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ملخص
اقتصار التعلٌم على حدود الصؾ أو القاعة أو
المؤسسة التعلٌمٌة ٌكون سبب فً جمود العملٌة
التعلٌمٌة واقتصارها على الجوانب العقلٌة
والمعرفٌة وإهمال الجوانب الوجدانٌة واألدابٌة
التً لها دور فً صقل شخصٌة المتعلم وتٌسٌر
عملٌة اندماجه فً المجتمع من خالل التعرؾ

The teaching within the limitation of
class or hall or the educational
establishments is no doubt the reason
behind the rigidity of the educational
process and its exclusion on the
intellectual and knowledgeable sides
and neglecting the sentimental and
performance sides which contribute
his or her mingling with others in the
society through knowing this society
الفصل األول
الجانب المنهجً
 مشكلة البحث وأهمٌته هدؾ البحث فرضٌة البحث حدود البحث مصطلحات البحثمشكلة البحث وأهمٌته
شكل المحتوى التعلٌمً للمنهج الدراسً األساس
فً عملٌة التعلٌم واالتصال بالطالب ،وهذا
ٌنعكس عل الجانب الذهنً والمعرفً وٌهمل
النواحً األخرى التً تتشكل من خاللها
شخصٌة الطالب كالناحٌة االجتماعٌة والنفسٌة
وهذا االتصال ٌتم فً ؼرفة الصؾ وٌقتصر
علٌها ،مما ٌؤدي إلى انحسار النشاط الالصفً،
وذلك سبب تراجع تحصٌل الطالب فً المواد
الدراسٌة واقتصارهم على الحفظ األصم الذي
ٌؤمن وال ٌؤمن دوام تلك المعلومات فً الذاكرة
لمدة زمنٌة محدودة سرعان ما ٌضمحل
وٌتالشى بنهاٌة السنة الدراسٌة أو المرحلة مما

على ذلك المجتمع وما ٌرؼب ،ذلك ما ٌحاول
الباحث اإلجابة علٌه من خالل التعرؾ على
فاعلٌة األنشطة الالصفٌة فً تنمٌة تلك الجوانب
المكملة والضرورٌة للجانب العقلً ،وقد
أظهرت النتابج فاعلٌة األنشطة الالصفٌة فً
تنمٌة المهارات العملٌة لفن الفخار.
Abstract
and what it likes. And this what the
researcher tries to answer through
knowing the non – class activities in
developing the complementary and
essential sides for the intellectual
sides and here I wield like to
mention that the experimental studies
have should that the non – class
activities help in growing the
practical skills of the pottery art.
ٌُفقد المؤسسة التربوٌة ألهدافها العامة التً
أنشأت من اجلها والتً تنص على ضرورة
انتقال أثر التعلم وتطبٌق ذلك التعلم فً المواقؾ
الحٌاتٌة واالستفادة مما تعلمناه فً خدمة المجتمع
واإلنسانٌة وهذا ٌحتم على المعلم إعادة النظر
فً نقل المعرفة والمعلومات للمتعلمٌن كما ً وكٌفاً
وترتٌب البٌبة التعلٌمٌة سواء كانت صفٌة أو
الصفٌة وسواء كانت معتمدة على نشاط المعلم
أو نشاط المتعلم .وأقسام التربٌة الفنٌة من
الممكن أن ٌطبق فٌه ذلك التنوع ألنه ٌوفر
للمتعلمٌن مناهج دراسٌة ٌعتمد تدرٌسها على
عدد من المصادر إلى جانب الكتب المدرسٌة
كالمطالعة الخارجٌة وكتابة البحوث والرحالت
المٌدانٌة والصور واألفالم والورش العملٌة
(المشاؼل) وعدد لٌس بالقلٌل من التقنٌات التً
تترجم الجوانب النظرٌة إلى نتاج فنً
مادي.وتحتل الفنون أهمٌة كبٌرة فً المجتمع
ألنها تسهم فً تنمٌة الجانب الجمالً والذوقً
لإلنسان بشكل ٌنعكس على سلوكٌاتهم داخل
المجتمع .ومن أشكال الفنون الفخار الذي ٌعد من

المواد الدراسٌة األساسٌة فً أقسام التربٌة الفنٌة
وٌشتمل على شقٌن ،شق نظري ٌتمثل
بالمعلومات والمبادئ النظرٌة التً تشكل منطلق
إلى الشق الثانً المتمثل بالجانب العملً
التطبٌقً الذي ٌترجم األساس النظري إلى
أشكال فخارٌة باستخدام المواد واألدوات الالزمة
لذلك وكل ما ٌتعلق بها – وأن الطالب
ٌتعرضون من خالل تلك المادة لمرحلتٌن األولى
نستطٌع تسمٌتها صفٌة والثانٌة ٌمكن القول علٌها
وحسب رأي الباحث بأنها شبه صفٌة ألن أجواء
المشاؼل العملٌة تختلؾ عن جو ؼرفة الصؾ
وهذا سٌساعدهم فً التكٌؾ مع تعلٌمهم الصفٌا ً
– وفن الفخار ٌمتلك قدرة تأثٌر كبٌرة فً
المتلقً بشكل ٌنمً ذوقه الفنً وٌسمو به جمالٌا ً
لذلك ٌجب االهتمام به بشكل خاص وهو ذو
طبٌعة تشكل أرضٌة خصبة لألنشطة الالصفٌة
التً تعد شبه معدومة إذ أن "مكانة النشاط
الالصفً على صعٌد األقطار العربٌة فً العملٌة
التربوٌة لٌس بالمستوى المطلو (شحاتة ورشدي:
 :4891ص)73
وإذا استخدمت فأنها تستخدم بشكل عابر وؼٌر
منتظم ومنهجً ،لذلك انبثقت المشكلة من اجل
االرتقاء بذلك الفن من خالل استخدام األنشطة
الالصفٌة وعلى حد علم الباحث وخالل فترة
عمله كتدرٌسً فً قسم التربٌة الفنٌة الحظ عدم
وجود تخطٌط أو تنفٌذ لألنشطة الالصفٌة.
وتتأتى أهمٌة البحث من أهمٌة النشاط الطالبً
الذي ٌالحظ من خالل جملة سلوكٌات ،لكل منها
مجال محدد منها األنشطة الالصفٌة التً أكدت
علٌها االتجاهات التربوٌة المعاصرة وضرورة
تضمٌنها فً مكونات المنهج مع جزبٌاته
األخرى وهذا ٌأتً من أهمٌتها إذ تساهم فً
تحقٌق جملة من المخرجات فأن "كثٌراً من
األهداؾ ٌتم تحقٌقها من خالل النشاط الثقافً
الذي ٌقوم به المتعلمون خارج الفصل الدراسً".
(عثمان وعصام :9008 :ص)99
فمن خالل ذلك النشاط نستطٌع تفجٌر طاقات
الطالب واستؽالل مواهبهم وتمكٌنهم من تحقٌق
ذاتهم وفً نفس الوقت تنمٌة الجوانب االجتماعٌة
من خالل التفاعل مع الزمالء واحترام الجماعة
والعمل معهم بشكل تعاونً ٌهٌا أرضٌة خصبة
لأللفة والمحبة بٌنهم التً تنعكس بدورها على
المجتمع ككل ،وكذلك ال ٌمكن إهمال الجانب

التروٌحً والتنفٌسً الذي ٌبعث على البهجة
والفرح من خالل كسر رتابة وملل الدروس
التقلٌدٌة التً تمارس ضمن حدود الصؾ
الدراسً والباحث بذلك ال ٌقلل من شأن الصؾ
لكن التؽٌٌر ضروري لكل مجاالت الحٌاة ألن
الحٌاة ال ٌمكن أن تستمر بنفس الوتٌرة فكل
تؽٌٌر ولو بشكل بسٌط ٌؤدي إلى تؽٌٌرات نفسٌة
واجتماعٌة وتعلمٌة وهذا ٌلقً بظالله على
المؤسسة التعلٌمٌة وتؤكده الفلسفة البراجماتٌة
برأٌها بأن (الفرد المتعلم ٌتعلم عن طرٌق النشاط
أكثر من تعلمه عن طرٌق الحفظ
والتلقٌن)(.عثمان وعصام :9008 :ص)70
هدؾ البحث
ٌهدؾ البحث إلى التعرؾ على فاعلٌة األنشطة
الالصفٌة فً تنمٌة مهارة عمل الفخار لدى طلبة
قسم التربٌة الفنٌة.
فرضٌة البحث
ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصابٌة عند مستوى
داللة ( )0.00عند تطبٌق استمارة المالحظة
على األعمال الفخارٌة للمجموعتٌن الضابطة
والتجرٌبٌة بعدٌاً.
حدود البحث
ٌقتصر البحث على:
 -4عٌنة من طلبة قسم التربٌة الفنٌة – المرحلة
الثالثة – العام الدراسً .9049 – 9044
 -9مادة الفخار ومهاراتها العملٌة.
األنشطة الالصفٌة وتشمل:
أ -زٌارة متحؾ مٌسان.
ب -زٌارة مركز األشؽال الٌدوٌة.
ج -المشاؼل الشعبٌة الحرفٌة.
تحدٌد المصطلحات
 -4الفاعلٌة Effectivenessعرفها قطامً
وناٌفه:
"قٌام الفرد بما صح من األعمال أو األشٌاء
الصحٌحة"(.الخولً :4894 :ص)99
إجرابٌاً:
(كفاٌة األنشطة الالصفٌة فً تنمٌة مهارة فن
الفخار لدى طلبة المجموعة الضابطة فً مادة
الفخار).
 -9األنشطة الالصفٌة Non – Classroom
Activity
عرفها العامري:

"نشاطات مختلفة مناسبة ألعمار التالمٌذ
والطالب وإمكاناتهم ٌمارسونها خارج حدود
والمناهج".
الفصول
(العامري :9049 :ص )409عرفها علً:
"هو ذلك النشاط الذي ٌتم خارج ؼرفة الصؾ
سواء أكان داخل المدرسة أو خارجها ٌقوم به
المتعلم".
أو
المعلم
(علً :9044 :ص)10
إجرابٌاً(:مجموعة األنشطة التً تمارسها
المجموعة التجرٌبٌة خارج قاعات المحاضرات
والمشاؼل العملٌة بإشراؾ تدرٌسً المادة
وتعتبر أنشطة مصاحبة لتدرٌس مادة الفخار).
 -7المهارةSkill :عرفها موسى:
"استخدام المعلومات بصورة فعالة ومؤثرة
وتقنٌة عالٌة النجاز أو تطوٌر عمل معٌن فً
الفنون أو العلوم وتتضمن السرعة والسهولة
عمل
انجاز
فً
والدقة
والمرونة
عضلً"(موسى :9004 :ص)00
عرفها علً:
"السهولة والسرعة والدقة فً أداء العمل مع
القدرة على تكٌٌؾ األداء للظروؾ المتؽٌرة".
(علً :9044 :ص)79
إجرابٌاً(:القدرة على إنتاج أعمال فخارٌة بدقة
وسهولة وسرعة واشتمالها على الخصابص
الجمالٌة والفنٌة ألعمال الفخار).
الفصل الثانً
الجانب النظري
 األنشطة الالصفٌة فلسفٌا ً األنشطة الالصفٌة ..تعرٌفها ..أهدافها محددات األنشطة الالصفٌة مبادئ األنشطة الالصفٌة مبادئ تطبٌق األنشطة الالصفٌة المهارات فن الفخار ومهارتهاألنشطة الالصفٌة فلسفٌا ً
المؤسسة التعلٌمٌة أوكل إلٌها المجتمع مهمة
تنشبة األجٌال من خالل ؼرس القٌم والعادات
والمهارات والعلوم المختلفة فٌهم حتى ٌستفٌد
المجتمع منهم وٌواكب التطور الحاصل فً كل
المجاالت وٌتم ذلك من خالل استخدام شتى
الوسابل من اجل إٌصال تلك المعلومات ،تار ًة
من خالل الصؾ وكل األنشطة التً تجرى
ضمن حدوده ،وأخرى خارج الصؾ أي ضمن

حدود المؤسسة التعلٌمٌة أو قد تكون خارج
حدود المؤسسة أي ضمن البٌبة الخارجٌة وألن
التربٌة على عالقة وثٌقة بالفلسفة فأن كل هذه
األنشطة لها أسس فلسفٌة انبثقت منها واستندت
إلٌها فً تطبٌق كل أشكال النشاط ولو
استعرضنا آراء بعض المدارس الفلسفٌة فنجد أن
الفلسفة المثالٌة لها موقؾ سلبً من كل ألوان
النشاط الطالبً ألنها ركزت على الجوانب
النظرٌة التً تعتمد األنشطة العقلٌة وأهملت كل
األنشطة العملٌة والجسدٌة فقد "أبعدت الفلسفة
المثالٌة المناهج عن حاجات الطفولة ومٌولها
وكذلك شؤون الحٌاة العملٌة ألنها ترى أن
المعرفة الحقة هً المعرفة النظرٌة التً ٌصل
إلٌها اإلنسان عن طرٌق التأمل العقلً".
(عثمان وقمر :9008 :ص)93
إذن تلك الفلسفة تبنت الجوانب العقلٌة والنظرٌة
وعدّتها األساس فً عملٌة تربٌة األجٌال ونقل
التراث اإلنسانً ،ورداً على ذلك االتجاه جاءت
الفلسفة الطبٌعٌة التً اعتبرت المتعلم محور
العملٌة وهدفها األول وٌجب االهتمام به من
خالل تنمٌة مهاراته الجسمٌة التً تساعده فً
التكٌؾ مع الطبٌعة التً ٌعٌش ضمنها والتً
تعتبر الملهم والمحرك لذلك الفرد من خالل
إتاحة الفرصة له لممارسة شتى ألوان النشاط
التً تنمً ذاته وتحقق مكانته فً المجتمع ولذلك
اعتبرت التربٌة الطبٌعٌة األنشطة الطالبٌة جزء
مهم من فكرها وجعل النشاط من أساسٌات
المناهج الدراسٌة وعدم االقتصار على تزوٌد
المتعلمٌن بالمعلومات النظرٌة فقد "أصبح
المنهج ٌركز على التلمٌذ وجعله محور العملٌة
التعلٌمٌة والتربوٌة ومعنى ذلك االهتمام بمٌوله
وحاجاته وقدراته واستعداداته وإتاحة الفرصة له
للقٌام باألنشطة التً تتفق مع هذه المٌول(الوكٌل
والمفتً :9049 :ص)997
وهذا نتٌجة لجهود رابد الفلسفة الطبٌعٌة جان
جاك روسو الذي أشار فً كتابه (أمٌل) لهذه
الفكرة وكان متحمسا ً لها.
األنشطة الالصفٌة ..تعرٌفها ..أهدافها
اإلجراءات التعلٌمٌة الروتٌنٌة التً تتبناها اؼلب
المؤسسات التعلٌمٌة فً دول العالم الثالث
استهلكت معظم األسالٌب التعلٌمٌة ،ودور المعلم
مقتصراً على التواصل الشفهً مع المتعلمٌن
لذلك دعت االتجاهات التربوٌة الحدٌثة إلى

استخدام كل ما من شأنه أن ٌنمً شخصٌة
المتعلم وٌحقق ذاته ومن هذه االتجاهات األنشطة
الالصفٌة التً ٌمكن أن ُتعرؾ بأنها "مجموعة
الفعالٌات ؼٌر الصفٌة التً ٌقوم بها الطالب
داخل المدرسة أو خارجها من اجل تحقٌق
أهداؾ تربوٌة ال تحقق فً اؼلب األحٌان
بصورة مقبولة من خالل األنشطة التعلٌمٌة
الصفٌة" (مرعً والحٌلة :9044 :ص)904
من خالل ذلك التوصٌؾ تتبٌن األهمٌة العملٌة
لألنشطة والتً تعمل عكس التربٌة التقلٌدٌة
المقتصرة على الجوانب العقلٌة ،وباستقراء
بسٌط لواقع المناهج فً قسم التربٌة الفنٌة نجدها
تشكل ارض خصبة تسمح لممارسة العدٌد من
اإلجراءات التعلٌمٌة والتعلمٌة وإحداها األنشطة
الالصفٌة ألن اؼلبها – المناهج – تتضمن
جانبٌن ،جانب عملً وآخر نظري مما ٌتٌح
إمكانٌة تفعٌل األنشطة الالصفٌة فً الجانب
العملً والمقصود هنا لٌس المشاؼل والقاعات
العملٌة وإنما ممارسة نشاط خارج تلك القاعات.
وتحقق األنشطة الالصفٌة جملة من األهداؾ
هً:
 -4مساعدة الطلبة على كشؾ قدراته ومٌولهم
والعمل على تنمٌتها وتحسٌنها من خالل
توجٌههم التوجٌه الصحٌح الذي ٌضمن استؽالل
إمكانٌات الطلبة فً أشكال مختلفة(.مرعً
والحٌلة :9044 :ص)904
 -9مساعدة كل طالب على تنمٌة مهاراته
االجتماعٌة ،فمن مطالب النمو للطالب تقبل
أقرانه له وهذا التقبل ٌتوقؾ على أمور بسٌطة
منها االندماج فً الجماعات الصؽٌرة والمواقؾ
الرسمٌة وهذا ما توفره األنشطة لكل طالب.
 -7كشؾ المٌول الحرفٌة والمهنٌة وتنمٌتها من
خالل إدماجهم فً العمل والجوانب التطبٌقٌة مما
ٌساعد فً إظهار مٌولهم من خالل مشاركتهم
فً األنشطة وما ٌقدمونه من نتاج.
 -1تحقٌق جاذبٌة المادة العلمٌة وذلك ألن النشاط
العملً خارج حدود الصؾ ٌوضح أهمٌة المادة
وتطبٌقاتها فً مواقؾ حٌاتٌة ترتبط ببٌبة المتعلم
مما ٌساعد على جذب الطلبة نحو المادة بشكل
ٌضمن تسخٌر ما تعلموا فً حٌاتهم ومجتمعاتهم.
(عثمان وقمر :9008 :ص)70
 -0تحول الدراسات النظرٌة إلى خبرات عملٌة
وبذلك نحقق أهداؾ العلم والمؤسسة التعلٌمٌة

ألننا نتعلم من اجل جعل حٌاتنا أفضل وتكٌٌؾ
البٌبة وتوفٌر وسابل الراحة والسٌطرة على
الطبٌعة التً تحكم حٌاتنا.
 -0تعرٌؾ الطالب بالجدٌد من االكتشافات
العلمٌة وكٌفٌة التعامل معها واالستفادة وإٌضاح
دور كل مجال من مجاالت المعرفة فً تلك
االكتشافات ألن العلوم بطبٌعتها مترابطة ك ٌل
ٌعتمد على اآلخر.
 -3ترسٌخ مبادئ الدٌمقراطٌة من خالل التعاون
وإتاحة الفرصة للمتعلم للتعبٌر عن رأٌه واحترام
آراء اآلخرٌن.
(السبٌعً :9008 :ص)490
 -9ؼرس الخصال الحمٌدة فً نفوس الطالب
من خالل البرامج والمناشط الهادفة والمتكاملة
مع أهداؾ المؤسسة التعلٌمٌة.
 -8استثمار أوقات الفراغ فٌما ٌعود على
الطالب والمجتمع والبٌبة بالنفع.
 -40بث روح المنافسة االٌجابٌة الخالّقة بٌن
الطالب.
(شاهٌن :9008 :ص)747
وبذلك فأن األهداؾ التً تحققها األنشطة
الالصفٌة ال تقل أهمٌة بل قد تتفوق على
األنشطة الصفٌة ألن األولى تنمً جوانب عملٌة
ونفسٌة ووجدانٌة بالنسبة للمتعلم وتضمن
اندماجه فً المجتمع والبٌبة بٌنما الثانٌة تقتصر
على الجوانب العقلٌة التً من الممكن أن ال
ٌستفٌد منها الطالب إذا لم ٌتكامل نفسٌا ً وٌحقق
توافق مع ذاته ومع اآلخرٌن.
محددا.ت األنشطة الالصفٌة
نقصد بالمحددات هً كل ما ٌقع خارج الشًء
المقصود أي بٌبته التً ٌوجد فٌها وكل ما تمثله
من أفكار وقٌم وظروؾ ومثٌرات ومعرقالت
وكل ما ٌسهم وٌؤثر فً ذلك الشًء سلبا ً أو
إٌجاباً ،واألنشطة الالصفٌة مفهوم ٌستؽل فً
مساحة معٌنة تتمثل بالمؤسسة التعلٌمٌة
والتربوٌة والتً تمثل بٌبة تفرز عدد من
المحددات لذلك المفهوم – األنشطة الالصفٌة –
الذي ٌتأثر بعدد من المحددات التً ترتبط بكل
مكونات العملٌة التعلٌمٌة سواء المادٌة أو
البشرٌة ومن هذه المحددات:
 -4فلسفة المجتمع:
كل منهج دراسً له خلفٌة فلسفٌة ٌستند إلٌها
وهذه الفلسفة تحدد كم النشاط ونوعه فإذا كانت

الفلسفة تعطً زخما ً كلٌا ً للمادة التعلٌمٌة فهذا
سٌكون سبب فً ؼٌاب وانعدام النشاط من
برامج العمل التربوي والتعلٌمً وعلى النقٌض
إذا كانت الفلسفة توفر حٌز للمتعلم ٌؤدي ذلك
إلى ظهور األنشطة واستؽاللها بشكل مثٌر
لالنتباه أما إذا كانت الفلسفة تستند إلى خلٌط من
هذا وذاك فسٌكون هناك تضارب واضح سواء
فً التخطٌط أو التنفٌذ.
 -9نمط اإلشراؾ السابد:
المعلم هو المخطط والمنفذ لكل البرامج الموجهة
إلى المتعلمٌن وهذا الشخص ٌعمل ضمن
مؤسسة تخضع إلى أساسٌات اإلدارة التربوٌة
فهو ملزم بمرجعٌات علٌا داخل تلك المؤسسة
تبدأ بالمعلم األول والمعاون والمدٌر والمشرؾ
وكل هؤالء ٌضعون خطط إلى المعلم المنفذ
ترسم له طرٌق إدارة البرامج التعلٌمٌة داخل
المؤسسة فإذا كان النفس العام مع تنفٌذ أنشطة
مساعدة ذلك ٌعطً المعلم الضوء األخضر
لممارسة األنشطة المساعدة ،وإذا كان العكس
فأن المعلم سوؾ ٌتردد فً إدراج األنشطة
الالصفٌة ضمن الخطط الدراسٌة الٌومٌة
والشهرٌة والسنوٌة.
 -7اتجاه المعلم:
وهذا المحدد ٌتكامل مع الذي قبله الذي ٌعطً
مؤشر على المؤثر البشري الخارجً فً المعلم،
أما هذا المحدد ٌعطً مؤشرات داخلٌة ترتبط
بشخصٌة المعلم وقدرته على تخطٌط وتنفٌذ
األنشطة الالصفٌة ضمن برنامجه التعلٌمً فإذا
كانت له اتجاهات اٌجابٌة فعّل هذا الجزء فً
برنامجه التعلٌمً وخصص له الوقت والمكان
واإلمكانٌات ،أما إذا كانت اتجاهاته سلبٌة ؼٌّب
ذلك الجزء واكتفى بالجوانب النظرٌة والعقلٌة،
األمر الذي ٌلقً عل عاتق الجهات التً تعد
المعلمٌن والمربٌن مسؤولٌة ؼرس االتجاهات
االٌجابٌة فً نفوس معلمً المستقبل من األنشطة
المساعدة بكل أشكالها.
 -1عملٌة التقوٌم:
وهذا المحدد ٌرتبط باالختبارات التً تجرى
على المعلمٌن فً نهاٌة البرامج الدراسٌة فإذا
كانت تقوم على أساس ما حصله المتعلم من
معلومات ومعارؾ فذلك سٌحتم بذل الجهود من
اجل إتمام المقرر الدراسً وعدم االهتمام بأوجه
النشاط المختلفة والعكس إذا كانت العملٌة

التقوٌمٌة تستهدؾ قٌاس مهارات معرفٌة معٌنة
وجوانب أخرى من التعلم فأن ذلك سٌؤدي إلى
االهتمام بقضٌة النشاط الطالبً.
 -0اإلمكانٌات المتاحة:
تحتاج ألوان النشاط إلى إمكانات مادٌة تتلخص
بعامل الزمان والمكان وتهٌبة المواد الالزمة
واألدوات التً ٌحتاجها المتعلمٌن وتأمٌن جوانب
مالٌة إذا كان النشاط ٌحتاج إلى رحلة أو الذهاب
إلى أماكن معٌنة وؼٌر ذلك من اإلمكانٌات فإذا
كان لها تخصٌص ودعم ظهرت تلك األنشطة
وإذا لم ٌوجد كان النقٌض.
مبادئ تطبٌق األنشطة الالصفٌة
كل نظرٌة تدخل حٌز التطبٌق تحتاج إلى بعض
الترتٌبات التً تشكل مجموعة من المبادئ ُتعد
عوامل مساعدة لتحقٌق أهداؾ النظرٌة،
واألنشطة الالصفٌة كمفهوم نظري ٌشمل كل
الممارسات والفعالٌات التً ٌقوم بها المتعلمٌن
خارج الصؾ أو خارج المدرسة ،فعندما تطبق
عملٌا ً تحتاج إلى عدد من العوامل المساعدة التً
تنبع من خارج األنشطة الصفٌة أو تتأتى كنتابج
لتطبٌقها وتشكل تلك الفبتٌن مجموعة من المبادئ
التً تساعد فً تحقٌق األنشطة الالصفٌة
ألهدافها عند التطبٌق ،فالنشاط المطبق ٌجب أن
تكون أهدافه واضحة لكل األطراؾ البشرٌة فً
العملٌة التعلٌمٌة والمتمثلة بالمسؤول األعلى
والمعلم والمتعلم وولً األمر حتى ٌنال ذلك
النشاط الرضا والقبول من تلك األطراؾ وال
ٌكون مجرد مظهر ٌؽلب علٌه طابع اللهو
واللعب ومضٌعة الوقت.
الجانب اآلخر ٌجب أن تساهم تلك األنشطة فً
تثبٌت المفاهٌم والحقابق أثناء عملٌة التعلم لدى
التلمٌذ األمر الذي ٌحتاج إلى ترابط وتكامل
األنشطة مع المنهج المدرسً.وٌجب أن تحقق
األنشطة استقالل التلمٌذ ونموه العاطفً
واالجتماعً وذلك من خالل ممارسة األعمال
التعاونٌة والتً تساعد التلمٌذ على تنمٌة صفات
اٌجابٌة مثل الثقة بالنفس واالتزان(.السبٌعً:
 :9008ص)499والمستفٌد من النشاط هو
المتعلم الذي ٌتمتع بقدرات معٌنة وله قبول
واتجاهات محددة ومن الضروري أن ٌناسب
ذلك النشاط تلك الجوانب الشخصٌة للمتعلم فلذلك
ٌجب أن ٌوجه الطلبة إلى النشاط المناسب وأن
ٌتم االهتمام بالطلبة المتفوقٌن فً األنشطة

الممٌزٌن بها إذ ٌجب أن "تكون األنشطة مناسبة
لقدرات واستعدادات الطالب ونضجهم وأن
تحقق هذه األنشطة النمو المتكامل الشامل
للطالب" (شاهٌن :9008 :ص)741
وأن ٌمارس النشاط الالصفً فً الوقت المناسب
لكونه مكمالً للمنهاج الدراسً وداعما ً له ألن
النشاطات الالصفٌة توسع آفاق الطلبة وتؽذي
عقولهم لتوسٌع مجال العمل لدٌهم وتدرٌبهم على
العادات الحسنة وتنمً لدٌهم االبتكار واإلبداع
وروح التعاون واحترام الزمن ألن المدرس
ٌستطٌع زرع كل شًء فً الطلبة وعلٌه تقع
المسؤولٌة فً أن ٌعرؾ الطلبة الفضابل
واألخالق الحسنة .والنشاطات الالصفٌة ٌجب
أن تعّود الطلبة على تحمل المسؤولٌة والقٌادة
وحب النظام وتعزٌز الثقة بالنفس وعلى
المشاركة فً العمل الجماعً وتعزز وعٌهم
القومً واإلنسانً(.المجمعً :9003 :ص)79
فلذلك ٌجب أن تنمً األنشطة الالصفٌة الخبرات
التعلٌمٌة الضرورٌة إلحداث التعلم وتنمٌة
جوانب الشخصٌة الضرورٌة إلحداث التكٌؾ
االجتماعً والتأقلم مع البٌبة والمجتمع وهذا
الهدفان ٌعتمدان على ما ذكر من المبادئ
والشروط الالزمة لتطبٌق ألوان النشاط
الالصفً.
المهارات Skills
المهارة هً اكتساب األفراد معلومات معمقة فً
جانب معٌن تمكنهم من أداء عمل مرتبط به
وانجازه على قدر كبٌر من اإلتقان واإلجادة.
والمهارة تتكون من مكونات منها العقلٌة
واالنفعالٌة واإلدراكٌة والعضلٌة وهً تحتاج إلى
صقل ٌأتً من خالل الممارسة وسعة االطالع
على آخر التطورات والتقنٌات التً تطرأ على
الجانب الخاص بالمهارة إذن ترتبط المهارة
بالتعلم الذي ٌأتً من خالل التعلٌم والتدرٌب.
وارتبطت المهارة بالجانب اإلنتاجً الذي ٌعنً
خلق أو تكوٌن ما هو ؼٌر موجود أو تطوٌر
وتعدٌل وتصحٌح ما هو موجود وعلٌه فأن
المهارة مرتبطة بالمهن والحِرؾ وتقرٌبا ً كل
الوظابؾ التً تخدم بنو البشر فً حٌاتهم
والمؤسسات التعلٌمٌة سواء كانت حكومٌة أو
أهلٌة تعنى بالمهارات المختلفة وتزوٌد المتعلمٌن
أو الممارسٌن بالخبرات الالزمة لصقل أداء
مهمة معٌنة والوصول إلى درجة اإلتقان ،هذا

التعلم ٌأتً من خالل الجوانب النظرٌة التً
تعنى بتلقٌن العلوم المختلفة وعرضها على
المتعلمٌن فً المجاالت المختلفة التً تشكل
أرضٌة أدبٌة تكون جانب تخطٌطً من اجل
التهٌؤ إلى الجانب الثانً الذي هو الجانب
التطبٌقً وما ٌخصنا فً البحث الحالً هو ذلك
الجانب الذي ٌمكن تلخٌص أهم خطواته باآلتً:
 -4نماذج األداء المثالً :إن مالحظة المتعلم
لهذه النماذج سٌعطٌه صورة أولٌة عن طبٌعة
النتاجات وهذه الخطوة من ضمن إجراءات
البحث كون النشاط الالصفً األول هو زٌارة
متحؾ مٌسان واالطالع على المعروضات
الفخارٌة التً تعود إلى فترات زمنٌة مختلفة،
ونوع األداء الذي تتطلبه مما ٌنعكس على تعلم
المهارة.
 -9الممارسة :إن ممارسة أنواع الحركات
المتضمنة فً المهارة من األمور األساسٌة
للوصول إلى مستوٌات التمكن والتكرار ٌزٌد من
سالسة األنماط األدابٌة وهذا ما سٌتحقق من
خالل النشاط الالصفً الثانً والثالث.
 -7التؽذٌة الراجعة :وهو تزوٌد المتعلم
بمعلومات أو بٌانات عن سٌر أدابه بشكل مستمر
من اجل مساعدته فً تعدٌل ذلك األداء إذا كان
بحاجة إلى تعدٌل أو تثبته إذا كان ٌسٌر فً
االتجاه الصحٌح( .الوهج :9008 :ص)98
فن الفخار ومهارته
فن الفخار من الفنون القدٌمة قدم اإلنسان نفسه
دفعته حاجته إلى ما ٌٌسر أمور حٌاته الٌومٌة
إلى ابتداعه من اجل توفٌر األوانً والصحون
التً كانت بدابٌة وتمٌزت بالبساطة وقلة المتانة
والجودة ،وشٌبا ً فشٌبا ً أخذت تتطور تلك
الفخارٌات وجاء ذلك التطور بسبب سد الحاجة
النفعٌة لإلنسان من األدوات التً ٌحتاجها وانتقل
إلى الحاجة الجمالٌة – الكمالٌة – أي انتقل من
األساسً والضروري إلى الثانوي وؼٌر
األساسً أي دخل مرحلة االكتفاء واإلشباع وهذا
سٌؤدي إلى االنتقال وااللتفات إلى الجانب
الجمالً فأخذ اإلنسان التفنن فً صناعة الفخار
فكانت أوانً دقٌقة بعد أن اكتشؾ عجلة الفخار،
والفخار "هو كل جسم ٌصنع من الطٌن ثم
تضاؾ إلٌه بعض المواد أو ال تضاؾ ثم ٌمر
بمرحلة التشكٌل ،ثم مرحلة التجفٌؾ ،ثم مرحلة

الشًء وهً مرحلة االنكماش والتصلب"
(الزٌات :د .ت :ص)3
وتشوى األشكال الطٌنٌة عند الدرجة  800م
تقرٌبا ً وٌكون لونها أحمراً أو بنٌا ً أو أسوداً
وٌرجع سبب اللون إلى نسبة اوكسٌد الحدٌد فٌها
وٌشتمل فن صناعة الفخار عدد من المهارات
منها ما ٌرتبط بتهٌبة المواد ومنها ما ٌرتبط
باستخدام األدوات.
فالمادة األساسٌة فً الفخار هً الطٌن الذي
ٌجب أن ٌختار بعناٌة وٌكون خالً من الشوابب
واألمالح وكل بٌبة تتمتع طٌنتها بخصابص
معٌنة تمٌزها عن ؼٌرها وذلك الختالؾ
العناصر والمواد المكونة لها كالرمال والكلس
ومركبات الحدٌد والنحاس.وعند تهٌبة الطٌن
نأخذ كمٌة مناسبة لحجم النموذج المراد عمله
ونفرشه على لوحة من الخشب ثم ندعكه بالٌد
وكأننا نعجن الطحٌن ونستمر فً العمل حتى
ٌصبح الطٌن سهل التشكٌل وؼٌر قابل لاللتصاق
بالٌد.
وتبدأ المهارة الثانٌة وهً مهارة التشكٌل والتً
تتم بأشكال مختلفة منها التشكٌل الٌدوي أو
التشكٌل بطرٌقة الضؽط بالٌد وٌمكن بهذه
الطرٌقة صنع نماذج فخارٌة مدورة وؼٌر
مدورة.وطرٌقة التشكٌل بلؾ الحبال وتتم بأخذ
قطعة من الطٌن وندحرجها على لوح خشبً
لنصنع منها حباالً صؽٌرة ودقٌقة ونحاول أن
نضع كل حبل فوق سابقه ثم نلحم الحبال حتى
ٌكتمل جدار اإلناء وٌنبؽً عدم استعمال الماء
فً العمل ألن ذلك ٌؤدي إلى تصدع الشكل
وٌجب خدش طرفً كل قطعة قبل لصقها ألن
ذلك الخدش ٌقوي اللصق وٌجب ضؽط كل
قطعة مع األخرى بعد التخدٌش.
أما طرٌقة التشكٌل األخٌرة فهً باستخدام
الدوالب الفخاري وذلك ٌحتاج إلى تمرٌن
مستمر الكتساب المهارة والدقة فً الحصول
على أعمال جٌدة وٌكون أما مٌكانٌكٌا ً ٌدار ٌدوٌا ً
أو كهربابٌا ً ٌدار بمحرك كهربابً.
وبعد اكتمال الشكل ٌترك لٌجؾ وٌراعى أن
تكون عملٌة الجفاؾ بطٌبة حتى ال ٌتشقق الشكل
وٌعد الجفاؾ تقوم بعملٌة الشًء وهً تتم بفرن
درجة حرارته تصل إلى  800مبوٌة وٌتم
إخضاع الطٌن إلى الحرارة بشكل تدرٌجً
وعلى مراحل ،فً المرحلة األولى من - 900

 700ثم المرحلة الثانٌة إلى  800م ثم تترك
النماذج تبرد داخل الفرن ،وكل ما سبق من
المهارات ستتعرض له العٌنة من خالل األنشطة
الالصفٌة التً ستطبق علٌهم فً أماكن عمل
الفخار أو أماكن عرض الفخار.
ما أسفر عنه الجانب النظري:
 -4األنشطة الالصفٌة تنمً الجوانب النفسٌة
واالجتماعٌة للمتعلمٌن وتساعدهم على التكٌؾ
والتفاعل مع مجتمعاتهم.
 -9األنشطة الالصفٌة تؽرس فكرة فً أذهان
المتعلمٌن مضمونها أن التعلٌم ٌمكن أن ٌتم
خارج حدود المؤسسة التعلٌمٌة وأنظمتها.
 -7األنشطة الالصفٌة وكافة ألوان النشاط تضفً
تجدٌداً على األسالٌب التعلٌمٌة المستهلكة.
 -1األنشطة الالصفٌة تنقل المتعلم إلى أجواء
جدٌدة نوعا ً ما تجنح تحت مسمٌات السفرات
العلمٌة والرحالت االستكشافٌة وؼٌرها.
 -0مناهج أقسام التربٌة الفنٌة تشكل ارض
خصبة لممارسة مختلؾ ألوان النشاط الالصفً
ألن فٌها حصة جٌدة للجوانب العملٌة التً
تتوافق مع األنشطة الالصفٌة.
 -0فن الفخار من الفنون التً تمارس فً أماكن
مختلفة ونتاجاته منتشرة فً أماكن مختلفة
وتستخدم فً العدٌد من المجاالت األمر الذي
ٌسهل عملٌة تعلٌمه للطالب خارج حدود
الفصول الدراسٌة والمشاؼل العملٌة.
الفصل الثالث
الجانب اإلجرابً
 مجتمع البحث عٌنة البحث التصمٌم التجرٌبً األنشطة الالصفٌة أداة البحث (استمارة األداء المهاري) تطبٌق األداة الوسابل اإلحصابٌةمجتمع البحث
تمثل مجتمع البحث بطلبة قسم التربٌة الفنٌة فً
كلٌة التربٌة األساسٌة الذي هو من األقسام
العلمٌة وٌضطلع بمهمة إعداد الطلبة لمهنة
التعلٌم فً المدارس االبتدابٌة التً تتعامل مع
فبات عمرٌة مبكرة تسهم فً تكوٌن شخصٌات
أفرادها لذلك توجب تزوٌدهم بكل المعلومات
والمهارات التً تساعدهم فً التعامل مع تلك

الفبات ،وتلك المعلومات والمهارات ٌحصلون
علٌها بوسابل شتى منها ما ٌتم خالل الصؾ أو
القاعات العملٌة ومنها ما ٌتم خارج تلك الحدود
وهو موضوع البحث الذي ٌتطرق إلى األنشطة
الالصفٌة وتفعٌلها فً إحدى المواد الدراسٌة
وهً مادة الفخار المقررة فً القسم والتً
ٌتعلمها طلبته وٌنقلونها إلى تالمٌذهم من خالل
بٌان دور مهارات ذلك الفن وتسخٌر الخامات
البٌبٌة وتوفٌر بعض المستلزمات الضرورٌة
والكمالٌة لإلنسان ،وٌبلػ عدد طلبة القسم ()479
طالبا ً موزعٌن على أربعة مراحل.
عٌنة البحث
تم اختٌار عٌنة من مجتمع البحث بطرٌقة قصدٌة
استهدفت طلبة المرحلة الثانٌة والذٌن ٌدرسون
مادة الفخار فً الفصل األول والبالػ عددهم
( )79طالبا ً وهم ٌمتلكون خلفٌة علمٌة وعملٌة
فً تلك المادة ،لذا ارتأى الباحث اختٌارهم
وتطبٌق إجراءات بحثه علٌهم إذ تم تقسٌمهم إلى
مجموعتٌن وتهٌبتهم إلجراء التكافؤ بٌنهما.

تكافؤ العٌنة:
تم تقسٌم العٌنة إلى مجموعتٌن (ض – ت)
ضمت كل مجموعة ( )40طالبا ً وتم عمل
التكافؤ بٌنهم فً متؽٌرات الجنس والعمر الزمنً
وكما ٌأتً:
 -4الجنس:
قام الباحث بموازنة متؽٌر الجنس فً العٌنة
للمجموعتٌن (ض – ت) إذ ضمت كل مجموعة
(ض – ت) ( )49طالبة و ( )1طالب وبذلك
تكافأت المجوعتٌن فً متؽٌر الجنس.
 -9العمر الزمنً:
بما أن البحث ٌهدؾ إلى تنمٌة مهارة الفخار
لذلك أجرى الباحث ضبطا ً لمتؽٌر العمر الزمنً
لطلبة المجموعتٌن (ض – ت) لعالقته بالنمو
اإلدراكً والمهارة الفنٌة إذ استخدم الباحث
معادلة مان – وٌتنً لمعرفة تكافؤ العٌنة وحسب
الجدول:

قٌمة (ي)
المجموعة العٌنة معامل الرتب R
الصؽٌرة الكبٌرة
970
40
ت
00 400
30
747
40
ض

الجدولٌة مستوى داللة ()0.00

ٌوضح الجدول أن هناك قٌمتٌن لـ (ي)
المحسوبة إحداهما صؽٌرة هً ( )30واألخرى
كبٌرة هً ( )400وبما أن قٌمة (ي) الجدولٌة
تساوي ( )00عند مستوى داللة ( )0.00وهً
اصؽر من القٌمتٌن لتقبل الفرضٌة الصفرٌة التً
التصمٌم التجرٌبً
بما أن البحث اعتمد المنهج التجرٌبً لذلك ٌنبؽً
اختٌار نوع من أنواع التصامٌم التجرٌبٌة ،لذا
اعتمد الباحث التصمٌم التجرٌبً ذي
المجموعتٌن المتكافبتٌن ذات االختبار البعدي
الذي ٌنص على أن المجموعة التجرٌبٌة
تتعرض للمتؽٌر المستقل والضابطة ال تتعرض
وتكتفً بدراسة مادة الفخار صفٌا ً وفً المشاؼل
العملٌة الخاصة بالقسم ،ثم ٌتم إخضاعهما
لالختبار المهاري العملً وتطبٌق أداة البحث.
األنشطة الالصفٌة

ؼٌر دالة إحصابٌا ً

تنص على عدم وجود فرق ذو داللة إحصابٌة
للمجموعتٌن (ض – ت) فً متؽٌر العمر
الزمنً وهذا ٌعنً أن ذلك المتؽٌر لٌس له تأثٌر
على المتؽٌر المستقل.
تضمن برنامج األنشطة فً البحث ثالثة أنشطة
الصفٌة تمت بصٌؽة الزٌارات التعلٌمٌة إلى
ثالث أماكن اثنان منهما حكومٌان والثالث أهلً
وخالل ثالثة أسابٌع وكما ٌأتً:
 -4األسبوع األول:
زٌارة إلى متحؾ محافظة مٌسان:
بعد تحصٌل موافقة الكلٌة بأخذ الطلبة عٌنة
البحث إلى متحؾ مٌسان تم الذهاب إلى المتحؾ
برفقة العٌنة ورافقتنا الست سهام محمود مدٌرة
المتحؾ وقد أطلعتنا على المعروضات فً
المتحؾ وهً عبارة عن فخارٌات وأوانً تعود
إلى فترات زمنٌة مختلفة من تارٌخ مملكة مٌسان

تعود للعهود (الفرثً والساسانً واإلسالمً) وقد
ؼلب علٌها طابع األوانً والمستلزمات
الضرورٌة لذلك الجانب الجمالً والدقة العالٌة
كانت قلٌلة فٌها باإلضافة إلى مجموعة من
التماثٌل والحِلً والمقتنٌات الشخصٌة وقد اطلع
طلبة المجموعة التجرٌبٌة على المعروضات
وأشكالها وطبٌعتها التً تتناسب مع الؽرض
الذي تؤدٌه وقد اظهر طلبة المجموعة إعجابهم
باألجواء التً عاشوها واالطالع على تلك
األعمال واإلرث الحضاري لبالد ما بٌن النهرٌن
وهذه الزٌارة تتفق مع خطوة نماذج األداء
المثالً والتً تعتبر الخطوة التمهٌدٌة للعٌنة إلى
الشروع بالجانب التطبٌقً.
 -9األسبوع الثانً:
زٌارة مركز األشؽال الٌدوٌة التابع لمدٌرٌة
تربٌة مٌسان:
تم الذهاب مع العٌنة إلى مركز األشؽال الٌدوٌة
واتصلنا مباشر ًة بالست (دالٌا علً عبود) مدٌرة
المركز وعرفناها بهدؾ البحث فرحبت
وشرعت بتوضٌح أقسام المركز وطبٌعة إنتاج
كل قسم بشكل سرٌع ثم انتقلنا إلى قسم الفخار
وعندها شرع مسؤول القسم إلى شرح كٌفٌة
عمل الفخار ابتدا ًء من تحضٌر الطٌن وانتها ًء
بشًء القطعة الم ّ
شكلة أي بٌن كل المهارات
الفرعٌة لفن الفخار واستعان باألدوات المتوفرة
وهً عبارة عن دوالٌب فخار كهربابٌة وأفران
حدٌثة نوعا ً ما وقد تفاعل أفراد العٌنة وكلفهم
بأداء بعض المهارات األساسٌة أمامه وإعطاء
بعض النصابح والتوجٌهات لهم وقد انتهى
النشاط بذلك.
 -7األسبوع الثالث:
زٌارة مشؽل فخار أهلً:
تم االتفاق مسبقا ً مع احد أصحاب المشاؼل
األهلٌة وٌدعى الحاج أبو ٌوسؾ على موضوع
البحث وهل هناك إمكانٌة جلب الطلبة عٌنة
البحث إلى المشؽل ،رحب الحاج بالفكرة وأبدى
استعداده لتقدٌم خطوات عمل الفخارٌات أمام
العٌنة.
تم اصطحاب الطلبة إلى المشؽل وأخذ الحاج
ببٌان جذور عمله قابالً :تعتبر صناعة الفخار
من الصناعات البدابٌة التقلٌدٌة ،واكبت اإلنسان
منذ القدم واآلن تمارس بأكثر من مكان فً
عموم قطرنا العراق ،تبدأ العملٌة بجلب الطٌن

الصافً والنظٌؾ والخالً من األمالح من
مناطق األنهار البعٌدة عن المدٌنة إذ تكون أماكن
بكر لم ٌطبها أحد وبذلك تكون نظٌفة األمر الذي
ٌنعكس على طٌنتها ثم نقوم بتنظٌفه فً المعمل
إلى أن نحصل على طٌنة جٌدة صالحة
لالستعمال أما إنتاجنا فٌشتمل على الحبوب
(لتبرٌد الماء) والتنانٌر لصناعة الخبز وبعض
أوانً شرب الماء الصؽٌرة والطبول الصؽٌرة
التً ٌلهو بها األطفال فً األعٌاد والمناسبات
ونقوم بعملٌة الشوي فً الكورة التً تأتً نارها
من الحطب والنفط األبٌض إذ نضع فٌها
األشكال بعد جفافها ،وقد الحظ أفراد العٌنة كل
تلك المراحل بشكل سرٌع أما المهارة األخٌرة
فقد اقتصرت على رؤٌتهم كٌفٌة وضع الشكل فً
الفرن ألنها تأخذ وقت طوٌل وانتهى النشاط
بذلك.
أداة البحث
ٌعتمد البحث فً إجراءاته على الجوانب األدابٌة
المهارٌة التً تشتمل عدد من المهارات الفرعٌة
إلنتاج أعمال فخارٌة والتً تنعكس على أفراد
عٌنة البحث واألداة المناسبة لذلك هً استمارة
تقوٌم األداء المهاري وهً تمثل اختبار أدابً
تعمل على تقوٌم عمل الطالب وقٌاس مقدار ما
حققه من الدقة والكفاٌة فً األداء ،وقد وضع
الباحث سبع فقرات لالستمارة بشكل أولً
وتهٌبتها الستخراج صدقها وثباتها.
الصدق:
بعد إكمال فقرات االستمارة قام الباحث بعرضها
على مجموعة من الخبراء فً اختصاص الفخار
والتربٌة الفنٌة وطرابق التدرٌس والقٌاس
والتقوٌم لؽرض التعرؾ عل مدى صالحٌة
فقراتها وفً ضوء آرابهم قام الباحث بحذؾ
اثنتٌن وتعدٌل اثنتٌن وبذلك أصبح عدد فقراتها
خمس فقرات ولذلك تحقق صدق الخبراء.
الثبات:
وهو أن تعطً األداة نفس النتابج إذا ما طبقت
بنفس الظروؾ لذلك قام الباحث بإٌجاد معامل
الثبات بٌنه وبٌن مالحظٌن اثنٌن استعان بهما
إلكمال إجراءات بحثه ،وذلك من خالل تطبٌق
األداة على المجموعة الضابطة فً إنتاج أعمال
فخارٌة وبعد الحصول على البٌانات تم استخراج
الثبات باستخدام معادلة هولستً من خالل

بشكل عملً فً إنتاج أشكال فخارٌة وقد تابع
الباحث المجموعتٌن أوالً الضابطة ثم التجرٌبٌة
باستمارة المالحظة وٌسجل ما ٌقومون به فً
فقرات االستمارة بشكل درجات وبعد إكمال
المجموعتٌن العمل وصلوا إلى مرحلة الشًء
وهنا أوقؾ الباحث العمل وقام بمعالجة البٌانات
التً حصل علٌها إحصابٌا ً باستخدام االختبار
التابً لعٌنتٌن مستقلتٌن بعد تطبٌق استمارة تقوٌم
األداء بعدٌاً.

معامل االتفاق بٌن المصححٌن إذ أن الثبات من
خالل اتفاق المصححٌن إذا كان بنسبة ()0.90
فأكثر ٌعد مؤشراً جٌداً.
تطبٌق األداة
بعد نهاٌة الفصل الدراسً األول للعام الدراسً
 9049 – 9044وقبل بدء االمتحانات إذ كانت
المجموعة التجرٌبٌة قد أكملت األنشطة الالصفٌة
الثالث والمجموعة الضابطة كانت قد أكملت
مادة الفخار بشقٌها العملً والنظري ،جمع
الباحث العٌنة كالً على حدة فً مشؽل النحت فً
الوسابل اإلحصابٌة
القسم وطلب منهم تطبٌق ما تعلموه عن الفخار
 -4معادلة هولستً:
استخدمت هذه المعادلة إلٌجاد الثبات الستمارة تقوٌم األداء المهاري ومعرفة اتفاق الخبراء.

2C1, 2 

حٌث
المصححٌنC
أن = :عدد اإلجابات المتفق علٌها2منC
قبل 1 
)(C1,2

R 

 = C1عدد اإلجابات التً انفرد بها المصحح األول
 = C2عدد اإلجابات التً انفرد بها المصحح الثانً
(الكبٌسً :4893 :ص)10
 -9االختبار التابً ) (T. testلعٌنتٌن مستقلتٌن:

ت=
حٌث أن:
ت= القٌمة التابٌة المحسوبة
م = 4الوسط الحسابً للمجموعة األولى
م = 9الوسط الحسابً للمجموعة الثانٌة
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ع = 94التباٌن للمجموعة األولى
ع = 99التباٌن للمجموعة الثانٌة
ن = عدد أفراد العٌنة
(النعٌمً :4880 :ص)939
الفصل الرابع
 النتابج االستنتاجات التوصٌات المقترحاتالنتابج
تحدد البحث بهدؾ التعرؾ على فاعلٌة األنشطة الالصفٌة فً تنمٌة مهارات الفخار لدى عٌنة البحث من
خالل التحقق من الفرضٌة الصفرٌة التً تنص على عدم وجود فرق ذو داللة إحصابٌة عند مستوى داللة
( )0.00عند تطبٌق استمارة تقوٌم األداء المهاري بعدٌا ً على أداء طلبة المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة.

تم استخراج المتوسط الحسابً والتباٌن والقٌمة التابٌة المحسوبة والجدولٌة لطلبة المجموعتٌن (ت – ض)
وكما موضح بالجدول اآلتً:
عدد
المجموعة
الطلبة
ت
ض

40
40

القٌمة التابٌة
داللة الفرق
المتوسط الحسابً التباٌن المحسو
الجدولٌة
بة
99.01
99.03
دال
4.310
7.97
إحصابٌا ً
70.04
43.00

ٌتبٌن من خالل النتاج فً الجدول أعاله أن
متوسط درجات طلبة المجموعة التجرٌبٌة
التً تعرضت لألنشطة الالصفٌة فً التطبٌق
البعدي الستمارة المالحظة (تقوٌم األداء) هً
( )99.03والتباٌن ( )99.01بٌنما كان
متوسط درجات طلبة المجموعة الضابطة
التً درست مادة الفخار ضمن حدود
الصفوؾ والقاعات العملٌة ولم تتعرض
لألنشطة الالصفٌة عند تطبٌق استمارة
المالحظة بعدٌا ً كان ( )43.00والتباٌن
( )70.04وباستخدام االختبار التابً لعٌنتٌن
مستقلتٌن تبٌن أن القٌمة التابٌة المحسوبة
( )7.97وهً اكبر من القٌمة الجدولٌة عند
مستوى داللة ( )0.00ودرجة حرٌة ()70
والتً تساوي ( )4.310وهذا ٌعنً وجود
فرق ذو داللة إحصابٌة بٌن المجموعتٌن
التجرٌبٌة والضابطة فً متوسطات األداء
لصالح المجموعة التجرٌبٌة والتً تعرضت
لألنشطة الالصفٌة وبذلك تكون المجموعة
التجرٌبٌة متفوقة أدابٌا ً فً مهارات الفخار
على المجموعة الضابطة التً لم تتعرض
لألنشطة الالصفٌة.
االستنتاجات
فً ضوء النتابج ٌمكن استنتاج ما ٌأتً:
 -4إن لألنشطة الالصفٌة فاعلٌة فً تنمٌة
مهارات فن الفخار.
 -9كلما تعددت األنشطة الالصفٌة زاد ذلك
فً كفاءة األداء.
 -7األنشطة الالصفٌة تكسر الملل والروتٌن
بالنسبة للطلبة وتقٌدهم بحدود الصؾ أو
القاعة أو المدرسة.
 -1تساعد األنشطة الالصفٌة فً تعوٌد الطلبة
على العمل بروح الفرٌق بشكل تعاونً ٌتؽلب
على األنا.

 -0بسبب الجوانب العملٌة التً تتضمنها
مناهج التربٌة الفنٌة أعطى ذلك حرٌة
الستخدام ألوان النشاط الالصفً.
 -0تنمً األنشطة الالصفٌة الجوانب النفسٌة
والوجدانٌة وذلك ظهر من خالل أداء الطلبة
فً المجموعة التجرٌبٌة إذ كان ٌنفذ بشكل
سلس ومرن وعن قناعة ورضا.
التوصٌات
فً ضوء النتابج ٌوصً الباحث:
 -4وجود برامج األنشطة الالصفٌة أمر
أساسً فً المؤسسة التعلٌمٌة.
 -9النشاط الالصفً جزء ال ٌمكن االستؽناء
عنه فً المنهج.
 -7وضع ضوابط لتنفٌذ األنشطة الالصفٌة
مع قلٌل من القٌود.
 -1تأمٌن الجوانب المالٌة التً تحتاج إلٌها
األنشطة الالصفٌة.
 -0إشراك جمٌع الطلبة فً برامج األنشطة
الالصفٌة.
المقترحات
استكماالً لهذه الدراسة ٌقترح الباحث:
 -4دراسة فاعلٌة األنشطة الالصفٌة فً
متؽٌرات أخرى مثل المٌول واالتجاهات
والتفكٌر االبتكاري.
 -9تعرؾ فاعلٌة األنشطة الالصفٌة فً
تحصٌل مواد دراسٌة أخرى.
 -7إجراء دراسات تكشؾ دور األنشطة
الالصفٌة فً توطٌد العالقة بٌن المناهج
الدراسٌة والمجتمع واحتٌاجاته.
المصادر
 -4الخولً ،محمد علً ( :)4894قاموس
التربٌة ،ط ،4دار العلم للمالٌٌن ،لبنان –
بٌروت.

 -9الزٌات ،نذٌر (د .ت) :فن الخزؾ ،دار
الراتب الجامعٌة ،بٌروت – لبنان.
 -7زٌتون ،كمال عبد الحمٌد (:)9004
تدرٌس العلوم من منظور النظرٌة البنابٌة،
المكاتب العلمً للنشر والتوزٌع ،اإلسكندرٌة
– مصر.
 -1السبٌعً ،الدكتور معٌوؾ (:)9008
الكشؾ عن الموهوبٌن فً األنشطة
المدرسٌة ،دار الٌازوري ،عمّان – األردن.
 -0شاهٌن ،عماد ( :)9008مبادئ التعلٌم
المدرسً لألهل والمعلمٌن ،دار الهادي،
بٌروت – لبنان.
 -0شحاتة ،حسن ومحمود رشدي (:)4891
دلٌل المناشط الثقافٌة والتربوٌة ؼٌر الصفٌة
بالمدارس الثانوٌة فً الوطن العربً ،ط،4
المنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم،
تونس.
 -3الطرابلسً ،الطاهر احمد الزاوي
( :)4801مختار القاموس ،ط ،4مطبعة
عٌسى الحلبً وشركاؤه ،د .م.
 -9العامري ،د .عبد هللا ( :)9049المعلم
الناجح ،ط ،9دار أسامة للنشر والتوزٌع،
عمّان – األردن.
 -8عثمان ،د .رجاء محمود ،د .عصام توفٌق
قمر ( :)9008النشاط الطالبً أسس نظرٌة
– تجارب عالمٌة – تطبٌقات عملٌة ،ط،4
دار الفكر ،عمّان – األردن.
 -40علً ،محمد السٌد ( :)9044موسوعة
المصطلحات التربوٌة ،ط ،4دار السٌرة،
عمّان – األردن.
 -44قطامًٌ ،وسؾ وناٌفة قطامً (:)4887
إستراتٌجٌة التدرٌس ،ط ،4دار عمار ،عمّان
– األردن.
 -49الكبٌسً ،وهٌب مجٌد ( :)4893طرق
البحث فً العلوم السلوكٌة ،مطبعة وزارة
التعلٌم العالً والبحث العلمً ،بؽداد.
 -47اللقانً ،احمد حسٌن ( :)4880المناهج
بٌن النظرٌة والتطبٌق ،ط ،1عالم الكتب،
القاهرة – مصر.
 -41مرعً ،توفٌق احمد ومحمد محمود
الحٌلة ( :)9044طرابق التدرٌس العامة،
ط ،0دار المسٌرة ،عمّان – األردن.

 -40موسى ،سعدي لفتة ( :)9004طرابق
وتقنٌات تدرٌس الفنون ،ط ،4مطبعة
السعدون ،بؽداد.
 -40المجمعً ،أنعام كامل عداي (:)9003
أثر النشاطات الالصفٌة فً تحصٌل طالبات
الصؾ الرابع العام فً التربٌة اإلسالمٌة،
رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ،كلٌة التربٌة
ابن رشد ،جامعة بؽداد.
 -43النعٌمً ،عبد المنعم خٌري (:)4880
تقوٌم تدرٌس الطلبة المطبقٌن فً كلٌة الفنون
الجمٌلة – جامعة بؽداد ،مطبعة األمة ،بؽداد.
 -49الوكٌل ،حلمً احمد ،محمد أمٌن المفتً
( :)9049أسس بناء المناهج وتنظٌماتها،
ط ،0دار المسٌرة ،عمّان – األردن.
 -48الوهج ،عمار جبار حسٌن (:)9008
توظٌؾ استراتٌجٌات تحلٌل المهمات فً
تدرٌب طلبة قسم التربٌة الفنٌة على مهارات
اإلنشاء النحتً ،رسالة ماجستٌر ؼٌر
منشورة ،كلٌة الفنون الجمٌلة – جامعة بؽداد.
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