وسيلة نتعرف 
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ه فنساعده على تطويرها في مرحلة نموه وبذلك تعد أجياال قادرة على تحسين البيئة التي نعيش بها على موهبته وخيال
 ( 167، ص 1978فيها )نعمة، 

تعد التربية الفنية )التقنية( مركز التربية المهنية والتي تتصف بالسيطرة اليدوية والفكرية في مادة ما. : 1983وأوبير  
 ( 479، ص 1983)أوبير، 
هي أداة التقدم الحضاري والقوة المحركة لإلبداع الفني، إنها تربية البصيرة التي نستقبلها في النظر والسمع : 1984والنجر 

ضفاء التعبيرية على العالم  والقراءة واألعمال الفنية إنها تطوير عين الفنان واستيعاب المشاهد العادية للرؤية الباطنية وا 
 .(40، ص 1984)النجر، 
"تغيير السلوك لدى المتعلم من خالل تدريب المتعلمين على ما ينفعهم من المهارات والعادات  هي: (2010والسعود)

كسابهم الميول واالتجاهات عن طري  ممارسة الفن واستغالل خامات البيئة إلنتاج أعمال  وتزويدهم بالمعلومات والمفاهيم، وا 
 (.41، ص 2010فنية")السعود، 

يجابي في سلوك االفراد عن طري  تشكيلهم للخامات المختلفة والحصول منها على اعمال "هي تعديل إ: (2012والعتوم)
 (.23، ص2012جيدة متقنة")العتوم، 

 
 الفصل الثاني
 دراسات سابقة

 اواًل: عرض الدراسات السابقة:
ناولت الدراسة تحليل ت، و أجريت الدراسة في فلسطين. و ))أنماط التعلم النظرية والتطبي (( :2004دراسة: جابر، ومها، -1

محتوى دروس من كتاب الرياضيات للصف األول والثالث، والعلوم للصف الثامن على أنموذج الفور مات وأنموذج دن 
ودن، ومن خالل هذه الدراسة أظهرت الباحثتان مراعاة الكتاب لمعايير النموذجين، كما وتحدث الكتاب عن أنماط التعلم 

ية التحليل فضاًل عن األمثلة التي يمكن للمعلم أن يحتذي بها في إعداد خطط دروس المختلفة وعن االنموذجين وآل
 (.34-17، ص2004تراعي أنماط التعلم في المواضيع المختلفة )جابر وقرعان،

"فعالية برنامج قائم على نموذج )دن( ألساليب التعلم في تنمية مهارات القراءة واالتجاه نحوها : 2011دراسة إبراهيم -2
هدفت الدراسة تعرف ، و أجريت الدراسة في مصر دى التالميذ ذوي صعوبات التعلم بالصف األول االعدادي االزهري".ل

فعالية برنامج قائم على نموذج )دن( ألساليب التعلم في تنمية مهارات القراءة واالتجاه نحوها لدى التالميذ ذوي 
ت هذه الدراسة على طالب الصف األول االعدادي االزهري أجريو  صعوبات التعلم بالصف األول االعدادي االزهري.

( طالبا لكل من 26( طالبا بواقع )52)من معهدي دقلت االعدادي للبنين والوزارية االعدادي للبنين( بلغ عددهم )
 وضع الباحث عشرين عبارة في القائمة منها عشر عبارات لألسلوب التحليلي، وعشرو  المجموعة التجريبية والضابطة.

( أي من التفضيل األقل الى 3-2-1عبارات لألسلوب الشمولي، يختار المتعلم تفضيالته ويرتبها على كل عبارة من)
واستعمل  دائما(، واعد الباحث اختبارا لقياس فاعلية البرنامج وتحق  من صد  األداة وثباتها. -أحيانا  -األعلى )ال

ط بيرسون، الوسط المرجح والون المئوي واالختبار التائي لعينتين الباحث الوسائل اإلحصائية االتية: )معامل ارتبا
وأوصى الباحث  وأظهرت النتائج تفو  المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة وبداللة إحصائية. مستقلتين(.

 مجموعة توصيات منها االتي:
 توضيح أسلوب التعلم المفضل لكل تلميذ ووضعه في ملفه المدرسي. -1
در تعليمية مختلفة في المدرسة حتى يتمكن التالميذ من استخدامها وفقا ألساليب التعلم المفضلة اعداد مصا -2

 لديهم.
 توعية التالميذ بأساليب التعلم المفضلة لديهم حتى يتمكن المتعلم من خاللها في البيت والمدرسة.  -3
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ينهم في أساليب التعلم. )إبراهيم، إعادة توزيع المتعلمين في الصفوف الدراسية في ضوء المتغيرات المشتركة ب -4
 (48-1، ص 2011

. "أثر إنموذج دن ودن في تحصيل تلميذات الصف الخامس االبتدائي بمادة مبادئ العلوم": 2011دراسة عالوي -3
يرمي البحث الحالي تعرف أثر انموذج دن ودن في تحصيل تلميذات الصف الخامس و  أجريت الدراسة في العرا .

ة مبادئ العلوم، وذلك للتحق  من فرضية البحث: ليس هناك فر  ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة االبتدائي بماد
( بين متوسط درجات تحصيل تلميذات المجموعة التجريبية التي تدرس بإنموذج دن ودن في مادة مبادئ العلوم 0.05)

 قة التقليدية في المادة نفسها. وبين متوسط درجات تحصيل تلميذات المجموعة الضابطة التي تدرس بالطري
 وأقتصر هذا البحث على: 

تلميذات الصف الخامس االبتدائي في مدرسة العنفوان االبتدائية للبنات وهي إحدى المدارس التابعة إلى المديرية  -1
 . 2011-2010العامة لتربية محافظة واسط في حي الجهاد مركز مدينة الكوت للعام الدراسي 

، المقرر تدريسه للعام 2لخامسة والسادسة من كتاب مبادئ العلوم للصف الخامس االبتدائي، طتدريس الوحدتين ا -2
 . 2011-2010الدراسي 

 .2011-2010الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  -3
( تلميذة من تلميذات الصف الخامس االبتدائي وزعت إلى مجموعتين بالتساوي، وتم 80وتكونت عينة البحث من ) 
والتحصيل الدراسي  2011-2010لتكافؤ بينهما في متغيرات العمر الزمني ودرجات نصف السنة للعام الدراسي إجراء ا

 لألبوين. 
( فقرة من نوع االختيار من متعدد بأربعة بدائل وتّم إيجاد صدقه الظاهري 40تم بناء اختبار تحصيلي يتكون من )

رة من فقراته وباستعمال المعادالت الخاصة لكل منها كما أوجد ثباته وصد  المحتوى ومعامل الصعوبة وقوة التمييز لكل فق
(، طب  اختبار التحصيل في نهاية التجربة بتاريخ 0.96بطريقة إعادة االختبار وباستعمال معامل ارتباط بيرسون فبلغ )

ومتساويتين أظهرت نتائج  ( لعينتين مستقلتينt– Testوحللت النتائج إحصائيًا باستعمال االختبار التائي ) 2011/ 2/5
الدراسة وجود فر  ذي داللة إحصائية بين متوسط درجات تلميذات المجموعة التجريبية الالتي درسن على وف  انموذج 

 )دن ودن( وتلميذات المجموعة الضابطة الالتي درسن بالطريقة التقليدية في التحصيل.
النماذج التدريسية التي ترمي إلى تنمية القدرات العقلية لدى التالميذ وفي ضوء نتائج هذه الدراسة أوصت الباحثة باالهتمام ب

عداد المعلمين اإلعداد الذي يجعلهم قادرين على استعمال الطرائ  واالستراتيجيات والنماذج الحديثة الفاعلة في التدريس  وا 
 وتدريب المعلمين على استعمال انموذج دن ودن.

ثلة على مراحل ومواد دراسية أخرى ومتغيرات تابعة أخرى مثل: االتجاه، واقترحت الباحثة إجراء دراسات مما
 ، الملخص(2011اكتساب المفاهيم، المهارات.)عالوي، 

مقترح قائم على أنماط التعلم لتنمية مهارات التفكير الرياضي لدى طالبات الصف  برنامجأثر : "2012العيلة،  دراسة-4
تعرف أثر برنامج مقترح قائم على  الدراسةهدفت و  فلسطين.–الدراسة في تزة  ريتأج". الرابع األساسي بمحافظات الغزة

أنماط التعلم لتنمية مهارات التفكير الرياضي لدى طالبات الصف الرابع األساسي بمحافظات تزة، وقد استعملت الباحثة 
 ولتحقي  أهداف الدراسة استعملت الباحثة األدوات االتية: المنهج شبه التجريبي.

 استبانة أنماط التعلم )حركي، بصري، سمعي( وذلك لتحديد نسبة أنماط التعلم لدى طالبات العينة التجريبية.-1
( فقرة موزعة على ستة مجاالت )االستقراء، االستنتاج، 25اختبارات مهارات التفكير الرياضي وهو اختبار يحتوي على )-2

تم التحق  من صد  االختبار بتحكميه من قبل مجموعة من  النمذجة، الرموز، التخمين، التفكير المنطقي( حيث
( 36المختصين في المناهج وطر  التدريس ومجموعه من معلمي الرياضيات، ثم تطبيقه على عينه استطالعية بلغت )

طالبة وذلك للتحق  من صد  وثبات االختبار باستعمال صد  االتسا  الداخلي، بينما تم استعمال معادلة جتمان 
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ب ثبات االختبار. وقد تكون لحساب ثبات االختبار. وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات الصف الرابع لحسا
( حيث بلغ عددهن 2012-2011األساسي بمحفظات تزة والمسجالت في مدارس وكالة الغوث الدولية للعام الدراسي )

( طالبة مجموعة 38هم مجموعة ضابطة و)(طالبة من37(طالبة )75( طالبة،بينما بلغت عينة الدراسة )12010)
تجريبية، وتم اختبار العينة بالطريقة القصدية، ولقد تم التأكد من تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة من حيث متغير 
العمر الزمني والتحصيل الساب  في الرياضيات واختبار التفكير الرياضي القبلي،ثم تم تدريس وحدتي "الضرب والقسمة 

مجموعة التجريبية بالبرنامج المقترح بينما درست المجموعة الضابطة بالطريقة المعتادة. حيث تم تطبي  اختبار "لل
 مهارات التفكير الرياضي بعديأ وتحليل النتائج باستعمال األساليب اإلحصائية االتية:

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.-1
 اختبار"ت" لعينتين مستقلتين.-2
 0مربع ايتا لحساب حجم األثر للبرنامج المقترح -3

 وتوصلت الدراسة للنتائج االتية:
( بين متوسط درجات طالبات المجوعة التجريبية )اللواتي 0,05توجد فرو  ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )-1

درسن بالطريقة المعتادة( في درسن بالبرنامج المقترح( ومتوسط درجات أقرانهن في المجموعة الضابطة )واللواتي 
 التطبي  البعدي الختبار التفكير الرياضي.

( على تنمية مهارات التفكير الرياضي الستة )االستقراء، االستنتاج، النمذجة، 0،26قد كان للبرنامج حجم أثر كبير)-2
 0التعبير بالرموز، التخمين، التفكير المنطقي(

 راسة الحالية: مع الد ثانيا: موازنة الدراسات السابقة
 ارتأت الباحثة أن توازن بين الدراسات السابقة، والدراسة الحالية، وعلى ما يأتي:  

 المنهج:-1
(و دراسة 2011( ودراسة )عالوي 2011 ودراسة )إبراهيم المنهج الوصفي (2004اتبعت دراسة )جابر، ومها،  
 الية فقد اتبعت المنهج التجريبي.اما الدراسة الح ( اتبعت كلها المنهج التجريبي.2012)العيلة 

 االهداف:-2
ودراسة  الى أنماط التعلم النظرية والتطبي ، ومن ضمنها انموذج دن ودن، (2004هدفت دراسة )جابر، ومها،  
هدفت الدراسة تعرف فعالية برنامج قائم على نموذج )دن( ألساليب التعلم في تنمية مهارات القراءة  (2011)إبراهيم 
( هدفت الى 2011ودراسة )عالوي  نحوها لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم بالصف األول االعدادي االزهريواالتجاه 

( 2012، ودراسة )العيلة تعرف أثر إنموذج دن ودن في تحصيل تلميذات الصف الخامس االبتدائي بمادة مبادئ العلوم
تنمية مهارات التفكير الرياضي لدى طالبات الصف الرابع هدفت الدراسة تعرف أثر برنامج مقترح قائم على أنماط التعلم ل

انموذج  اما الدراسة الحالية فهدفت الى تعرف فاعلية .األساسي بمحافظات تزة، وقد استعملت الباحثة المنهج شبه التجريبي
 .دن ودن في تحصيل مادة التربية الفنية لطالبات المرحلة اإلعدادية

 المرحلة الدراسية:-3
( على تحليل محتوى دروس من كتاب الرياضيات للصف األول والثالث، 2004اسة )جابر، ومها، أجريت در  

( على طالب المرحلة اإلعدادية، 2012على أنموذج الفور مات وأنموذج دن ودن، ودراسة )إبراهيم  الثامنوالعلوم للصف 
( التي أجريت على المرحلة اإلبتدائية 2012، على طالب المرحلة االبتدائية وكذلك دراسة )العيلة (2011ودراسة )عالوي 

 الحالية فقد أجريت على طالبات المرحلة اإلعدادية. الدراسةاما  ايضا.
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 المكان:-4
( 2011( في مصر اما دراسة )عالوي 2011( في فلسطين، ودراسة )إبراهيم 2004)جابر، ومها، اجريت دراسة 

أّما الدراسة الحالّية فقد اتفقت مع دراسة عالوي اذ  فلسطين.-اجريت في تزة( 2012فقد اجريت في العرا ، ودراسة )العيلة 
 أجريت في العرا .

 المتغير التابع:-5
( متغيري تنمية مهارات القراءة 2011دراسة وصفية،، ودراسة )ابراهيم  (2004)جابر، ومها، كانت دراسة  

( تنمية مهارات 2012ابع التحصيل الدراسي، ودراسة )العيلة ( فكان المتغير الت2011ودراسة )عالوي،  واالتجاه القرائي،
 اما الدراسة الحالية فكان المتغير التابع التحصيل الدراسي.  التفكير.

 حجم العينة:-6
( طالبا 52( كانت عينتها )2011( عينة من الطلبة، ودراسة )إبراهيم 2004)جابر، ومها، لم يكن في دراسة  

اما الدراسة  طالبة. (75(كانت عينتها )2012( تلميذة ودراسة)العيلة، 80د بلغت العينة )( فق2011ودراسة )عالوي، 
 ( طالبة.60فكانت عينتها ) الحالية

 القائم بالتدريس:-7
(كان الباحث نفسه القائم بالتجربة، 2011( الى التدريس، ودراسة )إبراهيم، 2004)جابر، ومها،  لم تحتج دراسة 

اما الدراسة  ( فقد درَّست الباحثة نفسها مجموعتي الدراسة في كلتا الدراستين.2012و)العيلة ( 2011ودراسة )عالوي،
  درست الباحثة نفسها مجموعتي البحث التجريبية والضابطة فقدالحالية 

 التكافؤ اإلحصائي بين أفراد العينة:-8
( لم تذكر في الدراسة، ودراسة 2011هيم( الى التكافؤ االحصائي، ودراسة )إبرا2004)جابر، ومها،  لم تحتج دراسة

فقد كافأت في )العمر الزمني للتالمذة محسوبًا بالشهور، والتحصيل الدراسي للمادة الدراسية في امتحان  (2011)عالوي، 
العمر الزمني والتحصيل الساب  في ( فقد كافأت في متغير 2012نصف السنة، والتحصيل الدراسي للوالدين(، ودراسة)العيلة

في المتغيرات اآلتية:  أما الدراسة الحالّية فقد كافأت الباحثة مجموعتي البحث لرياضيات واختبار التفكير الرياضي القبلي.ا
التربية الفنية،  اختبار نصف السنة لمادة ودرجات ،)العمر الزمني للطالبات محسوبًا بالشهور، والتحصيل الدراسي للوالدين

 .القبلي( التربية الفنيةودرجات اختبار 
 الوسائل اإلحصائية: -9

( استعملت )معامل ارتباط 2011( الوسائل اإلحصائية، ودراسة )إبراهيم 2004)جابر، ومها، لم تذكر دراسة 
االختبار  ( استعملت:2011بيرسون، والوسط المرجح والون المئوي واالختبار التائي لعينتين مستقلتين(، ودراسة )عالوي، 

( استعملت 2012الت القوة التمييزية والصعوبة، ودراسة )العيلة مومعامل ارتباط بيرسون، ومعا التائي، ومربع كاي،
 .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، واختبار"ت" لعينتين مستقلتين، ومربع ايتا لحساب حجم األثر للبرنامج المقترح

ومرّبع كاي،  ،تية: )االختبار التائي لعينتين مستقلتينوسائل اإلحصائية اآلالأما الدراسة الحالّية فقد اعتمدت  
 .(وصعوبتها وفاعلية البدائلللفقرات الت القوة التمييزية مومعامل ارتباط بيرسون، ومعا

 جوانب اإلفادة من الدراسات السابقة:-11
 بالنقاط اآلتية:ة، ويمكن تحديد هذه اإلفادة الدراسات السابقة في أمور عدّ  فيأفادت الباحث من إطالعها  
 اإلطالع على المصادر ذات العالقة بموضوع البحث. -1
 في بعض المتغيرات. البحث تيإجراءات التكافؤ اإلحصائي بين طالبات مجموع -2
 اختيار الوسائل اإلحصائية المناسبة إلجراءات البحث. -3
 إعداد الخطط التدريسية المالئمة لمجموعتي البحث.  -4
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 الفصل الثالث
 جراءاته:منهجية البحث وا  

 أوال: منهجية البحث:
باحثة المنهج التجريبي ألنه أكثر مالءمة إلجراءات بحثها، فقد أثبت هذا المنهج كفاءته وفاعلّيته في لاعتمدت ا

( لذا ُعّد هذا المنهج من أد  مناهج البحث في 144، ص2008العديد من الدراسات االجتماعّية اإلنسانّية )قنديلجّي، 
والنفسية فهو ال يقف عند مجرد وصف الموقف أو تحديد الحالة التي تخضع للدراسة، بل يقوم الباحث فيه العلوم التربوية 

باستعمال العوامل المستقلة وتحديدها، وكيفية تأثيرها في العوامل التابعة، ويتم ذلك بشرائط مضبوطة ضبطًا دقيقًا. )القيم، 
ط من اجل الوصول الى نتائج يمكن تعميمها واالعتماد عليها (، وهو منهج يعتمد درجة عالية من الضب192، ص2007

 فيما بعد.
 ثانيا: التصميم التجريبي:

يعد التصميم التجريبي مخططا يساعد على عمل إجراءات البحث والوصول إلى النتائج حول العالقات بين  
نا إلمكانية تذليل الصعوبات التي قد تظهر التصميم التجريبي المالئم يعطي ضما اختيارالمتغيرات المستقلة والتابعة، وان 

(، ويتوقف تحديد نوع التصميم التجريبي على طبيعة المشكلة 92، ص1993عند التحليل اإلحصائي. )ويست جون، 
من أولى الخطوات التي ينبغي للباحث تنفيذها اختبار التصميم و  (.68–58، ص1988وظروف العينة.)الزوبعي، 

السليم يضمن للباحث الوصول إلى نتائج دقيقة وسليمة، وُيقصد بالتصميم التجريبي الخطة أو  التجريبي ألنَّ االختيار
اإلستراتيجية التي يضعها الباحث للوصول إلى إجابة عن مشكلة بحثه والتحق  من فروضه، والتغلب على ما قد يعترضه 

المتغير التابع بحيث يكون راجعًا إلى المتغير من مشكالت في أثناء سيره في التجربة، ولضبط التباين الحاصل في درجات 
(، وهذا يعني أّن على الباحث أن يحدد التصميم التجريبي الذي سيعتمد عليه في البحث 59، ص2005المستقل. )الطّيب، 

على أن يكون التصميم الذي يختاره مالئمًا لمشكلة بحثه وأهدافه وفروضه، وأن يكون مالئمًا الختبار صحة الفروض 
 ( 186-185، ص2009صائص العينة التي اختارها. )عطية، وخ

التجريبي ذو الضبط الجزئي ذو المجموعة التجريبية والضابطة، واعتمدت االختبارات  التصميمواعتمدت الباحثة  
 المتسلسلة واالختبار القبلي والبعدي لزيادة الضبط. 

 (1شكل)
 التصميم التجريبي للبحث الذي صممته الباحثة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اختيار 

عينة 

 البحث

المجموعة 

 لتجريبيةا

المجموعة 

 الضابطة

المكافأة بين 

 المجموعتين

في التحصيل 

السابق 

وتحصيل 

الوالدين 

والعمر 

 الزمني

والخبرة 

 السابقة

 

نموذج االتدريس على وفق 

 دن ودن

التدريس على وفق الطريقة 

 االعتيادية

اختبار 

 بعدي

مقارنة 

النتائج 

اختبار  احصائيا

 القبلي
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 ثالثا: مجتمع البحث: 
 تحدد البحث الحالي بطالبات المرحلة اإلعدادية في المديرية العامة للتربية في محافظة بابل للعام الدراسي

م والجدول االتي يبين أسماء المدارس اإلعدادية والثانوية التي تتضمن الصف الخامس االدبي في مركز 2013-2014
( 5925)ص ثة المديرية العامة للتربية في محافظة بابل بموجب كتاب تسهيل مهمة المرقممدينة الحلة، اذ زارت الباح

(، وحصلت على البيانات الالزمة إلجراء البحث من شعبة اإلحصاء في المديرية 1( ملح  )2013-10-29والمؤرخ في )
انوية في محافظة بابل )مركز وحصلت أيضا على كتاب تسهيل مهمة من المديرية معنون الى المدارس اإلعدادية والث

 (2ملح  ) (2013-11-7( والمؤرخ في )49360الحلة( والمرقم )
 (2جدول)

 اسماء مدارس اإلعدادية والثانوية مجتمع البحث وعدد الطالبات والشعب وأماكنها
 مكانها عدد طالبات الصف الخامس اسم المدرسة التسلسل
 تموز 17حي  55 ع. الثورة  .1
 الجمهوري حي 48 ث. الحلة  .2
 حي الخسروية 46 ث. التحرير  .3
 قرية عنانة 34 ث. فلسطين  .4
 حي بابل 24 ث. الحلة للمتميزات  .5
 حي المرتضى 50 ع. الطليعة  .6
 40حي مصطفى راغب/شارع  65 ع. الخنساء  .7
 حي شبر 32 ع. الزرقاء  .8
 /حي األساتذة 60شارع  50 ع. الحوراء  .9

 قرية الطهمازية 25 ث. الجنائن  .10
 حي الجزائر 50 شط العرب ث.  .11
 العمارات السكنية 60شارع  40 ع. ام البنين  .12
 حي البكرلي 34 ع. بنت الهدى  .13
 قرية وردية خارج 62 ث. دجلة  .14
 حي العسكري 46 ع. سكينة بنت الحسين  .15
 2حي نادر/ 67 ع. طليطلة  .16
 حي االكرمين 65 ع. خديجة الكبرى  .17
 حي الشهداء 24 ث. الفضائل  .18
 حي الخسروية 35 ليث. الوائ  .19
 حي الضباط 35 ث. الشموس  .20
 1حي المهندسين / 48 ث. النجوم  .21
 قرية كويخات 20 ث. الباقر  .22
 قرية سنجار 16 ث. الزاكيات  .23
 30الحي العسكري/شارع  35 ث. الشهيد عبد الصاحب  .24
 40حي الكرامة/شارع  23 ع. الرحاب المسائية  .25

 
 رابعا: عينة البحث:

ينات من الطرائ  المهمة التي يجب أن يتعرف إليها البـاحث وعلى األساليب التي يمكن أن يتبعها إنَّ اختيار الع 
(. والعينة فئة تمثل مجتمع البحث 29، ص 2014عند اختيـار العينـة أو سحبها مـن المجتمعات الكبيرة )النعيمي وعمار، 
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ــاحث أو األفراد أو األشخاص أو األشياء جميعها الذين أو جمهور البحث أي مفردات الظاهرة جميعها التي يـــدرسها الب
 (230، ص 2008يكونون موضوع مشكلة البحث )ديوي، 

تم اختيار العينة بالطريقة العشوائية البسيطة؛ وذلك بوضع أسماء المدارس على شكل أورا  صغيرة، وتم خلطها 
على رتم من أنها -في الحلة 40لبنات الواقعة في شارع داخل كيس وُسحبت واحدة منها عشوائيا، وكانت اعدادية الخنساء ل

لكونها مالئمة إلجراءات البحث وتحوي على شعبتين للصف الخامس االدبي وقد زارت الباحثة -بعيدة عن سكن الباحثة
ي رسبن (( لجمع البيانات الخاصة بالتجربة، وقد استبعدت الباحثة الطالبات الالئ3المدرسة ووزعت بطاقة معلومات )ملح )

 ( االتي يبين ذلك:3)احصائيا فقط( والجدول ) في الصف الخامس
 (3) جدول

 عدد افراد عينة البحث قبل وبعد االستبعاد:
 بعد االستبعاد عدد الطالبات المستبعدات قبل االستبعاد المجموعة
 30 2 32 التجريبية
 30 3 33 الضابطة
 60 5 65 المجموع

المخفقات، لكونهن قد يمتلكن خبرات تعليمية في الموضوعات التي ستدرس في أثناء وكان سبب استبعاد الطالبات  
مدة التجربة، مما قد يؤثر في السالمة الداخلية للتجربة، وكان االستبعاد من النتائج النهائية فقط مع إبقاء الطالبات 

 المخفقات في الصف حفاظًا على النظام المدرسي.
 خامسا: تكافؤ مجموعتي البحث:

عملت الباحثة جاهدة الستبعاد تأثير المتغيرات الدخيلة التي قد تؤثر في نتائج المتغير المستقل؛ اذ حصلت الباحثة 
بالعمر الزمني والتحصيـل الدراسي لألبوين من البطاقة المدرسية، وعن طري  استمـــارة قدمتها  الخاصـةعلى المعلومـات 

الفنية الختبار نصف السنة فقد حصلت عليها الباحثة من سجل الدرجات الُمعّد من الباحثة للطالبات، أّما درجات التربية 
 إدارة المدرسة، وفيما يأتي عرض لنتائج التكافؤ بين مجموعتي البحث:

 التحصيل السابق )درجات امتحان نصف السنة(. -1
م استعملت 2014-2013للتأكد من أن مجموعتي البحث متكافئتان في امتحان نصف السنة للعام الدراسي  

(( 4)ملح ) مستقلتين لمعرفة داللة الفر  بين متوسطي درجات طالبات المجمـوعتين لعينتينالباحثة معـادلة اختبار )ت( 
 ( االتي: 4فكانت النتائج على ما هي عليه في جدول )

 (4) جدول
 االختبار التائي المتحان نصف السنة لمادة التربية الفنية

 
 المجموعة

عدد أفراد 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

 
 التباين

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 مستوى الداللة القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة 0,05

 8.938 79.889 78.8000 30 التجريبية
 
58 

 
1.563 

 
 الضابطة ليس بذي داللة 2.00

 30 82.1667 59.385 7.70617 

ـ  2013درجـات المجموعة التجريبية في امتحان نصف السنة للعام الدراسي ( أن متوسط 4يتبين من جدول )
( 1.563( درجة، وأن قيمة )ت( المحسوبة )82.1667( درجة، ومتوسط درجات المجموعة الضابطة )78.80) 2014

على أن مجموعتي (، وهذا يدل 58( وبدرجة حرية )0,05( عند مستوى داللة )2,00وهي أقل مــن القيمة الجدولية البالغة )
 البحث متكافئتان في درجات امتحان نصف السنة لمادة التربية الفنية.
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 العمر الزمني )محسوبا بالشهور(: -2
للتأكد من أّن مجموعتي البحث متكافئتـان في العمر الزمني استعملت الباحثة معادلة االختبار التائي لعينتين مستقلتين 

 (5(( فكانت النتائج على ما هي عليه في جدول )5مـار طالبات المجموعتين )ملح )لمعرفة داللة الفـر  بين متـوسطي أع
 (5جدول )

 تكافؤ مجموعتي البحث في العمر الزمني محسوبًا بالشهور
 

 المجموعة
عدد أفراد 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

 
 التباين

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 مستوى الداللة القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة 0,05

  7.590 57.609 202.33 30 التجريبية
58 

 
1.025 

 
2.00 

تير دالة 
 7.002 49.0298 204.267 30 الضابطة احصائيا

( شهرًا، وأن متوسط أعمـار طالبات 204.267( أن متوسط أعمار طالبات المجموعة الضابطة )5يتبين من جدول )
( وهي أقل من القيمـة الجدولية البالغة 1.025(( وأن قيمة )ت( المحسـوبة )11هرًا، )ملح )( ش202.33المجموعـة التجريبية )

 .( وهـذا يدل على أن مجموعتي البحث متكافئتان إحصائيًا في العمر الزمني58( ودرجة حرية )0,05( عند مستوى داللة )2.00)
 تحصيل الوالدين. -3

( لمعرفة داللة 2التحصيـل الدراسي لآلبـاء استعملت الباحثة معادلة )كــا للتأكـد من أنَّ مجموعتي البحث متكافئتان في 
 ( 6الدراسي آلباء طالبات المجموعتين فكانت النتائج على ما هي عليه في جدول ) التحصيلالفـر  بين تكرارات 

 تحصيل االباء: - أ
 (6جدول)

 ( المحسوبة والجدولية، 2ة، وقيمتا)كاتكرارات التحصيل الدراسي آلباء طالبات مجموعتي البحث، ودرجة الحري
 ومستوى الداللة.

 العدد المجموعة
درجة  مستوى التحصيل الدراسي لآلباء

 الحرية
مــستوى الداللــة  قيمة كاي

قرأ  (0،05عند)
ي ويك بتدا تب
إ

متو  ئية طة
س

داد 
إع عهد ية
م

الو  
بك ريو  س  ما 
ف و 
ف

 الجدولية المحسوبة 
 8 7 7 4 3 1 30 التجريبية

3 2.851 7,81 
تير دالة 
 احصائيا

 7 8 6 3 4 2 30 الضابطة
 15 15 13 7 7 3 60 المجموع

 
( 7,81( الجدولية البالغة )2( وهي أقل من قيمة )كا2.851( المحسوبة )2( أن قيمة )كــا6يتبين من جـدول )

كافئتان إحصائيًا في التحصيل الدراسي (، مما يدل على أن مجموعتي البحث مت3( ودرجة حرية )0,05عند مستوى داللة )
 لآلباء
 تحصيل االمهات: - ب
 (2للتأكد مـن أنًّ مجموعتي البحث متكافئتان في التحصيل الدراسي لألمهات استعملت الباحثة معادلة اختبار )كا 

ي عليه في جدول لمعرفة داللة الفر  بين تكرارات التحصيل الدراسي ألمهات طالبات المجموعتين فكانت النتائج على ما ه
(7) 

 
 

                                                           
 ( في خلية واحدة، الن التكرار المتوقع اقل من )(.4)درلة الحرية  (، فأصبحت5دمجت الخاليا )يقرأ ويكتب وابتدائية ومتوسطة 
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 (7) جدول
 ( المحسوبة والجدولية، 2تكرارات التحصيل الدراسي ألمهات طالبات مجموعتي البحث، ودرجة الحرية، وقيمتا)كا

 ومستوى الداللة.
 

 العدد المجموعة

 مستوى التحصيل الدراسي لألمهات

درجة 
 الحرية

 قيمة كاي
 لةستوى الدالم

 (0،05عند)

تب
ويك
قرأ 
ي

 

بتدا
إ

طة ئية
وس
مت

دية 
عدا

إ
عهد 

م
س  
ريو
الو
بك

و 
ما ف

ف
 

 الجدولية المحسوبة

 8 9 6 3 3 1 30 التجريبية
3 0.279 7,81 9 10 5 2 4 0 30 الضابطة تير دالة احصائيا 

 17 19 11 5 7 1 60 المجموع
( عند 7,81جدولية البالغة )( ال2( وهي أقل من قيمة )كا0.279( المحسوبة )2( أن قيمة )كــا7يتبين من جـدول )

(، مما يدل على أن مجموعتي البحث متكافئتان إحصائيًا في التحصيل الدراسي 3( ودرجة حرية )0،05مستوى داللة )
 لألمهات.

 الخبرة السابقة:  -4
اما  استعملت الباحثة االختبار القبلي في حالتين كانت األولى لغرض المكافئة بين المجموعتين التجريبية والضابطة،

 الغرض االخر فكان في مقارنة مع االختبار التحصيلي البعدي وتحصيل الفر .
 ( االتي يبين قيم )ت( الجدولية والمحسوبة في االختبار القبلي8) والجدول

 (8) جدول
 االختبار التائي )للخبرة السابقة( للمجموعتين التجريبية والضابطة

 
 المجموعة

عدد أفراد 
 العينة

المتوسط 
 يالحساب

 
 التباين

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 مستوى الداللة القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة 0,05

  38.878 6.235 63.00 30 التجريبية
58 

 
1,379 

 
2.00 

تير دالة 
 57.103 7.556 65.46 30 الضابطة احصائيا

( درجة، ومتوسط درجات المجموعة 63في القبلي ) ( أن متوسط درجـات المجموعة التجريبية8يتبين من جدول )
( عند مستوى 2،00( وهي أقل مــن القيمة الجدولية البالغة )1.379( درجة، وأن قيمة )ت( المحسوبة )65.46الضابطة )

بية (، وهذا يدل على أن مجموعتي البحث متكافئتان في درجات االمتحان القبلي لمادة التر 58( وبدرجة حرية )0،05داللة )
 الفنية.

 سادسا: ضبط العوامل الدخيلة )غير التجريبية(:
على الرتم من تطور العلوم التربوية والنفسية ومحاولتها اللحا  بالعلوم الطبيعية في دقة اإلجراءات وكثرة استعمال  

ات الظواهر التي المتخصصين في هذا المجال المنهج التجريبي فإنهم يدركون تماما الصعاب التي تواجههم في عزل متغير 
(، 203، ص1984يدرسونها أو ضبطها الن الظواهر السلوكية ظواهر تير مادية ومعقدة تتداخل فيها العوامل. )همام، 

ويعد ضبط المتغيرات الدخيلة من اإلجراءات المهمة في البحث التجريبي، لتوفير درجة مقبولة من الصد  الداخلي للتصميم 
من أن يعزو معظم التباين في المتغير التابع إلى المتغير المستقل في الدراسة وليس إلى  التجريبي، وحتى يتمكن الباحث

 (.73، ص 2010متغيرات أخرى )ملحم، 
 وهناك الكثير من المتغيرات الدخيلة التي تم ضبطها في إجراءات التجربة منها:

                                                           
 (.4)درلة الحرية  (، فأصبحت5قع اقل من )دمجت الخاليا )يقرأ ويكتب وابتدائية ومتوسطة( في خلية واحدة، الن التكرار المتو 
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 سة واحدة وهي اعدادية الخنساء للبنات.مكان المدرسة: إذ ان العينة للمجموعتين التجريبية والضابطة كان في مدر  -1
زمن التجربة: وهو زمن واحد لكال المجموعتين التجريبية والضابطة وكان في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  -2

 م.2013-2014
 وقت الدروس: كان الوقت نفسه للمجموعتين التجريبية والضابطة إذ كان زمن كل درس متساٍو بين المجموعتين. -3
 م بالتجربة: كان القائم بالتجربة المدرسة)الباحثة( نفسها والتي درست المجموعتين التجريبية والضابطة.القائ -4
سرية التجربة: سعت الباحثة الى عدم علم الطالبات على ان المدرسة هي باحثة تسعى للحصول على درجة  -5

 الماجستير وانهن تحت التجربة.
 التي تدرسها طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة.موضوعات التجربة: كانت الموضوعات نفسها  -6
االختبار: تعرضت طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة لالختبارين القبلي والبعدي في نفس الوقت، وكان  -7

 االختبار نفسه.
 سابعا: أداتا البحث:

اثناء مدة التجربة لقياس فاعلية انموذج ويتم بناء اختبار تحصيلي للمادة العلمية التي دّرستها الباحثة للطالبات في  
 دن ودن في تحصيل مادة التربية الفنية لطالبات المرحلة اإلعدادية.

 خطة الدروس: - أ
أي عمل جاد يبدأ بتحديد األهداف بوضوح ثم باختيار الوسائل المناسبة التي تمكن من الوصول إلى األهداف في ضوء 

 (160، ص2008المتاحة )الوكيل ومحمد، ظروف العمل واإلمكانات المادية والبشرية 
 تحديد األهداف السلوكية. -1

بأنه " وصف لتغير سلوكي نتوقـــع حدوثه في شخصية المتعلم نتيجة لمروره بخبـرة تعليمية،  السلوكييعّرف الهدف 
(، وقد 29ص  ،2010ويمكن قياسـه. أو هو أصغر نــاتج تعليمي سلوكي متوقع لعملية التعلم، ويمكن قياسه " )عليان، 

( 12( هدفا لموضوع التزيين، و)16( هدفا سلوكيا بواقع )28صاتت الباحثة أهدافا سلوكية معرفية ومهارية بلغ عددها)
((، وقد عرضتها الباحثة على مجموعة من الخبراء والمختصين بالتربية الفنية 6هدفا لموضوع الرسم الهندسي )ملح )

 ((.7)ملح ) وطرائ  تدريسها والتربية وعلم النفس
 تصميم الخطط الدراسية على وفق انموذج " دن ودن". -2

يعد التخطيط للتدريس من االمور الضرورية والالزمة في العملية التربوية ومن المهارات التدريسية الواجب على  
، ص 2004المدرس إتقانها؛ إذ يهتدي بها للسير على وف  خطواتها المرسومة من اجل تحقي  أهداف الدرس )السعدي، 

54.) 
وهي تحضير ذهني وكتابي يضعه المدرس قبل الدرس بمدة كافية يشمل مجموعة من الخطوات المتسلسلة والمنظمة    

 .(139، ص2009المتخذة من قبله إليصال المادة العلمية إلى المتعلمين )ربيع، وطار ، 
اعدت الباحثة خطط على وف  انموذج دن  بموضوعين هما )التزيين، والرسم الهندسي(، وقد العلميةتحددت المادة 
((، وقد اجرت 7)ملح ) ((، وعرضت بعد ذلك نموذجا منها على مجموعة الخبراء8)ملح ) ودن وبالطريقة التقليدية

 التعديالت المناسبة على الخطط حسب ما أشار اليه الخبراء.
 تحديد جدول الدروس. -3

الدروس في وقت مالئم للتجربة، وقد تعاونت إدارة المدرسة سعت الباحثة للمكافأة في جدول الدروس بحيث تكون 
 ( االتي:9جدول الدروس كما في الجدول ) وكانفي هذا الشأن 
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 (9جدول)
 توزيع دروس التربية الفنية بين المجموعتين التجريبية والضابطة

 
األهداف السلوكية  اعتمدت الباحثة االختبار التحصيلي بشقين )المعرفي والمهاري(، وذلك باالعتماد على االختبار: - ب

  المعرفية والمهارية والمحتوى المعرفي الذي تضمنته التجربة.
 العينة االستطالعية.

لتجربة االستطالعية وقد اجرت االختبار اختارت الباحثة اعدادية الطليعة للبنات الواقعة في حي المرتضى ل
( طالبة، وبعد ذلك اجرت 40التحصيلي وبطاقة المالحظة على عينة من طالبات الصف الخامس االدبي بلغ عددها)

 التحليل االحصائي المناسب، وكما يأتي:
مختبرين، إذا كان اظهرت الدراسات أن االختبار يمكن أن يميز إلى أقصى حد ممكن بين الطلبة ال صعوبة الفقرة: -أ 

%( من الطلبة عن كل فقرة 50%( تقريبًا، أي يستطيع أن يجيب )50) عليهامتوسط صعوبة الفقرات التي يشتمل 
 (. 286، ص 2000من فقرات االختبار )عالم،

(، 0,77( و)0,23وبعد حساب معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار، وجدت الباحثة أنها تتراوح ما بين )
أن فقرات االختبار تعد مقبولة إذا انحصر معامل صعوبتها بين  إلى بهذا تعد معامالت صعوبة مقبولة، إذ يشير بلوم وهي
(20-80)% (:168 ,1971 Bloom.) (يبين ذلك:10وجدول ) 

 (10) جدول
 معامالت الصعوبة لفقرات االختبار التحصيلي

 تهامعامل صعوب تسلسل الفقرة معامل صعوبتها تسلسل الفقرة
 السؤال األول )االختيار من متعدد(

1.  0,23 3. 0,52 
2.  0,24 4. 0,72 

 السؤال الثاني )الصح والخطأ(
1.  0,70 6. 0,40 
2.  0,62 7. 0,60 
3.  0,67 8. 0,70 
4.  0,28 9. 0,58 
5.  0,62 10. 0,70 

 السؤال الثالث: المقالي
1.  0,46 3. 0,28 
2.  0,52 4. 0,42 

 تمييز الفقرة: -ب 
مييز، بقدرة الفقرة على تمييز الفرو  الفردية بين الطالب الذين يعرفون اإلجابة الصحيحة، يعرف معامل الت

(، وبعد حساب قوة تمييز كل فقرة من فقرات االختبار وجدت 114، ص 1990والطالب الذين ال يعرفونها )اإلمام وآخرون،
( فأكثر 0,30لحة إذا كانت قوة تمييزها )(، وتعد فقرات االختبار صا0,65( و)0,28الباحثة أنها تتراوح ما بين )

 ( يبين ذلك:11(، ولهذا أبقت الباحثة على الفقرات جميعها. وجدول)80، ص 1981)الزوبعي،

 الوقت الدرس اليوم المجموعة
 1:55 الثاني االثنين التجريبية
 2:40 ثالثال االثنين الضابطة
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 (11) جدول
 معامالت تمييز فقرات االختبار التحصيلي

 معامل تمييزها تسلسل الفقرة معامل تمييزها تسلسل الفقرة
 السؤال األول )االختيار من متعدد(

1.  0,62 3. 0,33 
2.  0,65 4. 0,38 

 السؤال الثاني )الصح والخطأ(
1.  0,32 6. 0,35 
2.  0,33 7. 0,44 
3.  0,30 8. 0,40 
4.  0,48 9. 0,52 
5.  0,33 10. 0,58 

 السؤال الثالث: المقالي
1.  0,36 4. 0,42 
2.  0,28 5. 0,36 

 فعالية البدائل الخطأ: -ج 
اختاروه في المجموعة الدنيا أكبر من عدد الطلبة الذين اختاروه في  يعد البديل فاعاًل عندما يكون عدد الطلبة الذين

العليا، وفي االختبارات التي تضم فقرات من االختيار من متعدد يفضل فحص إجابات الطلبة عن كل بديل من  المجموعة
لفقرة جيدة بدائل الفقرة، والهدف من هذا اإلجراء الحصول على قيم سالبة للبدائل تير الصحيحة لكي تكون ا

 (. 81، ص1981)الزوبعي،
( 2.0-وعند حساب فاعلية البدائل تير الصحيحة لفقرات السؤال األول من االختبار وجدت الباحثة أنها كانت بين ) 

(، وهذا يعني أن البدائل تير الصحيحة قد جذبت إليها عدًدا من طالبات المجموعة الدنيا أكبر من طالبات 35.0-و)
 ( يبين ذلك:12، وبذلك تقرر اإلبقاء على البدائل تير الصحيحة على ما هـي عليه من دون تغيير، وجدول )المجموعة العليا

 (12جدول)
 فعالية البدائل الخطأ

 تسلسل الفقرة
 فاعلية البديل الخطأ

 الثالث الثاني األول
1.  -0,33 -0,15 -0,11 
2.  -0,18 -0,14 -0,11 
3.  -0,2 -0,13 -0,33 
4.  -0,10 -0,19 -0,35 

 تحديد زمن االختبار: -د 
الباحثة بإحدى المدرسات في المدرسة لتحديد زمن اإلجابة على االختبار التحصيلي على وف  المعادلة  استعانت

 االتية:
 زمن الطالبة األولى+ الثانية+ الثالثة+...+االخيرة                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزمن اإلجابة =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 عدد الطالبات                               

 ( دقيقة38هو ) وكان الوقت الالزم إلجراء االختبار
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 صدق األداة. -4
من أكثر الصفات الالزمة لالختبار ألنه يشير إلى قدرة المقياس على قياس السمة التي اعد لقياسها.  الصد يعد  
(، واالختبار الصاد  هو الذي يقيس ما وضع أصاًل لقياسه أو الذي يقيس ما أريد أن يقيسه 137، ص2000)عطوي، 

 (. 338، ص 2005اشم، وليس شيئًا آخر )الزيود وه
صادقا في تقدير الخاصية لدى األفراد إذا كان خاليا من تأثير العوامل التي تجعل المقياس متحيزا  المقياسويكون  

أو التي تؤدي إلى خطأ ثابت أو منتظم، فمثل هذه األخطاء تسبب حصول األفراد على درجات أعلى أو أوطأ مما ينبغي 
 (40، ص 2010)مجيد، 

 صد  األداة بنوعين من أنواع الصد  هما: منلباحثة تحققت ا
 صدق البناء: - أ

( 13التحصيلي اعدت الباحثة جدول مواصفات االختبار، كما مبين في جدول) االختبارللتحق  من صد  بناء 
 االتي:

 (13) جدول
 جدول مواصفات االختبار التحصيلي

 األهمية النسبية المحتوى
 مجاالت األهداف السلوكية

 سئلةعدد اال
 %58 مهاري %42 معرفي

 10.8 6.264 4.536 %60 التزيين
 7.2 4.176 3.024 %40 الرسم الهندسي
 18 10.44 7.56 %100 المجموع

 الصدق الظاهري: - ب
يقصد بالصـد  الظاهري هـو الصـد  العائد إلى عدد المستـويات للمعالجات والمستويـات األخر للمعالجات تير  

لى أدوات القياس التي شملت بالدراسة مقارنة مع أدوات القياس التي لم تستخدم بالدراسة بشـرط أنها المشمولة بالدراس ة وا 
 (35، ص 2010تقيس المتغير نفسه )النعيمي، 

للتحق  من الصد  الظاهري لألداة عرضت الباحث األداة المتمثلة بـ )االختبار التحصيلي، وبطاقة المالحظة(  
على مجموعة من المختصين بالتربية الفنية وطرائ  تدريسها والمختصون بالتربية وعلم النفس، (( 10، 9)الملحقين )

 ((.7واخذت الباحثة بآرائهم وأجرت التعديالت المالئمة على األداة وباالتفا  مع مشرفة البحث. )ملح )
 ثبات االداة: -5

عادة اال  ختبار( وقد اجرت الباحثة التحليل االحصائي استعملت الباحثة للتحق  من صد  األداة طريقة )االختبار وا 
( وهو معامل جيد يؤشر الى ثبات األداة 0,86لتعرف العالقة بين التطبيقين اذ وجدت ان معامل ارتباط بيرسون كان)

مكانية تطبيقها فيما بعد.  وا 
 تطبيق األداة على العينة الرئيسة. -6

البات(، واستعانت باثنين من مدرسات التربية الفنية في طبقت الباحثة االختبار النهائي على افراد العينة)الط
 المدرسة، وقد جرى االختبار بطريقة سلسة ولم تحدث اية مشاكل في فترة تطبي  االختبار.

 تصحيح االختبار وجمع النتائج، وتحديد مقدار الفاعلية: -7
ئي وتعرف النتائج الخاصة صححت الباحثة أورا  االختبار بنفسها وجمعت النتائج الالزمة للتحليل االحصا

 باالختبار.
اما فيما يخص بطاقة المالحظة فقد استعانت الباحثة باثنتين من مدرسات التربية الفنية في المدرسة بعد ان دربت 

 الباحثة المدرستين على كيفية امالء البطاقة وطريقة المالحظة.
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 نفسها في مرسم المدرسة بالواقع االتي:درست الباحثة مجموعتي التجربة ب ثامنا: طريقة تنفيذ التجربة:
عملت الباحثة في األسبوع األول على اخذ البيانات الخاصة بالطالبات والتي ساعدت على تحديد حجم العينة  -1

 واستبعاد الطالبات الالئي رسبن في الصف نفسه.
طة وأجرت بعدها المقارنات اجرت الباحثة في األسبوع الثاني اختبارا قبليا لكلتا المجموعتين التجريبية والضاب -2

 اإلحصائية المناسبة.
 استمرت الباحثة في األسابيع الالحقة بتدريس مجموعتي البحث التجريبية والضابطة بدروس نظرية وأخرى عملية. -3
 االدائي.-اجرت الباحثة في األسبوعين األخيرين االختبار التحصيلي البعدي بشقيه النظري والعملي -4
 م، وهو االسبوع االخير للتجربة.19/4/2014بوع العاشر من التجربة في يوم االثنين بتاريخ انتهت التجربة في األس -5

 تاسعًا: الوسائل اإلحصائية:
 واستخالص النتائج استعملت الباحثة الوسائل اإلحصائية اآلتية: البياناتلتحليل  

 ( لعينتين مستقلتين:T-Testاالختبار التائي )-1
وعتي البحث في متغيرات: العمر الزمني للطالبات محسوبا بالشهور، ودرجات مادة بين مجم للتكافؤاستعملت  

 التربية الفنية في امتحان نصف السنة، فضاًل عن استخراج النتائج النهائية. 
  2َس  - 1َس                                        

   ت = 
+ )ن 21(ع1- 1)ن                       

2
  1    +    1                   22( ع1- 

  2ن        1ن                              2 – 2+ ن1ن                               

 : تمثلإذ 
 ت: القيمة التائية المحسوبة 

 : المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية.1س

 : المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة. 2س

 يبية. : عدد أفراد المجموعة التجر 1ن

 : عدد أفراد المجموعة الضابطة. 2ن

 : تباين المجموعة التجريبية. ٢1ع
 ( 260، ص 1977: تباين المجموعة الضابطة. )البياتي، وزكريا، ٢2ع
 (:2مربع كاي )كا -2 

صيل الدراسي لآلباء ( في إجراء التكافؤ بين طالبات مجموعتي البحث في التح2كاالباحثة مربع كاي ) استعملت
 واألمهات. 
 2 ( –)ل              

 = مج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2كا
                 

 إذ تمثل: 
 )ل( التكرار المالحظ.

 (193، ص 2010) ( التكرار المتوقع. )الكبيسي , 
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 معامل ارتباط بيرسون  -3
 حساب معامل ثبات االختبار.ل استعمل 

 
 
 
 

 إذ تمثل :
 )ر( معامل ارتباط بيرسون.

 )ن( عدد أفراد العينة.
 )س( قيم المتغير األول.

 ( 260، ص 1977)البياتي وزكريا، )ص( قيم المتغير الثاني. 
 معادلة صعوبة الفقرة: – 5 

 ن فقرات االختبار. الباحثة معادلة صعوبة الفقرة في حساب مستوى صعوبة كل فقرة م استعملت
 م           

 ص = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ك  
 إذ تمثل:

 )ص( صعوبة الفقرة
 )م( مجموع األفراد الذين أجابوا عن الفقرة إجابة صحيحة في كل من المجموعتين العليا والدنيا.

 ( 354 ، ص2000)ك( مجموع األفراد في المجموعتين العليا والدنيا. )الراوي, 
 معادلة تمييز الفقرة: -6 

 استعملت الباحثة معادلة تمييز الفقرة في حساب قوة تمييز كل فقرة من فقرات االختبار.
 مج ص د –مج ص ع  

 ت = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 )ع + د( 0,5             

 إذ تمثل :
 )ت( قوة تمييز الفقرة.

 )مج ص ع( مجموع اإلجابات الصحيحة للمجموعة العليا.
 )مج ص د( مجموع اإلجابات الصحيحة للمجموعة الدنيا.

 )ع( عدد أفراد المجموعة العليا.
 (70،ص2001)د( عدد أفراد المجموعة الدنيا. )العجيلي وآخرون، 

 البدائل الخاطئة: معادلة فعالية - 7 
 استعملت الباحثة هذه الوسيلة لقياس فعالية البدائل تير الصحيحة لفقرات االختيار من متعدد.

 
 
 

 مج  ()مج س( ) –ن مج س   

 ر = 

 ×  2)مج  ( – 2ن مج   2)مج س( – 2ن مج س
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 =  مت 
 

 إذ تمثل: 
 : معامل فعالية البدائل.مت
 : عدد االفراد الذين اختاروا البديل من المجموعة العليا.ع من
 المجموعة الدنيا. عدد االفراد الذين اختاروا البديل من د م:ن
 (291، ص 2002)عودة،  
 

 الفصل الرابع
 عرض نتائج البحث وتفسيرها

وهو: "فاعلية إستراتيجية يتضمن هذا الفصل عرضا للنتائج التي توصل اليها البحث الحالي على وف  هدف البحث 
 ثة للنتائج التي تظهر.مع تفسير الباح دن ودن في تحصيل مادة التربية الفنية لطالبات المرحلة اإلعدادية"،

 أوال: عرض النتائج:
 الفرضية االولى:

( بين متوسط درجات طالبات )المجموعة التجريبية( الالئي 0،05" يوجد فر  ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )
لتربية الفنية يدرسن التربية الفنية على وف  انموذج دن ودن، ومتوسط درجات طالبات )المجموعة الضابطة( الالئي يدرسن ا

 بالطريقة االعتيادية )في االختبار القبلي( ".
 االختبار التائي لعينتين مستقلتين وكانت النتائج كاالتي: الباحثةاستعملت 

 (13جدول)
 قيمة )ت( الجدولية والضابطة للفرضية االولى

متوسط ( درجة، و 63.00( أن متوسط درجـات المجموعة التجريبية في االختبار القبلي )13يتبين من جدول ) 
( وهي 1,379(( وأن قيمة )ت( المحسوبة )11( درجة، )ملح )65.46درجات المجموعة الضابطة في االختبار القبلي )

(، وهذا يدل على أن التجريبية 58( وبدرجة حرية )0،05( عند مستوى داللة )2،00أصغر مــن القيمة الجدولية البالغة )
التي درست المادة نفسها بالطريقة  ودن لم تفوقت على المجموعة الضابطة التي درست التربية الفنية على وف  نموذج دن

 التقليدية، في االختبار القبلي الذي ُأجري قبل الشروع في تنفيذ التجربة.
 الفرضية الثانية:

( بين متوسط 0،05"يوجد فر  ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) للتحق  من الفرضية الثانية التي تنص على:
جات طالبات )المجموعة التجريبية( الالئي يدرسن التربية الفنية على وف  انموذج دن ودن، ومتوسط درجات طالبات در 

 )المجموعة الضابطة( الالئي يدرسن التربية الفنية بالطريقة االعتيادية )في االختبار البعدي( "
 كاالتي:الباحثة االختبار التائي لعينتين مستقلتين وكانت النتائج  استعملت

 

 المجموعة
عدد أفراد 
 العينة

المتوسط 
 التباين الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 ريةالح

 مستوى الداللة القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة 0,05

  38.878 6.235 63.00 30 التجريبية
58 

 
1,379 

 
 تير دالة احصائيا 2.00

 57.103 7.556 65.46 30 الضابطة

 ن

 د من – ع من 
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 (14جدول)

 قيمة )ت( الجدولية والضابطة للفرضية الثانية
( درجة، ومتوسط 81.50( أن متوسط درجـات المجموعة التجريبية في االختبار البعدي)14يتبين من جدول )

( وهي أكبر مــن القيمة الجدولية 6.644((، وأن قيمة )ت( المحسوبة )12)ملح ) درجة( 67درجات المجموعة الضابطة )
(، وهذا يدل على أن التجريبية التي درست التربية الفنية على 58( وبدرجة حرية )0,05د مستوى داللة )( عن2،00البالغة )

 التي درست المادة نفسها بالطريقة التقليدية. وف  نموذج دن ودن قد تفوقت على المجموعة الضابطة
 الفرضية الثالثة:

متوسط درجات طالبات )المجموعة التجريبية( بين ( بين 0،05""يوجد فر  ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )
 االختبارين القبلي والبعدي""

 استعملت الباحثة االختبار التائي لعينتين مترابطتين وكانت النتائج كاالتي:
 (15) جدول

 قيمة )ت( الجدولية والضابطة للفرضية الثالثة

 
( درجة، ومتوسط 65.46قبلي )( أن متوسط درجـات المجموعة التجريبية في االختبار ال15يتبين من جدول ) 

((، وهي 13( )ملح )8.088( درجة، وأن قيمة )ت( المحسوبة )81.50درجات المجموعة التجريبية في االختبار البعدي )
(، وهذا يدل على أن التجريبية التي 29( وبدرجة حرية )0،05( عند مستوى داللة )2،00أكبر مــن القيمة الجدولية البالغة )

 الفنية على وف  نموذج دن ودن قد تفوقت بعد تمام التجربة وبالمقارنة مع االختبار القبلي.درست التربية 
 ثانيا: تفسير النتائج:

ان األسباب التي تقف وراء تفو  المجموعة التجريبية التي درست التربية الفنية على وف  انموذج دن  الباحثةتعتقد 
 ودن يمكن تلخيصها بالنقاط االتية:

 دن ودن يعطي الحرية المناسبة للطالبة في تنفيذ االعمال الفنية المختلفة.إن انموذج  -1
طريقة تصميم الخطط الدراسية وفقا ألنموذج دن ودن الذي تم اعتماده في تدريس التربية الفنية للمجموعة  -2

 التجريبية.
 دية.أنماط االنموذج تتناسب مع الظروف والمعطيات التي تحيط بالطالبات في المرحلة اإلعدا -3
االعداد المناسب لألهداف السلوكية والعمل على تنفيذها بدقة من العوامل التي أسهمت في تفو  التجريبية على  -4

 الضابطة.

عدد أفراد  المجموعة
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف  التباين
 المعياري

درجة 
 الحرية

 مستوى الداللة القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة 0,05

  8.889 79.017 81.50 30 التجريبية
58 

 
6.644 

 
 احصائيادالة  2.00

 7.991 63.861 67 30 الضابطة

 
 المجموعة
 التجريبية

عدد أفراد 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

 
 اينالتب

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 مستوى الداللة القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة 0,05

 القبلي
30 

65.46 38.878 6.235  
29 

 
8.088 

 
 دالة احصائيا 2.00

 8.889 79.017 81.50 بعديال
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اعداد الخطط للمجموعتين التجريبية والضابطة والعمل على تنفيذها بالدقة العلمية من أسباب نجاح انموذج دن  -5
 ودن في عملية تجريبه.

والتقويم المناسبة مثل االختبار التحصيلي وبطاقة المالحظة بعد التحق  من الصد   استعمال أدوات القياس -6
 والثبات لكالهما.

انموذج دن ودن مصمم بشكل يراعي اهتمامات المتعلمين وال يهملها؛ وهذا يولد دافعا قويا للتعلم عند الطالبات  -7
 مما أدى الى نجاح األنموذج في تدريس التربية الفنية. 

 
 لخامسالفصل ا

 االستنتاجات والتوصيات والمقترحات
 أوال: االستنتاجات:

 في ضوء نتائج البحث تستنتج الباحثة ما يأتي:
إنَّ التعلم المعتمد على انموذج دن ودن يجذب الكثير من طالبات المرحلة اإلعدادية لتعلم مادة التربية الفنية؛  -1

 ي لهن الحرية المناسبة.وذلك لكون االنموذج يهتم بحاجات وميول الطالبات ويعط
 إنَّ انموذج دن ودن يمكن تطبيقه من مدرسي التربية الفنية وله آثار إيجابية في تدريس التربية الفنية.  -2
 تتعلم الطالبات التربية الفنية بفاعلية كبيرة عند إعتماد انموذج دن ودن في تدريسها؛ ألسباب منها اآلتي: -3

 وات االنموذج.طريقة التصميم المنظم للخطط وفقا لخط - أ
 تحديد بيئة تعليمية مناسبة لمستوى الطالبات واعمارهن ورتباتهن في تعلم التربية الفنية. - ب
 توافر المستلزمات التعليمية المناسبة للدروس التي تم عرضها على وف  انموذج دن ودن. - ت

 ثانيا التوصيات:
 نتائج البحث توصي الباحثة بما يأتي: ضوءفي 

 لتربية الفنية على وف  انموذج دن ودن على مدرسي التربية الفنية.تعميم انموذج تدريس ا -1
 تدريب مدرسي التربية الفنية على توظيف نموذج دن ودن وتمكينه من استعماله في تدريس المادة. -2
 السماح للطلبة باالعتماد على النماذج الخاصة بنموذج دن ودن في ممارسة االعمال الفنية المختلفة. -3
 تعليمية في قاعات الدراسة او مختبر الرسم بما يتناسب مع نموذج دن ودن.تهيئة البيئة ال -4

 ثالثا: المقترحات:
 في ضوء نتائج البحث تقترح الباحثة مجموعة مقترحات إلجراء بحوث ودراسات مكملة للدراسة الحالية.

 لبات المرحلة اإلعدادية.اجراء دراسة مقارنة لتعرف أثر انموذج دن ودن في تدريس التربية الفنية عند طالب وطا -1
اجراء دراسة لتعرف أثر انموذج دن ودن في تحصيل تالميذ الصفوف الثالثة األخيرة من المرحلة االبتدائية في  -2

 مادة التربية الفنية.
( في تحصيل مادة التربية الفنية لدى طلبة المرحلة mat 4اجراء دراسة لتعرف أثر انموذجي دن ودن وفورمات) -3
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