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Abstract   Keywords 

تى لحدیثة الھات اإن التغیر السریع فى حیاتنا یتطلب إعداد أجیال نشطة متفاعلة، والمنھج التجریبي من االتجا 
ت المراد مھارایث یعتمد على إعتبار أن المخرجات والتتبناھا معاییر منظومة توكید جودة التعلیم والتعلم، ح

لیمیة بیئة التعیل الإكتسابھا ال یمكن تحقیقھا إال بالتجربة العملیة، حیث یرتكز المنھج التجریبي على ضرورة تحل
ة یباإلیجاب یتسم التقلیدیة إلى أسالیب عملیة من شأنھا تنمیة المھارات اإلبداعیة لدى طالب قسم اإلعالن بنحو

نولوجیة میة والتكالعل والتفاعل مع المقررات النظریة والعملیة والتى یسعى القائم بالتدریس إلى تطبیقھا باألسالیب
رك تش’ فى إستراتیجیات التدریس حیث Virtual Learningومن ھنا ظھرت أھمیة التعلم التفاعلى .الحدیثة

الموجھ  س فھوناقشات والبحث والتجریب، أما القائم بالتدریالطالب فى تعلمھ، فالطالب مشارك نشط یقوم بالم
ونظرا  .ىلتعلیمتحتم ضرورة إالندماج النشط للطالب بالموقف ا’والمرشد للتعلم بحیث یدیر الموقف إدارة ذكیة 
ة لمفاھیمیاسلوب تعلیم التصمیم على تأسیس البنیة حیث یعتمد أ - ألن تصمیم اإلعالن منظومة مترابطة المنھجیة 

حقیق تإلى  للتخصص بھدف تطویر الجوانب المعرفیة واإلبداعیة والحسیة لدى طالب تصمیم اإلعالن، باإلضافة
ات ى تنمیة المھارلذلك تنبثق المشكلة البحثیة فى كیفیة تفعیل المنھج التجریبي ف.السلوكیات التربویة الھادفة

 ى الطالب،بة لدمتوقعة والمھارات اإلبداعیة المكتساالبداعیة لطالب تصمیم اإلعالن إلثراء ودعم المخرجات ال
المناھج  كأحد لذلك أستھدف البحث تطبیق معاییر الجودة الشاملة للبرامج التعلیمیة بتفعیل المنھج التجریبي

ج عیل المنھیة تفالتعلیمیة لتنمیة المھارات االبداعیة والفكریة لطالب قسم اإلعالن، وتحاول الدراسة التطبیق
ل لك من خالیتم ذبي كأحد المناھج التعلیمیة لتنمیة المھارات االبداعیة والفكریة لطالب قسم اإلعالن والتجری

وبر (كائن أسطوري) حیث "یترك لھم أكت 6مدینة  -مشروع تم طرحة لطالب المعھد العالى للفنون التطبیقیة
 -واني المكون الحی -صر النباتي لعنا -الحریة في اإلختیار العناصر المرسومة من خالل (العنصر البشري 

ع یة للمطابمیدانالجماد) لجذب المتلقیین المستھدفین من خالل جلسات العصف الذھني ، باإلضافة إلى الزیارة ال
لى تطویر عمل عللتعرف على تكنولوجیا الطباعة ثم الوصول إلى نتائج الدراسة ، وأھمھا أن المنھج التجریبي ی

تعلیمیة ات الاعیة والحسیة والفكریة لمصمم إالعالن، باإلضافة إلى تحقیق السلوكیالجوانب المعرفیة واإلبد
  .المستھدفة
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Introduction  
 لة،إن التغیر السریع فى حیاتنا یتطلب إعداد أجیال نشطة متفاع
یر والمنھج التجریبي من اإلتجاھات الحدیثة التى تتبناھا معای
 أن منظومة توكید جودة التعلیم والتعلم، حیث یعتمد على إعتبار

جربة التات المراد إكتسابھا ال یمكن تحققھا إال بالمخرجات والمھار
ئة العملیة، حیث یرتكز المنھج التجریبي على ضرورة تحلیل البی

ات ھارالتعلیمیة التقلیدیة إلى أسالیب عملیة من شأنھا تنمیة الم
عل تفااإلبداعیة لدى طالب قسم اإلعالن بنحو یتسم باإلیجابیة وال

 إلى والتى یسعى القائم بالتدریسمع المقررات النظریة والعملیة 
 .تطبیقھا باألسالیب العلمیة والتكنولوجیة الحدیثة

Statement of the problem 
 -:تكمن مشكلة البحث فى محاولة اإلجابھ على التساؤالت األتیة

علیمیة ما ھو دور المنھج التجریبي في مواجھة البیئة الت -1
 التقلیدیة؟

منھج ئص التي تمیز الوسائل التكنولوجیة للما ھي الخصا -2
 ؟التجریبي التي یمكن إستخدامھا لبناء بیئة تعلیمیة تفاعلیة

قررات قسم مما ھو دو المنھج التجریبي كوسیلة تعلیمیة لتعلم  -3
 اإلعالن لتحقیق مخرجات التعلم المستھدفة؟

Objective   
ئة یبي في مواجھة البییھدف البحث إلى تفعیل دور المنھج التجر

یة تنملالتعلیمیة التقلیدیة في ضوء تطبیق معاییر الجودة الشاملة 
 المھارات اإلبداعیة لطالب قسم اإلعالن، وإكسابھم المھارات

 .الالزمة للعمل الحر
Hypothesis 

 : یفترض البحث

میة یبیئة التعلأن تفعیل دور المنھج التجریبي یعمل على تحلیل ال -1
قسم  البالتقلیدیة إلى أسالیب عملیة لتنمیة المھارات اإلبداعیة لط
 .اسیةلدرااإلعالن بنحو یتـــــسم باإلیجابیة والتفاعل مع المقررات 

 ب المعرفیةأن تفعیل المنھج التجریبي یعمل على تطویر الجوان -2
 .والحسیة والفكریة واإلبتكاریة لطالب قسم اإلعالن

 اعلیة نشطةھج التجریبي یساعد علي خلق بیئة تفأن تفعیل المن -3
 .وفعالة بین االستاذ والطالب وفریق العمل

 Delimitations  
حدود موضوعیة: من خالل وضع إطار دقیق بتفعیل المنھج 

 .التجریبي في تنمیة المھارات اإلبداعیة لطالب قسم اإلعالن
 .البحث حدود زمنیة : في الفترة الحالیة وقت إعداد

 -برأكتو 6مدینة  –حدود مكانیة: المعھد العالي للفنون التطبیقیة 
 .جمھوریة مصر العربیة

: Sample  
 6ة مدین –الفرقة األولي من طالب المعھد العالي للفنون التطبیقیة 

 .طالب ذكور 4طالب إناث،10طالب منھم  14أكتوبر، عدد 
 Methodology 

 الللمنھج االستقرائي والمنھج التجریبي من خیعتمد البحث علي ا
 6مدینة  -مشروع تم طرحة لطالب المعھد العالى للفنون التطبیقیة

أكتوبر (كائن أسطوري) حیث "یترك لھم الحریة في إختیار 
اتي العنصر النب -العناصر المرسومة من خالل (العنصر البشري 

مستھدفین من خالل لجماد) لجذب المتلقیین الا -یواني المكون الح -
ع طابجلسات العصف الذھني ، باإلضافة إلى الزیارة المیدانیة للم
 .ةللتعرف على تكنولوجیا الطباعة ثم الوصول إلى نتائج الدراس
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Theoretical Framework 
المنھج التجریبي لتنمیة المھارات اإلبداعیة لطالب تصمیم 

 : اإلعالن
 علي الدراسات واألنشطة القائمة علي یرتكز المنھج التجریبي

لیمي لتعاالخبرة والتجربة العملیة وكل ما یتم إكتسابھ خارج المكان 
كما یعتمد علي أسلوب حل المشكالت وطریقة التعلم التعاوني 
ة، وذلك باشراك الطالب في تنفیذ األنشطة بصورة تعاونیة وفردی

ة یمیاألداء التعلویھدف التقویم وفق ھذا المنھج إلي تحسین جودة 
 .وتطویرھا

وتتبني الدراسة تعریفا إجرائیا لدور المنھج التجریبي في تنمیة 
مھارات طالب قسم اإلعالن بأنھ" إكساب وتشجیع وتنشة طالب 
قسم اإلعالن على إتجاھات وأسالیب ومھارات ثقافة العمل الحر، 
ناء وذلك بزیادة الوعي بإدراك قیمة الفرص الوظیفیة والعمل على ب

 ." وتطویر مھارات اإلبداع
 تي،فھو منھج تعلیمي جدید یزید من إحساس الفرد باإلحترام الذا
ة والثقة بالنفس، عن طریق التشجیع والرعایة واإلھتمام وتنمی
ب طالالمواھب لدى الطالب، وبناء المھارات والقیم التى تساعد ال

 .على زیادة توقعاتھم عن الفرص المتاحة لھم بعد التخرج
كما یرتكز تفعیل دور المنھج التجریبي في تنمیة مھارات طالب 

قسم اإلعالن على ما تقدمھ المؤسسات التعلیمیة من طرق وأسالیب 
تربویة فاعلة في مجال التعلیم والتدریب وبناء فكر اإلنسان المبدع، 
مما یعني ان التدریس بأسلوب المنھج التجریبي یتطلب وجود معلم 

بیئة التعلم وأوجھ اخري تتمثل في األداء ومتعلم وتجھیزات 
التدریسي واألنشطة وغیرھا من مكونات التدریس بالمنھج 

 بتصرف) 250التجریبي.( مھا محمود , ص

 
 ) رسم توضیحي متطلبات التدریس بالمنھج التجریبي 1شكل رقم ( 

ب ة لطالعلیالتقنیات الحدیثة للمنھج التجریبي لبناء بیئة تعلیمیة تفا
 . عالنقسم اإل

عا في الوقت الراھن تتطور مؤسسات التعلیم العالي تطورا متسار
في جمیع الجوانب األكادیمیھ والتقنیھ، وبخاصھ الوسائل 

لیة فاعتالتكنولوجیة الحدیثة للمنھج التجریبي لبناء بیئة تعلیمیة 
م للطالب وقد أدي ھذا التطور إلى ظھور الحاجھ إلكتساب القائ

 ده تمكنھ من توظیف تلك الوسائلبالتدریس مھارات وقدرات جدی
خل دا التكنولوجیة وإستخدامھا بفاعلیھ، وبالتالي أصبح ھناك توجھ

 مؤسسات التعلیم في مصر إلي التركیز على توفیر نوعیھ جدیده
من الخریج متعدد التخصصات والمھارات، لذلك نتوجھ ھنا الي 

 :تحدید الوسائل التكنولوجیة للمنھج التجریبي وھي
 Gamificationت األلعاب كتقنیة للمنھج التجریبيمحفزا ·

محفزات األلعاب في التعلیم ھي إتجاه تعلیمي، یھتم بتحفیز الطالب 
على التعلم باستخدام عناصر األلعاب في بیئات التعلم، وذلك بھدف 

تحقیق أقصى قدر من المتعة والمشاركة من خالل جذب إھتمام 
 :Harbeck j. & Sherman) ).المتعلمین لمواصلة التعلم

seven principles for designing.P.557 
 أو و تُعرف المحفزات التعلیمیة على أنھا عملیة إدماج األلعاب

عناصر األلعاب ومبادئھا في نشاط تربوي من أجل الوصول إلى 
 .ھدف تعلمي

 وتعد محفزات االلعاب أحد المصطلحات التربویھ المستخدمھ في
مر، مستفوائدھا من التحفیز علي التعلم ال المنھج التجریبي وتتعدد

زیادة األفكار واإلنتاج داخل المحاضرة، الوعي الجید خالل 
 .المحاضرة، العمل التعاوني في فریق

 قنیة للمنھج التجریبيكت Learning -Eالتعلیم األلكترونى
یعتبر التعلیم اإللكتروني من الطرق والوسائل التي تدعم العملیة 

ول التعلیم إلى طور اإلبداع وتنمیة المھارات التعلیمیة وتح
والتفاعل، ویعتمد على بیئة إلكترونیة رقمیة متكاملة تعرض كافة 

المقررات الدراسیة عبر الشبكات اإللكترونیة، كما یوفر سبل 
التوجیھ واإلرشاد وتنظیم االختبارات باإلضافة إلى إدارة المصادر 

-E) نجلیزیة باسموالعملیات وتقویمھا، ویعرف باللغة اإل
Learning  ویتیح للطالب امكانیھ التفاعل النشط مع ھذا المحتوى

ومع القائم بالتدریس ومع أقرانھ سواء كان ذلك بصوره متزامنھ أو 
 .(بتصرف 24ص 2005غیر متزامنھ ( زیتون, حسن حسین 

ین ومن ممیزاتھ زیاده إمكانیھ اإلتصال بین الطالب وبعضھم، وب
جالس مإتجاھات مثل -ھ وذلك من خالل عده الطالب والجامع

النقاش، البرید االلكتروني، غرف الحوار حیث تعمل ھذه 
االتجاھات علي تحفیز الطالب على المشاركھ والتفاعل النشط 

 .بتصرف)180م , ص 2019والمتعة.(محمد حمدي حسین, 
یبي تجرفالتعلیم اإللكتروني ھو وسیلة إبداعیة من وسائل المنھج ال

 یم بیئة تفاعلیة متمركزة حول الطالب ومصممة مسبقا لكللتقد
طالب وفي أي مكان وزمان إلستخدام خصائص االنترنت 
عي, لساوالتقنیات الرقمیة بالتطابق مع مبادئ التصمیم التعلیمي.(ا

 .بتصرف) 1, ص 2007احمد جاسم 
 :كتقنیة للمنھج التجریبي Brainstorming العصف الذھني
تعد أداة من أدوات البحث ’ Brainstorming العصف الذھنى

 التجریبي، وھي "طریقة منظمة لتنمیة المیول االبتكاریة لدي
ا بھ الطالب لحل المشكالت " فھى تعتمد على المناقشة التى یشترك

عدد من المشاركین، ویقود المناقشة موجھ یعمل على تنظیم 
ة یفالوظ المناقشة بحریة فى الموضوعات الھامة للبحث، وتفید تلك

فى تركیز المناقشة فى الجلسة على أحد أو بعض الموضوعات. 
وتعرف ایضا بأنھا عدد من المناقشات تدور حول موضوع معین 

ق الذین تم اختیارھم لتحقی بین الشخص الخبیر وبین المشاركین
كن اھداف مقصودة وعادة ما یحتاج المدرب لعدد من الجلسات لیتم

 . والحصول على النتائج المطلوبةمن توجیھھم بطریقة عفویة 
 .كتقنیة للمنھج التجریبي workshop ورش العمل



Rania Gabr 223 
 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

تقنیة مستحدثة تختلف عن الطرق  workshop تمثل ورش العمل
ة اركالتقلیدیة حیث أنھا طریقة عملیة في التعلم تعتمد علي المش

والتفاعل بین المشاركین من فریق العمل مع بعضھم البعض من 
شة لقاء، وتقوم علي أسالیب متنوعة مثل المناق خالل إجتماع أو

والحوار واإلستنتاج بھدف إكساب الطالب المھارات والمعارف 
وتبادل الخبرات، وتتضمن مراحل ورش العمل: 

د حدیتالتخطــــــــــــــــیط االول، جمع المعلومات وتحلیلھا، 
التقییم  ،ذ یاالھداف، تصمیم ورش العمــــــــــــــــل، القیام بالتنف

 )تصرفب –2012والمتابعة ( ایمان محمد سید البنا, 
ج كتقنیة للمنھ digital mediamodern:الوسائط الرقمیة الحدیثة

 التجریبي
انات لبیھي أحد اشكال الوسائط اإللكترونیة التي یتم تخزین علیھا ا
ي رقمیا ویمكن قرائتھا بالحاسب األلي، حیث أثرت المزایا الت

ة اریسائط الرقمیة الحدیثة المزید من القدرات االبتكتوفرھا الو
اث لخریج قسم اإلعالن حیث أسھمت بتأثیرھا اإلیجابي علي إستحد

 .أفكار جدیدة لتصمیم اإلعالن المعاصر
 -:كتقنیة للمنھج التجریبي ind mapM الخرائط الذھنیة

ب إن من أبرز أھداف التعلیم ھو رفع مستوي التفكیر عند الطال
و ھإلي التمكن من ممارسة عملیات التفكیر المجرد فالفكر لیصل 

مجمل االشكال والعملیات الذھنیة التي یؤدیھا عقل 
 م وتعد الخرائط2009الحارثي، د. ابراھیم بن احمد ،االنسان(

 یبيالذھنیة من االسالیب الحدیثة التي تستخدم في المنھج التجر
ة نمیالن،حیث تھتم بتلتنمیة المھارات اإلبداعیة لطالب قسم اإلع

ام عمھارات التفكیر المختلفة، وقد صممھا دیقید ھیرل في اواخر 
ر، ــیم، وأعتمد في تصمیمـــــــھا علي مھارات التفكـــــــ1987

 بحیث یستند كل شكل من االشكال علي مھارة فكریة أساسیــــة
ان، كرو سمثل المقارنــــــــــھ، والتمیز، والتتابع ،والتصنیف.(اب

 م)ذ2015محمد نعیم ، مایو 
: 

یة وتعتمد الدراسة التطبیقیة على تطبیق المنھج التجریبي لتنم
رر المق –المھارات اإلبداعیة لطالب قسم اإلعالن ( الفرقة األولي 
 ئحةالالالدراسي ( تكنولوجیا إنتاج اإلعالن)، ویھدف المقرر في 
 مھاراتال الحالیة للمعھد العالي للفنون التطبیقیة إلي إكساب الطالب

 عرفالمعرفیة والخاصة بالمعلومات النظریة لمفھوم اإلعالن والت
العوامل المساعدة علي  –وظائف اإلعالن  –علي نظریة اإلعالن 

دراسة طرق اإلداء المختلفة والتنفیذ یدویا  –نجاح اإلعالن 
، راسيلتحقیق مخرجات التعلم المستھدفة من المقرر الدوالكترونیا 

ا ویعتمد تفعیل المنھج التجریبي لتنمیة مھارات الطالب في ھذ
یر غالمقرر الي تعظیم مخرجات المقرر والتي تحتاج الي تطبیقات 

نمطیة تستلزم معھا مھارات ذھنیة یتخللھا بعض الممارسات 
الواقع ودمجھ ضمن  التطبیقیة التي تدفع الطالب الي محاكاة

 ریجخمنظومة تفاعلیة یستطیع من خاللھا تنمیة قدراتھ وصوال الي 
 .ذو قدرة فاعلة في مجال اإلعالن

یة وتعتمد الدراسة التطبیقیة على تطبیق المنھج التجریبي لتنم
المھارات اإلبداعیة لطالب قسم اإلعالن والمتمثل في العصف 

فى ة من أدوات البحث الكیوالتى تعد أدا Brainstorming الذھنى
فھى تعتمد على المناقشة التى یشترك بھا عدد من المشاركین 

ود المناقشة موجھ یعمل فرد)، ویق 12-6تتراح أعدادھم ما بین(
ید على تنظیم المناقشة بحریة فى الموضوعات الھامة للبحث، وتف
تلك الوظیفة فى تركیز المناقشة فى الجلسة على أحد او بعض 

ات. وتعرف ایضا بأنھا عدد من المناقشات تدور حول الموضوع
موضوع معین بین الشخص الخبیر وبین المشاركین الذین تم 

 من إختیارھم لتحقیق أھداف مقصودة وعادة ما یحتاج المدرب لعدد
الجلسات لیتمكن من توجیھھم بطریقة عفویة والحصول على 

من  Mind Map ةالنتائج المطلوبة، ثم تطبیق تقنیة الخرائط الذھنی
د خالل تصمیمات تجریبیة وإختبار التحصیل والتفكیر البصري وق

 :تم ذلك على النحو التالى

ى تنمیة الموضوع: (كیفیة االستفادة من المنھج التجریبي ف -1
 اللالمھارات اإلبداعیة لطالب قسم اإلعالن والتي تم تطبیقھا خ

 لفصل الدراسيمقرر تكنولوجیا إنتاج اإلعالن الفرقة األولي ا
 قسم اإلعالن ) -األول

 :عدد المشاركین -2
 .م2019إناث خالل فترة إعداد البحث  10ذكور ،  4طالب، 14
 الموجھ : (الباحثة) -3
 4حو) طالب بن14المشاركین: طالب الفرقة األولیبنحو ( -4

 م2019 -لمعھد العالى للفنون التطبیقیة ا -إناث  10ذكور،
 مستھدفة منة التطبیقیة ونواتج التعلم الالعالقة بین التجرب -5

 :المقرر الدراسى
 :ولقد تحققت نواتج التعلم المستھدفة من خالل

فة والفھم: فالمعرفة تعني القدرة علي تذكر مھارة المعر -أ
واسترجاع المعلومات دون تغییر مثل معرفة الحقائق 

لب طالوالمصطلحات الفنیة والنظریات العلمیة، والفھم یعني قدرة ا
 علي فھم وتفسیر واعادة صیاغة المعلومات التي قام بتحصیلھا
ولكن بلغتھ الخاصة، ولقد تم تناول ذلك من خالل شرح نظریة 

العوامل المساعدة علي نجاح  –ن وظائف اإلعال - اإلعالن 
 . اإلعالن

ارات لمھوتحاول الدراسة التطبیقیة تفعیل المنھج التجریبي لتنمیة ا
ریة لطالب قسم االعالن من خالل مشروع تم االبداعیة والفك

وبر في أكت 6مدینة  -طرحة لطالب المعھد العالى للفنون التطبیقیة
ي مقرر تكنولوجیا إنتاج اإلعالن الفرقة األولي الفصل الدراس

ة . ویقوم علي ثالثة مراحل في خطوات الدراسقسم اإلعالن -األول
 -:التطبیقیة

المرحلة األولي : إختیار (كائن أسطوري) حیث "یترك للطالب 
 شريالحریة في إختیار العناصر اإلبتكاریة من خالل (العنصر الب

ب المتلقیین الجماد) لجذ - واني المكون الحی -لعنصر النباتي ا -
 المستھدفین من خالل تطبیق المنھج التجریبي بتقنیة الخرائط

ة الخرائط الذھنیة ثم ترك الحری الذھنیة والتي تتمثل في شرح
ج للطالب إلبتكار الكائن االسطوري ثم یتم إجراء تفعیل المنھ

التجریبیي من خالل جلسات العصف الذھني من خالل الحوار 
ذا والمشاركة وتبادل األفكار وتسجیل االفكار بما یتالئم مع ھ

 . المسار
مفھوم  المرحلة الثانیة من المشروع : تصمیم ملصق إعالني عن

 اإلستغالل بكل أنواعھ وأشكالھ وترك الحریة للطالب إلختیار
 الفكرة اإلعالنیة التوعویة وذلك من خالل توظیف إستراتیجیة

ء جراإالخرائط الذھنیة والتي تعد من أدوات المنھج التجریبي، ثم 
ل جلسات العصف الذھني لمناقشة وتطویر األفكار اإلبداعیة داخ

 والسكتشات السریعة (االفكار المبدئیة) وصالمجموعة بدأ من اإل
 الي األفكار النھائیة للملصق

ق حقیالمرحلة الثالثة : وھي الزیارة المیدانیة للمطابع وذلك لت
یا مخرجات التعلم المستھدفة والمتمثلھ في التعرف على تكنولوج
ة الطباعة وفصل األلوان ومعرفة الطالب لطرق التنفیذ المختلف

 . ع الورق المختلفةللتصمیم وأنوا
ثم الوصول إلى نتائج الدراسة، والتي من أھمھا أن المنھج 

ة حسیالتجریبي یعمل على تطویر الجوانب المعرفیة واإلبداعیة وال
والفكریة لمصمم االعالن ، باإلضافة إلى تحقیق السلوكیات 

 .التعلیمیة
 بھنیة: وتتمثل في المرحلة الثانیة فبعد استیعاالمھارة الذ -ب

 قديالمقرر بكفاءة تأتي قدرة الطالب علي التحلیل والتفكیر الن
 واإلبداع وحل المشكالت ولقد تحققت المھارة الذھنیة في ھذه
ین الدراسة من خالل العمل الجماعي واالنشطة العملیة والربط ب

الجانب النظري والعملي للمقرر من خالل المرحلة الثانیة 
 .للمشروع

میم والمھنیة : وتمثل المھارت المرتبطة بتصیة المھارات العمل -ج
قل اإلعالن، ویستطیع الطالب بواستطھا ممارسة مھنتھ بكفاءة وا

بع مطاقدر من المخاطر ولقد تم ذلك من خالل الزیارة المیدانیة لل
المصریة وذلك لالرتقاء بمستوي الطالب المھني واستخدام 

 .روع)مشة الثالثة للالتكونولوجیا الحدیثة في أداءه العملي( المرحل
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المھارات العامة: والتي یجب ان تتوافر في طالب تصمیم  -د
اإلعالن ومن ثم الخریج والتي تتیح للطالب اإلرتقاء بأداءة اثناء 
ممارسة المھنة والتي تتمثل في القدرة عل اإلتصال والتواصل 

والعمل الجماعي، والقدرة علي إدارة الوقت والتكیف مع التغییرات 
 .كنولوجیةالت
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 المرحلة األولي من المشروع
اختیار (كائن أسطوري) حیث "یترك للطالب الحریة في االختیار 

العنصر النباتي  -العناصر المرسومة من خالل (العنصر البشري 

الجماد) لجذب المتلقیین المستھدفین من خالل  - المكون الحیواني  -
الذھنیة  جلسات العصف الذھني وتوظیف استراتیجیة الخرائط

 . باإلضافة الي التنفیذ علي انواع الورق المختلفة

    

    

  

  
 
 مرحلة الثانیةال

تصمیم ملصق إعالني عن مفھوم اإلستغالل بكل أنواعھ وترك 
ل خال الحریة للطالب إلختیار الفكرة اإلعالنیة التوعویة وذلك من

ھج توظیف استراتیجیة الخرائط الذھنیة والتي تعد من أدوات الن
ثم اجراء جلسات العصف الذھنیي لمناقشة وتطویر  التجریبي

ة االفكار االبداعیة داخل المجموعة بدأ من االسكتشات السریع
 . (االفكار المبدئیة) وصوال الي االفكار النھائیة للملصق

 المرحلة الثالثة من المشروع
الدراسة المیدانیة من خالل زیاره للمطابع لدراسة أنواع الورق 

سة تكنولوجیا الطباعة العملیة، وانواع الماكینات المختلفة ودرا

 .المختلفة، وفصل االلوان
 -:التحقق من فروض البحث

تناول ھذا الجزء وصفا للمنھج المستخدم في البحث، والطالب 
مجتمع الدراسة كما تضمن وصفا لالجراءات التي قامت بھا 
تي ال الباحثة في الدراسة وتطبیقھا، واخیرا المعالجات اإلحصائیة

لك اعتمدت الباحثة علیھا في تحلیل الدراسة واختبار الفروض وذ
 .لدراسة النتائج

ولقد حرصت الباحثة بعد اإلنتھاء من جمع البیانات في كل مفردة 
من مفردات العینة تفعیل المنھج التجریبي لتنمیة المھارات 

االبداعیة لطالب قسم اإلعالن بمراجعة ھذه البیانات، وذلك للتأكد 
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من إكتمال البیانات، وصحة المعلومات، ثم تحویل البیانات األولیة 
الي ارقام لیتم التعامل معھا احصائیا. ولتحقیق ذلك تم أستخدام دلیل 

الترمیز لتحویل الكمیات الكبیرة من البیانات الخام الواردة في 
استمارة اإلستبیان الي بیانات مختصرة لتناسب عملیة توزیع 

 .لیل االحصائي فیما بعدالبیانات والتح
ما ولقد كانت االجابات عل كل فقرة وفق مقیاس لیكرد الثالثي ك

 :یلي
  (1) جدول رقم

اف  ال ای  م اف  م   غ م
رجة   1  2  3  ال

ل بعد اإلنتھاء من مرحلة ترمیز البیانات والتي تم فیھا تحوی
 لكمیة)ا( البیانات من شكلھا الكیفي الي الكمي، تم نقل ھذه البیانات

ة الي بطاقات التفریغ المخصصة لذلك، وتم اعطاء أرقام متسلسل
دة إلستمارات المقابلة بحیث یعكس كل واحدة من اإلستمارات مفر

 .من مفردات مجتمع البحث
 :مجتمع وعینة البحث

تتكون مجتمع الدراسة من مجموعة من طالب الفرقة األولي 
ي راسخالل المقرر الد بالمعھد العالي للفنون التطبیقیة وذلك من

 14سي األول) والبالغ عددھم الفصل الدرا -(تك انتاج اإلعالن
ذكور)، حیث قامت الباحثة بتوجیھ بعض  4اناث، 10طالب (

 األسئلة للطالب وذلك لدراسة تفعیل المنھج التجریبي لتنمیة
 . المھارات اإلبداعیة للطالب

 :أسلوب الدراسة
ي وصفالباحثة بإستخدام المنھج ال بناءا علي طبیعة الدراسة قامت

لك التحلیلي والمنھج التجریبي، واعتمدت علي دراسة الظاھرة وذ
للوصول الي إستنتاجات تبنى علیھا فروض البحث، ولقد قامت 

 .الباحثة بتقسیم ھذا الجزء الي ثالث اجزاء
 :اوال: التكرارات والنسبة المئویة (متغیر النوع)

 لمئویةالنوع التكرارات النسبة ا
 .) توزیع عینة الدراسة حسب متغیر النوع 2جدول رقم (

ع ارات  ال ة  ال ة ال   ال
  6.28  4  ذ

ى   4.1  10  ان
الي   100.0  14  اإلج

ذكر% 71.4

أنثى 28.6

توزیع عینة الدراسة حسب متغیر النوع

 
 ) توزیع عینة الدراسة حسب متغیر النوع2شكل رقم (

 4ث یتضج من الجدول والشكل السابقیین انھ بلغ توزیع عینة البح
) وذلك 71.4طالبات ( 10) ، واإلناث 28.6طالب ذكور بنسبة (
 .من إجمالي الدراسة

 -:ثانیا: الوسط الحسابي واإلنحراف المعیاري
. 

  ) الوسط الحسابي واإلنحراف المعیاري ألسئلة ورشة العمل3جدول (
الوسط   العبارات  م

  الحسابي
  التر تیب  األھمیة النسبیة  اإلنحراف المعیاري

 ھل ساعد تفعیل المنھج التجریبي علي خلق بیئة  1
  ل؟تفاعلیة بین األستاذ والطالب وبین فریق العم

86.2  36.0  95.24  3  

ھل أدخلت ورشة العمل لتفعیل المنھج   2
  التجریبي البھجة والمتعة ؟

3.00  0.00  100.0  1  

الدراسي ھل تفعیل المنھج التجریبي في المقرر   3
كان لھ أثر عل تحفیز التفكیر االبداعي في 

  التصمیم

2.86  0.36  95.24  4  

ھل كانت ورشة العمل المنظمة لتفعیل المنھج   4
 التجریبي وسیلة من وسائل التعبیر عن األفكار

  طالب قسم اإلعالن؟ يوتنمیة المھارات لد

2.93  0.27  97.62  2  

المھارات ھل ساعد المنھج التجریبي عل تنمیة   5
  المعرفیة والذھنیة والعامة لد الطالب؟

2.71  0.61  90.48  6  

ھل ساعد تفعیل المنھج التجریبي في المقرر   6
 افكار مبتكرة وحدیثة يالدراسي الي التوصل ال

   یصاحبھا مستویات ابداعیة من التفكیر المنظم؟

2.7  0.61  90.24  7  

ھل ساعد تفعیل المنھج التجریبي علي توفیر   7
 يالبیئة المناسبة للتفكیر تحفز الطالب عل

  االبداع؟

2.64  0.50  88.10  8  

ھل تفغیل المنھج التجریبي لتنمیة المھارات   8
نموذج  یعتبراالبداعیة لطالب قسم اإلعالن 

جیدا صالحا لتحقیق التكامل بین مھارات 
والمقرر  تقنیات المنھج التجریبي المختلفة

  .الدراسي

2.86  0.3  95.24  5  
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الجدول السابق یوضح الوسط الحسابي واإلنحراف المعیاري 
ت األھمیة النسبیة والترتیب، وذلك لمجموعة األسئلة التي قام

ة نمیالباحثة بطرحھا علي الطالب لتفعیل دور المنھج التجریبي لت
ي ب قسم اإلعالن خالل المقرر الدراسالمھارات اإلبداعیة لطال

 :حیث یتضح ما یلي
v ھجة السؤال ھل أدخلت ورشة العمل لتفعیل المنھج التجریبي الب

والمتعة ؟ أخذ المرتبة األولى حیث ان جمیع الطالب اجابوا 
 0.00وانحراف معیاري 3.0بموافق بشدة وذلك بوسط حسابي 

 .%100وأھمیة نسبیة 
v العمل المنظمة لتفعیل المنھج التجریبي  السؤال ھل كانت ورشة

وسیلة من وسائل التعبیر عن األفكار وتنمیة المھارات لدي طالب 
 2.93قسم اإلعالن؟ ولقد أخذ المرتبة الثانیة وذلك بوسط حسابي 

 .%97.62وأھمیة نسبیة  0.27وانحراف معیاري 
v السؤال ھل ساعد تفعیل المنھج التجریبي علي خلق بیئة تفاعلیة 

 2.86بین األستاذ والطالب وبین فریق العمل؟ وذلك بوسط حسابي 
 .%95.24وأھمیة نسبیة  0.36وانحراف معیاري 

 2.82وبالتالي فإن الوسط الحسابي لمعظم (األسئلة) یساوي 
% وھذا اكبر من 94.05واألھمیة النسبیة  0.3وانحراف معیاري 

ام العینة % مما یدل علي صحة استخد60الوزن النسبي المحاید 
  .اإلحصائیة

 
 ) األھمیة النسبیة ألسئلة ورشة العمل للمنھج التجریبي 3شكل رقم( 

 باتكما یتضح من الشكل السابق أنھ ترتفع األھمیة النسبیة إلجا
%) 88.10-%100الطلبة حیث تتراوح األھمیة النسبیة فیما بین (

 .مما یدل علي مدي استیعاب الطالب للمنھج التجریبي
 :إختبار الفروض

یتم إختبار الفروض من خالل دراسة الوسط الحسابي واإلنحراف 
المعیاري واألھمیة النسبیة والخطأ المعیار لكل فروض 

 -:البحث،وذلك حسب متغیر النوع (ذكور، إناث) كما یلي
 -:إختبار الفرضیة األولي

 أن تفعیل دور المنھج التجریبي یعمل على تحلیل البیئة التعلیمیة"
التقلیدیة إلى أسالیب عملیة لتنمیة المھارات اإلبداعیة لدى طالب 

قسم اإلعالن بنحو یتسم باإلیجابیة والتفاعل مع المقررات 
 ."الدراسیة

  اري واألھمیة النسبیة للفرضیة) الوسط الحسابي واإلنحراف المعی4جدول (
ض ع  الف د  ال س   الع ال

ابي   ال
اف  اإلن
ار    ال

ة  األه
ة   ال

أ  ال
ار    ال

ة  ل ال ل ل على ت ع ي  هج ال ل دور ال تفع
هارات  ة ال ة ل ل ة إلى أسال ع قل ة ال عل ال

الب ق اإلعالن ة ل  ا ة  اإلب اب اإل ب ی 
ة. راس رات ال ق فاعل مع ال   وال

  0.00  100.0  0.00  3.00  4  ذ
ي   0.00  100.0  0.00  3.00  10  أن

س العام     100.0    3.00      ال
 

میة ألھاالجدول السابق یبین أن إجمالي العینة (موافق بشدة) فبلغت 
% مما یؤكد عل تحقیق فرضیة "تفعیل دور المنھج 100النسبیة 

یب سالأالتجریبي یعمل على تحلیل البیئة التعلیمیة التقلیدیة إلى 
و عالن بنحعملیة لتنمیة المھارات اإلبداعیة لدى طالب قسم اإل

 ."یتسم باإلیجابیة والتفاعل مع المقررات الدراسیة

 -إختبار الفرضیة الثانیة
یة أن تفعیل المنھج التجریبي یعمل على تطویر الجوانب المعرف"

 ."والحسیة والفكریة واإلبتكاریة لطالب قسم اإلعالن
  

  .نسبیة للفرضیة) الوسط الحسابي واإلنحراف المعیاري و األھمیة ال5جدول ( 
ض ع  الف د  ال س   الع ال

ابي   ال
اف  اإلن
ار    ال

ة  األه
ة   ال

أ  ال
ار    ال

ة  ل ال ل ل على ت ع ي  هج ال ل دور ال تفع
هارات  ة ال ة ل ل ة إلى أسال ع قل ة ال عل ال

الب ق اإلعالن ة ل  ا ة  اإلب اب اإل ب ی 
ة. راس رات ال ق فاعل مع ال   وال

  0.00  100.0  0.00  3.00  4  ذ
ي   0.00  100.0  0.00  3.00  10  أن

س العام     95.00    2.83      ال
  

 بالنسبة للعینة من الذكور :الجدول السابق یوضح ما یلي
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 ، بینما بلغ اإلنحراف المعیاري2.75یلغ الوسط الحسابي لھا 
ي وبلغ الخطأ المعیار 91.67، كما بلغت األھمیة النسبیة 0.29
0.14. 

 :بالنسبة للعینة من اإلناث
اف المعیاري ، بینما بلغ اإلنحر2.95یلغ الوسط الحسابي لھا 

وبلغ الخطأ المعیاري  91.67، كما بلغت األھمیة النسبیة 0.16

0.05 
% ةھو اكبر من الوزن النسبي 95.0وحیث ان الوزن النسبي بلغ 

 .% مما یؤكد عل تحقیق الفرضیة60المحاید 
 -:إختبار الفرضیة الثالثة

أن تفعیل المنھج التجریبي یساعد علي خلق بیئة تفاعلیة نشطة "
 "وفعالة بین االستاذ والطالب وفریق العمل

  .) الوسط الحسابي واإلنحراف المعیاري و األھمیة النسبیة للفرضیة 6جدول ( 
ض ع  الف د  ال س   الع ال

ابي   ال
اف  اإلن
ار    ال

ة  األه
ة   ال

أ  ال
ار    ال

ة  أن ة تفاعل اع علي خل ب ي  هج ال ل ال تفع
ل ال وف الع اذ وال ة وفعالة ب االس   ن

  0.25  91.67  0.05  2.75  4  ذ
ي   0.10  96.67  0.32  2.90  10  أن

س العام     94.17    2.83      ال
  
 

 :الجدول السابق یوضح ما یلي
 بالنسبة للعینة من الذكور

 بلغ اإلنحراف المعیاري ، بینما2.75یلغ الوسط الحسابي لھا 
ي وبلغ الخطأ المعیار 91.67، كما بلغت األھمیة النسبیة 0.05
0.25. 

 :بالنسبة للعینة من اإلناث
 ، بینما بلغ اإلنحراف المعیاري2.90یلغ الوسط الحسابي لھا 

ي وبلغ الخطأ المعیار 96.67، كما بلغت األھمیة النسبیة 0.32
0.10 

ي % ةھو اكبر من الوزن النسب94.17وحیث ان الوزن النسبي بلغ 
 .% مما یؤكد عل تحقیق الفرضیة60المحاید 

 -:نتائج الدراسة المیدانیة
 -:تتلخص الدراسة المیدانیة فیما یلي

 2.82وبالتالي فإن الوسط الحسابي لمعظم (األسئلة) یساوي  -1
% وھذا 94.05واألھمیة النسبیة  0.3وانحراف معیاري 

% مما یدل علي صحة 60المحاید  اكبر من الوزن النسبي
 .استخدام العینة اإلحصائیة

الوزن النسبي لفرضیة تفعیل دور المنھج التجریبي یعمل  -2
 تنمیةیة لعلى تحلیل البیئة التعلیمیة التقلیدیة إلى أسالیب عمل

المھارات اإلبداعیة لدى طالب قسم اإلعالن بنحو یتسم 
یث % ح100اسیة بلغ باإلیجابیة والتفاعل مع المقررات الدر

ي نجد أن اجمالي العینة اجابت "بموافق بشدة" مما یدل عل
 . تحقیق الفرضیة

لى الوزن النسبي لفرضیة أن تفعیل المنھج التجریبي یعمل ع -3
 تطویر الجوانب المعرفیة والحسیة والفكریة واإلبتكاریة

% ةھو اكبر من الوزن 95.0لطالب قسم اإلعالن" بلغ 
 .% مما یؤكد عل تحقیق الفرضیة60د النسبي المحای

لي عالوزن النسبي لفرضیة أن تفعیل المنھج التجریبي یساعد  -4
ریق خلق بیئة تفاعلیة نشطة وفعالة بین االستاذ والطالب وف

% ةھو اكبر من الوزن النسبي المحاید 94.17العمل بلغ 
 .% مما یؤكد عل تحقیق الفرضیة60
Result :- 

یل لي مجموعة من النتائج التي تساھم في نجاح تفعتوصل البحث ا
 -:نعالالمنھج التجریبي لتنمیة المھارات اإلبداعیة لطالب قسم اإل

المنھج التجریبي یعمل على تطویر الجوانب المعرفیة  . 1
ى ة إلواإلبداعیة والحسیة والفكریة لمصمم االعالن ، باإلضاف

 .تحقیق السلوكیات التعلیمیة المستھدفة
یرتكز المنھج التجریبي على ضرورة تحلیل البیئة التعلیمیة  . 2

التقلیدیة الى اسالیب عملیة من شأنھا تنمیة المھارات 
اإلبداعیة لدى طالب قسم اإلعالن بنحو یتسم باإلیجابیة 

والتفاعل مع المقررات النظریة والعملیة والتى یسعى القائم 

 تكنولوجیة الحدیثةبالتدریس الى تطبیقھا باألسالیب العلمیة وال
 تكمن مقومات المنھج التجریبي في تفعیل التدریب العملي . 3

 .ودمجة بنظم التعلیم المستحدثة االلكترونیة
الة المنھج التجریبي یساعد علي خلق بیئة تفاعلیة نشطة وفع . 4

 .بین االستاذ والطالب وفریق العمل
 discussion 

ات ھارتجریبي یعمل عل تنمیة الموجدث الباحثة أن تفعیل المنھج ال
 یئةاإلبداعیة لطالب قسم اإلعالن، ویرتكز على ضرورة تحلیل الب

ات ھارالتعلیمیة التقلیدیة إلى أسالیب عملیة من شأنھا تنمیة الم
عل تفااإلبداعیة لدى طالب قسم اإلعالن بنحو یتسم باإلیجابیة وال

 لىإم بالتدریس مع المقررات النظریة والعملیة والتى یسعى القائ
 تجریبيال تطبیقھا باألسالیب العلمیة والتكنولوجیة الحدیثة، فالمنھج

 یعمل علي إكساب وتشجیع وتنشة طالب قسم اإلعالن
دة على اتجاھات وأسالیب ومھارات ثقافة العمل الحر، وذلك بزیا
 الوعي بإدراك قیمة الفرص الوظیفیة والعمل على بناء وتطویر

ج تعمل الوسائل التكنولوجیة الحدیثة للمنھمھارات اإلبداع. و
عمل یره التجریبي علي بناء بیئة تعلیمیة تفاعلیة للطالب، وھذا بدو

علي إكتساب الطالب مھارات وقدرات جدیده تمكنھ من توظیف 
وفیر ى تتلك الوسائل التكنولوجیة وإستخدامھا بفاعلیھ، والتركیز عل

 .والمھاراتنوعیھ جدیده من الخریج متعدد التخصصات 
Recommendations  

ن ضرورة إنشاء وحدة للمنھج التجریبي في كل مؤسسة م -1
قیة طبیمؤسسات التعلیم العالي المتمثلة بكلیات ومعاھد الفنون الت

 .بھیكلیة ومھام محددة
یھ جدیده إعداد دراسات بحثیة لحاجات سوق العمل لتوفیر نوع -2

 .من الخریج متعدد التخصصات والمھارات
حاجات ربط المناھج الدراسیة ومحتواھا في قسم اإلعالن ب -3

 .سوق العمل
نتاجیة التدریب الكافي لطلبة قسم االعالن في النواحي اإل -4

عات قطاالصناعیة والتقنیة والفنیة، وذلك بالتنسیق والتعاون مع ال
 ..والمؤسسات ذات الشأن

ة ن التطبیقیتعزیز العالقة التكاملیة بین كلیات ومعاھد الفنو -5
 والقطاعات اإلنتاجیة الصناعیة والتقنیة
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