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 ممخص الرسالة
مجمـ  تعميمـي فـي تلصـيل طمبـة لسـم التربيـة الفنيـة فـي  اثـر)الكشف عن ييدف البحث الحالي الى  

 -ف البحث تم صياغة الفرضية الصفرية اآلتية:ولغرض التحقق من ىد ،(مادة فنون االطفال
   
 عمالالتوجدددد قدددروق لا  داللدددة يحصددداطية بدددين متوعدددط درجدددا  المجموعدددة التجريبيدددة  التدددي تددددر  باعدددت 
 قنددون االطفددال( لمدداد  طريقددة المحاضددر ( والمجموعددة الضددابطة  التددي تدددر  عمددى وقددق لمجمددا التعميمدديا

 معرقي البعدي0( قي االختبار ال0.0.عند معتوى داللة  
 ( موضدوعا  تدم اعددادىا مددن6اعدد الباحدث مجمدا تعميمدي كوندو مدن معدتمبما  البحدث واعدتعمل قيدو   

مقددررا  المدداد  قددي تعددم التربيددة الفنيددة وممبمددة لمفنددون االطفددال كاندد  تدددر  قددي القعددم قددي  خدد ل االعتمدداد عمددى
  0 ض المجما عمى الخبراء  لمتحقق من صدتو وم ءمتوالمرحمة الثانية وتد تم عر 

تحقددق مددن الصدددق الظدداىري وصدددق المحتددوى لددو بعددد عرضددو عمددى الاعددد الباحددث اختبددارًا معرقيددا وتددد تددم        
وتددد اختدار الباحدث التصددميم  ، طراطددق تددري  التربيدة الفنيددة والقيدا  والتقدويم ( مجموعدة مدن الخبددراء قدي مجدال  

 0 بعدي جموعتين باختبارالتجريبي لمم
المعتنصدرية ، واختدار الباحدث  ، تألف مجتما البحث مدن كميدا  التربيدة االعاعدية قدي ميعدان ، ديدالى          

-3.02لمعدام الدراعدي  ، الدراعدة الصدباحية الجامعة المعتنصرية ، كمية التربية االعاعية ، تعم التربيدة الفنيدة ،
ين مددددن المرحمددددة الثانيددددة ، يحددددداىما تمثددددل المجموعددددة التجريبيددددة وا خددددرى وجددددرى اختيددددار شددددعبت ، تصدددددياً  3.02

 المجموعة الضابطة 0
( قي المجموعدة .2( منيم قي المجموعة التجريبية و  .2( طالبا وطالبة،  .6يل بمغ عدد طمبة العينة  

قدي المتغيدر أثير الضابطة، وتد حرص الباحث عمى تكاقؤ المجموعتين قي بعض المتغيرا  التي تد تكون لا  ت
 ، التحصيل الدراعي، الخبر  العابقة(0التابا منيا:  العمر

االختبار التاطي  الوعاطل االحصاطية احصاطيًا بعد انياء التجربة  باعتعمال تم معالجتيا البيانا  وبعد جما  
  T-Test معامددل ارتبدداط بيرعددون  ، و  ( لا النيددايتين لعينيتددين معددتقمتينBearsonبددا  االختبددار( لحعدداث ث  ،
 0معادلة معامل الصعوبة، و  براون –بيرمان عمعادلة و 

عمدددى المجموعدددة  المجمدددا التعميمددديطريقدددة باظيدددر  نتددداطر التجربدددة تفدددوق المجموعدددة التجريبيدددة التدددي درعددد   
 0لمماد  نفعيا  المحاضر ( الضابطة التي درع  بالطريقة االعتيادية

 : يلث ماياتستنتج الباوفي ضوء نتائج البلث اللالي أ
المجما التعميمي كطريقة قي التدري  ليا مبايا عديد  تؤىميا لمنجاح قي بياطتنا  عمالين التعميم  باعت 00

، ال تفعل دور المتعممين وتنقميم الى مواتف يكونوا قييا تادرين عمى جما وتحميل المعموما   التعميمية
راعية موضوع التعمم  قنون االطفال( او قي اي لحل االعطمة ، واعتلكار النقاط الرطيعية قي الماد  الد

 0 ماد  عممية اخرى مما يؤىميا لمنجاح قي بيطتنا التعميمية 
  0 تتطمث المجمعا  التعميمية خبر  وميار  وكفايا  لدى المدر  اكثر من الطريقة التقميدية 30



 ت 

د المغة العربية تعيم اكد  الدراعة عمى ان اعتعمال اعموث المجمعا  التعميمية قي تدري  ماد  تواع 20
 كللك قي رقا المعتوى العممي لمطالبا  ويعمق اعتيعاث الماد  موابنة بالطريقة التقميدية0

اشراك اكثر من حاعة قي التعمم االمر اللي ترتث عميو ين تعدد الوعاطل وا نشطة التعميمية ادى يلى  20
 0حعن الفيم ، وبياد  قاعمية ىله الطريقة

 :جموعة من التوصيات منهاصى البالث بملد او و  
  0، واعتقصاء اثرىا قي تحصيل الط ث ىتصميم مجمعا  تعميمية قي مواد اخرى لمراحل اخر ضرور   00
 0 والمواد االخرى قي تدري  ماد  قنون االطفال ةالتعميمي ا اعتماد المجمع 30
حديثة قي المدار  توقير المعدا  وا جيب  الضرورية وتييطة الكتث والمصادر والوعاطل التعميمية ال 20

  اإلعدادية لتعييل اعتعمال المجمعا  التعميمية
 

 ها:ابرز له الترح البالث مقترلات عدة  واستكمااًل لهذا البلث وتطويراً 
 

 المجما التعميمي قي صفوف ُاخر من المرحمة الجامعية 0 عماليجراء دراعة تجريبية باعت 00
المجما التعميمي ، وبرامر التعميم الفردي ا خرى ، مثل  عماليجراء دراعة تجريبية ، تُقارن بين اثر اعت 30

 التعميم المبرمر قي التحصيل الدراعي لماد  قنون االطفال 0
المجمعا  التعميمية قي بقية مواد التربية الفنية مثل التخطيط  عماليجراء دراعا  تجريبية لمعرقة اثر اعت 20

 وااللوان واالنشاء التصويري0
  
 

 
 

 


