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 :مكدمة البشح

يشيد العصر الحالي تقدمان عمميان تكنكلكجيان ، خاصة في مجاؿ شبكة المعمكمات 
 بمثابة تكنكلكجيا قكية ذات تأثير كبير في جميعكتعتبر شبكة االنترنت  (االنترنت)الدكلية 

 يفمت مف تأثيرىا .  أفمناحي الحياة ، كمف ىنا ال يممؾ التعميـ 
كلقد بات مف الكاضح أف تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت قادرة عمي زيادة مركنة 

مر مؤسسات التعميـ في مختمؼ بقاع العالـ حاليان مبالغ مالية ثالتعميـ ككفايتو كجكدتو ، كتست
نتاجيا . ك يثة في تصميـ برامج أكاديمية كتطكبيرة الستخداـ التكنكلكجيا الحد يرىا كا 

(2003,10’James &Neil,) 
يستطيع  حتىت بإعداده نساف كتكفمالبحكث التربكية بتربية ال ك  دراساتالكلقد اىتمت 

، كتنمية قدراتو العقمية متطمبات القرف التكنكلكجي الجديد بإيجابياتو كسمبياتو  مع  أف يتكيؼ
عماؿ التفكير العممي كاكتساب ميارات التفكير السيما قدالعميا، ك  رتو عمي االبتكار كالتحميؿ كا 

ف بالضافة إلي التمككحؿ المشكالت كاالنضباط كتحمؿ المسئكلية  ةالنافذ كالقدرة عمي المحاكا
الرأم اآلخر كاحتراـ الثقافات مف ميارات التعامؿ مع اآلخريف كالتكاصؿ معيـ بالحكار كاحتراـ 

كالتقنيات التي يستطيع الطالب عف طريقيا ي تسعي إلي تطكير األساليب كالطرؽ كىاألخرل، 
  (.1ـ،1009)جبرائيؿ بشارة،.يفتعمـ تمؾ الميارات كالتخمي عف أساليب كطرائؽ التمق

ىذا التقدـ التكنكلكجي بطريقة مكازية في تطكير برامجو قد استثمر التعميـ العالي ك       
قة ك ر ف ىذه التكنكلكجيا داخؿ حجرة الصؼ كبيف أاالستفادة م، فظيرت ككسائطو كآلياتو

تسـ بالفاعمية ىك تأسيس نكع متطكر مف التعميـ ي المدارس إال أف األمر األكثر إثارة
 ـ اللكتركني(مي ىذه التكنكلكجيا سمي بػ)التعمكالتكاممية ك معتمد ع

الؿ أكثر فاعمية مف خ كأصبح ،ـ اللكتركني بظاللو في مجاؿ التعميـكلقد ألقي التعم
 (.16ـ،1020،عبد الحميد)عبد العزيز . تطكير طرؽ عرضو كالتفاعؿ معو

صكر  –ـ يقدـ محتكم تعميمي متعدد الكسائط )نصكص مكتكبة كىذا النكع مف التعمي
أك  ةكيتـ تصميـ المحتكم التعميمي عمي ىيئة كحدات تعمـ صغير  ،لقطات فيديك( – ثابتة

 E-lessonميارات كتشكؿ ىذه المقاطع معان محتكم الدرس اللكتركني مقاطع مف المعارؼ كال
)حسف . E-Courseس معان محتكم المقرر اللكتركني ك ف محتكم الدر ك  كما ي  الكاحد ، ك

  (15:14ـ،1007زيتكف،
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 المحاكاةبصرية كأدكات صكر كمف خالؿ ىذا المحتكم االلكتركني كما يحكيو مف 
ت التمثيؿ كتنشيط العمميات المعرفية لدم المتعمـ ىذه التمثيالت ر أدكايكفالكمبيكترية يتـ ت

، كرسـك متحركة ةتككف مرئية بصرية ، أم في صكرة رمكز كصكر كرسـك بيانية كمحاكا
كالتعمـ البصرم كالمرئي أف تحقؽ ما يسمي بالقيمة المضافة كتستطيع نماذج التدريس 

كالدراؾ مف بيكتر لو القدرة عمي دعـ المعرفة كالتعميـ بمساعدة الكم ،المعرفية لدم المتعمـ
 .  أجؿ تنمية ذكاء الفرد

ات باختالؼ االىتماـ بمجاؿ التفكير يعد مف األىداؼ األساسية التي تسعي المجتمعك 
 ،المناىج الدراسية أبرزىافرادىا كذلؾ مف خالؿ طرؽ عدة ، مف ألدم  درجة تقدميا إلي تنميو

تكنكلكجية لما تتمتع بو مف مكاقؼ كمشكالت قائمة عمي كيمكف أف تؤدم المستحدثات ال
لدم  خاصةكالتفكير البصرم  ران ميمان في تنمية التفكير عامةالصكر كالرسـك المختمفة دك 

كمف ثـ يستطيع المتعمـ أف يتطكر كيتكيؼ مع المجتمع الذم يعيش فيو بسيكلة  ،المتعمـ
 كيسر . 

 عتمد عمي ما تراه العيف كما يتـ إرسالوتفكير يعد التفكير البصرم نكعان مف أنكاع الكي
متيا جعمي شكؿ شريط مف المعمكمات المتتابعة الحدكث )المشاىدة( إلي المخ حيث يقـك بتر 

كتجييزىا كتخزينيا في الذاكرة لمعالجتيا فيما بعد ، كالجانب األيسر مف المخ ىك المسئكؿ 
النكع مف التفكير لدييـ القدرة العالية عمي كالمتميزكف في ىذا  البداعية األفكارعف معالجة 

اآلخريف كيطمؽ شخاص كبمكرة تفكيرىـ كالتكاصؿ بدرجة عالية مع كؿ مف األفكار كاأل البداع
  (.42ـ،1022)أحمد عبد المجيد،.يمف مف المخعمييـ أصحاب الجانب األ

عمميات التفكير البصرم عممية داخمية تتضمف التصكر الذىني العقمي كتكظيؼ كيعد 
تبط بباقي الحكاس كذلؾ مف أجؿ تنظيـ الصكر الذىنية التي يتخيميا الفرد حكؿ: تر  أخرم

نات كاأللكاف كغيرىا مف عناصر المغة البصرية داخؿ المخ البشرم األشكاؿ، كالخطكط، كالتككي
 . 

التفكير البصرم يستمـز تككيف صكر ذىنية يتخيميا الفرد ، كتتأثر عممية التمثيؿ ك 
ت السابقة لمفرد ، كالثقافة السائدة في المجتمع ، ار العديد مف المتغيرات منيا : الخبىذه ب

. مصادر لمتمثيؿ الذىني  كتعد ىذه المتغيرات بمنزلة كعناصر البيئة التي يعيش فييا ،
(Diezman,2007,192) 
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رداتو كمف المسمـ بو أف بناء الشكؿ يخضع لعمميات مف التفكير البصرم لتنظيـ مف
د المتعارؼ في ضكء القكاع لكاف كفراغات بشكؿ يصنع نسقان مرئيان ،خطكط كمساحات كأ مف

سس كمعكقات كاالتزاف كالكحدة ، ككفقان أل اليقاعكالمتمثمة في  ،الفنيعمييا في بناء العمؿ 
 خاصة يخرج ىذا الشكؿ في ىيئة مف التنظيـ الجمالي .

التعميمية بشكؿ خاص  ؿ عاـ كالعمميةة بشككتنمية التفكير البصرم في مجاالت الحيا
 ،يمكف أف يتـ مف خالؿ الكثار مف التدريب كالتمريف في ممارسة األعماؿ بشكؿ عاـ

بشكؿ خاص ، إذ مف خالليا يمكف  الفنية كالنشاطات الفنية عف طريؽ مفردات مادة التربية
شعر مف خاللو أف تتككف الصكر الذىنية لممتعمـ عف مختمؼ عناصر كأسس العمؿ الفني كي

.) ماجد الكناني ، نضاؿ ديكاف، نجازال بمختمؼ أنكاع األحاسيس كاالنفعاالت كالرغبة في 
  (. 580ـ ، 1021

نية مف خالؿ الرسـ كالتصميـ إف الخبرات التعميمية التي تتضمنيا مادة التربية الف
مـ أكثر خصكبة ، شغاؿ اليدكية كغيرىا بالتأكيد تجعؿ عممية التفكير البصرم لدم المتعكاأل

أنيا فبالرغـ مف أف الكثير مف المؤسسات التعميمية ال تعطي أىمية ليذه الخبرات ظنان منيا 
ككف سببان ميمان في يمما  األخرلفي تكممة المكاد الدراسية  غير ميمة ، كيستغمكف حصصيا

دة في تنمية عدـ مساعدة المتعمميف لالستفادة مف تمؾ الخبرات التي تقدميا مجاالت ىذه الما
مف رسكـ  األخرلقدراتيـ ككذلؾ تنمية التمثيؿ التفكيرم لنجاز متطمبات المكاد الدراسية 

كمخططات كعمؿ مجسمات كما شابو ذلؾ ، كىذا يعد أحد العكامؿ المعكقة لتنمية التفكير 
 عمـ . تالبصرم لدم الم

تأجيؿ ، كيجب اسي ال يحتمؿ الكتعتبر تنمية التفكير كتكجييو بصفة عامة ىدؼ أس
 ككف في صدارة األىداؼ التربكية ألم مقرر دراسي . أف ي

أىداؼ التربية الفنية ، كتشير بعض  نمية التفكير البصرم ىدؼ رئيس مفكما أف ت
ية التفكير لدم المتعمـ الدراسات كالبحكث العممية التي تناكلت العمميات العقمية أف عممية تنم

تمدة مف سمكضكعات مالفني عف رص لممتعمـ في التعبير تـ مف خالؿ إتاحة الفيمكف أف ت
 في البيئة أك مف الخياؿ معتمدة في ذلؾ عمي الخبرة التعميمية التي تسعي التربية الفنية

كمفردات البيئة التي  حداثكاألفضالن عف مخزكف الدراؾ البصرم لمصكر  ،إكسابيا لممتعمميف
ي تككيف الصكر الذىنية لمفردات العالـ المرئي ميمان فكتمعب دكران  ،يحتفظ بيا في ذاكرتو
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.) ماجد الكناني ، نضاؿ متطمبات المكقؼ التعميميل ان كفق حضارىا كاسترجاعيابحيث يمكف است
 (.  582ـ ، 1021ديكاف، 

ف خالؿ التربية الفنية م تدريس إلي ما سبؽ عرضو فإف الباحثة ترم أف استنادا
ية التفكير البصرم يعطي الفرصة لتنم قد كتشكيؽ بيارإؿ و مف كسائالتعميـ اللكتركني كما ب

في مصر جمعت بيف  -عمي حد عمـ الباحثة-بالضافة إلي أنو ال يكجد دراسة لدم المتعمـ، 
التعميـ اللكتركني كالتربية الفنية كالتفكير البصرم ، إضافة إلي اليقيف الذم تككف لدم 

بكمية التربية بسكىاج في تفكيرىـ  الطفكلةشعبة الباحثة مف ضعؼ الطالبات المعممات ب
حد فركع التربية الفنية رس أالبصرم أثناء عمميا بالكمية ، بالضافة إلي رغبة الباحثة في تد

 .  لدم الطالبات عمي تنمية التفكير البصرم أثرهباستخداـ التعميـ االلكتركني كدراسة 
  :مغهلة البشح

ما فاعمية :"التالي  السؤاؿ الرئيس ة عفالجاب ة البحث الحالي فيتحددت مشكم
كالتفكير المعرفي عمي التحصيؿ  التعمـ االلكتركني باستخداـ ة الفنيةيبرنامج مقترح في الترب

 "البصرم لدم طالبات كمية التربية بسكىاج ؟
 :  التالية األسئمةكتتفرع منو 

بكمية التربية  ةشعبة الطفكلما مستكم التفكير البصرم لدم طالبات الفرقة األكلي  -2
  جامعة بسكىاج ؟ 

 ـ اللكتركني عمي التحصيؿالتعم باستخداـي التربية الفنية برنامج مقترح ف أثرما  -1
 ؟ بكمية التربية جامعة بسكىاج  شعبة الطفكلةالفرقة األكلي  طالبات لدم المعرفي

تنمية التفكير ـ االلكتركني عمي التعم باستخداـي التربية الفنية ما أثر برنامج مقترح ف  -3
 ؟ بكمية التربية جامعة بسكىاج  شعبة الطفكلةالفرقة األكلي البات البصرم لدم ط

لطالبات مجمكعة م البعدبيف درجات التطبيؽ ذات داللة إحصائية جد عالقة ىؿ تك   -4
 ؟ التفكير البصرم اختبار التحصيؿ المعرفي، ك مقياسفي البحث 

كتركني في تربية الفنية باستخداـ التعمـ االلما مدل فعالية البرنامج المقترح في ال -5
شعبة الفرقة األكلي  لدم طالبات ، ك تنمية التفكير البصرمزيادة التحصيؿ المعرفي

  بسكىاج ؟ جامعة كمية التربيةب الطفكلة

 : فزوض البشح
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 حاكؿ البحث الحالي اختبار صحة الفركض التالية : 
بكمية  شعبة الطفكلةالبات الفرقة األكلي يكجد تدني في مستكم التفكير البصرم لدم ط -2

 التربية جامعة بسكىاج.

اختبار مجمكعة البحث في  إحصائية بيف متكسطي درجات طالباتك داللة يكجد فرؽ ذ -1
 .كبعده لصالح التطبيؽ البعدم ،قبؿ دراسة البرنامج المقترح التحصيؿ المعرفي

مجمكعة البحث في اختبار  لة إحصائية بيف متكسطي درجات طالباتذك دال  فرؽ يكجد -3
 . كبعده لصالح التطبيؽ البعدمبصرم قبؿ دراسة البرنامج المقترح،التفكير ال

تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات طالبات مجمكعة البحث في  -4
  مقياس التفكير البصرم. كدرجاتيف في التطبيؽ البعدم الختبار التحصيؿ المعرفي

 طالبات لدم كتنمية التفكير البصرم تحصيؿالعمية في زيادة لمبرنامج المقترح فا -5
( Blakeبمعادلة بميؾ ) مقاسو (1,2)عف مجمكعة البحث بنسبة كسب معدؿ ال تقؿ

 لية . لقياس الفعا

 : أٍداف البشح

ـ عمييدؼ البحث الحالي إلي إعداد برنامج مقترح في التربية الفنية قائـ عمي الت
 : ميااللكتركني كدراسة أثره ع

بكمية التربية جامعة  شعبة الطفكلةلدم طالبات الفرقة األكلي  المعرفي زيادة التحصيؿ -2
 سكىاج . 

بكمية التربية  شعبة الطفكلةتنمية ميارات التفكير البصرم لدم طالبات الفرقة األكلي  -1
 جامعة سكىاج . 

ي ترح فمدم العالقة بيف درجات طالبات مجمكعة البحث الالئي درسف البرنامج المق -3
 .  اختبار التحصيؿ المعرفيفي  اختبار التفكير البصرم كدرجاتيف

لدم طالبات  كتنمية التفكير البصرم مدم فاعمية البرنامج المقترح عمي التحصيؿ -4
 مجمكعة البحث . 

 : سدود البشح

 اقتصر البحث الحالي عمي: 
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ة سكىاج بالفصؿ جامعبكمية التربية  شعبة الطفكلةمجمكعة مف طالبات الفرقة األكلي  -2
 ـ . 1023/  1021لمعاـ الجامعي  كؿالدراسي األ 

ة بعناصر كمقكمات العمؿ الفني ضمف مقرر المرتبط التربية الفنية مكضكعاتبعض  -1
الفرقة األكلي شعبة  لطالباتالذم تقكـ الباحثة بتدريسو الميارات اليدكية ك الفنية 

 . الطفكلة

ـ االلكتركني عمي التعم تربية الفنية باستخداـبرنامج المقترح في الالاختبار فاعمية  -3
 . شعبة الطفكلةالتفكير البصرم لدم طالبات الفرقة األكلي المعرفي كميارات  التحصؿ

البرنامج المقترح في تصميمو عمي برنامج التعميـ الخصكصي كأحد محتكم د ااعتم -4
 أدكات التعمـ اللكتركني .

 مصطلشات البشح : 

 الرتبية الفيية :

( بأنيا تربية مف خالؿ الفف عف طريؽ 12،  1005عرفيا رياض مصطفي )     
نيا تعديؿ في سمكؾ فقد عرفيا بأ ( 27 ،ـ 1006)  رةخالد أبك شعي أمامجاالتو المختمفة، 

 الفرد بشكؿ مستمر مدم الحياة. 
ؼ الباحثة التربية الفنية إجرائيان بأنيا تربية المتعمـ عف طريؽ الفف كفقان كت عر 

ستعداداتو كقدراتو كميكلو الفنية، إذ تعد كسيمة ىادفة تعبر مف خالليا المتعممة عف أفكارىا ال
كأحاسيسيا كانفعاالتيا، كتعد الركيزة األساسية لتنمية التفكير البصرم لدييا مف خالؿ 

 . ت التي يتضمنيا البرنامج المقترحالممارسة كالمشاىدة كالتعبير الفني عف المكضكعا
 اللهرتوىي : ه االتعل

( بأنو تقديـ محتكل تعميمي )الكتركني ( 109،  ـ1007 )حسف زيتكف يعرفو     
عبر الكسائط المعتمدة عمى الكمبيكتر ك شبكاتو إلى المتعمـ بشكؿ يتيح لو إمكانية التفاعؿ 
النشط . مع ىذا المحتكل ك مع المعمـ ك مع أقرانو سكاء أكاف ذلؾ بصكرة متزامنة أـ غير 

نة ك كذا إمكانية إتماـ ىذا التعمـ في الكقت كالسرعة التي تناسب ظركفو ك قدراتو ، متزام
 فضال عف إمكانية إدارة ىذا التعمـ أيضا مف خالؿ تمؾ الكسائط .

( بأنو طريقة لمتعميـ باستخداـ آليات 101،  ـ1008 )عبد اهلل المكسى يعرفو ك     
تعددة مف صكت ك صكرة ك بكابات االنترنت االتصاؿ الحديثة مف حاسب ك شبكاتو ككسائط م
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سكاء كاف عف بعد أك داخؿ الفصؿ الدراسي الميـ المقصكد ىك استخداـ التقنية بجميع 
 أنكاعيا في إيصاؿ المعمكمة لممتعمـ بأقصر كقت ك أقؿ جيد ك أكبر فائدة .

تعمـ ( فترم أف التعمـ االلكتركني طريقة  39ـ ، 1023) عبد الرحمفأما ىدم  
   .الشبكي سكاء كاف عف بعد أك في الفصؿ الدراسياستخداـ التكاصؿ ب

كتعرفو الباحثة إجرائيا بأنو  ىك التعمـ الذم يعتمد عمى الكمبيكتر ك يصمـ محتكاه 
مسبقا ك يسمح بالتفاعؿ بيف المتعمـ ك البرنامج ك يتعمـ المتعمـ فيو كفقا لقدراتو كاستعداداتو 

. 
 : املعزيف التشصيل

( بأنو المعمكمات التي يكتسبيا التمميذ 50 ،ـ 2999رفو محمكد حسف )ع     
كالميارات التي نمت لديو مف خالؿ تعميـ المكضكعات الدراسية ، كيقاس بالدرجة التي يحصؿ 

 في االختبار الذم يضعو المعمـ. عمييا التمميذ
تالميذ ( فعرفو بأنو مدم استيعاب ال47ـ،2999أما أحمد المقاني، كعمي الجمؿ ) 

رجة التي يحصؿ مف خالؿ المقررات الدراسية ، كيقاس بالد؛ لما مركا بو مف خبرات معينة
 في االختبارات التحصيمية المعدة ليذا الغرض .  عمييا التالميذ 
سبيا طالبات تالمعمكمات كالمعارؼ التي تك الباحثة التحصيؿ إجرائيان بأنو كتعرؼ

ر عنو بالدرجات التي تحصؿ عمييا عب  ي  ك المقترح  مجمكعة البحث خالؿ تعمميـ لمبرنامج
 . اختبار التحصيؿ المعرفيالطالبات في 

 التفهري البصزي :

أف التفكير البصرم ىك قدرة عقمية مرتبطة بصكرة مباشرة بالجكانب  يرم بياجيو     
الحسية البصرية ، حيث يحدث ىذا التفكير عندما يككف ىناؾ تنسيؽ متبادؿ بينما يراه 

نتاجات عقمية معتمدة عمي  لمتعمـ مف أشكاؿ كرسكمات كعالقات كما يحدث مف ربط كا
 (. (Furth & Wachs,2007,74 .الرؤيا كالرسـ المعركض

ميارة يعبر عف  التفكير البصرم أف ( Wileman , 1993,25) كيمماف بينما يرم
مف الكثير مف  بدالن  باستخداـ الصكر كالرسكـ د عمي تخيؿ كعرض فكره أك معمكماتالفر 

 ستخدـ في االتصاؿ مع اآلخريف . الحشك الذم ي  
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 طالبات مجمكعةرجـ قدرة ت  كتعرفو الباحثة إجرائيان بأنو منظكمة مف العمميات التي ت  
كتحكيؿ المغة البصرية التي يحمميا الشكؿ إلي لغة لفظية )مكتكبة عمي قراءة الشكؿ البصرم 

صكرة شكؿ تخطيطي، كتقاس بالدرجات التي تحصؿ أك منطكقة( كاستخالص المعمكمات في 
 عمييا الطالبات في اختيار التفكير البصرم. 

 عياصز ومكومات العنل الفين : 

المكف  –المممس  –الشكؿ  –الخط  –ىي مجمكعة العناصر التي تتمثؿ في )النقطة 
سس كتتمثؿ في  كغيرىا( ترتبط فيما بينيا بمجمكعة مف الركابط النسيجية التي ت دعي باأل  –

الكحدة( ك تدخؿ في تنظيـ  –السيادة  –التناسب  –التكازف  –اليقاع  –التضاد  –)االنسجاـ 
 بناء المكحة الفنية التشكيمية . 

 :ميَر البشح

استخدـ البحث الحالي المنيج التجريبي كفقا لنظاـ المجمكعة الكاحدة ، كقد تـ تطبيؽ         
 بحث قبؿ تطبيؽ البرنامج المقترح ك بعده . أدكات القياس عمى مجمكعة ال

 :خطوات البشح

  :أوال : إعداد اإلطار اليعزي   

تـ الطالع عمى بعض المراجع العربية ك األجنبية ك البحكث التي ليا عالقة بمكضكع      
 البحث ك التي تخص المجاالت التالية :

 :أوال: عياصز ومكومات العنل الفين

 ي)األسس التشكيمية(: عناصر العمؿ الفن (2

  كأنكاع.ثانيان : الخط :                  أكالن : النقطة:          
 كخصائص.رابعان : المكف:               ثالثان : المساحة )الشكؿ(:  

 مقكمات العمؿ الفني )األسس الجمالية(:  (1      
 كأنكاعو. يقاعثانيان : ال                    أكال :الكحدة:           

 رابعان : الحركة :                       ثالثان : االتزاف:   
 سادسان السيادة كالتبعية :                     خامسا: التناسب:  

  الطبيػعة كعناصر كمقكمات العمؿ الفني:
 :  إنتاج العمؿ الفنيالعكامؿ المؤثرة في 
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 : التعمـ اللكتركني ك تصميـ  العمؿ الفني 
 ثاىيا: التعــــله اإللـهـــرتوىي

 التعمـ اللكتركني :  أىداؼ                  مفيـك التعمـ اللكتركني : 
 مبررات استخداـ التعمـ االلكتركني:                  أنكاع التعمـ اللكتركني : 

  مميزات التعمـ االلكتركني:               خصائص التعمـ االلكتركني :
  برامج التعمـ الخصكصي :                  ت التعمـ االلكتركني :أدكا

 و، كخصائصو ، كمراحمو.عيكبك  مميزات برامج التعمـ الخصكصي الفردم
 لمتعمـ في التعمـ االلكتركني.دكر المعمـ كا

 ثالجا: التفهــــري البـــصزي

  :  ميارات التفكير البصرم                 مفيـك التفكير البصرم: 
  :  التفكير البصرمخطكات                مميزات التفكير البصرم : 
 أىميو التفكير البصرم:                أدكات التفكير البصرم : 

 العالقة بيف التعمـ االلكتركني كالتفكير البصرم:،    دكر المعمـ في تنمية التفكير البصرم
 ت البشح : ثاىيا : إعداد املواد التعلينية و أدوا   

الػػتعمـ  التربيػػة الفنيػػة الفنػػي باسػػتخداـ : تػػـ إعػػداد البرنػػامج المقتػػرح فػػي المػػكاد التعميميػػة -أ 
 .كضعو عمي المكقع الخاص بالباحثة  االلكتركني كتـ

 : تـ إعداد األدكات التالية : أدكات البحث  -ب
 .   معرفيالتحصيؿ الاختبار  -
 مقياس التفكير البصرم . -
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 بة االصتطالعية : ثالجا : التذز

فػي  السػادة المحكمػيف مجمكعػة مػف عرض البرنامج المقترح ك أدكات القياس عمىتـ  -
 .  كتكنكلكجيا التعميـ مجاؿ طرؽ تدريس التربية الفنية

 شػػعبة الطفكلػػةتجربػػة البرنػػامج المقتػػرح  عمػػي مجمكعػػة مػػف طالبػػات الفرقػػة األكلػػى  -
مدل تحقػؽ األىػداؼ المكضػكعة لػو  ، كذلؾ لمتعرؼ عمى بكمية التربية جامعة سكىاج

  . 
( عمػى  مقيػاس التفكيػر البصػرم، ك  اختبػار التحصػيؿ المعرفػيتطبيؽ أدكات القياس )  -

 مجمكعة البحث االستطالعية ك ذلؾ لحساب صدقيا ك ثباتيا . 
 رابعا : جتزبة البشح األصاصية : 

 اختيار مجمكعة البحث األساسية .  -
تفكيػػػػر ك مقيػػػػاس ال اختبػػػػار التحصػػػػيؿ المعرفػػػػيالتطبيػػػػؽ القبمػػػػي ألدكات القيػػػػاس ) -

 (.  البصرم

 التعمـ االلكتركني . باستخداـ في التربية الفنية تدريس البرنامج المعد -

تفكيػػػػر ك مقيػػػػاس ال، اختبػػػػار التحصػػػػيؿ المعرفػػػػيالتطبيػػػػؽ البعػػػػدم ألدكات القيػػػػاس ) -
 (.  البصرم

 تحميؿ النتائج ك مناقشتيا ك تفسيرىا .  -
 ترحات في ضكء نتائج البحث . تقديـ التكصيات ك المق -

 : اإلطار اليعزي للبشح

 أوال: عياصز ومكومات العنل الفين

  (األسس التشكيمية) عناصر العمؿ الفني -2

 (األسس الجمالية)مقكمات العمؿ الفني  -1

 : )األصط التغهيلية(: عياصز العنل الفين1

أك المصمـ ؛  تعتبر عناصر العمؿ الفني مفردات لغة الشكؿ التي يستخدميا الفناف
أم أنيا كحدات البناء ألم شكؿ كسميت بعناصر التشكيؿ نسبة إلي إمكانياتيا المرنة في 

كدليؿ  اتخاذ أم ىيئة مرنة كقابميتيا لالندماج كالتآلؼ كالتكحد بعضيا مع بعض لتككف شكالن 
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 -الخط –مؿ الفني. كقد اتفؽ عمماء الفف عمي كجكدىا عمي النحك التالي: النقطة لمع
 المكف .  –الفراغ  –)المساحة( لشكؿا

كميما كانت تمؾ العناصر فإف إدراؾ الفناف ليا إدراكان جيدان يساعد في عممية 
التخطيط كيجعؿ عممو سيالن ، كما يساعده في التصميـ كالتطكير )إسماعيؿ شكقي ، 

 ( . 232،  ـ1005
التي تنشأ عف  كما تعد عناصر التصميـ في جكىرىا مثيرات فيزيائية لحاسة البصر

تفاعؿ الضكء مع مادة الشكؿ لتعكس قيمان مختمفة مف النكر كالظؿ كالمكف تمر خالؿ العيف 
لتحدث الرؤية كباختالؼ تبايناتيا الشكمية بدءان مف النقطة إلي الحجـ في حقيقتيا الجكىرية 

 ( . 226،  ـ2991انعكاسات ضكئية متباينة كيفان ككمنا )إيياب الصيفي 
  pointليكطة :أواًل : ا

النقطة ىي أبسط عنصر في الطبيعة كتظير بصكر كثير كمتعددة ، فقد نراىا في 
النجـك المتناثرة عمي صفحة السماء ، أك في حبات الرمؿ ، أك في حبات الحصي المبعثرة 
عمي األرض في مكاف بعيد عنا نسبيان ، أك في فقاعات الصابكف ، كما أننا نستطيع أف نضع 

 تمؾ التأثيرات عمي كرقة بيضاء .  بالقمـ مثؿ
كالنقطة أصغر كحدة ىندسية كأصغر عنصر مف عناصر التصميـ ، كىي تمثؿ لحظة 
البداية النطالؽ أم عمؿ فني أك ىندسي كما أنيا تعتبر تحديدان مكانيان،ألنيا تشير إلي المكقع 

 (.222ـ،2995) مني أنكر ، .
دسية كلكف يتـ استعماليا في العمؿ الفني بأحجاـ كليس لمنقطة أبعاد مف الناحية الين      

خاصة، فيذه نقطة سكداء عمي أرضية بيضاء تعبر عف نفسيا بشكؿ مختمؼ في كؿ كضع 
يضعيا فيو الفناف، فتبدك صاعدة مرة كأخرم ىابطة أك متحركة نحك الطار الشكمي.) فتح 

 (. 42ـ،2994الباب عبد الحميـ، أحمد رشداف، 
ميـ شكؿ معيف محدكد بأبعاد معينة كىي مساحة مغمقة بخط منحني كالنقطة في التص

، كمف الممكف أف تككف النقطة أقؿ جزء مف المميمتر ، كمف الممكف أف تصؿ إلي أم مساحة 
تتعمؽ بباقي الكحدات التي تككف التصميـ ، أم مف الممكف أف تصؿ إلي سنتيمتر أك أكثر 

 ( . 18ـ، 2994)محمد زكي، 
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ة في التصميـ عف النقطة اليندسية ؛ فالنقطة اليندسية ىي مركز كتختمؼ النقط
الشكؿ سكاء أكاف دائرة أك مربعان ... ، أما النقطة في التصميـ فيي مختمفة األشكاؿ 

 كاالتجاىات كاألكضاع كالمساحات المكنية . 
 ثاىيًا : اخلط : 

في بناء العمؿ  يعتبر الخط عنصران ميمان مف عناصر التصميـ ، كلو دكر ميـ كرئيس
 الفني المصمـ ؛ حيث ال يكاد أم عمؿ فني أف يخمكا مف عنصر الخط. 

كالخط ىك العنصر الذم يستطيع مف خاللو الفناف أف يعبر عف انفعاالتو بحرية 
سكاء كاف ذلؾ بريشة تحبير معدنية أك بأصابع الباستيؿ ، أك بالقمـ الرصاص )محسف عطية 

 (235ـ ، 2997، 
ف تحرؾ النقطة في اتجاه معيف أك قد ينتج مف تجاكر مجمكعة مف كينتج الخط م

النقاط المتالحقة ، كقد يمتد بكيفية يمكف تحديدىا ، كلو مقدار كسمؾ يختمفاف باختالؼ درجة 
كضكحو ،كيتـ مف خاللو تحديد مساحة معينة أك حجمان معينان ، كلو أكضاع متعددة منيا 

لكضع المائؿ ، كقد يكجد الخط مستقيمان أك منحنيا أك الكضع األفقي ، كالكضع الرأسي ، كا
حمزكنيا أك منكسران أك متعرجان ، كيعتمد أم عمؿ فني عمي الخط كأساس فني ؛ كلذلؾ فيك 
يعتبر مف أقدـ الكسائؿ المستخدمة في التعبير الفني ، كتستخدـ كممة خط بمعني أكسع عند 

 ( . wong,2008,11كحدة كالتكازف )كصؼ أم عمؿ فني يتضمف إيحاءات باليقاع ، كال
كاستخداـ الخط داخؿ العمؿ الفني يساعد عمي إنشاء حركة داخؿ التصميـ مع ترتيب 

 األشكاؿ كتحديد اتجاىاتيا .
 أىواع اخلطوط : 

لمخط أنكاعان كثيرة ، كمستكحاة مف الطبيعة مف حكلنا ؛ منيا عمي سبيؿ المثاؿ: 
جباؿ كالسحب كالكثباف الرممية ، كالجسد البشرم ، الخطكط القكسية المتمثمة في قمـ ال

كتركيب كريقات  الزىرة ، كىناؾ الخطكط المستقيمة المتمثمة في سيقاف األشجار ، كسعؼ 
النخيؿ كعيداف القصب كسيقاف الذرة ، ككذلؾ الخطكط المتشعبة المتمثمة في تجاعيد الجسـ 

ذلؾ في شراييف النباتات كأكراؽ األشجار البشرم عند الكبر أك الشراييف أك أكردة النساف ك
 238ـ 2994 –كأيضان في فركع األشجار الجافة أك تشققات أرض جافة )فاطمة أبك النكارج 

- 239) 
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 كفيما يمي عرض لبعض أنكاع الخطكط كتأثير كؿ منيا في الرسـ كالتصميـ . 
  : اخلطوط األفكية 

سيات الصكرة ، فيي دعامة لمخطكط األفقية قاعدة أك أرضية ترتكز عمييا أسا
 أساسية لمعناصر داخؿ الرسـ . 

كتعمؿ الخطكط األفقية عمي زيادة الحساس باالتساع األفقي لمتككيف الفني ، ككجكد 
الخط األفقي في الصكرة يعتبر كسيمة لتحديد مدم قرب األجساـ أك بعدىا عف المشاىد، 

يقسـ الخط األفقي الصكرة إلي قسميف كأيضان بياف مكانيا الفراغي ، كليس مف المستحب أف 
 متساكييف ألنو يتعارض مع كحدة الشكؿ . 

إف لكؿ خط في التككيف معناه كداللتو فالتنكع في استخداـ اتجاىات الخطكط في 
الرسـك المختمفة ، يؤكد التعبير عف الحساس المراد تكصيمو لممشاىد كلمخط األفقي كظيفة 

يعطي إحساسا بالسككف كاليدكء كالراحة خاصة إذا كقع في  رمزية في التعبير البصرم ، حيث
األجزاء السفمي مف التصميـ ؛ ذلؾ ألف الخطكط األفقية ترتبط باألرض.)محمد زكي، 

 (. 36ـ،2994
كالخطكط ذات االتجاىات األفقية في التككيف تعمؽ الحساس باليدكء كاالستقرار 

الحساس بالحيكية في التككيف كالخطكط المائمة بينما الخطكط المائمة القميمة كالقصيرة تعطي 
 المنحنية في أسفؿ الصكرة تأتي بمثابة ترشيد لمعيف إلي مركز السيادة في التككينات األفقية . 

 اخلطوط الزأصية : 

ترمز الخطكط الرأسية إلي الرفعة كالعظمة كالشمكخ كالكقار ، كالخطكط الرأسية تحتاج 
 .  إلي خطكط أفقية لترتكز عمييا

كتالقي الخطكط الرأسية  كاألفقية يعمؿ عمي الحساس بالتكازف ؛ فالخطاف األفقي 
كالرأسي ىما لقاء بيف قكتيف في اتجاىيف متعارضيف كربما يككف ذلؾ مرجعة إلي أف الخط 
الرأسي بحكـ تعبيره عف الجاذبية األرضية كالخط األفقي بحكـ تعبيره عف االستقرار  كالتسطيح 

ان ىامان في إثارة الحساس بالتكازف في القكم ، كالتنكع في استخداـ الخطكط يمعباف دكر 
األفقية،ك الرأسية يحقؽ الحساس بالتكازف داخؿ التصميـ حيث يتـ تدعيـ الخطكط الرأسية 
باألفقية، كتعرؼ باسـ الخطكط الرابطة ، كما أف استخداـ الخطكط الرأسية في التصميـ بصكرة 

 (248ـ ، 1005،اس بالقكة كالصالبة )إسماعيؿ شكقيمتكررة يزيد الحس



 ـ1024أبريؿ( 36العدد ) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 - 247 - 

  : اخلطوط امليشيية والدوائز واحللشوىيات 

تضفي الخطكط المنحنية عمي التصميـ إحساسان بالكداعة كالرقة كالسماحة كالرشاقة 
 ، كتعمؿ الخطكط المنحنية عمي جمع شمؿ عناصر العمؿ في كحدة كاحدة . 

ليندسية سمسمة مف المنحنيات المتصمة ؛ كقد أما الدكائر فتعتبر مف الكجية ا
 استخدمت الدائرة منذ القدـ في التصميـ كالتككيف كرمز لألبدية الالنيائية . 

كالدائرة في التصميـ ىي أحد األشكاؿ البسيطة ذات البعديف، كليا أحجاـ كأشكاؿ 
مشاعر الصياد مختمفة، كتعتبر الحمزكنيات مف مشتقات المنحنيات كالدكائر ، كقد ترتبط ب

حيف يدكر حكؿ فريستو ليضيؽ الخناؽ عمييا حتى يقتميا ؛ كفي التعبير الفني يمكف أف 
 تستخدـ الحمزكنيات مرتبطة بيذا المعني أك ما يماثمو . 

  : اخلطوط املائلة 

مركبة سكاء كانت  أحاسيسالتصميـ  أكينبثؽ عف الخطكط المائمة في التككيف 
المستقرة لمخطكط  األكضاعطبيعة انحراؼ الخطكط المائمة عف تصاعدية أك تنازلية ، ألف 

 الرأسية أك األفقية كضع يثير في المشاىدة إحساس بالترقب أك التكتر . 
كالخط المائؿ يمثؿ كضعان غير متزف ، يدفع المشاىد إلي البحث عف االتجاه المضاد 

 .(237ـ ، 2997ة )محسف عطي.الستعادة إحساسو بالتكازف أثناء رؤيتو لمعمؿ الفني
كتظير الحركة في الخطكط المائمة نتيجة الحساس بالسقكط الناتج عف مشاىدة 

بالتكتر ، الذم يشد عيف الرائي  الخط مائالن مما يعطي الشعكر بعدـ االستقرار ، كالحساس
 تجاىات كالسقكط في حد ذاتو حركة . اال  أحد لي السقكط فيإ

 :ثالجًا : املضاسة )الغهل(

شكاؿ أكليا أكثر تركيبان مف النقطة كالخط ،كتتككف األشكؿ تعني عنصران مسطحان كممة 
ف شكؿ مف كك  مف الخطكط ؛ ألف أم خط عندما يبدأ رحمتو كيكمميا بالعكدة إلي نقطة البداية ي  

 شكاؿ كيتخذ ىيئة معينة . األ
الشكؿ كالشكؿ ىك الييئة التي يتخذىا أم شيء داخؿ العمؿ الفني ، كعمي ىذا فإف 

يتألؼ مف عنصر أك مجمكعة مف العناصر كىك ينشأ مف تتابع مجمكعة مف الخطكط 
المتالحقة كالمتجاكرة فينتج عف ذلؾ مساحة متجانسة يختمؼ مظيرىا الخارجي باختالؼ 

 اتجاه الحركة ، كلكؿ شكؿ كياف خاص بو . 
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لمثمث االيندسية ك كاألشكاؿ (ىندسية كعضكيةكتنقسـ األشكاؿ بصفة عامة إلي )
شكاؿ الحرة التي ال تحتكم عمي زكايا أك كالدائرة كالمستطيؿ أما األشكاؿ العضكية فيي األ

 .  ككرؽ الشجر كاألميبةط ىندسية خطك 
  :رابعًا : اللوٌ

شكاؿ كالذم لمعيف الناشئ مف كقكع الضكء عمي سطح األىك ذلؾ الحساس البصرم 
لمكف عف العناصر األساسية لمتصميمات حيث شكاؿ ، كيعبر از بيف األبكاسطتو يمكف التميي

اختيار المكف المناسب كالعبرة يؤثر في نجاح مختمؼ التصميمات ، كعمي ىذا فإف دراسة  أف
الميمة في تككيف القدرة لدم المصمـ عمي اختيار األلكاف كاستخداميا  األشياءالمكف مف 

 بشكؿ مناسب . 
 ألكافسقكط األشعة الضكئية ) كيمكف القكؿ بأف المكف إحساس بصرم ينشأ مف

تيجة المتصاص بعض ىذه األشعة الطيؼ( عمي أسطح األشكاؿ كيستمد الشكؿ لكنو ن
البعض اآلخر كالمكف الذم ندركو ىك لكف الضكء المنعكس مف عمي األشكاؿ أك  كانعكاس

 األشياء أما األلكاف الممتصة فال تراىا العيف . 
 .(236،  ـ1020،)محمد فضؿ ىا إلي :لكاف كفقان لطريقة تحضير كتنقسـ األ 
 . ية : كىي األزرؽ كاألصفر كاألحمرألكاف أكل -2

 خضر كالبرتقالي كالبنفسجي . ألكاف ثانكية : كىي األ -1

بط بخصائص المكف المختمفة تنو ير لو أىميتو عند الرسـ كالتمكيف أل  كىذا التقسيـ
ألصفر ؛ كبذلؾ يتغير أصؿ المكف ف المكف البرتقالي نتيجة خمط المكف األحمر مع ايفيمكف تكك 

كما يمكف إضافة المكف  األسكد أك األبيض أك الرمادم مما يغير مف درجة تشبع المكف ، 
 (كبذلؾ يعتمد تقكيـ أم لكف عمي خصائص ثالثة كىي )صفة المكف كقيمتو كدرجة تشبعو
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 : خصائص اللوٌ

 )لخاصية التي تميز أحد : كالمقصكد بيا أصؿ المكف : كىي ا صفة المكف )كتمة المكف
األلكاف عف غيره كىذه الخاصة بمسميات األلكاف ؛ كأف يقاؿ ىذا المكف أصفر كآخر أحمر 

 . 

 : كىي الدرجة التي يقصد بيا أف المكف فاتح أـ غامؽ كبذلؾ فإف قيمة المكف  قيمة المكف
خمط تدؿ عمي درجة نصكعو كالتغير في درجة استضاءة المكف أك عتامتو ينشأ نتيجة ل

 ىذا المكف بالمكنيف األبيض كاألسكد . 

 ىي درجة نقاء المكف كقكة كضكحو فيي الخميط كىي الخاصية التي تعبر عف  :شدة المكف
 .درجة صفاء المكف مف حيث أنيا نقية كغير مضاؼ إلييا أم لكف آخر .

(Seussmeres,2009,95)   كالتغير في أم خاصية أك عامؿ مف ىذه العكامؿ حتمان
  .يتبعو تغير في خكاص المكفسكؼ 
 : (األصط اجلناليةمكومات العنل الفين ) -2

 –إلي جانب كظيفتيا في البناء التشكيمي لمتصميـ  –تؤدم عناصر العمؿ الفني 
دكران جماليان يرتبط بكضع ىذه العناصر في عالقات معينة عمي مسطح التصميـ بما يحقؽ 

كالتناسب كاالتزاف التي تظير مف  كاليقاعدة ، قيمان فنية جمالية ، كنعني بيا قيـ الكح
 .خالؿ تنظيـ العالقات بيف عناصر التصميـ المختمفة )المفردات الشكمية(

ان يحاكؿ الفناف تحقيقو بصكرة تعكس الغرض سس الجمالية ىدفان رئيسكتمثؿ األ
كتتعدد  الجماعي كالكظيفي مف العمؿ المصمـ محمالن بذاتية الفناف كفرديتو التعبيرية ،

 لتصميمية ؛ بحيث يككف لكؿ منيا كيفياتالصكر كاألساليب التي تحقؽ ىذه األسس ا
خاصة تتطمب مف المصمـ مراعاتيا بالصكر التي تكصؿ الرسالة الفكرية أك الجمالية 

 التي يؤدييا العمؿ . 
 : أوال :الوسدة

صميـ الت أسساألسس الرئيسية لنتاج العمؿ الفني كبقية  تعتبر الكحدة مف
ما ىي إال طرؽ مختمفة لتأكيد صفة الكحدة داخؿ العمؿ الفني ، كالكحدة في  األخرل

كعامؿ ثانكم يقـك بمنزلة التابع ،يمثؿ مركز التصميـ  تتحقؽ بكجكد عامؿ رئيسالتصميـ 
 مؿ المسيطر . المع
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لي تحقيؽ الكحدة كاالنسجاـ عف طريؽ ترابط كييدؼ الفناف في تصميمو إ
 مع بعضيا البعض .  عناصر التصميـ
عمي األجزاء حيث الكؿ  لجانب الياـ في الكحدة المرئية مف خالؿ سيطرةا كيظير

كربما يحتكم كؿ عنصر عمي معني  ،التصميـ ككؿ قبؿ مالحظة العناصر منفصمة ي شاىد
لمشاىد التصميـ الكمي مف كجرد إال أنيا تضيؼ معني آخر لمتككيف ككؿ كيرم ا ،خاص
 . (Lauer,2009,6).لمفرداتع ايمتج

يف عناصر كتتحقؽ الكحدة الفنية في العمؿ الفني مف خالؿ إيجاد عالقات ب
قات جراء بعضيا ببعض كعالقة الجزء بالكؿ ، كىذه العالالتصميـ مف خالؿ عالقة األ
شكاؿ كالتقاطع كالتجاكر كتعمؿ عمي إيجاد الترابط بيف األ تحكميا نظـ التراكيب كالتماس

 كحدة كاحدة . كالنظر إلييا ك
  :ثاىيًا : اإليكاع

رفت بالمكسيقي ، ثـ استعيرت ىذه الكممة لتصبح ما ع   أكؿارتبطت كممة إيقاع 
اليقاع في حقيقتو ظاىرة مألكفة في طبيعة  أفكما  .متداكلة في مجاؿ الفنكف التشكيمية

يقاع . النساف نفسو ، فبيف ضربات القمب كانتظاـ ، كبيف النـك كاليقظة انتظاـ ، ك   ا 
ستاتيكية حيث ترتبط فكرة التشكيمي ظاىرة ديناميكية كليست ايعتبر اليقاع في الفف 

ترديد لمحركة بصكرة منتظمة تجمع بيف الكحدة  أنياس بالحركة ، حيث االيقاع في األس
،  ـ2980 -)محمكد البسيكني.صر مالتغيير كيمكف تحديد اليقاع عمي أنو تكرار لعنكا

217). 
ي الكتؿ أك المساحات أك األشكاؿ المككنة مف كحدات متماثمة فىذا التكرار  قد يككف

 . أك مختمفة أك متقاربة أك متباعدةتمامان 
عمييا العنصر  ميـ الذم يظير في الحالة المكجكدالتص أسسكاليقاع أساس مف 

خر ان كالبعض اآلف يككف بعض اليقاع البصرم مفاجئالمرئي داخؿ العمؿ الفني كيمكف أ
 كلإليقاع عدة أنكاع.متتابعان أك متبادالن . 

 أىواع اإليكاع:

 امان في الشكؿ كالحجـ كالمكقع إيقاع رتيب : تتشابو فيو كؿ مف الكحدات كالفترات تشابيان ت
 . ت سكداء مثالن كالفترات بمكف آخركلكنيا تختمؼ في األلكاف فقد تككف الكحدا،
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  حدات دكف التزاـ بتسمسؿ محدد حيث تختمؼ شكؿ إيقاع غير رتيب : تتشابو فيو جميع الك
 بعض أيضان .كما تختمؼ فيو الفترات بعضيا مع اختالفان تامان  البعض الكحدات عف بعضيا

  إيقاع حر: يتـ فيو تكزيع الكحدات دكف التزاـ بتسمسؿ محدد حيث يختمؼ شكؿ الكحدات
  أيضا. عف بعضيا اختالفا تاما كما تختمؼ فيو الفترات بعضيا مع بعض

  . إيقاع متناقص : كفيو تتكرر الكحدات بصكرة مطردة في التناقص 

  . إيقاع متزايد : كفيو تتكرر الكحدات بصكرة مطردة في التزايد 

 : ثالجًا : االتشاٌ

االتزاف ىك الحالة التي تتعادؿ فييا القكم المتضادة ، كىك أيضان ذلؾ الحساس 
سي مرتكز جاذبية ، كىك إحساس ينشأ مف خط رأة العف طبيع النفكسنشأ في يالغريزم الذم 

نان عمي أرضية أفقية ، أسيان كمتز عمي خط أفقي ، أك مف كجكد النساف في كضع معتدؿ قائـ ر 
التصميـ  أككالتكازف مف الخصائص األساسية التي تمعب دكران ميمان في جماليات التككيف 

ساس ظيـ عناصر عممو الفني ال ألنو أتنكالفناف أك المصمـ يتجو نحك تحقيؽ االتزاف في 
 فني فحسب كلكف ألنو مف أسس الحياة.

كاالتزاف مف الخصائص األساسية التي تمعب دكران ميمان في تقكيـ العمؿ الفني عف 
طريؽ الحساس بالراحة النفسية حيف النظر إليو كىذا الحساس داخمي ينشأ في نفس 

 (200،  ـ2990،المشاىد )فلاير شريؼ 
قؽ االتزاف غالبان مف خالؿ تناسب األشكاؿ كالخطكط كالمساحات كاأللكاف كما قد كيتح

 ينتج مف تمايؿ األشكاؿ مع الخمفية أك األرضية أك الفراغ . 
 أبعادكما يتحقؽ االتزاف أيضان مف خالؿ تنظيـ الشكاؿ المتماثمة في الحجـ عمي 

كال يعني التكازف بالضركرة  ،بيفمتساكية مف مركز التصميـ حيث يحقؽ التساكم بيف الجان
نما يمكف تحقيؽ  أف تككف لكؿ الكحدات أك العناصر نفس الكزف أك الحجـ أك درجة الثقؿ كا 

 التكازف بيف العناصر غير المتماثمة . 
 نظـ االتزاف اآلتية.  غالبية األشكاؿ البصرية عف طريؽ أحدكيتحقؽ االتزاف في 

 ط االتزاف المتميزة في الطبيعة ؛ حيث تتكرر المفردات : ىك نمط مف أنما االتزاف المتماثؿ
في نفس المكقع عمي الجانب اآلخر مف المحكر المركزم ، كيسمي باالتزاف المحكرم 

 أم يككف فيو النصؼ األكؿ مف التصميـ صكرة طبؽ األصؿ مف النصؼ اآلخر . 



 ـ1024أبريؿ( 36العدد ) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 - 251 - 

 متشابية ، ذات  : ينشأ االتزاف غير المتماثؿ مف كجكد مفردات االتزاف غير المتماثؿ
في الكمية ك الكتمة كىذا جكىر  متساكية أك جذب لمعيف غير متساك   أكزاف بصرية

االتزاف غير المتماثؿ كىك ال يعتمد عمي أم مف المحاكر الكاضحة أك النقط المركزية بؿ 
يثير المتماثؿ يعتمد عمي الحساس بمركز الثقؿ ، كيعطي شعكران بالحركة كاالتزاف غير 

 ه البصرم كيخمؽ نكعان مف االتزاف النشط غير التقميدم . االنتبا

 رابعًا : احلزنة : 

عند إدراؾ  ألعيفاتشير إلي المسار الذم تتبعو الحركة في تصميـ العمؿ الفني 
التصميـ ، كالحركة جزء جكىرم بالنسبة لجميع التصميمات المرئية ، كىي تتضمف فكرتيف 

ستغرقو ىذا التغير ، كقد يحدث التغير ؿ بالزمف الذم يلتغير كاألخرل تتصإحداىما تتصؿ با
كمييما معان كتستمد الييئة الكمية  أكان في المجاؿ المرئي أك ذىنيان في عممية الدراؾ يمكضكع

ما مف محاكرىا الرأسية التي تعمؿ تيلمصكرة قيم ان الحركية إما مف حدكدىا الخطية الخارجية كا 
معيف ؛ كذلؾ لما تقتضيو فكرة التصميـ حيث تدرؾ  عمي تكجيو سير الحركة في اتجاه

العناصر الرأسية فتظير دائمان متزنة  أماالعناصر األفقية عمي أساس ميميا إلي حالة الثبات 
بصرؼ النظر عف  –بالرغـ مما تتميز بو مف التشبع بشحنة ديناميكية ، كذلؾ فإف المحاكر 

 .تتميز ىي األخرل بجانب حركي كبير –ؿ اتجاىيا كسكاء كانت ظاىرة أـ مخفية داخؿ الشك
.(Roger,1995,18)  

الحركة مف خالؿ سطح ثنائي البعد ، إال أنو يمكف  كعمي الرغـ مف إمكانية تحقيؽ
، اه المكجكد بداخميا كالخارج منياكشكؿ الحركة يشمؿ االتج ،إدراكيا عمي أنيا ثالثية البعد

 . (Mogahzy,2012,266) .كاألشكاؿط كيمكف تحديد االتجاه مف خالؿ استخداـ الخطك 
كيستطيع المصمـ أف يستغؿ عناصر التصميـ مف )خطكط كمساحات كأشكاؿ كألكاف 
 كمالمس( لينقؿ لمعيف الحركة المناسبة ؛ ففي بداية النظر لمتصميـ تدرؾ العيف األشكاؿ

كضحيا ب ما ياألصغر كالمحاكر المختمفة عمي حسشكاؿ الكبيرة كتأخذ في التحرؾ حكؿ األ
ليا أىمية  -كأساس تصميمي –كبعدىا تبدأ في قراءة التفاصيؿ الصغيرة كالحركة  ،المصمـ

بالغة في الرسـ التكضيحي حيث تستغؿ في نقؿ عيف الطفؿ مف التركيز عمي الشيء الميـ 
 بمساحتوكالذم يتميز  ،الذم تككف مساحتو كبيرة كألكانو زاىية إلي الشيء األقؿ في األىمية

 كألكانو األقؿ زىاء .  الصغيرة
 خامضا: التياصب:
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 األجزاءلغة التناسب ىي لغة تحميمية تظير نتائج سريعة ككاضحة كدقيقة حكؿ قيمة 
دراؾ تمؾ القيمة عدديان كىندسيان  بالنسبة لبعضيا البعض كبالنسبة إلي الكؿ الذم تككنو ، كا 

صر األشكاؿ ، كاالىتداء بيا يؤدم إلي استنباط أسرار التكافؽ أك التناسؽ بيف مجمكعة عنا
 كتأثيرهىك اىتداء إلي أسباب النظاـ الذم يحدد لكؿ عنصر مكانتو الجمالية حسب أىميتو 

 بالنسبة لممجمكعة الكمية . 
الرياضية كالنظـ اليندسية في  األعدادكالتناسب مصطمح يتضمف داللة استخداـ 

ع مثؿ الكميات العددية نفس النك اكتشاؼ أك كصؼ طبيعة العالقة بيف خكاص عدة أشياء مف 
ة المككنة األجزاء الرئيسكالزكايا كمكاقع لألجزاء كأبعاد الحجـك كالمساحات كاألطكاؿ 

 (. 134ـ،1005.)إسماعيؿ شكقي ،لمشيء
الجمالية التي تضمف نكعان مف قياس يمكف اتخاذه  كما يرتبط مفيكـ التناسب بالنسب

 ؿ الفنية أك عدـ صالحيتيا . معياران يقاس مف خاللو صالحية األعما
 ة : صًا الضيادة والتبعيصاد

ليا بقية أجزاء العمؿ يخضع فكرة سائدة  أكلكؿ عمؿ فني محكر أك شكؿ غالب 
الفني كقد يككف ىذا المحكر ناشئان عف استخداـ األلكاف بطريقة معينة تجعؿ المشاىد يحس 

 ،ريؽ استخداـ األشكاؿعف ط أكبسيادة بعض عناصر التصميـ عف طريؽ سيادة لكف 
التصميـ بؿ قد يككف في نو ال يشترط كجكد ىذا المحكر في كسط نالحظ أكتنظيميا كيجب أف 

صر عمي ىذه تقاألخرل لمعمؿ الفني كلكف البحث اات جانب منو،كىناؾ بعض العناصر كالمقكم
  األسس ألىميتيا في إنتاج العمؿ الفني .

 :  فينوعياصز ومكومات العنل ال الطبيـعة  

كممة الطبيعة كممة غامضة فيمكف أف يككف معناىا كؿ شػيء كبيػذا تضػـ المجتمػع ك مػا      
يحكيو مف إنساف ك كائنات أخرل . الطبيعة ىي الحقيقة العظمى التي تحيط بالنساف ك تييػئ 
المكاقػؼ ك تضػػع المشػكالت فػػي حياتػو ، ك بكجػػو عػاـ تحػػدد كثيػرا مػػف االتجػاه الػػذم يجػػب أف 

 ( .20،  ـ1005مكه . )فاطمة أبك النكارج ، يتبعو ن
الطبيعػػة ىػػي المصػػدر األساسػػي لممصػػمـ لمػػا تحكيػػو مػػف خامػػات ال نيائيػػة ك مػػف منػػاظر      

إبداعيػػة كمػػف عناصػػر تصػػميمية مختمفػػة كالنقػػاط ، ك الخطػػكط ، كاألشػػكاؿ ، ك المالمػػس ، ك 
 األلكاف ك غيرىا مف العناصر . 
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ذم تخضع لو الطبيعة ك الػذم ىػك مػف صػنع الخػالؽ المبػدع يعػد كما أف النظاـ المحكـ ال     
 بيئة خصبة لألسس الجمالية مف كحدة ك اتزاف ك تناسب ك إيقاع ... الخ . 

 كالمصمـ عندما يستميـ الطبيعة في أعمالو يمر بعمميتيف ىما :   
فسػػيكلكجية األكلػػى/ داخميػػة متصػػمة بقدراتػػو الدراكيػػة بمػػا فييػػا مػػف ثقافػػة ك مػػزاج ك قػػدرات  

 كبيكلكجية . 
كالثانيػػة / خارجيػػة تتمثػػؿ فػػي عالقتػػو بالطبيعػػة ، حيػػث تعتمػػد عمميػػة التصػػميـ عمػػى التنظػػيـ 
البصرم ك عمى كيفية رؤية الطبيعة ك استخالص النظـ اليندسية التػي تحقػؽ اليقػاع كالكحػدة 

 ك االتزاف ك التنكع في الطبيعة . 
عػػا لممكاقػػؼ البيئيػػة المختمفػػة ، ككجػػد عناصػػر تبيختمػػؼ مفيػػـك الطبيعػػة لػػدل المصػػمـ      

يعي جماؿ الزىرة ككرقػة  ة ، حتى في أبسط صكرىا ، فكؿ فردفي الطبيع كمقكمات العمؿ الفني
الشػجر ك قكقعػػة البحػػر ، كحتػػى العػػالـ العجيػػب لممجيػػر الػػذم قػػد يكػػكف مألكفػػا لمعممػػاء فقػػط . 

 ية الخاصة بالتصميـ .ففي تمؾ األشكاؿ المتنكعة تكجد بعض الحقائؽ األساس
كتكجػػد كػػذلؾ نمػػاذج أخػػرل متعػػددة تعكػػس النظػػاـ ك التصػػميـ فػػي الطبيعػػة ك كممػػا كانػػت      

البيئػػة جذابػػة ، أحػػس النسػػاف بحاجتػػو ألف يعكػػس جماليػػا بطريقػػة تمقائيػػة ، أك بمعنػػى آخػػر 
ؿ أحس بضركرة ممحة في أف يجمؿ البيئة التػي صػنعيا بيديػو عػف طريػؽ التصػميـ . )إسػماعي

 ( .34:33،  ـ1007شكقي ، 
 :  إىتاز العنل الفينالعوامل املؤثزة يف 

،  1007ىػػػي : ) إسػػػماعيؿ شػػػكقي ،  إنتػػػاج العمػػػؿ الفنػػػي ىنػػػاؾ عػػػدة عكامػػػؿ تػػػؤثر فػػػي    
48:46  ) 
 الخامات ك الميارات األدائية المتصمة بالتصميـ . (2
 كظيفة العمؿ الفني أك القطعة التي ينتجيا المصمـ . (1
 ـ . مكضكع التصمي (3
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 كسيتـ تناكؿ ىذه العكامؿ بشيء مف التفصيؿ : 
 اخلامات و املَارات :  (1

تحػػدد طبيعػػة الخامػػات ك طػػرؽ اسػػتخداميا فػػي بنػػاء الشػػكؿ المصػػمـ ، فكممػػا اتسػػعت معرفػػة 
المصمـ بإمكانيات الخامة ك طرؽ معالجتيػا أدل ذلػؾ إلػى ازديػاد أفكػاره التخيميػة كقدرتػو عمػى 

 مى نكعية األشكاؿ التي تنتج منيا . الخمؽ . ك تسيطر الخامة ع
ك ألف لكؿ خامة حدكدىا ك إمكانياتيا ك نكاحي قصكرىا الطبيعية ، فالطينات تختمػؼ عػف      

 األخشاب أك المعدف أك النسيج أك األلياؼ . 
يتطمػػػب التصػػػميـ الجيػػػد كمػػػا تتطمػػػب الصػػػناعات الممتػػػازة مػػػف المصػػػمـ أف يتعػػػرؼ عمػػػى      

ا معرفػػة دقيقػػة ، ك أف يكتشػػؼ حػػدكدىا ك إمكانياتيػػا . ك أف يبتكػػر فػػي الخامػػات التػػي يسػػتغمي
إطػػػار خامتػػػو مسػػػتفيدا مػػػف الظػػػركؼ الخاصػػػة التػػػي تتيحيػػػا الخامػػػة لمتصػػػميـ ، ك أف يحػػػتفظ 
بصػػفاتيا أيضػػا فػػي عمميػػة النتػػاج .فالخامػػات مصػػدر النيػػائي لليػػاـ الفنػػاف الحسػػاس ، فقػػد 

سػطحية كصػفاتيا األخػرل لمفنػاف ابتكػارات عديػدة فػي تكحي ألكاف الخامات ك قمتيا ك قيميػا ال
 التصميـ . 

كما لمخامات قيكد تفرضيا عمى التصػميـ الكاحػد بسػبب اخػتالؼ الخامػة ، كمػا أف اختيػار      
الخامة خاضع لمكظيفة التي سػيؤدييا العمػؿ الفنػي . كمػا يجػب عمػى الفنػاف أف يكػكف ذا خبػرة 

 ة يستعمميا . ألف ليذه األدكات أيضا إمكانيات . بأنكاع األدكات التي تستخدـ لكؿ خام
التي تسػتخدـ لكػؿ خامػة يسػتعمميا كما يجب عمى الفناف أف يككف ذا خبرة بأنكاع األدكات      

 ألف ليذه األدكات أيضا إمكانيات .
 وظيفة العنل الفين املصنه :  (2

مـ لخدمػػة كظيفػػة يحقػؽ الشػػكؿ المبتكػػر الغػػرض منػو فكثيػػر مػػف األشػػياء المصػنكعة تصػػ      
خاصػػة ، كبػػاختالؼ الكظيفػػة تختمػػؼ الخامػػة ك يختمػػؼ الشػػكؿ . كلػػذلؾ فالفنػػاف المصػػمـ يجػػب 
عميػػػو أف يػػػدرس متطمبػػػات كظيفػػػة الشػػػيء المطمػػػكب . ليضػػػمف التصػػػميـ النػػػاجح ك ليختػػػار 

 الخامات المناسبة ك يشكميا بكعي بحيث تفي باليدؼ منيا . 
يجػػب أف  ، كالناحيػػة الجماليػػة  الخضػػكع ليػػا ك ييمػػؿفنػػاف لدرجػػة كالكظيفػػة يجػػب أال تقيػػد ال

 يرضي الحاجة الجمالية عند الفناف .  ايككف ذلؾ الحؿ الكظيفي حال جمالي
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 وع التصنيه : موض (3

المصمـ ك يجعمو أحيانا غنيا ، ألنػو يػكحى إليػو بأشػكاؿ ك عمي العمؿ الفني  يؤثر مكضكع    
كعمػػى المصػػمـ أف يسػػتخمص مػػف المكضػػكع ألػػكاف ك قػػيـ سػػطحية تتعمػػؽ بػػنفس المكضػػكع . 

السمات الفنية ، ك أف يحممو إلى عناصر فنية كػالخط ك المػكف ك القػيـ السػطحية فيختػار منيػا 
مػػا ىػػك أكثػػر أىميػػة ك مناسػػبة لتصػػميمو ك مػػا يعبػػر عػػف إحساسػػاتو . كبػػذلؾ يكػػكف المكضػػكع 

 مصدرا للياـ الفناف .
  الفين :العنل  تصنيه التعله اإللهرتوىي و 

منػػذ دخػػكؿ الحاسػػب اآللػػي مجػػاؿ التصػػميـ الفنػػي أدل ذلػػؾ إلػػى التقػػدـ فػػي إنتػػاج الصػػكر      
تطكرت صناعة التصميـ بمؤازرة الحاسب اآللي في رسػـ المخططػات ك ك المتحركة الكرتكنية  ، 

الرسػػـك  األكليػػة لصػػناعة األكانػػي ك غيرىػػا ، ك إجػػراء أم تعػػديالت بسػػيكلة كيسػػر دكف إعػػادة 
 بأكممو كىذا يكفر الجيد لممصمـ ك كفر بيئة خصبة لإلبداع ك االبتكار . رسـ الشكؿ 

كىنػاؾ دراسػػات عديػػدة أكػػدت عمػػى فعاليػػة الحاسػب اآللػػي فػػي مجػػاؿ التصػػميـ الفنػػي منيػػا      
( ، كدراسػػة Roozmary,1991( ، كدراسػػة ركزمػػارم )Freedman,1990دراسػػة فريػػدماف )
 ( .  ـ1001)إيماف حمدم ، 

طكر التكنكلكجي ظيرت بعد ذلؾ بػرامج تسػمح لممػتعمـ باالبتكػار بشػكؿ أكبػر كىػي كمع الت     
البرامج ثالثية األبعاد حيث يستطيع المبرمج تدكير الشكؿ في الفػراغ حسػب األمػر الػذم يعطيػو 
لجياز الحاسب اآللي ، ك بإدخاؿ عنصر الحركػة يعطػي لمصػكرة تشػكيقا ك تمييػزا لمكاقػع ، كقػد 

رات سػريعة فػي الحجػـ ك المػكف ك الحركػة ك الخطػكط ك غيرىػا . ك قػد يغيػر يجرم المتعمـ تغيي
المصػػمـ فػػي أبعػػاد األشػػكاؿ مبتكػػرا تصػػميمات جديػػدة ، ك كأنيػػا إبػػداع جديػػد لػػـ يكػػف بالمكػػاف 

 ( .57،  ـ1003تنفيذه ك متابعتو بطرؽ الرسـ ك التصميـ العادية . ) إبراىيـ الفار ، 
ي فػػػي مطمػػػع األلفيػػػة الثالثػػػة  أدل ذلػػػؾ إلػػػى زيػػػادة التفاعػػػؿ ك بظيػػػكر الػػػتعمـ االلكتركنػػػ     

المسػػتمر بػػيف الطالػػب ك جيػػاز الحاسػػب اآللػػي ، ك انعكػػس ذلػػؾ بػػدكره عمػػى مجػػاالت التعمػػيـ 
 المختمفة بما فييا مجاؿ التصميـ الفني . ك أدل ذلؾ إلى : 
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  . تحقيؽ أىداؼ التعميـ الفردم في مجاؿ التصميـ 

 فني في تسمسؿ منطقي ك منظـ . تقديـ مادة التصميـ ال 

  . تعميـ المتعمـ بالسرعة التي تناسب قدراتو 

إعطػػاء الفرصػػة لممػػتعمـ إلػػى الكصػػكؿ لمػػتمكف فػػي مكضػػكع مػػا قبػػؿ االنتقػػاؿ إلػػى مكضػػكع آخػػر 
 جديد . 

 تغيير اتجاه المتعمـ نحك دراسة التصميـ الفني  . 

 فتح المجاؿ أماـ المتعمـ لإلبداع الفني . 

 قت ك الجيد لدل المتعمـ المصمـ . تكفير الك 

مع مراعاة تقنيات التعمـ  ج في مجاؿ التربية الفنيةكبالتالي فإذا أحسف إعداد برام    
اللكتركني فإف ذلؾ سكؼ يككف لو مردكده اليجابي عمى المتعمـ ك بصفة خاصة ك مجاؿ 

 التصميـ ك البداع بصفة عامة . 
 ثاىيا: التعــــله اإللـهـــرتوىي

 :  مفَوو التعله اإللهرتوىي

ىنػػاؾ تعريفػػات عديػػدة لمػػتعمـ اللكتركنػػي ، ك غالبيػػة ىػػذه التعريفػػات متداخمػػة ، ك بصػػفة 
عامة فإف مفيـك التعمـ اللكتركني ال يزاؿ في طكر التكػكيف ك لػـ يسػتقر حتػى اآلف عمػى حػاؿ 

تركنػػي : ) إيمػػاف مػػا يمػػي عرضػػا ألىػػـ كجيػػات النظػػر التػػي تناكلػػت مفيػػـك الػػتعمـ اللك. كفػػي 
 ( ،  13،ـ1007( ) عػػادؿ سػػرايا ، 29، ـ1005( ،)حسػػف زيتػػكف ،22ـ،1003الغػػراب ، 

(Yogesh , 2009, 33-34)  
كجيػة النظػر األكلػى : يػرل أصػحابيا أف الػػتعمـ اللكتركنػي ىػك الػتعمـ الػذم يسػتخدـ فيػػو      

 المحمية ، .... الخ . الكمبيكتر ك برمجياتو  التعميمية ك شبكات الكمبيكتر الدكلية ك 
كجيػػة النظػػر الثانيػػة : ك يعتقػػد أصػػحابيا أف الػػتعمـ اللكتركنػػي ىػػك الػػتعمـ الػػذم يػػتـ مػػف      

، ك البريػػد اللكتركنػػي ،   Webخػػالؿ شػػبكة االنترنػػت ك تقنياتيػػا )تطبيقاتيػػا( مثػػؿ : الكيػػب 
 كمؤتمرات الفيديك الكمبيكترية .... الخ . 

ك ينظر أصػحابيا لمػتعمـ اللكتركنػي عمػى أنػو الػتعمـ الػذم يػتـ عػف  كجية النظر الثالثة :     
بعػػد ، أم يكػػكف الطالػػب بعيػػد مكانيػػا ك ربمػػا زمانيػػا عػػف المعمػػـ ، كيسػػد ىػػذا البعػػد باسػػتخداـ 
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تكنكلكجيػػا المعمكمػػات ك االتصػػاؿ ، مثػػؿ : النترنػػت ، ك القنػػكات الفضػػائية ، ك التميفػػكف .... 
 الخ . 
ابعة : ىك التعمـ الذم يتـ باالستعانة بالتكنكلكجيا الرقميػة مثػؿ : األقػراص كجية النظر الر      

 ...الخ .beW، ك الكتب اللكتركنية ، ك الشبكة النسيجية  CDالمدمجة 
كجية النظر الخامسة : كيعتقػد أصػحابيا أف الػتعمـ اللكتركنػي مػا ىػك إال الػتعمـ التخيمػي      

 ي بيئة اصطناعية مثؿ االنترنت . االصطناعي )االفتراضي( الذم يتـ ف
كجية النظر السادسة : ك يفضؿ أصحابيا النظر لمتعمـ اللكتركني عمى أنو الػتعمـ الػذم       

 Electronicالتعميمػػػي عػػػف طريػػػؽ أم كسػػػيط إلكتركنػػػي   Contentيقػػػدـ فيػػػو المحتػػػكل 

Medium  تمفزيػػػكف ، مثػػػؿ الكمبيػػػكتر ك برمجياتػػػو ك شػػػبكاتو ، ك البػػػث الفضػػػائي ، ك ال
 .    Mobile Phoneالتفاعمي ، ك األقراص  المدمجة ، ك الياتؼ المحمكؿ .

لكتركنػػي ىػػك تعمػػـ يعتمػػد عمػػى تقػػديـ التعمـ ال لتعريفػػات السػػابقة يمكػػف القػػكؿ بػػأف"فػػي ضػػكء ا
المحتػػكل التعميمػػي فػػي صػػكرة بػػرامج متقدمػػة باسػػتخداـ الحاسػػب اآللػػي إلػػى المػػتعمـ بالسػػرعة 

 .  لتعممو"المناسبة 
 ه اإللهرتوىي : تعلال أٍداف

يسعى التعميـ اللكتركني ك برامجو إلى تحقيؽ العديد مف األىداؼ أىميا : 
(Allen,2003 ) 

تييئة بيئة تعميـ ك تعمـ تفاعمية مف خالؿ تقنيات الكتركنية جديدة ك التنكع في  -
 مصادر المعمكمات ك الخبرة . 

ف خالؿ تبادؿ الخبرات التربكية ، ك دعـ عممية التفاعؿ بيف المتعمميف كالمعمميف م -
اآلراء ، ك المناقشات ، ك الحكارات اليادفة لتبادؿ اآلراء باالستعانة بقنكات االتصاؿ 

 Chating   ، tv، ك برامج المحادثة  E-mailالمختمفة مثؿ : البريد اللكتركني 
ttqv tttvhttwgh Virtual Classroom  . 

 ية الالزمة الستخداـ التقنيات التعميمية الحديثة . إكساب المعمميف الميارات التقن -

 إكساب الطالب الميارات الالزمة الستخداـ تقنيات االتصاالت ك المعمكمات . -
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نمذجة التعميـ ك تقديمو في صكرة معيارية ، فالدركس تقدـ في صكرة نمكذجية ، ك  -
مثمى مف تقنيات الممارسات التعميمية المتميزة يمكف إعادة تكرارىا ك االستفادة ال

 الصكت ك الصكرة ، كما يتصؿ بيا مف كسائط الكتركنية . 

تطكير دكر المعمـ في العممية التعميمية حتى يتكاكب مع التطكرات العممية ك  -
 التكنكلكجية المستمرة ك المتالحقة . 

تكسيع دائرة اتصاالت الطالب مف خالؿ شبكات االتصاالت العالمية ك المحمية ك عدـ  -
ار عمى المعمـ كمصدر لممعرفة مع ربط المكقع التعميمي بمصادر تعميمية مف االقتص

 خالؿ المحتكل الرقمي المتكافر عمى شبكات االنترنت . 

 تحقيؽ معايير الجكدة لعناصر المنظكمة التعميمية ، ك زيادة جكدة مخرجاتيا .  -

ت ك تنمية ميكؿ مكاكبة النظـ التعميمية لمستحدثات تكنكلكجيا المعمكمات ك االتصاال -
 ك اتجاىات الطالب االيجابية نحك مزيد مف التعميـ ك التعمـ .

 :  أىواع التعله اإللهرتوىي

 ـ االلكتركني إلي نكعيف رئيسييف ىما : ينقسـ التعم
التعميـ االلكتركني المتزامف : كىك التعمـ اآلتي ، كيتفاعؿ فيو جميع المشتركيف في  -

 قـك المعمـ بالتفاعؿ مع الطالب بشكؿ مباشر . الصؼ باالتصاؿ في كقت كاحد كي

التعمـ االلكتركني غير المتزامف : كىك ال يعتمد عمي االتصاؿ في مكعد زمني كاحد ،  -
كالكصكؿ عف بعد لقاعدة   E-mailكالبريد االلكتركني  Webكيعتمد عمي شبكة 

 (.84-83ـ،1006) حساـ مازف،البيانات.
 :ىيمربرات اصتخداو التعله االلهرتو

ـ االلكتركنػي لمجيػؿ القػادـ كمػا حػددىا كػؿ عمىنالؾ عكامؿ ساىمت فػي تبنػي خيػار الػت     
( ك )عبػػدالعزيز 51،ـ1003( ك )فػػارس الراشػػد ،66،ـ1003مػػف )محمػػد العكيػػد ك آخػػركف ، 

( 44،  1003ك )أنػػس الحجػػي ،  (39،ـ1003عبػػدالمنعـ،إبػػراىيـ )(ك 42،ـ1003النممػػة ، 
 ( باآلتي : 214:211ـ ، 1008( ك )عبداهلل المكسى ، 1003الغراب ، إيماف ك )
، ف ىناؾ طريقػة مميػزة لعػرض المنػاىج، مما يستدعي أف يككإلى االىتماـالطالب يحتاج  -2

 ك يتـ ىذا عبر الشبكة . 

 إمكانية االتصاؿ ك الكصكؿ لممناىج في أم كقت .  االتصاؿ الحقيقي مف خالؿ -1
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، عامػػػة ك شػػػاممة لالقتصػػػاد حاليػػػا قاعػػػدة نمػػػك الطمػػػب عمػػػى المعرفػػػة فالمعرفػػػة أصػػػبحت -3
فاالستثمار في النساف ك تنمية مياراتو ك معرفتو أصبحت ىي أساس االستثمار، كبػذلؾ 

 أصبح االستثمار في تعميـ النساف يعكد بأفضؿ النتائج . 

اسػػتخداـ العديػػد مػػف مسػػاعدات التعمػػيـ ك الكسػػائؿ التعميميػػة ك التػػي قػػد ال تتػػكافر لػػدل  -4
 المتعمميف مف الكسائؿ السمعية ك البصرية . العديد مف 

 التقييـ الفكرم ك السريع ك التعرؼ عمى النتائج ك تصحيح األخطاء .  -5

 مراعاة الفركؽ الفردية لكؿ متعمـ نتيجة لتحقيؽ الذاتية في االستخداـ .  -6

 تعدد مصادر المعرفة نتيجة االتصاؿ بالمكاقع المختمفة عمى االنترنت .  -7

لطالب بعضػػيـ الػػبعض ممػػا يحقػػؽ التكافػػؽ بػػيف الفئػػات المختمفػػة ذات نشػػر االتصػػاؿ بػػا -8
 المستكيات المتساكية ك المتكافقة . 

الطالب يتعمـ ك يخطئ في جك مف الخصكصػية ، كمػا يمكنػو تخطػي بعػض المراحػؿ التػي  -9
 يراىا سيمة أك غير مناسبة . 

 اكف الدراسية .تكسيع نطاؽ التعميـ ك تكسيع فرص القبك ؿ المرتبطة بمحدكدية األم  -20

التمكف مف تػدريب ك تعمػيـ العػامميف ك تػأىيميـ دكف الحاجػة إلػى تػرؾ أعمػاليـ ، إضػافة  -22
 إلى تعميـ ربات البيكت مما يسيـ في رفع نسبة المتعمميف ك القضاء عمى األمية . 

 المركنة حيث يسيؿ تعديؿ ك تحديث المحتكل التعميمي أك التدريبي . -21

إيصػاؿ التعمػيـ متػكفرة دائمػا بػدكف انقطػاع ك بمسػتكل عػالي االستمرارية حيث أف كسيمة  -23
 مف الجكدة .

القػدرة عمػى تحديػد مسػتكل المػتعمـ ك إيصػاؿ المحتػكل المناسػب بػدكف التقيػد بالمتػػدربيف  -24
 اآلخريف بالضافة إلى سيكلة التعرؼ عمى المراحؿ السابقة التي اجتازىا المتعمـ .

كالمصػػدر الكحيػػد لممعمكمػػات إلػػى دكر المكجػػو  تغييػػر دكر المعمػػـ مػػف الممقػػي أك الممقػػف -25
 كالمشرؼ. 

سػػػرعة تطػػػكير ك تغييػػػر المنػػػاىج ك البػػػرامج عمػػػى االنترنػػػت بمػػػا يكاكػػػب خطػػػط الػػػكزارة ك  -26
متطمبػات العصػػر دكف تكػػاليؼ إضػػافية باىظػة ، كمػػا ىػػك الحػػاؿ فػي تطػػكير البػػرامج عمػػى 

 أقراص الميزر مثال. 
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لمػادة العمميػة )المنػاىج ، ك المراجػع ، ... تخطي جمع العقبات التي تحكؿ دكف كصكؿ ا -27
 الخ( إلى الطالب في األماكف النائية بؿ ك يتجاكز ذلؾ حدكد الدكؿ .

 تحسيف ك إثراء مستكل التعميـ ك تنمية القدرات الفكرية .  -28
 خصائص التعله االلهرتوىي :

إبػػراىيـ عبػػد ـ اللكتركنػػي ك برامجػػو فػػي أنػػو : )تػػتمخص أىػػـ خصػػائص الػػتعم
 ،(. 43،ـ1003،  ( ،)فارس الراشد17،ـ1003ـ ،المنع

يػػكفر بيئػػة تعمػػـ تفاعميػػة بػػيف المػػتعمـ ك خبػػرات الػػتعمـ ، ك بػػيف المػػتعمـ ك المعمػػـ ك  -
العكس ، ك بيف المتعمـ ك زمالئو ، كما يكفر عنصر المتعة فػي الػتعمـ فمػـ يعػد الػتعمـ 

ى المتعػة فػي الػتعمـ جامدا ، أك يعرض بطريقة كاحدة بؿ تنكعت المثيرات مما يؤدم إل
  . 

يركز عمى مجيكد المتعمـ في تعميـ نفسو )التعميـ الذاتي (،  كذلؾ يمكف أف يػتعمـ مػع  -
 رفاقو في مجمكعات صغيرة )تعمـ تعاكني( ، أك داخؿ الفصؿ في مجمكعات كبيرة . 

يتجاكز حدكد الزماف ك المكاف ، حيث يستطيع المتعمـ أف يحصؿ عميػو مػف أم مكػاف  -
 ساعة في اليـك عمى مدار أياـ األسبكع . 14، كفي أم كقت خالؿ  في العالـ

آمنػػة بعيػدة عػف المخػػاطر التػي يمكػػف أف يكاجييػا المػػتعمـ  تعمميػويػكفر بيئػة تعميميػػة  -
عند المركر بالخبرات المحفكفة بالمخاطر فػي الكاقػع الفعمػي مثػؿ إجػراء تجػارب خطػرة 

اة بعػػض الحيكانػػات المفترسػػة ..... فػػي المعمػػؿ ، أك دراسػػة انفجػػار البػػراكيف ، أك حيػػ
 الخ .

يتػػيح لممػػتعمـ الػػتعمـ دكف االلتػػزاـ بعمػػر زمنػػي محػػدد فيػػك يشػػجع المػػتعمـ عمػػى الػػتعمـ  -
 المستمر مدل الحياة . 

يتػػػيح إمكانيػػػة قيػػػاس مخرجػػػات الػػػتعمـ باالسػػػتعانة بكسػػػائؿ تقػػػكيـ إلكتركنيػػػة مختمفػػػة  -
 ة معترؼ بيا . كاالختبارات بأنكاعيا ، كمنح المتعمـ شيادة معتمد

يحتاج إلى تجييزات تقنية مثؿ الكمبيكتر ك ممحقاتو ، ك االنترنت ك الشبكات المحميػة  -
 ، ك غيرىا البد مف تكافرىا في بيئة التعمـ . 

يتصػػؼ بسػػيكلة ك سػػرعة تحػػديث المحتػػكل المعمكمػػاتي بمػػا يتناسػػب مػػع المتطمبػػات  -
 التربكية ، كذلؾ عبر شبكة المعمكمات الدكلية . 
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 ـز تنمية بعض الميارات التقنية الخاصة لدل كؿ مف المتعمـ ك المعمـ .يستم -

 ليس بديال عف المعمـ لكنو ينقؿ محكر العممية التعميمية مف المعمـ إلى المتعمـ .  -
 مميشات التعله االلهرتوىي: 

 ،( 36،ـ1003إيماف الغراب ، يمكف إجماؿ أىـ مزايا التعمـ االلكتركني في أنو:)    
  (. 52ـ،1007رايا ، )عادؿ س

يكفر مف الناحية النظرية ثقافة جديدة يمكف تسميتيا بثقافة التعميـ الرقمي ك ىي  -
مختمفة عف الثقافة المعتادة أك ما تسمى بثقافة المكاد المطبكعة ، حيث تركز ىذه 

الثقافة الجديدة عمى معالجة المعرفة فيحيف تركز الثقافة التقميدية عمى إنتاج المعرفة 
كمف خالؿ ىذه الثقافة الجديدة يستطيع المتعمـ التحكـ في تعممو عف طريؽ بناء ، 

عالمو الخاص بو عندما يتفاعؿ مع البيئات األخرل المتكفرة إلكتركنيا في حيف يككف 
 المعمـ ىك المحكر في طرؽ التعميـ التقميدية .

سال لممعمكمات يساعد الطالب في االعتماد عمى نفسو ، فالمعمـ لـ يعد ممقنا أك مر  -
بؿ أصبح مرشدا ك ناصحا ك محفزا لمحصكؿ عمى المعمكمات مما يشجع عمى 

 استقاللية الطالب ك اعتماده عمى نفسو . 

يمتاز بسيكلة تعديؿ ك تحديث المعمكمات ك المكضكعات المقدمة فيو كما تمتاز  -
 برامجو بسرعة نقؿ ىذه المعمكمات إلى الطالب باالعتماد عمى االنترنت . 

 يتغمب عمى مشكمة األعداد المتزايدة مع ضيؽ القاعات ك قمة المكانات المتاحة . -

يتيح حصكؿ المتعمـ عمى تغذية راجعة مستمرة خالؿ عممية التعمـ ك معرفة مدل  -
 تقدمو حيث تتكافر عممية التقكيـ البنائي الذاتي ك التقكيـ الختامي . 

يسمح بعدد غير محدد مف الطالب غير محدد بأعداد معينة ك بأماكف معينة ك لكف  -
 باالنضماـ إليو ك التسجيؿ لمدراسة . 

يكسب الطالب ك المعمميف القدرة الكافية عمى استخداـ التقنيات الحديثة ك تقنية  -
 المعمكمات . 

يعتمد في تصميـ مكاده التعميمية عمى الكسائط اللكتركنية التفاعمية أك الكسائط  -
، صكر متحركة ( مما يشعر المتعمـ بالمتعة،  الفائقة )صكت ، صكرة ، أفالـ

 كالتفاعؿ، ك الثارة، ك الدافعية لمزيد مف التعميـ ك التعمـ . 
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 أدوات التعله االلهرتوىي :

، فػي الػتعمـ المعتمػد عمػى الكمبيػكترالمسػتخدمة   Softwareكىي البػرامج أك البرمجيػات      
 ،(CDلرقميػػػػة : األقػػػراص المدمجػػػػة )كتخػػػزف ىػػػػذه البػػػرامج عمػػػػى كسػػػائط تخػػػػزيف البيانػػػات ا

( ك نحكىا ، كما يمكف تخزينيػا فػي Hard Disk( ، القرص الصمب )DVDاسطكانات الفيديك )
فػي إحػدل شػبكات الكمبيػكتر )الشػبكة المحميػة، شػبكة  Main Serverجياز الخدمة الرئيسي 

،  ـ1001، ك ريػا، محمػد أبػاالنترنت  ....الخ( كمف أبرز ىػذه البػرامج : )عبػد الحػافظ سػالمة
 1003سػرايا ،  عػادؿ،  سالـ( ، )أحمد 136:134،  2999( ، )ماىر صبرم ، 158:154

،  1005(، )حسػػف زيتػػكف ،30:17،  1004( ، )السػػيد الربيعػػي ك آخػػركف ، 305:302، 
96:99  . ) 
 .   Tutorial Programsـ الخصكصي برامج التعم -2

 .   Drill and Practice Programsبرامج التدريب ك الممارسة  -1

 .   Problem Solving Programsبرامج حؿ المشكالت  -3

 .   Simulation Programsبرامج المحاكاة  -4

 .   Instructional Games Programsبرامج األلعاب التعميمية  -5

 .  Reference Programsبرامج المراجع  -6

 .   Concept Maps Programsبرامج خرائط المفاىيـ  -7

 .   Presentation Programsقديمية برامج العركض الت -8

 .   Dialogue Programsبرامج الحكار  -9

 .   Integrated Learning System أنظمة التعمـ التكاممية -20

 .  Special Need Programsبرامج ذكم االحتياجات الخاصة -22
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 بزامر التعله اخلصوصي : 

ى غػػرار التعمػػيـ المبػػرمج ، ك ىػػي بػػرامج يػػتـ تصػػميميا مسػػبقا مػػف قبػػؿ متخصصػػيف عمػػ     
تخػػتص ىػػذه البػػرامج بتعمػػيـ محتػػكل الػػدركس الجديػػدة بشػػكؿ فػػردم مػػف خػػالؿ جيػػاز الحاسػػب 

 اآللي . 
يعتمد ىذا النكع مف البرامج عمى أساس التفاعؿ ك الحكار ك اسػتخداـ الرسػـ ك األلػكاف ك      

يكػكف دكر المعمػـ مرشػد فػي األصكات ك الحركات ك بذلؾ تقػدـ لمطالػب تعميمػا أكثػر فاعميػة ، ك 
 العممية التعميمية . 

( ، )السػيد 202:200، 1005ك تنقسـ ىذه البرامج إلى قسميف ىما : )حسػف زيتػكف ،      
 ( .  112:110،  1004الربيعي ك آخركف ، 

ك تعػػرض ىػػذه الػػدركس عمػػى شاشػػة الكمبيػػكتر   Linear Tutorialsالػػدركس الخطيػػة  -1
متعمميف ك ذلؾ بعرض شاشة تمك األخػرل ، بغػض النظػر عػف بتتابع كاحد ك ثابت لجميع ال

تبػػايف مسػػتكياتيـ ، كبػػذلؾ يكػػكف التقػػديـ ممػػاثال لصػػفحات الكتػػاب المطبػػكع . ك يمكػػف ىػػذا 
النػػكع مػػف الػػدركس المػػتعمـ مػػف أف يتقػػدـ فييػػا حسػػب سػػرعتو الذاتيػػة ، كيالحػػظ أف كميػػة 

مػتعمـ إلػى آخػر عمػى الػرغـ مػف المعمكمات ك الميارات التػي يقػدميا الػدرس ال يختمػؼ مػف 
تفػاكت قػدراتيـ ك مسػتكياتيـ ، كلكػف الكقػت المسػتعمؿ لنيػاء البرنػامج يختمػؼ مػف مػػتعمـ 
آلخر ، كيرجع االختالؼ في الكقت لمسرعة الذاتية لممتعمـ ك المراجعػة التػي يقػدميا الػدرس 

 نتيجة األخطاء التي قد يقع فييا المتعمـ في أثناء الدراسة .

( ،  207،  2998: )عبػػد اهلل المغيػػرة ،   Branching Tutorialsالمتفرعػػةالػػدركس -1
 (89:88،  ـ1008( ، )عبد اهلل المكسى ،93،  2998)عبد اهلل عمي، 

تكفر البرامج المتفرعة لممتعمـ إمكانية أف يتفاعػؿ مػع الػدرس ، فيسػتطيع أف يختػار        
و عمػػى الشاشػػة . ك يمكػػف لجيػػاز أم جػػزء يريػػد أف يبػػدأ بدراسػػتو مػػف عػػدة خيػػارات أمامػػ

 الحاسب نفسو أف يحيؿ المتعمـ إلى األجزاء التي لـ يتقنيا مف الدرس .
ك تشػػمؿ البػػرامج المتفرعػػة غالبػػا اختبػػارات قبميػػة لألجػػزاء الرئيسػػة منيػػا ، يػػتـ عمػػى      

أساسػو تحديػد مػدل تحصػيؿ المػتعمـ . ك فػػي ىػذه الطريقػة يقػدر البرنػامج درجػة لتحصػػيؿ 
ـ ك ينصحو بالبدء بمسػتكل معػيف مػف الػدرس يتناسػب مػع خمفيتػو عػف المكضػكع ، المتعم

فيككف بذلؾ مرشدا لو يكجيو إلى النقاط التي يجب أف يبذؿ فييا الجيػد . كمػا أف البػرامج 
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الفرعيػػة تحتػػكم غالبػػا عمػػى خطػػكات لممراجعػػة حسػػب حاجػػة المػػتعمـ ، ك يمكػػف لممػػتعمـ أف 
ة البرنػامج لػو ك ذلػؾ عػف طريػؽ الضػغط عمػى مفتػاح يعبر أك يبدم عف رغبتو في مساعد

 معيف . 
إف كميػػة المػػادة المقدمػػة فػػي الػػدركس التعميميػػة المتفرعػػة تتكقػػؼ عمػػى سػػرعة انجػػاز      

 المتعمـ ، لذلؾ فإف ىذه الدركس تتكيؼ مع حاجة المتعمـ . 
يتخطػػى إضػافة إلػى مػػا تقػدـ ، فػإف مػػف مميػزات ىػػذه الطريقػة تمكػيف المػػتعمـ مػف أف      

األجزاء التي يتقنيا مف المادة إلى ما يحتػاج لدراسػتو . كليػذا السػبب يعػزل التبػايف الكبيػر 
 في مدة إتماـ تعمـ درس معيف مف شخص آلخر . 

ك الغػػرض مػػف البػػرامج المتفرعػػة تقػػديـ قػػدر معػػيف مػػف المعرفػػة لمطالػػب تعػػد جديػػدة      
قميديػة مثػؿ الكتػاب أك شػرائط الكاسػيت بالنسبة لو ك ىذا النكع يشبو إلى حد ما الطػرؽ الت

ك الفيديك أك الشرائح أك المحاضرات ، كمف خالؿ البػرامج المعممػة يمكػف لمطالػب أف يػتعمـ 
معارؼ جديدة أك يتحقؽ مػف صػحة معمكمػات سػابقة أك يػتـ تعزيػز اسػتجاباتو أك تصػكيب 

 أخطائو . 
، ك يمكػػف مػػف خاللػػو تقػػديـ ىػػذا النػػكع مػػف البػػرامج مػػف أكثػػر بػػرامج الحاسػػب انتشػػارا      

مفػػاىيـ أك ميػػارات أك معمكمػػات جديػػدة لممػػتعمـ ليدرسػػيا بمفػػرده ، كمػػا يمكػػف تقيػػيـ أداء 
الطالػػب مػػف خػػالؿ عممػػو مػػع البرنػػامج أك بػػالطرؽ التقميديػػة )أسػػمكب الكرقػػة ك القمػػـ( ، 
بحيث يمكف تكجييو لعػادة دراسػة جػزء معػيف أك لدراسػة مكضػكع آخػر يمكػف أف يسػاعده 

 دراسة المكضكع الراىف .  في
 مميشات بزامر التعله اخلصوصي الفزدي : 

 تعد ىذه الطريقة مفيدة جدا في تعميـ الحقائؽ ك القكانيف ك النظريات ك تطبيقاتيا .  -

تسػػػمح لممػػػتعمـ باالنتقػػػاؿ ك التقػػػدـ فػػػي البرنػػػامج حسػػػب قدراتػػػو الذاتيػػػة ك متطمباتػػػو  -
 التعميمية . 

ات التي يتـ تعمميا لفظيا ك تحتػاج إلػى كػـ كبيػر مػف مفيدة بصفة عامة في المكضكع -
 المعمكمات . 
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يعتمد ىذا النػكع مػف البػرامج عمػى أسػمكب التغذيػة الراجعػة الػذم قػد يكػكف فػي صػكرة  -
أك تكبيخ بسػيط ، حيػث يطمػب مػف المػتعمـ التفػرغ لدراسػة   Reinforcementتعزيز 

 مكضكع معيف أك حؿ بعض التدريبات . 

ف البػرامج عمػى اسػتغالؿ إمكانػات الحاسػب مػف  مػؤثرات صػكتية ك يعمؿ ىػذا النػكع مػ -
ألػػكاف ك رسػػـك متحركػػة لجػػذب انتبػػاه الطالػػب ك ضػػماف اسػػتمراره فػػي دراسػػتو لمبرنػػامج 

 (.  92:90، ـ1008اهلل المكسى ،  )عبد

 عيوب بزامر التعله اخلصوصي الفزدي : 

 تحتاج إلى كقت كبير لعدادىا ك تصميميا .  -

 .  ث تككف مناسبة لمستخدمي البرنامجتنظيـ كـ كبير مف المعرفة بحيتتطمب إعداد ك  -

تحتاج في إعدادىا إلى أسمكب يجعؿ المتعمـ يعتمػد عمػى نفسػو ، ك يفيػـ مػا يقػدـ لػو  -
مف تكجييات ك إرشادات ، ذلؾ ألف البرنامج ال يقدـ المساعدة لممتعمـ إال عنػد طمبيػا 

نميػػة المسػػتكيات المعرفيػػة العميػػا لػػدل ، ك بػػالرغـ مػػف تصػػميـ ىػػذه البػػرامج أساسػػا لت
 ( .111، 1004المتعمـ إال أنيا ال تحقؽ ذلؾ دائما . )السيد الربيعي ك آخركف ، 

 خصائص بزىامر التعله اخلصوصي الفزدي : 

 تعمؿ عمى تكجيو المتعمـ لدراسة المعمكمات بشكؿ منظـ .  -

التغذيػة الراجعػة ممػا  تعمؿ عمى مساعدتو بعد انتياء الدراسػة ، ك أثناءىػا عػف طريػؽ -
 يساعد عمى تحقيؽ أفضؿ ناتج لعممية التعمـ . 

تعتمػػد ىػػذه البػػرامج عمػػى أنشػػطة معينػػة مصػػممة لتكجيػػو ، ك مسػػاعدة الطالػػب عمػػى  -
 متابعة المادة التعميمية مف خالؿ شاشة الحاسب . 

تستعيف ىذه البرامج بشكؿ أساسػي بالرسػـك المتحركػة ك المػؤثرات الصػكتية ، كتعتمػد  -
مى تقديـ المعمكمات بصكرة متكاممة ال يحتج الطالب معيا لمرجكع إلى أيػة معمكمػات ع

أخرل غير مكجكدة فػي البػرامج ، كخاصػة فػي الػدركس المتفرعػة . )السػيد الربيعػي ك 
 ( .112، 1004آخركف ،



 ـ1024أبريؿ( 36العدد ) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 - 267 - 

 مزاسل بزامر التعله اخلصوصي : 

( ، 98:97،  1005،  تمػػر بػػرامج الػػتعمـ الخصكصػػي بعػػدة مراحػػؿ ىػػي : )حسػػف زيتػػكف     
 (  84،  1007)عادؿ سرايا ، 

المقدمػػة : كتحتػػكم عمػػى تكضػػيح لكيفيػػة تعامػػؿ المػػتعمـ مػػع البرنػػامج ك عػػؿ تعػػرؼ  -2
و ككػػذا المػػتعمـ بمكضػػكع الػػدرس )الجديػػد( ك جػػذب انتباىػػو ك إثػػارة دافعيتػػو نحػػك تعممػػ

 غة بصكرة سمككية . تعريفو بأىداؼ الدرس المصا

ضػكم عمػى مراجعػة متطمبػات الػتعمـ المسػبقة )المفػاىيـ ، ك ين  Refresherالمػنعش  -1
الميػػارات ....الػػخ( المطمكبػػة لمبػػدء فػػي دراسػػة مكضػػكع الػػدرس ك عمػػى اختبػػار قبمػػي 

Pretest   يتعرؼ مف خاللػو المػتعمـ عمػى مػا إذا كػاف مسػتعدا لدراسػة الػدرس الجديػد
 أـ ال

أك مقػاطع تعميميػة ك تنضكم عمى عدد مف الحمقات )كحػدات   Segmentsالتتابعات  -3
متتالية ( يرتبط كؿ منيا بيدؼ معيف مف أىداؼ الدرس الكاردة في مقدمػة البرنػامج ، 

 مؿ كؿ حمقة عمى ما يمي : تكتش

كأمثمػػػة تكضػػػحيا يقرءكىػػػا المػػػتعمـ)مف عمػػػى شاشػػػة  إعطػػػاء معمكمػػػات قصػػػيرة - أ
 ( .الكمبيكتر

 عرض سؤاؿ يقيس فيـ المتعمـ ليذه المعمكمات .  - ب

 عمـ بالجابة عف السؤاؿ بضغطة زر . قياـ المت   -ج
 قياـ البرنامج بالحكـ عمى إجابة المتعمـ صحيحة أك خاطئة .     -د
لممػػتعمـ ، فػػإذا كانػػت إجابتػػو   Feedbackقيػػاـ البرنػػامج بتقػػديـ تغذيػػة راجعػػة    -ىػػػ

لكمبيػػكتر كممػػات مشػػجعة مثػػؿ:) صػػح ، أحسػػنت، صػػحيحة يظيػػر لػػو عمػػى شاشػػة ا
ت إجابتػػو خطػػأ فيقػػدـ إليػػو إرشػػادات إضػػافية مختصػػرة لمسػػاعدتو (، أمػػا إذا كانػػممتػػاز

عمى حؿ السؤاؿ ثـ يطمب منو تكرار محاكلة الجابة عف السؤاؿ الذم أخطػأ فيػو، فػإذا 
أخطػػػأ فػػػي حػػػؿ السػػػؤاؿ مػػػرة ثانيػػػة يزيػػػد البرنػػػامج مػػػف التكجييػػػات ك الرشػػػادات ك 

، يقػدـ لػو البرنػامج الثػةمػرة ثالمعمكمات التي تساعده عمى الحػؿ . ك إذا تكػرر الخطػأ 
تعميما عالجيا مناسب متضمنا الجابػة الصػحيحة عػف ىػذا السػؤاؿ، ثػـ ينتقػؿ بػو إلػى 

 التتابع التالي ك ىكذا حتى ينتيي مف جميع التتابعات . 
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الممخػػص : كىػػك ممخػػص مػػكجز لمحتػػكل الػػدرس كمػػو ك قػػد يكػػكف ممخصػػا لفظيػػا أك  -4
 .   ممخصا مخططان.)عمى شكؿ خريطة مفاىيـ مثال (

التماريف : ك تتمثؿ في عدد مف األسئمة الختامية التي تتناكؿ كافة المعمكمات الػكاردة  -5
في الدرس ك يقـك المتعمـ بحميا ك يتمقى عنيا التغذية الراجعة المناسبة مػف البرنػامج 

  . 

: يحميا المتعمـ ك يحكػـ مػف خالليػا االختبار النيائي : ك يشمؿ عدد مف األسئمة التي -6
% أك أكثػر 80ىؿ أتقف تعمـ معمكمات الدرس ك مياراتو أـ ال ؟ فإذا أجاب مػثال عمػى 

مف األسئمة إجابة صحيحة فإنو يكػكف قػد أتقػف تعمػـ المعمكمػات ك الميػارات ، أمػا إذا 
كانت النسبة أقػؿ مػف ذلػؾ فػإف عميػو إعػادة تعمػـ مكضػكع الػدرس مػرة أخػرل مػف ىػذا 

 البرنامج أك مف غيره . 

 .(43و 2113)ٍدي عبد الزمحً ،  :عله واملتعله يف التعله االلهرتوىيدور امل

 :ه االلهرتوىي أواًل : دور املعله يف التعل

 يقـك المعمـ بأدكار عدة في التعمـ اللكتركني منو : 
عداد برامج التعميـ االلكتركني : كفي ذلؾ يجب أف يراعي خصائص طالبو  - اختيار كا 

ف دراسة المقرر ، كأف يختار نمط التعميـ االلكتركني الذم كاألىداؼ المرجك تحقيقيا م
 تتكافر لو المكانيات . 

 .ميـ االلكتركني التي سكؼ يختارىايقـك المعمـ بتدريب الطالب عمي استخداـ تقنية التع -

يقـك بدكر كبير في تنفيذ التعميـ االلكتركني ، فيك يقـك بدكر المكاجية لطالبو ،  -
التقنية التكنكلكجية التي يتـ مف خالليا التعمـ ، كما يقكـ بدكر  كالمدرب عمي استخداـ

 التغذية المراجعة كمتابعة مستكم تقدـ الطالب كتقديـ االختبارات الالزمة في كقتيا . 

 ه االلهرتوىي : املتعله يف التعل ثاىيًا : دور

يو : القياـ تقع عمي عاتؽ المتعمـ جزء كبير مف المسئكلية في التعمـ اللكتركني فعم
بالنشاطات ، كالقياـ بالتكميفات التي يقدما لو المعمـ أك التي تقدـ مف خالؿ البرنامج ، كما 
عميو التعامؿ كالتفاعؿ مع مصادر التعمـ المتاحة مف خالؿ كسيط التعمـ االلكتركني كالبحث 

 عنيا إف لـز األمر . 
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مختمفة، كتشغيؿ االسطكانات كما يجب عميو التعامؿ مع تقنيات التعمـ اللكتركني ال
المدمجة عمي الكمبيكتر، أك استخداـ مستعرضات صفحات الكيب، أك البرامج الخاصة 

 . برامج إرساؿ الممفات كاستقباليا بالتفاعؿ مف خالؿ النترنت كبرامج المحادثة كغيرىا مف
محتكيات كتعد تقنيات التعمـ االلكتركني مف التقنيات المناسبة لتقديـ المكضكعات كال

المختمفة ذات الطابع االجتماعي أك الديني أك السياسي ... الخ ، كذلؾ أف اىتماـ المكاقع 
االلكتركنية ، كما تكفره مف مكاد ككسائط حية تتناكؿ شتي المكضكعات يمقي عبئان عمي 
الباحثيف كالميتميف بالعممية التعميمية لتكظيؼ ىذه المكانيات كالتقنيات لصالح العممية 

 لتعميمية.ا
 صزيـــري البــــلتفها: ثالجا

 : مفَوو التفهري البصزي

الجة الصكرة مف الكسائؿ األساسية لتشكيؿ كمع ايعتبر التعبير البصرم شيئان مألكف
ألشكاؿ البصرية ميمة لتمثيؿ المعرفة ، ليس فقط كأدكات ، كاالعاديةالفعمية في الحياة 
 ير كالتعميـ . سمات تربط التفكك إرشادية كتربكية كلكف

التفكير البصرم بأنو نمط مف أنماط التفكير  (Grandin,2000,13)ي عرؼ جرانديف       
المرتبط بالجكانب البصرية مثؿ استخداـ صكر، كمرئيات، كرسـك تخطيطية أك بيانية حيث يتـ 

 استنتاج معمكمات كمفاىيـ تتضمنيا ىذه األشياء المرئية. 
بأنو نمط مف أنماط التفكير يعتمد عمى تكنكلكجيات  (Frey,2001,21) كي عرفو فرم

متعددة لظيار أفكار مصكرة باستخداـ الرمكز كالكممات، كىذه الرسـك كالصكر ليا داللة 
معينة في النصفيف الكركييف لممخ، حيث يككف ىناؾ تنسيؽ متبادؿ بيف ما يشاىده األفراد 

، كما يحدث مف تفسيرات عقمية داخ ؿ المخ تعتمد عمي رؤية ىذه األشكاؿ مف أشكاؿ كرسـك
 كالصكر.
كيعتبر النصؼ األيمف مف المخ ىك المسئكؿ عف الجكانب البصرية في عممية االتصاؿ       

لدم المتعمـ مثؿ األنشطة البداعية المختمفة كالرسـ كالمكسيقي، أما الفص األيسر مف المخ 
صحيحة في القدرة عمي أف يعمؿ المخ فيككف مسئكال عف الجانب المفظي ، كتكمف القراءة ال

كامال بالتعاكف كالتنسيؽ بيف الفص األيمف كالفص األيسر عمي أال يمغي أحدىما اآلخر.)أحمد 
 (.29ـ،1022عبد المجيد، 
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إلي أف التفكير البصرم نمط مف أنماط  (223ـ،1002كت شير مديحو حسف )    
صرية، كيترتب عمي ذلؾ إدراؾ عالقة أك التفكير الذم ينشأ نتيجة استثارة العقؿ بمثيرات ب

 أكثر تساعد عمي حؿ مشكمة ما أك االقتراب مف الحؿ.
أف التفكير البصرم " منظكمة مف العمميات  (149،1006كما ترم فايزة حمادة )    

تترجـ قدرة المتعمـ عمي قراءة الشكؿ البصرم، كتحكيؿ المغة البصرية التي يحمميا ذلؾ الشكؿ 
مكانية تسكيف الشيء في إلي لغة لفظي ة )مكتكبة أك منطكقة(، كاستخالص المعمكمات منو، كا 

 عالقة مكانية مع بقية األشياء المحيطة بو.
كت عرؼ الباحثة التفكير البصرم بأنو  منظكمة مف العمميات تترجـ قدرة الطالبة عمى  

لغة لفظية )مكتكبة(، قراءة الشكؿ البصرم كتحكيؿ المغة البصرية التي يحمميا ذلؾ الشكؿ إلى 
كاستخالص المعمكمات منو كتتضمف ىذه المنظكمة ميارات ىي: التعرؼ عمي الشكؿ 

دراؾ كتفسير الغمك  ، كميارة استخالص المعنى، كيعبر عنو ضككصفو، كالتحميؿ، كالربط ، كا 
بالدرجات التي تحصؿ عمييا الطالبات في اختبار التفكير البصرم.  كأدكات التفكير البصرم 

ي: الرمكز، كالرسـك التخطيطية، كالرسـك البيانية، كالصكر، كلقطات الفيديك التي تعرض ى
  مف خالؿ الحاسب كاالنترنت.
 ميارات التفكير البصرم : 

 أف منظكمة التفكير البصرم تضـ الميارات التالية: Riebier,2005,68)يرم ريبير)      
مي تحديد أبعاد كطبيعة الشكؿ : كىي القدرة ع ميارة التعرؼ عمي الشكؿ ككصفو -2

 المعركض. 

: كىي القدرة عمي رؤية العالقات في الشكؿ كتحديد خصائص تمؾ  ميارة تحميؿ الشكؿ -1
 العالقات كتصنيفيا . 

: كىي القدرة عمي الربط بيف عناصر العالقات في الشكؿ  ميارة ربط العالقات في الشكؿ -3
يجاد التكافقات بينيا كالمغالطات فييا .   كا 

: كىي القدرة عمي تكضيح الفجكات كالمغالطة في العالقات يارة إدراؾ كتفسير الغمكضم -4
 كالتقريب بينيا . 
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: كىي القدرة عمي استنتاج معاني جديدة كالتكصؿ إلي مفاىيـ ميارة استخالص المعاني -5
كمبادئ عممية مف خالؿ الشكؿ المعركض مع مراعاة تضمف ىذه الخطكة الخطكات 

 السابقة .  ىذه الخطكة ىي محصمة الخطكات ذ أفالسابقة ، إ

 رسمة
 

 
 

 
 ( منظكمة عمميات التفكير البصرم2شكؿ رقـ)

الميارات في  منظكمة عمميات التفكير البصرم (33ـ،1007بينما ترم سمية أحمد )   
 التالية:

   (Visual Discrimination Skill) :مَارة التنييش البصزي -1

عرؼ عمي الحػدكد المميػزة لشػكؿ عػف بقيػة األشػكاؿ المشػابية كتتضمف القدرة عمي الت
دراؾ أكجػو الشػبو كاالخػتالؼ. كيك الحجػـ، ك المكف، ك مف ناحية: الشكؿ،  فػرع مػف ىػذه تالػنمط، كا 
الفرعيػة التاليػة: )التمييػز البصػرم لألشػكاؿ،  كالتمييػز  مجمكعػة مػف الميػاراتالميارة الرئيسػة 

، كالمطابقة لألشكاؿ كاألرقاـ كالحركؼ(.البصرم لأللكاف، كالتمييز البصرم   لمحجـك
   (Visual Memory Skill) مَارة الذانزة البصزية: -2

كتتضػػمف القػػدرة عمػػي اسػػترجاع الخبػػرات البصػػرية الحديثػػة مثػػؿ اسػػتدعاء الحػػركؼ، 
: كاألرقاـ، كاألشكاؿ، كالمغة المكتكبة. كيتفرع مف ىذه الميارة الرئيسة الميػارات الفرعيػة التاليػة

)اسػػػترجاع مجمكعػػػة مػػػف األسػػػماء بعػػػد تأمميػػػا، كاسػػػترجاع مجمكعػػػة مػػػف الكممػػػات كالصػػػكر، 
 كاسترجاع مجمكعة مف األشكاؿ ثـ إعادة ترتيبيا(.

   (Perception & Spatial Skill) مَارة العالقات املهاىية: -3 

أف  و عمػػي إدراؾ  كضػػع األشػػياء فػػي الفػػراغ حيػػث يتعػػيف عميػػ المػػتعمـكتتضػػمف قػػدرة 
عرؼ عمي إمكانية تسكيف الشيء ) حرؼ، كممػة، رقػـ، صػكرة، شػكؿ( فػي عالقػة مكانيػة مػع يت

 بقية األشياء األخرل المحيطة بو. كيتفرع مف ىذه الميارة الرئيسة الميارات الفرعية التالية:

 مدخالت

 البصرم( )الشكؿ

 عمميات التفكير البصرم

 التعرؼ كالكصؼ. -2

 التحميؿ. -1
 الربط. -3

 التفسير. -4

 استخالص المعاني. -5

 تمخرجا

 (المغة المفظية)
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) كضػػع األشػػياء فػػي الفػػراغ، كالتمييػػز بػػيف األشػػكاؿ كتعػػديميا، كتجميػػع القصاصػػات لتكػػكيف 
 صكرة(. 

تكصػػمت الباحثػػة إلػػي تحديػػد ميػػارات التفكيػػر البصػػرم كالتػػي التزمػػت  ؽكمػػف خػػالؿ مػػا سػػب     
 كىي كالتالي: بحث الحاليالباحثة بتنميتيا لدم طالبات مجمكعة ال

: ك تشمؿ التعرؼ عمي عناصر المثير البصرم، ميارة التعرؼ عمي الشكؿ البصرم -2
 ر البصرم.كعدىا، كتسميتيا كيمثؿ ىذا الحد األدنى مف التفكي

: ك تشمؿ القػدرة عمػي الػربط بػيف عناصػر العالقػات ميارة ربط العالقات في الشكؿ البصرم -1
يجاد التكافقات بينيا كاالختالفات فييا.  في الشكؿ كا 

ك تتكصؿ فييا الطالبة إلي المعنػي الػذم تحممػو رسػالة المثيػر  ميارة استخالص المفاىيـ: -3
 ـ. البصرم، كما يرتبط بذلؾ مف مفاىي

 مميشات التفهري البصزي : 

  .يزيد مف تفاعؿ المتعمميف كيحسف مف أداء المتعمـ 

 .يجعؿ المتعمميف أكثر التزاما 

  . يدعـ طرؽ جديدة لتبادؿ األفكار بيف المتعمميف 

  . يسيؿ مف إدارة المكقؼ التعميمي 

  . يعمؽ التفكير كيبني رؤل جديدة 

  ينمي ميارات حؿ المشكالت لدم المتعمميف. 

  يساىـ في حؿ القضايا كالمشكالت التي يتعرض ليػا المػتعمـ بتػكفير العديػد مػف خيػارات
 الحؿ ليا .  

    :خطوات  التفهري البصزي

دراؾ الغمػػكض  يتضػمف      التفكيػر البصػرم رؤيػة العالقػػات كربطيػا بالشػكؿ، كسػد الفجػكات كا 
كتػتمخص خطػكات التفكيػر تمييدان لكضع تصػكر بصػرم ككصػكالن إلػي اليػدؼ النيػائي لممكقػؼ، 

 154 -150، 1006،،) فػػايزة حمػػادة(Zentmiha,2005,153)البصػػرم فػػي النقػػاط اآلتيػػة:
). 

رؤيػػػة العالقػػػات فػػػي الشػػػكؿ البصػػػرم، كتحديػػػد خصػػػائص تمػػػؾ العالقػػػات، كحصػػػرىا  -2
 كاالستفادة منيا.
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ربط العالقات القائمة مف خالؿ الشػكؿ اليندسػي، كاسػتنتاج عالقػات جديػدة فػي ضػكء  -1
طيػػات المحػػددة فػػي الشػػكؿ مػػع مراعػػاة أف المعمكمػػات المعطػػاة قػػد تكػػكف زائػػدة أك المع

ناقصة، بمعني إدراؾ التماثؿ بػيف األشػكاؿ :أم قػدرة التمميػذ عمػي تحديػد األشػكاؿ، أك 
 أجزاء مف األشكاؿ المتماثمة مف بيف عدة أشكاؿ.

لفجػكات إدراؾ الغمكض أك الفجكات مف خػالؿ الشػكؿ البصػرم، كدراسػة كفحػص تمػؾ ا -3
أك مكاطف الغمكض، بمعني إدراؾ االختالؼ: أم قدرة المتعمـ عمػي تحديػد األشػكاؿ أك 

 عناصر األشكاؿ المختمفة مف عدة أشكاؿ .

  التفكير بصريا فػي الشػكؿ فػي ضػكء مػكاطف الغمػكض أك الفجػكات التػي تػـ تحديػدىا، -4
مص مػػػف كمحاكلػػػة اسػػػتخداـ مفػػػاىيـ أك قػػػكانيف أك نظريػػػات أك بػػػراىيف سػػػابقة لمػػػتخ

ك الفجػػكات المحػػددة، كذلػػؾ لمػػد جسػػر بػػيف المسػػألة ك حميػػا مػػف خػػالؿ الغمػػكض أ
نمػػط التسمسػػؿ( :أم قػػدرة المػػتعمـ عمػػي تحديػػد نمػػط التسمسػػؿ بػػيف  اكتشػػاؼ الػػنمط )

 األشكاؿ، كتكممة التسمسؿ كفقا لمنمط الذم يكتشفو المتعمـ .
 أدوات التفهري البصزي : 

طػي بالعمميػات العقميػة لنشػاء نمػط مػف ىي رمكز مرتبطة فػي صػكرة شػكؿ تخطي
 Wileman)ىػي يمكف تمثيػؿ الشػكؿ البصػرم بػثالث أدكات ك المعمكمات كشكؿ لفكرة ما 

,1993 : ) 
  . الرمكز 

  . الصكر 

  . الرسـك التخطيطية 

بالكممات فقط كىي األكثر شيكعان كاستعماالن في االتصاؿ رغػـ أنيػا  كيتـ تمثيمياالرمكز: - 
 يدان.تككف أكثر تجر 

يصػػػعب الطريػػػؽ األكثػػػر دقػػػة فػػػي االتصػػػاؿ كلكػػػف فػػػي أغمػػػب األحيػػػاف  كىػػػي الصػػػكر : -
 .   االحصكؿ عميي

الرسػػػـك التخطيطيػػػة : كيسػػػتخدميا الفنػػػاف التخطيطػػػي لتصػػػكر األفكػػػار كتصػػػكر الحػػػؿ  -
متعمقػػػة بمفيػػػـك مػػػا كرسػػػـك  المثػػػالي كتشػػػمؿ رسػػػكمات متعمقػػػة بالصػػػكرة كرسػػػكمات

 .  تحضيرية
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ك فكرة كاستعماؿ أـ عتراضات سيمة التمييز لجسقة بالصكر ذات افالرسكمات المتعم
ك التفصيؿ باستخداـ قصاصات مطبكعة أيكتب عمييا لمحة عف الجسـ بكخمفية ىذه األشياء 
 بالحاسكب.

في أغمب األحياف لجسـ ما كالرسكمات المعمقة بالمفيـك تزيؿ قدر التفصيؿ كالتجديد 
 سيؿ التمييز . 

خياؿ مدرب كطريؽ ترم منو العالقات  مف جاءترمكز مجردة  يةالتحضير كالرسكمات 
بيف األفكار كتسمي التخطيطات االعتباطية بالصكر المفظية التي تمخص األفكار الرئيسية 

خططات انسيابية كخرائط شبكة لفقرة ما كتتضمف الرسكمات االعتباطية أشكاؿ ىندسية كم
 . .....كغيرىا
 لي:كيمكف تمثيؿ ذلؾ بالشكؿ التا 

 
 

 
  

 
 

 
 (أدكات التفكير البصرم1)رقـ  شكؿ

تخطيطية في الدراسػة الحاليػة الرمكز، كالرسـك الك كقد التزمت الباحثة باستخداـ الصكر،      
   .لطالبات مجمكعة البحثتيا لمالءم

 أدوات التفكير البصري

 موز اللفظيةالر الرسوم  التخطيطية الصور

 رسوم  عشوائية خرائط مفاهيم  رسوم  صورية
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 أٍنيُ التفهري البصزي: 

ئمػة الخزنػدار، (، )نا152، 1006ترجع أىميو التفكير البصرم في أنو:)فايزة حمػادة ، 
 (618، 1006حسف ميدم،

ي تػػيح الفرصػػة لممػػتعمـ لرؤيػػة األشػػكاؿ بصػػريان، كعمػػؿ مقارنػػات بصػػرية بػػيف خػػكاص تمػػؾ  -2
األشكاؿ التي تصؿ مباشرة إليو ممػا يػؤدم إلػي تثبيػت خػكاص كػؿ شػكؿ فػي ذىػف المػتعمـ، 

 كبقاء أثر التعمـ. 
يـ خطػكات اكتسػاب كػؿ ميػارة كالتػدريب ينمي الميارات المختمفة لدم المتعمـ مف خالؿ تقد -1

 عمييا بصريان. 
  يساعد التفكير البصرم المتعمـ عمي االتصاؿ باآلخريف مف خالؿ المناقشات.    -3
 يحسف مف نكعية التعمـ كيسرع مف التفاعؿ بيف المتعمميف. -4
 يسيـ في حؿ القضايا العالقة بتكفير العديد مف خيارات الحؿ ليا. -8
 رات حؿ المشكالت لدم المتعمميف.ينمي ميا -9

 يزيد مف االلتزاـ بيف المتعمميف. - 20
 يدعـ طرؽ جديدة لتبادؿ األفكار. -22
 يسيؿ مف إدارة المكقؼ التعميمي. -21

 : دور املعله يف تينية التفهري البصزي 

لجعؿ التفكير  ايطيخط ىندسية يتـ تدة أدكات تأخذ أشكااليتـ التفكير البصرم بمساع  
، مما تعمـ لمعمؿ بأفكاره عمي نحك خالؽبطرؽ عرض مرنة تساعد الم ، كت قدـلحالي كاضحا
مف خالؿ  أفضؿؤدم لتفكير كي   ،ا محددة مف قبؿنشط لديو تصكرات جديدة كيحقؽ أىدافي  

 ، كاألفالـ كالتصكرات . ططات االنسيابية كالخطكط الزمنية، كالصكر، كالمخاستخداـ األشكاؿ
ير البصرم عمي األشكاؿ كالرسكمات كالصكر المعركضة في المكقؼ كيعتمد التفك  

ت كالصكر بيف التعميمي كالعالقات الحقيقية المتضمنة فييا ، حيث تقع تمؾ األشكاؿ كالرسكما
 Campbell and Others,2011أف يجد معني لممضاميف التي أمامو )يدم المتعمـ كيحاكؿ 

: 180.) 
مف كؿ البصرم المعركض عمي المتعمـ كيفحص الشكالكثيرة في  األسئمةكتساعد   

 أفكارىـ، كيتفاعؿ مع المتعمميفكتسييؿ المناقشات مع  األسئمةالمعمـ في إلقاء  دكر
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ات النظر المتعددة، ، كيشارؾ في تركيب المعاني بالضافة إلي االستماع إلي كجيكاقتراحاتيـ
عادة التفكير كاستمرارهبعنكالفرصة لمنظر  الكافي الكقت كيككف لدم المتعمميف ، حيث اية كا 

 أفكارلبناء كمقترحاتيـ  أفكارىـ، كيناقشكف تمعكف لبعضيـ البعض، كيخمنكف معا الحمكؿيس
 جديدة كمف ثـ مراجعة النتائج كخالؿ تنمية التفكير البصرم يحاكؿ المعمـ التالي : 

 كأماكفكفي أكقات  تنمية الميارات التقنية بيف المتعمميف مف خالؿ الثقافات المتنكعة -2
 ناء المعني مف تشكيمة كاسعة لمفف . متنكعة لتكليد الثقة في ب

تنمية المشاركة النشطة بيف المتعمميف مف خالؿ طرح األسئمة غير المحدكدة كالردكد  -1
 عمييا . 

 مجمكعات . ف مف خالؿ حؿ المشكالت بالعمؿ في إحداث التفاعؿ بيف المتعممي -3

دارة النقاش .  تنمية ميارات االتصاؿ مثؿ -4  التعبير كالصغاء لكجيات النظر كا 

 تطكير قدرة  المالحظة عند المتعمميف . -5

 تنمية التفكير البداعي لدم المتعمميف .   -6

 و . تئرة النظر الشاممة لممكضكع ثـ تجز اكتساب ميا -7

 . تنمية الحافز كالفضكؿ لدم المتعمميف لمسعي نحك اكتساب المعمكمات -8

 :االلهرتوىي والتفهري البصزي العالقة بني التعله

في  عرض عميو مف صكرلكتركني كما ي  يستطيع المتعمـ أف يستفيد مف المقرر اال     
حداث سمككيات مرغكب فييا ، فيكتسب المعمكمات كيترجـ الصكر بعد ما يتـ  تغيير كا 

 عرض عميو مف بصريات عفنو يعتمد عمي التفاعؿ بيف الفرد كما ي  أم أالتفاعؿ معيا ، 
 طريؽ البرنامج االلكتركني . 

تساعد  حديثة تقنياتت كشبكات االنترنت كما بيا مف حيث أف تكنكلكجيا االتصاال
كتمكنيـ مف االشتراؾ في  مف المكاقع المختمفة عمي مدم كاسعالناس في االتصاؿ بالكثير 
  .( Mason,2010,91االتصاؿ بالصكت كالنص معان ) كأيضاالصكر البصرية كالرسكمات 

بيف الكسائؿ المتزامنة كالكسائؿ كتتنكع أدكات ككسائؿ التكاصؿ البصرم اللكتركني 
) ،(1003،41،الرحمف تكفيؽ عبدة كتتضح ىذه الكسائؿ في التالي :)الغير متزامن

Mcloughlin,2007,6:9)  (1008،93،العزيز حمدم عبد)، ( عصاـ
 (.1009،86،منصكر
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 :التواصل املتشامية أدواتأوال:

     :Chat )لتشدخ املباعز)احلوار اليصيا -أ

تتيح ىذه األداة إمكانية التكاصؿ اللكتركني البصرم المباشػر بػيف شخصػيف أك أكثػر  
عبػر شػبكات النترنػػت العالميػة، كذلػػؾ عػف طريػؽ النصػػكص المكتكبػة، فيػػي تشػبو المحادثػػات 

العديػد  تػيحكات الفعالػة التػي تداة مػف األدكالحكارات الياتفية الفردية أك الجماعية. كتعد ىذه األ
مػػف فػػرص الػػتعمـ كتبػػادؿ الخبػػرات بػػيف المشػػاركيف مػػف خػػالؿ المناقشػػات الجماعيػػة كالعصػػؼ 

 .الذىني كأنشطة حؿ المشكالت
كىي طريقة متزامنة لمػتعمـ البصػرم اللكتركنػي تسػمح لممتعممػيف بتنػاكؿ مكضػكع     

دكار كالمسػػػػػؤكليات فػػػػػي عمميػػػػػة تتبػػػػػادؿ فييػػػػػا األ ك مػػػػػا أك قضػػػػػية مػػػػػا بالمناقشػػػػػة العمنيػػػػػة
التعمـ.كتسػػػاىـ ىػػػذه الطريقػػػة فػػػي تكػػػكيف حصػػػيمة لغكيػػػة مػػػف خػػػالؿ تنميػػػة ميػػػارة الكتابػػػة 

 .لمتعمـ اجتماعيةكنية، كما تساعد عمى تكفير بيئة اللكتر 
 :Audio التواصل الصوتي -ب

يعػػد التكاصػػؿ البصػػرم الصػػكتي مػػف الطػػرؽ كاألدكات المدعمػػة لعمميػػة الػػتعمـ، حيػػث   
عػف بعػد، كقػد تسػيـ ىػذه  ان ستماع إلى محاضرة تبث بثنا مباشر كفر لممتعمـ إمكانية االت

الطريقة في إحداث ترابط بيف الخبرات المتعممة مف خػالؿ االسػتماع إلػى آراء اآلخػريف 
 .مف طالب أك خبراء في الميداف

ي الصػػكتي كمػػف الميػػارات األكاديميػػة التػػي يمكػػف أف تنمػػي مػػف خػػالؿ التكاصػػؿ اللكتركنػػ    
ميػػارة حسػػف االسػػتماع، فاالسػػتماع الجيػػد لدخػػريف يسػػاعد فػػي اتخػػاذ القػػرار الجيػػد أك تقػػديـ 
مبررات جيدة لمقضية أك مكضكع المناقشة، كما يمكػف أف يسػتفيد معممػك المغػات المختمفػة مػف 
ا باالعتمػاد عمػى متحػدثيف  ىذه الطريقة في تبسيط نطؽ بعض الكممات أك الجمػؿ نطقنػا صػحيحن

   .ييفأصم
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  :Audio with Visuals التواصل الصوتي املزئي -ز

تتمثؿ ىذه المكانية في القدرة عمى التحدث مع المتعمميف عف طريؽ شػبكة النترنػت، 
ممػػا يتػػيح لممعمػػـ كالمػػتعمـ إمكانيػػة الحػػكار فػػي أثنػػاء تبػػادؿ الرسػػـك كالصػػكر كلقطػػات الفيػػديك 

رتباط بالمكضكع أك المحتػكل التعميمػي المطػركح كالرسـك المتحركة كغيرىا مف الكسائط ذات اال 
 .لممناقشة

 :Videoconferencing املؤمتزات املزئية -د

تتيح ىذه األداة إمكانيات نقؿ الصػكت، كلقطػات الفيػديك إلػى العديػد مػف المتعممػيف أك 
المتدربيف عف طريػؽ شػبكات الحاسػب اآللػي. ككمػا ىػك الحػاؿ فػي األدكات التػي تػكفر الصػكت 

 :شر في الكقت نفسو، فإف المؤتمرات المرئية عبر الشبكات تتكفر بأكثر مف طريقةالمبا
 :الطزيكة األوىل

فػي اتجػاه كاحػد، كفيػو ال يسػتطيع  متعممػيفطات الفيػديك مػف المعمػـ إلػى الكفييا يتـ بث لق    
 .مػػػػػػػػػػنيـ رؤيػػػػػػػػػػة اآلخػػػػػػػػػػر، بػػػػػػػػػػالرغـ مػػػػػػػػػػف إمكانيػػػػػػػػػػة اسػػػػػػػػػػتماعيـ لمصػػػػػػػػػػكت فقػػػػػػػػػػط أم

 :      الطزيكة الجاىية

كفييا يمكف لممعمـ كالطالب رؤية بعضيـ البعض كاالستماع إلى الصكت في الكقػت نفسػو،     
 .كما يحدث في الكاقع العممي لممؤتمرات المرئية التقميدية

 Virtual Classroom الفصول االفرتاضية -ـٍ    

 :كتتضمف جانبيف أساسييف ىما     
 :Whiteboard اجلاىب األول: الضبورات البيضاء •

بعػػض المكضػػكعات التػػي مػػف الكتابػػة لتفسػػير  متعممػػيفمكػػف السػػبكرات البيضػػاء جميػػع الت     
العائد التربكم مػف اسػتخداـ السػبكرات البيضػاء ىػك تمكػيف المتعممػيف مػف تثبيػت  ، كيتعممكنيا

 .المفاىيـ كالتطبيقات التي يتعممكنيا في الكقت نفسو
إال أف التفاعػؿ ىنػا لػيس مػف  ية التقميديػةباشػير كتحؿ السبكرة البيضػاء محػؿ السػبكرة الط     

طرؼ كاحد، فالتفاعؿ تبادلي كتعػاكني بػيف كافػة المسػتخدميف لمنظػاـ كالمحتػكل التعميمػي، كمػا 
ىػك إتاحػة الفرصػة أمػاـ الطػالب المشػاركيف فػي إبػداء الػرأم  يميز السبكرات البيضاء التفاعمية

ػا باالحتفػاظ بالمناقشػات كالتفػاعالت كاقتراح الحمكؿ لممشكالت التي يتـ تناكليا. ك ما تتميز أيضن
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التي يتـ تناكليا في صكرة ممفات رقمية يمكف إعادة استرجاعيا كاسػتخداميا فػي أكقػات أخػرل 
 .أك عند الحاجة إلييا

 :Shared Applications اجلاىب الجاىي: التطبيكات املغرتنة •

يف إمكانية العمػؿ كمجمكعػة أك كفريػؽ عمػؿ تكفر التطبيقات اللكتركنية المشتركة لممتعمم     
يسػػػعى لنجػػػاز ميمػػػة محػػػددة، فيػػػي تسػػػاعد عمػػػى تفاعػػػؿ المتعممػػػيف فػػػي أثنػػػاء اسػػػتخداميـ 

كيسػاعد بعضػيـ الػبعض  متعممػيف، مثؿ ما يحػدث عنػدما يتػدرب اللمجمكعة برامج أك تطبيقات
اسػػػتخداـ  متعممػػػيفج معالجػػػة النصػػػكص، كمػػػا يمكػػػف لمعمػػػى كتابػػػة تقريػػػر باسػػػتخداـ برنػػػام

التطبيقػػات المشػػتركة فػػي كتابػػة بعػػض المعػػادالت أك تصػػحيح بعػػض الحمػػكؿ التػػي يػػتـ التكصػػؿ 
 .إلييا في أثناء حؿ المشكمة الرياضية

إف استخداـ التطبيقات المشتركة التزامنية عبر الكيب يسمح بتككيف خبرات تربكيػة أصػيمة      
المشػػاركة ض، كىػك مػػا يحقػؽ مبػػدأ تتمثػؿ فػػي مسػؤكلية جميػػع الطػالب فػػي تعمػػيـ بعضػيـ الػػبع

       .مـالتع  في
 :أدوات التواصل غري املتشامية ثاىيا:

 :E-mail الربيد اإللهرتوىي -أ

إف البريد اللكتركني يتيح فرصة التكاصؿ غيػر المتػزامف لممػتعمـ كالمعمػـ مػف خػالؿ تبػادؿ      
آخػريف ليػـ بريػد إلكتركنػي  الرسائؿ كالمقاالت كالنصكص كالصكر كالممفات مع طالب أك طالب

عمػػى النترنػػت كيعػػد البريػػد اللكتركنػػي مػػف أكثػػر خػػدمات النترنػػت شػػعبية كاسػػتخدامنا لألسػػباب 
 :التالية

 .الؿ لحظػػاتخػػاؿ رسػػالة إلػػى أم مكػػاف فػػي العػػالـ سػػرعة كصػػكؿ الرسػػالة، حيػػث يمكػػف إرسػػ •

 .تتكفر فيو شبكة إنترنتيستطع المتعمـ أك المعمـ قراءة الرسالة في أم كقت كفي أم مكاف  •
 .ال يكجد كسيط بيف المرسؿ كالمستقبؿ •
 .التكاليؼ المنخفضة مقارنة باألنظمة التقميدية •
 .يمكف إرساؿ ممفات ذات كسائط متعددة عبر البريد اللكتركني الخاص بالطالب أك المعمـ •
     .يستطع الطالب أك المعمـ إرساؿ عدة رسائؿ إلى جيات مختمفة •
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 :Forums امليتديات -ب

طة يتـ مف خالليا إبػداء الػرأم كالحػكار كالمناقشػات ىك بيئة تعميمية إلكتركنية نشالمنتدل     
في مكضكعات متعددة، كذلؾ مف خالؿ قيػاـ الفػرد بتسػجيؿ بياناتػو فػي ىػذا المنتػدل، كمػف ثػـ 

صػػػػكات أك فإنػػػو يسػػػػتطع المشػػػػاركة بممفػػػػات متنكعػػػػة مثؿ:ممفػػػػات الػػػػكرد أك األكركبػػػػات أك األ
  .النصكص فقط

كتعطػػي المنتػػديات لممتعممػػيف فرصػػة تحميػػؿ المعمكمػػات، كاكتشػػاؼ األفكػػار، كالمشػػاركة       
بأحاسيسػػيـ فيمػػػا بيػػنيـ كبػػػيف معممػػييـ، فػػػيمكف أف يشػػكمكا تكاصػػػالن مبنينػػا عمػػػى االىتمامػػػات 

صػميـ فػي المشتركة، كليس عمى المكقع الجغرافػي المشػترؾ. كيمكػف لمنتػدل المناقشػة جيػد الت
المقػػرر اللكتركنػػي أف يسػػػاعد فػػي بنػػػاء بيئػػة تعمػػـ مشػػػتركة كتفاعميػػة كفعالػػػة، حيػػث يختبػػػر 
المشػػارككف فػػي منتػػدل المناقشػػة اللكتركنػػي آراء متعػػددة حػػكؿ قضػػايا تحفػػزىـ عمػػى التحميػػؿ، 
كالمشاركة بطرؽ تفكير مختمفة، كلذلؾ يككف لدل المشاركيف في ىذا المنتدل المصػمـ طاقػات 

مكانػػػػػات متنكعػػػػػة يمكػػػػػف اسػػػػػتثمارىا ليصػػػػػبحكا مفكػػػػػريف ناقػػػػػديف بصػػػػػكرة أفضػػػػػؿكامنػػػػػة   .كا 

 :Blogs املدوىات -دـ

بمعنى الدخكؿ عمػى الشػبكة، كىػك Weblog ىي التعريب األكثر قبكالن لكممةBlog المدكنة     
تطبيػػؽ مػػف تطبيقػػات النترنػػت، يعمػػؿ مػػف خػػالؿ نظػػاـ إدارة المحتػػكل، كىػػك فػػي أبسػػط صػػكرة 

حة كيب تظير عمييا تدكينات )مدخالت( مؤرخػة كمرتبػة ترتيبنػا زمنينػا تصػاعدينا، عبارة عف صف
تصػاحبيا آليػػة ألرشػػفة المػػدخالت القديمػػة، كيكػػكف لكػؿ مػػدخؿ منيػػا عنػػكاف دائػػـ ال يتغيػػر منػػذ 
 .لحظػػػػػة نشػػػػػره يمكػػػػػف لمقػػػػػارئ مػػػػػف الرجػػػػػكع إلػػػػػى تدكينػػػػػة معينػػػػػة فػػػػػي أم كقػػػػػت سػػػػػابؽ

غيرىا مف صفحات الكيػب التقميديػة األخػرل، أنيػا تزخػر  كما يميز المدكنة اللكتركنية مف     
بالمشاركة كالتفاعمية بيف مؤلفيا كقارئيا؛ بمعنى أنيا ليست فقط لضػافة المعمكمػات، كمػا ىػك 
نمػػا لمػػرد كالتعميػػؽ عمييػػا؛ فكثيػػر مػػف أصػػحاب المػػدكنات  الحػػاؿ فػػي مكاقػػع الكيػػب األخػػرل، كا 

كناتيـ كالتعميؽ عمػى مػا تزخػر بيػا ىػذه المػدكنات اللكتركنية يعطكف فرصة المشاركة لقراء مد
مػف قضػػايا كمكضػكعات متعػػددة كمختمفػة، األمػػر الػذم يعػػد بمنزلػة اتصػػاؿ حقيقػي متبػػادؿ بػػيف 
 .الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرفيف، كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ االنخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراط كالتكاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الفعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ

فػػي مجػػاؿ التعمػػيـ كالػػتعمـ، بحيػػث يسػػتخدميا المعممػػكف Blogs كيمكػػف تكظيػػؼ المػػدكنات     
في عمميتي التدريس كالتعمـ لتطكير المقرر الدراسػي كأنشػطتو المتنكعػة مػف خػالؿ كالمتعممكف 
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كيمكػػػػػػػف لممتعممػػػػػػػيف اسػػػػػػػتخداـ  Onlineالحػػػػػػػكارات، كالمناقشػػػػػػػات، كالكتابػػػػػػػات أكف اليػػػػػػػف
لمتفكر كعمؿ ركابط مع الطػالب اآلخػريف كالتعميػؽ عمػى مناقشػاتيـ المطركحػة Blogs المدكنات

 .نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي محػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػددكالمحفكظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي المدكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بترتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب زم

كيعد التعمـ البصرم المرئي كسيطنا بيف التفكير المرئي البصػرم، كالتكاصػؿ المرئػي أم أنػو      
 .أداة سابقة لعممية التكاصؿ اللكتركني

نالحػػظ أف االتصػػاؿ مػػف خػػالؿ تمػػؾ القاعػػات الدراسػػية يكسػػع العمميػػة التعميميػػة التربكيػػة      
 يف يدرسػػكف المػػنيج عبػػر التراسػػؿ ، ك أحػػدلػػذكيحسػػف الػػنمط البصػػرم كالحسػػي بػػيف الطمبػػة ا
يػػكفر الرسػػكمات المناسػػبة ممػػا يػػدعـ تفاعميػػة  أفخصػػائص ىػػذه القاعػػات أف الحاسػػكب يمكػػف 

 التعمـ مف خالؿ : 
 تغذية راجعة فكرية لممتعمميف .  رتكفي 

  . تكفير المحاكاة البصرية 

  . المركنة في التعامؿ مع صفحات الحاسكب 

  كالكتابة . المشاركة في القراءة 

 إمكانية طباعتيا. كأيضالمعمكمات حفظ ا 

 لبشح:ل اجلاىب التطبيكي

 إعداد المكاد التعميمية كأدكات البحث : 
 املواد التعلينية: إعداد أواًل:

 التعميـ االلكتركني.  ترح في التربية الفنية باستخداـكتشمؿ البرنامج المق
طالبات    ظيرت ضعؼ التفكير البصرم لدم )أ( في ضكء نتائج الدراسة االستطالعية التي أ

 جامعة سكىاج تـ اآلتي :  –بكمية التربية  شعبة الطفكلةالفرقة األكلي 
 حث . بت مجمكعة الابناء البرنامج المقترح في ضكء احتياجات طالب -2

 االستفادة مف مستحدثات تكنكلكجيا التعميـ كاالنترنت في العممية التعميمية .  -1

 تنمية التفكير البصرم :ىك المقترح مف كراء البرنامج الرئيسمراعاة أف اليدؼ  -3
 لدم طالبات مجمكعة البحث .  كالتحصيؿ المعرفي

كتركنية في سات السابقة التي اىتمت بإعداد برامج الااالطالع عمي األدبيات كالدر  -4
 مجاؿ التعميـ الجامعي .
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 )ب( محتكم البرنامج :  
 :  ةلتاليالمكضكعات ا نامج المقترحتضمف البر 

 النقطة. -2
 الخط. -2

 .المساحة)الشكؿ( -3

 .كدائرة األلكاف المكف -4

 .األلكاف الساخنة كالباردة كالمتكاممة -5

 .اليقاع -6

 االتزاف. -7

 التناسب. -8

  .الكحدة -9

 : )ج( الخامات كاألدكات المستخدمة
 كراسات –ء تطبيؽ البرنامج مف أقالـ تحبيرتنكعت األدكات كالخامات المستخدمة أثنا

 .  فرش –كاف مائية أل –رسـ 
 )د( األنشطة التعميمية المستخدمة : 

التعميمية المستخدمة داخؿ البرنامج المقترح ما بيف ك الكسائؿ تعددت األنشطة    
بريد ال –منتديات كغرؼ الحكار ال –راتو مف صكت كصكرة كحركة ي)مكقع الكيب كتأث

 كمية (كرش عمؿ داخؿ معمؿ الكمبيكتر المتقدـ بال –لكتركني اال 
 التقكيـ المستخدـ : )ىػ( 

 تـ استخداـ أنكاع متعددة مف التقكيـ داخؿ البرنامج المقترح كىي كالتالي :   
 – اختبار التحصيؿ المعرفيالتقكيـ القبمي : كالذم تمثؿ في التطبيؽ القبمي ألدكات البحث )

 مقياس التفكير البصرم(. 

ة المتنكعة ، كاألنشطة المختمفة ، كالتغذية التقكيـ التكنكلكجي : كالذم تمثؿ في األسئم
 تدريس البرنامج المقترح .  أثناءالراجعة 

 –التقكيـ النيائي : كالذم تمثؿ في التطبيؽ البعدم ألدكات البحث )االختيار التحصيمي 
 مقياس التفكير البصرم (. 
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 )ك( صدؽ البرنامج المقترح : 
خالؿ عرضو عمي مجمكعة مف السادة تـ التأكد مف صدؽ البرنامج المقترح مف    

التعميـ ، كقد أجمع المحكميف المتخصصيف في مجاؿ طرؽ تدريس التربية الفنية كتكنكلكجيا 
 . لمتطبيؽ عمي طالبات مجمكعة البحثميف عمي مناسبة البرنامج المقترح السادة المحك

 )ز( التجربة االستطالعية : 
شعبة األكلي ائية مف طالبات الفرقة تـ تطبيؽ البرنامج المقترح عمي عينة عشك 

البرنامج المقترح  محتكم مية التربية جامعة سكىاج ، لمتأكد مف مدم مناسبةبك الطفكلة
  .(2ممحؽ).لمتطبيؽ عمي طالبات مجمكعة البحث

 :ثاىيًا: أدوات البشح

صرم ( كسيتـ مقياس التفكير الب – اختبار التحصيؿ المعرفيشممت أدكات البحث )
 التالي : ؿ منيا عمي النحك تناكؿ ك

 :  اختبار التشصيل املعزيف = 1

 اليدؼ مف االختبار :  (أ )

 . لدم طالبات مجمكعة البحث المعرفي قياس مستكم التحصيؿ ىدؼ االختبار إلي 
 كصؼ االختبار كتصحيحيو :   (ب )

  ر لكؿ د  كقد ق  مف نمط أسئمة االختيار مف متعدد ،  سؤاال (30)تككف االختبار مف       
 درجة.  (60)سؤاؿ درجتاف ليككف إجمالي درجات االختبار 

 صدؽ االختبار :  (ج )

عمي  عرضوتـ كضع لقياسو بمعني أنو يقيس ما   لمتأكد مف صدؽ االختبار     
كا بصالحية االختبار لقياس ما كضع لقياسو ، عة مف السادة المحكميف الذيف أشادمجمك 

كبحساب  ،البات مف غير عينة البحث األصميةكما تـ تطبيؽ االختبار عمي مجمكعة مف الط
  (.,. 82)صدؽ المقياس اتضح أنو يساكم 

 معامالت السيكلة كالصعكبة لالختبار :   (د )

مما يدؿ عمي  (85,0)،  (15,0)تراكحت معامالت السيكلة كالصعكبة لبنكد االختبار     
 مالئمة البنكد لممستكيات المختمفة لمطالبات . 

 ار : لالختبالت التمييز معام  (ق )
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كىذه المعامالت ( 90,0)، ( 11,0)يز لبنكد االختبار بيف يتراكحت معامالت التم      
 بيف الطالبات . لمتمييز مما يدؿ عمي مناسبتيا ( 1,0)أعمي مف 

 ثبات االختبار :  (ك )
الثبات  كبمغ معامؿ  "الفا كركنباخ"تـ حساب ثبات االختبار باستخداـ معادلة      

 بات مناسب لالختبار . كىك ث (85,0)

  زمف تطبيؽ االختبار : ( ز)

العية ، كتـ ستغرقو االختبار تـ تطبيؽ االختبار عمي عينة استطلحساب الزمف الذم ي
كتـ حساب المتكسط  ، خر طالبةاالختبار كآحؿ حساب الزمف الذم أنيت فيو أكؿ طالبة 

  . دقيقة (40)بمغ الذم 

 .(1لجاىزة لمتطبيؽ )ممحؽ خذ االختبار صكرتو النيائية اأكبذلؾ 
 مكياظ التفهري البصزي :  =2    

 : اهلدف مً املكاظ ( أ)

م إلي كترجمة الشكؿ البصر  طالبات مجمكعة البحث عمي فيـ قياس قدرة      
 .ة(مكتكبلغة لفظية )
في ضكء اليدؼ مف المقياس  تمت صياغة تعريؼ إجرائي لمتفكير البصرم ك    

 ات التالية : الخطك  بإتباعكتحديد عممياتو 

االطالع عمي األدب التربكم المتعمؽ بمكضكع البحث الحالي ، حيث يتـ االستفادة  -2
 مف عدد مف الدراسات الخاصة بالتفكير البصرم ككيفية التعامؿ معو . 

( ميارات 5كضعت الباحثة تعريفان إجرائيان لمتفكير البصرم كحددت مياراتو كعددىا ) -1
 ىي  ميارة كىذه الميارات لكؿ تعريفان إجرائيان  صاغتكمف ثـ 

 و . ميارة التعريؼ عمي الشكؿ ككصف 

  . ميارة تحميؿ الشكؿ 

 .ميارة الربط بيف العالقات 

  . ميارة تفسير الغمكض 

  . ميارة استخالص المعاني 
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 صتخص عمي مجمكعة مف السادة المحكميف الباحثة التعريفات السابقة  عرضت -3
الرأم حكؿ مناسبة ىذه الميارات  س لبداءلمناىج كطرؽ التدريس ، كعمـ النفا

بة ىذه الميارات سميف عمي مناك قد أجمع السادة المحك لطالبات مجمكعة البحث ،
  (.3ممحؽ) .لمطالبات

 وصف املكياظ وتصشيشُ :  ( ب)

تـ صياغة مفردات المقياس في صكرة االختيار مف متعدد متبكعان بأربعة بدائؿ : 
بر الجابة الصحيحة لمسؤاؿ ، كقد بمغ عدد فقرات تا يع، )د( أحدى)ج( ،)ب( ،)أ(

 ( سؤالن . 17االختبار في صكرتو األكلية )
 صدم املكياظ :  (ز)

تـ عرض مقياس  وقياسلمتأكد مف صدؽ المقياس بمعني أنو يقيس ما كضع ل
رؽ التفكير البصرم عمي مجمكعة مف السادة المحكميف في تخصص المناىج كط

التعديالت عمي  اح بعضمالحظتيـ عميو كاقتر  حيث أبدكاالتدريس كعمـ النفس ، 
في  حظات في النسخة النيائية لممقياسصياغة بعض الفقرات كتـ األخذ بيذه المال

 ضكء آراء السادة المحكميف . 
 الداخلي للنكياظ :  )د( االتضام

 شعبة الطفكلةبعد تطبيؽ المقاس عمي عينة استطالعية مف طالبات الفرقة األكلي 
كمية التربية جامعة سكىاج تـ حساب معامؿ االرتباط بيف كؿ بعد مف أبعاد المقياس ب

 كالمقاييس ككؿ ، كجاءت النتائج كالتالي : 
 (2جدكؿ )
 ارة في مقياس التفكير البصرميميكضح معامالت االرتباط بيف درجة كؿ 

 كبيف الدرجة الكمية لممقاس
 حصائيةلة الال الد معامؿ االرتباط بيرسكف الميارة

 دالة (80,0) التعرؼ عمي الشكؿ ككصفو
 دالة (81,0) تحميؿ الشكؿ

 دالة (71,0) الربط بيف العالقات
 دالة (89,0) تفسير الغمكض
 دالة (90,0) استخالص المعاني
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                                   0.362( = 0.05قيمة ر الجدكلية عند مستكم )  
 0.463( = 0.02مستكم )قيمة ر الجدكلية عند   

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع معامالت االرتباط لألبعاد دالة إحصائية عند 
 جة عالية مف الدقة. يدؿ عمي أف فقرات المقياس عمي در مما ( 02,0)مستكم داللة 

 )ٍـ( ثبات املكاظ : 

طالعيان بطريقة التجزئة النصفية : حيث تـ تطبيؽ المقيػاس اسػتالثبات استخدـ البحث 
طالبة مف غيػر طالبػات مجمكعػة البحػث ثػـ تػـ اسػتخداـ طريقػة (  15 ) عمي عينة مككنة مف

كالجػػدكؿ  "جاتمػػاف"باسػػتخداـ معادلػػة  (84,0)التجزئػػة النصػػفية ليجػػاد قيمػػة )ر( حيػػث كانػػت 
 .(15التالي يكضح ذلؾ : )ف = 

 (1جدكؿ )
 يكضح نتيجة معادلة جاتماف

 (81,0) القيـ الفردية 

 (79,0) ـ الزكجية القي

 (84,0) معامؿ جاتماف

لحساب قيمة معامؿ ثبات  "سبيرماف براكف"كبعد ذلؾ استخدمت الباحثة معادلة 
 . كىي درجة عالية مف ثبات االختبارات(91,0)فإف قيمة معامؿ ثبات االختبار االختبار كعميو 

 )و( سمً تطبيل املكياظ :
المقياس بحساب متكسط زمف طالبات ألسئمة تـ تقدير الزمف المناسب الستجابة ال  

دقيقة كزف آخر  40استجابة أكؿ طالبة انتيت مف االستجابة عمي فقرات المقاس حيث بمغ 
دقيقة ، فبمغ متكسط الزمنيف  55طالبة انتيت مف االستجابة عمي أسئمة المقاس حيث بمغ 

 كير البصرم . ( دقيقة كىك الزمف المناسب لالستجابة عمي أسئمة مقياس التف50)
  .(4كبذلؾ أخذ المقياس صكرتو النيائية الجاىزة لمتطبيؽ ممحؽ )
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 تطبيل جتزبة البشح : 

/ ـ  1021تـ تطبيؽ تجربة البحث خالؿ الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ الدراسي    
 ـ كقد تـ ىذا التطبيؽ كفقان لمخطكط التالية :  1023

ة جامعة يبكمية الترب شعبة الطفكلةة األكلي الفرق اختيار مجمكعة البحث مف طالبات -2
  سكىاج.

تطبيقان  -مقياس التفكير البصرم ( – ختبار التحصيؿ المعرفي)ا-تطبيؽ أدكات البحث  -1
 قبميان عمي طالبات مجمكعة البحث قبؿ تطبيؽ البرنامج المقترح . 

بشكؿ متزامف كقد ـ االلكتركني ية باستخداـ التعمتدريس البرنامج المقترح في التربية الفن -3
  28ككؿ تـ تحديد زمف ساعتيف لدراسة كؿ درس ليصبح الزمف الالـز لدراسة البرنامج 

 ساعة . 

الفردية مع التكاصؿ  البرنامج المقترح كفقان لقدراتيف الحرية لمطالبات لنجاز منح -4
 المستمر بالباحثة مف خالؿ شبكة التكاصؿ االجتماعي كالمقاء بالكمية . 

تطبيقان  -(مقياس التفكير البصرم – اختبار التحصيؿ المعرفي) -ت البحث تطبيؽ أدكا -5
 طالبات مجمكعة البحث بعد تطبيؽ البرنامج المقترح .  بعيدان عمي

 الحالي .  إلييا البحث تقديـ النتائج كالتكصيات التي تكصؿ -6

 ىتائر البشح وحتليلَا وتفضريٍا:

 اختبار صشة الفزض األول مً فزوض البشح:

نػػص الفػػرض األكؿ مػػف فػػركض البحػػث عمػػي أنػػو" يكجػػد تػػدني فػػي مسػػتكم التفكيػػر        
 البصرم لدم طالبات الفرقة األكلي شعبة الطفكلة بكمية التربية جامعة بسكىاج."

كلمتحقػػؽ مػػف صػػحة ىػػذا الفػػرض تمػػت المقارنػػة بػػيف المتكسػػط الحقيقػػي كالمتكسػػط 
، كالجػدكؿ  Spssبرنػامج الحصػائي  كال  One-Sample T testالفرضي باسػتخداـ اختبػار   

 التالي يبيف النتائج التي تـ التكصؿ إلييا:
 (3جدكؿ )

 يكضح متكسطات درجات طالبات مجمكعة البحث كيبيف المتكسط الفرضي لمقياس التفكيرالبصرم
المتكسط  العدد الشعبة

 الحقيقي
االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الفرضي

درجة 
 الحرية

"ت" 
 المحسكبة

 لةالدال 

 دالة 41,4 43 41 02,6 95,37 52 طفكلة
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يتضح مف الجدكؿ السابؽ ضعؼ مستكم طالبات الفرقػة األكلػي شػعبة الطفكلػة بكميػة 
التربية جامعة سكىاج فػي التفكيػر البصػرم ؛ لعػدـ كصػكليف لحػد الكفايػة ) المتكسػط الفرضػي 

 درجة(. 41% مف الدرجة الكمية لالختبار كالتي بمغت 70
تيجة يقبؿ الفرض األكؿ مف فركض البحػث كيكػكف قػد تمػت الجابػة عػف كمف ىذه الن

السؤاؿ األكؿ مف أسػئمة البحػث كالػذم يػنص عمػي: "مػا مسػتكم التفكيػر البصػرم لػدم طالبػات 
 الفرقة األكلي شعبة الطفكلة بكمية التربية جامعة بسكىاج؟"

 اختبار صشة الفزض الجاىي مً فزوض البشح: 

ف فػػركض البحػػث عمػػي أنػػو" يكجػػد فػػرؽ ذك داللػػة إحصػػائية بػػيف نػػص الفػػرض الثػػاني مػػ    
متكسػطي درجػات طالبػات مجمكعػػة البحػث فػي اختبػار التحصػػيؿ المعرفػي قبػؿ دراسػة البرنػػامج 

 المقترح، كبعده لصالح التطبيؽ البعدم.

 كلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ عمؿ التالي:     

لقبمػػػي كالبعػػػدم الختبػػػار التحصػػػيؿ رصػػػد درجػػػات طالبػػػات مجمكعػػػة البحػػػث فػػػي التطبيقػػػيف ا -
 المعرفي .

مػف خػالؿ البرنػامج  Paired-Samples T test    اسػتخداـ اختبػار "ت" لمعينػات المرتبطػة  -
 كالجدكؿ التالي يكضح النتائج التي تـ التكصؿ إلييا: Spssالحصائي 

 (4جدكؿ)
يف متكسطات درجات طالب مجمكعة المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كقيمة "ت" كداللتيا الحصائية ب

 البحث في التطبيقيف القبمي كالبعدم الختبار التحصيؿ المعرفي

االنحراؼ  المتكسط العدد التطبيؽ
 المعيارم

درجة 
 الحرية

 قيمة"ت"
 المحسكبة

قيمة"ت" 
حجـ  1إيتا الجدكلية

 الداللة التأثير

 القبمي
52 

7,96 12,29 
 دالة 56,24 ,96 68,2 38,46 43

 02,26 02,271 مالبعد
( أكبر مف قيمة "ت" الجدكلية 38,46يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ت" المحسكبة)    
(، كبمغت قيمة حجـ تأثير ,96) 1(، كبمغت قيمة إيتا05,0(، كذلؾ عند مستكم)68,2)

 (.56,24البرنامج   المقترح في التربية الفنية عمي زيادة التحصيؿ )
ح أف ىناؾ  فركقا ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات طالبات مجمكعة كىذا يكض      

البحث في التطبيقيف القبمي ك البعدم الختبار التحصيؿ المعرفي لصالح التطبيؽ البعدم، كىذا 
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يدؿ عمي أف  البرنامج المقترح في التربية الفنية باستخداـ التعمـ االلكتركني قد أسيـ في 
في بشكؿ ممحكظ لدم طالبات مجمكعة البحث، كعمي ذلؾ يقبؿ الفرض زيادة التحصيؿ المعر 

 الثاني مف فركض البحث.
 :حتليل وتفضري ىتائر الفزض الجاىي  مً فزوض البشح     

أسفرت نتائج اختبار صحة الفرض الثاني مف فركض البحث عمي كجكد فركؽ داؿ      
التطبيقيف القبمي كالبعدم الختبار إحصائيا بيف  متكسطي درجات طالبات مجمكعة البحث في 

 ( لصالح التطبيؽ البعدم.05,0التحصيؿ المعرفي عند مستكم )
في التربية الفنية باستخداـ التعمـ  -كبمغت قيمة حجـ التأثير لمبرنامج المقترح     

ـ(. أم أف حجـ 1000ـ(،)صالح مراد،2997(.) رشدم منصكر،56,24) -االلكتركني
 التأثير كاف كبيرا.

كىذا يعني أف  البرنامج االلكتركني المقترح في التربية الفنية باستخداـ التعمـ االلكتركني      
 قد أسيـ في زيادة التحصيؿ المعرفي لدم طالبات مجمكعة البحث.

ـ( الذم أثبتت فاعمية 1003كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة عماد الزىراني )      
كتية في التحصيؿ الدراسي لمقرر تقنيات التعميـ ،كنتيجة استخداـ صفحات الشبكة العنكب

ـ( التي أثبتت فاعمية التعمـ االلكتركني في تنمية التحصيؿ 1020دراسة أحمد رضكاف )
 المعرفي لدم الطالب في البالغة.

كقد يرجع نجاح البرنامج المقترح في التربية الفنية باستخداـ التعمـ االلكتركني في زيادة     
 يؿ المعرفي لدم طالبات مجمكعة البحث لعدة أسباب منيا التالي: التحص

إتاحة التعمـ االلكتركني فرصا لممناقشة كالحكار بيف الطمبات بعضيف البعض مف خالؿ  -
"الفيس بكؾ" بما ساعد عمي عرض عديد مف عناصر كمقكمات العمؿ الفني كالتي قد 

 االختبار مف قريب أك بعيد. تككف أثارت بعض االىتمامات الفنية التي تعرض ليا

اشتماؿ مكضكعات البرنامج المقترح عمي أسئمة قبمية في كؿ مكضكع، جعؿ الطالبات أكثر  -
 تركيزا عمي بعض النقاط الرئيسة في المكضكع، كأكثر دافعية لمبحث عف أجكبة ليا.

رفي عرض مكضكعات البرنامج المقترح مف خالؿ التعمـ االلكتركني بما يكفره مف ثراء مع -
مف خالؿ مكاقع الكتركنية، كحكارات، كمحاضرات فيديك؛ زاد مف تفاعؿ الطالبات مع 

 مكضكعات البرنامج المقترح كتأثيره عمي تحصيميف المعرفي.
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المكتبة المقركءة كالمسمكعة في البرنامج االلكتركني كاف ليا أثر في ترغيب الطالبات في  -
كمات العمؿ الفني مما أدم إلي زيادة متابعة المزيد مف المعمكمات حكؿ عناصر كمق

 تحصيؿ طالبات مجمكعة البحث. 

كىكذا مف خالؿ اختبار صحة الفرض الثاني مف فركض البحث أمكف الجابة عػف السػؤاؿ      
 الثاني مف أسئمة البحث كالذم ينص عمي:

تحصػػػيؿ مػػا أثػػر برنػػامج مقتػػرح فػػي التربيػػة الفنيػػة باسػػتخداـ الػػتعمـ اللكتركنػػي عمػػي ال     
 المعرفي لدم طالبات الفرقة األكلي شعبة الطفكلة بكمية التربية جامعة بسكىاج ؟  

 اختبار صشة الفزض الجالح مً فزوض البشح:

نػػص الفػػرض الثالػػث مػػف فػػركض البحػػث عمػػي أنػػو" يكجػػد فػػرؽ ذك داللػػة إحصػػائية بػػيف     
دراسػػة البرنػػامج متكسػػطي درجػػات طالبػػات مجمكعػػة البحػػث فػػي مقيػػاس التفكيػػر البصػػرم قبػػؿ 

 المقترح، كبعده لصالح التطبيؽ البعدم.

 كلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ عمؿ التالي:     

رصد درجات طالبات مجمكعة البحث في التطبيقيف القبمي كالبعدم لمقياس التفكير  -
 البصرم .

مف خالؿ Paired-Samples T test   استخداـ اختبار "ت" لمعينات المرتبطة  -
 كالجدكؿ التالي يكضح النتائج التي تـ التكصؿ إلييا: Spssالحصائي البرنامج 

 (5جدكؿ)
المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كقيمة "ت" كداللتيا الحصائية بيف متكسطات درجات طالب مجمكعة 

 لمقياس التفكير البصرمالبحث في التطبيقيف القبمي كالبعدم 

االنحراؼ  المتكسط العدد التطبيؽ
 عيارمالم

درجة 
 الحرية

 قيمة"ت"
 المحسكبة

قيمة"ت" 
حجـ  1إيتا الجدكلية

 الداللة التأثير

 القبمي
52 

7,27 12,3 
 دالة 62,24 ,96 68,2 38,45 43

 02,1 02,42 البعدم
( أكبر مف قيمة "ت" الجدكلية 38,45يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ت" المحسكبة)    
(، كبمغت قيمة حجـ تأثير ,96) 1(، كبمغت قيمة إيتا05,0م)(، كذلؾ عند مستك 68,2)

 (.62,24البرنامج   المقترح في التربية الفنية عمي تنمية التفكير البصرم )



 ـ1024أبريؿ( 36العدد ) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 - 292 - 

كىذا يكضح أف ىناؾ  فركقا ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات طالبات مجمكعة       
لبصرم لصالح التطبيؽ البعدم، كىذا البحث في التطبيقيف القبمي ك البعدم لمقياس التفكير ا

يدؿ عمي أف  البرنامج المقترح في التربية الفنية باستخداـ التعمـ االلكتركني قد أسيـ في 
زيادة التحصيؿ المعرفي بشكؿ ممحكظ لدم طالبات مجمكعة البحث، كعمي ذلؾ يقبؿ الفرض 

 الثالث مف فركض البحث.
 مً فزوض البشح:حتليل وتفضري ىتائر الفزض الجالح       

أسفرت نتائج اختبار صحة الفرض الثالث مف فركض البحث عمي كجكد فركؽ داؿ      
إحصائيا بيف  متكسطي درجات طالبات مجمكعة البحث في التطبيقيف القبمي كالبعدم لمقياس 

 ( لصالح التطبيؽ البعدم.05,0التفكير البصرم عند مستكم )
في التربية الفنية باستخداـ التعمـ  -امج المقترحكبمغت قيمة حجـ التأثير لمبرن     

 (. أم أف حجـ التأثير كاف كبيرا.62,24) -االلكتركني
كىذا يعني أف  البرنامج االلكتركني المقترح في التربية الفنية باستخداـ التعمـ االلكتركني      

 قد أسيـ في تنمية التفكير البصرم لدم طالبات مجمكعة البحث.
ؽ ىذه النتيجة مع نتائج عدة دراسات أثبتت فاعمية البرامج االلكتركنية كشبكات كتتف      

ـ( التي 2996االنترنت في تنمية بعض ميارات التفكير مثؿ دراسة صالح الديف خضر )
أكضحت نتائجيا فاعمية استخداـ كحدة الكتركنية في التذكؽ الفني كتاريخ الفف عمي التفكير 

ت ـ( التي أشار 1020صؼ الثانكم،كنتيجة دراسة السيد عابد  )لدم مجمكعة مف تالميذ ال
لدم المتعمميف، كدراسة رجب  في تنمية التفكير الرياضينتائجيا فاعمية شبكة االنترنت 

التي أثبتت نتائجيا فاعمية في تنمية التفكير االبتكارم مف خالؿ استخداـ  (1003) المييي
 االلكتركني.  المستحدثات التكنكلكجية بما فييا التعمـ

كقد يرجع نجاح البرنامج المقترح في التربية الفنية باستخداـ التعمـ االلكتركني في تنمية     
 التفكير البصرم لدم طالبات مجمكعة البحث لعدة أسباب منيا التالي: 

تكفير البرنامج االلكتركني المقترح لعدد كبير مف الرسكمات التخطيطية كالرمكز كالصكر  -
ؿ في مجمميا أدكات التفكير البصرم ، مما يؤكد عمي ارتباط ىذه األدكات التي تشك

 بميارات التفكير البصرم.
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تكفير البرنامج المقترح لقدر كبير مف المعرفة مف خالؿ مكاقع متعددة في نفس  -
المكضكع ، كتقديـ المعمكمات كتكرارىا كفقا لرغبة المتعممة ، كتزكيدىا بتغذية راجعة 

 عمي تحديد كضعيا كالتكجو بيا نحك تحقيؽ ىدفيا.فكرية تعينيا 

منح الحرية لممتعممة في التحكـ في سرعة تدفؽ المعمكمات التي يتضمنيا البرنامج  -
المقترح خالؿ تفعيؿ مجمكعة مف الحكاس كتسمسؿ المحتكم كالكضكح في صياغة 

 عباراتو. 

يب، كالمحافظة عمي تفاعؿ المتعممة مع البرنامج االلكتركني المقترح بأفضؿ األسال -
راحتيا النفسية ، كالعمؿ عمي تكفير عنصر الجذب كالتشكيؽ مف خالؿ تكفير العديد مف 

 ألكاف المثيرات الحركية، كمراعاة الفركؽ الفردية.

كىكذا مف خالؿ اختبار صحة الفرض الثالث مف فركض البحث أمكف الجابة عف      
 علي:الضؤال الجالح مً أصئلة البشح والذي ييص 

ما أثر برنامج مقترح في التربية الفنية باستخداـ التعمـ اللكتركني عمي تنمية   
التفكير البصرم لدم طالبات الفرقة األكلي شعبة الطفكلة بكمية التربية جامعة 

 بسكىاج ؟  
 اختبار صشة الفزض الزابع مً فزوض البشح:

القة ذات داللة إحصائية بيف نص الفرض الرابع مف فركض البحث عمى أنو "تكجد ع      
متكسطي درجات طالبات مجمكعة البحث في التطبيؽ البعدم الختبار التحصيؿ المعرفي 

 كدرجاتيف في مقياس التفكير البصرم."
 كلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ عمؿ التالي:     

رصد درجات طالبات مجمكعة البحث في االختبار التحصيمي كمقياس التفكير  -
 عد تطبيؽ التجربة.البصرم ب

حساب معامؿ االرتباط بيرسكف بيف المتكسطات، لمكشؼ عف داللة العالقة بيف  -
متكسطي درجات طالبات مجمكعة البحث في مقياس التفكير البصرم كاختبار 

 التحصيؿ المعرفي.

بيف  إحصائيا(، كىذا يدؿ عمي كجكد عالقة دالة 78,0كقد كانت قيمة معامؿ االرتباط )    
ي الدرجات التي حصمف عمييا طالبات مجمكعة البحث في التطبيؽ البعدم الختبار متكسط
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التحصيؿ المعرفي، كمقياس التفكير البصرم ، مما يدؿ عمي أف الزيادة في متكسط درجاتيف 
في اختبار التحصيؿ المعرفي يؤدم إلي زيادة في متكسط درجاتيف في مقياس التفكير 

ط درجات طالبات مجمكعة البحث في مقياس التفكير البصرم البصرم ، كأف الزيادة في متكس
يؤدم إلي زيادة في متكسط درجاتيف في اختبار التحصيؿ المعرفي، كعمي ذلؾ يقبؿ الفرض 

 الرابع مف فركض البحث.
 حتليل وتفضري ىتائر الفزض الزابع  مً فزوض البشح:

البحث في مقياس  بمغت قيمة معامؿ االرتباط بيف متكسطي درجات طالبات مجمكعة
( كىذه عالقة دالة إحصائيا، كتتفؽ ىذه 78,0التفكير البصرم كاختبار التحصيؿ المعرفي)
ـ( في أنو كمما زاد التفكير البصرم لدم 1006النتيجة مع أكضحتو دراسة حسف ميدم)

 المتعمميف كمما زادت قدرتيف عمي التحصيؿ المعرفي، كالعكس.
كصؿ إلييا البحث الحالي مف صحة الفرض الرابع مف ك قد ترجع ىذه النتيجة التي ت 

 فركض البحث إلي:
قدرة البرنامج المقترح في التربية الفنية باستخداـ التعمـ االلكتركني عمي تنمية  -

 التفكير البصرم كالتحصيؿ المعرفي لدم طالبات مجمكعة البحث.

يتالءـ كسرعة تعمـ كؿ  بيئة التعمـ االلكتركني التي تعتمد عمي تفريد التعمـ بما يجعمو -
 طالبة، ككذا إتاحة الفرصة لعادة الدراسة ليا في أم كقت تشاء. 

تاحتو  - تقديـ البرنامج االلكتركني المقترح بشكؿ مشكؽ كمحبب إلي نفس الطالبة ، كا 
لمعديد مف المعمكمات الجديدة كالجذابة، كىذا يتناسب مع تعميـ التفكير الذم يحتاج 

  تعمميف.إلي إثارة قدرات الم
كىكذا مف خالؿ اختبار صحة الفرض الرابع مف فركض البحث أمكف الجابة عف السؤاؿ       

 الرابع مف أسئمة البحث كالذم ينص عمي:
ىؿ تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف درجات التطبيؽ البعدم لطالبات مجمكعة      

 صرم ؟ البحث في اختبار التحصيؿ المعرفي، ك مقياس التفكير الب
 اختبار صشة الفزض اخلامط مً فزوض البشح:

نص الفرض الخامس مف فركض البحث عمى أف "لمبرنامج المقترح فعالية بنسبة 
 لقياس الفعالية".  "Blake"( مقاسة بمعادلة بميؾ 2.1كسب معدؿ ال تقؿ عف )
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 كلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ عمؿ التالي:     
جمكعة البحث فى التطبيقيف القبمى الختبار حساب متكسطات درجات طالبات م -

 التحصيؿ المعرفي. 
حساب متكسطات درجات طالبات مجمكعة البحث فى التطبيقيف القبمى كالبعدل  -

 لمقياس التفكير البصرم.

لنسب  "Blake"حساب مدل فعالية البرنامج المقترح باستخداـ معادلة بميؾ  -
 المعدؿ لقياس فعالية البرنامج.( نسب الكسب 6كيكضح جدكؿ )   الكسب المعدؿ.

 (6جدكؿ )
 نسب الكسب المعدؿ لقياس فعالية البرنامج

 أداة القياس ـ
متكسط 
التطبيؽ 
 القبمي

متكسط 
 التطبيؽ البعدل

النياية 
 العظمى

نسب الكسب 
 المعدؿ

2 
1 

 اختبار التحصيؿ المعرفي
 مقياس التفكير البصرم

8.39 
24.52 

29.19 
40.01 
 

54 
40 
 

2.37 
2.35 

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف نسب الكسب المعدؿ في كؿ مف اختبار التحصيؿ      
( كىذه النسب 2.37،2.35المعرفي، كمقياس التفكير البصرم كانت عمى الترتيب )

( التي حددىا بميؾ لمفعالية، مما يؤكد ىذا فعالية البرنامج المقترح 2.1أعمى مف )
 رض الخامس مف فركض البحث. في تحقيؽ أىدافو، كبذلؾ تتحقؽ صحة الف
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 :حتليل وتفضري ىتائر الفزض اخلامط مً فزوض البشح

مف نتائج الكسب المعدؿ السابؽ ذكرىا يتضح أف ىناؾ فعالية لمبرنامج المقترح      
في تحقيؽ أىدافو، كبذلؾ يككف  -في التربية الفنية باستخداـ التعمـ االلكتركني –

 ة في البحث الحالي. البرنامج المقترح قد حقؽ فعالي
كقد يرجع نجاح البرنامج المقترح في تحقيؽ فعالية في البحث الحالي لعدة أسباب 

 منيا التالي: 
 مراعاة البرنامج لحاجات طالبات مجمكعة البحث النفسية كاالنفعالية كالفنية. -

صياغة األىداؼ الخاصة بالبرنامج المقترح ، كعرضيا في كؿ درس بصكرة سمككية  -
إلي سعي الطالبات لتحقيقيا كالكصكؿ إلييا بصكرة مباشرة مف خالؿ التعمـ  ؛ أدم

 االلكتركني.

استخداـ التعمـ االلكتركني في تدريس البرنامج المقترح أدل إلى إتاحة الفرص  -
لمتفاعؿ اليجابي بيف الطالبات مف خالؿ شبكة االنترنت مما ساعد عمى  زيادة 

 ر البصرم لدييف.  التحصيؿ المعرفي ك تنمية  التفكي

احتكاء البرنامج عمى بعض الرسـك كالصكر كعرضو بشكؿ جذاب أدل إلى تشكيؽ  -
 الطالبات أثناء دراسة البرنامج المقترح. 

ما يكفره التعمـ االلكتركني مف صفة التفريد في التعم ـ بما يجعمو يتالءـ كسرعة تعمـ  -
طالع عمي مكاقع متعددة في كؿ طالبة ، ككذا إتاحة الفرصة لعادة الدراسة ، كاال

نفس المكضكع أدم إلي تنمية التفكير البصرم كزيادة التحصيؿ المعرفي لدم طالبات 
 مجمكعة البحث. 

كىكذا مف خالؿ اختبار صحة الفرض الخامس مف فركض البحث أمكف الجابة عف 
 السؤاؿ الخامس مف أسئمة البحث كالذم ينص عمى: 

ج المقترح في التربية الفنية باستخداـ التعمـ االلكتركني في زيادة ما مدل فعالية البرنام      
التحصيؿ المعرفي ، ك تنمية التفكير البصرم لدم طالبات الفرقة األكلي شعبة الطفكلة بكمية 

 التربية جامعة بسكىاج ؟
كفى ضكء النتائج السابقة تكصؿ البحث الحالي إلى أف البرنامج المقترح في     
 نية باستخداـ التعمـ االلكتركني قد أسيـ في : التربية الف
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زيادة التحصيؿ المعرفي ، ك تنمية التفكير البصرم لدم طالبات الفرقة األكلي شعبة 
 الطفكلة بكمية التربية جامعة بسكىاج.

 توصيات البشح والبشوخ املكرتسة: 

 التوصيات: ( أ

 نيا:في ضكء نتائج البحث الحالي يمكف تقديـ بعض التكصيات م     
االىتمػػاـ بتػػدريس بػػرامج التربيػػة الفنيػػة لطػػالب كميػػة التربيػػة بشػػعبيـ المختمفػػة لالرتقػػاء  -

 بمستكم تفكيرىـ البصرم.

تقػػػديـ بػػػرامج إلكتركنيػػػة بمكضػػػكعات مختمفػػػة تنمػػػي التفكيػػػر بأشػػػكالو المختمفػػػة لطػػػالب  -
 الجامعات.

ؿ التفكيػر لػدم طػالب االىتماـ بالبرامج الفنية التي تنمي التفكير البصرم كغيره مػف أشػكا -
 التعميـ العاـ.

تكعية طالبات كمية التربية شعبة الطفكلة بأىمية مقررات التربية الفنية بجكانبيػا النظريػة  -
 كالعممية في حياتيف اليكمية كالعممية. 

عمؿ برامج تدريبية لطالب كمية التربية خاصة طالب الشعب التػي ال تػدرس مقػررات فنيػة  -
 التفكير البصرم لدل ىؤالء الطالب.  يككف اليدؼ منيا تنمية

ضػػركرة تضػػميف مقػػررات الشػػعب العامػػة بكميػػات التربيػػة لمقػػرر لمتربيػػة الفينػػة كذلػػؾ ألنػػو  -
 مادة أساسية تنمى الذكؽ كترتقي بالناحية الجمالية كالفكرية لمطالب/ المعمـ.

 تػػدريب طػػالب كميػػة التربيػػة بسػػكىاج بجميػػع الشػػعب عمػػى ممارسػػة بعػػض األنشػػطة التػػي -
 تكسبيـ عناصر كمقكمات العمؿ الفني كذلؾ مف خالؿ األنشطة الفنية كالمعسكرات. 

ضػػركرة تػػكفير المكاقػػؼ كالخبػػرات التػػي تثيػػر اىتمػػاـ كتفكيػػر الطػػالب كتسػػاعدىـ عمػػى  -
 اكتساب عناصر كمقكمات العمؿ الفني.
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 البشوخ املكرتسة: ( ب

 منيا: في ضكء نتائج البحث الحالي يمكف تقديـ بعض المقترحات      
فعالية برنامج مقترح في أسس التصميـ الفني باستخداـ التعمـ االلكتركني عمى  -

 التعبير الفني كتنمية بعض ميارات الرسـ لدل طالب كمية التربية الفنية.

برنامج مقترح في التربية الفنية باستخداـ التعمـ االلكتركني كأثره عمى تنمية الميارات  -
 لبيئة لدل طالبات شعبة "الطفكلة".الحياتية كالكعي بجماليات ا

صدار الحكـ الجمالي لدل طالب كمية التربية  - دراسة العالقة بيف التفكير البصرم كا 
 شعبة "التعميـ األساسي" .

استخداـ شبكات االنترنت في تدريس مقرر الميارات الفنية كاليدكية كأثره عمى تنمية  -
 الطفكلة" .البداع الفني لدل طالبات كمية التربية شعبة "

 استخداـ التعمـ االلكتركني كأثره في تحقيؽ بعض أىداؼ التربية الفنية. -
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 news_e_learn.asp/http://www.Jeddahedu.gov.sa      

 ـ  13/3/1008تاريخ الدخكؿ                  
عمادة  :الرياض.التربية الفنية مدخميا كتاريخيا كفمسفتيا (.1020.) محمد عبد المجيد فضؿ -48

 .شئكف المكتبات 

 القاىرة : مطبعة المكسكي .  . الفف كالتصميـ (.2994.)محمد عبد النعـ زكي -49

 . القاىرة : عالـ الكتاب . أسرار الفف التشكيمي (.2980.)محمكد البسيكني -50

ىػػػداؼ السػػػمككية عمػػػي تحصػػػيميـ ثػػػر تزكيػػػد التالميػػػذ باألأ (.2999.)مػػػد حسػػػف محمػػػكد مح -52
جامعػة .مجمػة كميػة التربيػة  .الدراسي كاحتفاظيـ في مادة الرياضيات لمصػؼ األكؿ المتكسػط 

 . يناير. (25)العدد  الجزء األكؿ .. أسيكط 

لبصػرم لػػدم "برنػامج مقتػرح فػػي الرياضػيات لتنميػة التفكيػػر ا .(1002) .محمػد حسػػفمديحػو  -51
المػؤتمر العممػي السنكم"الرياضػيات المدرسػية :معػايير التمميذ األصـ فػي المرحمػة االبتدائيػة"، 

المجمػد األكؿ،  .كمية التربية بعيف شمس: الجمعية المصػرية لتربكيػات الرياضػيات .كمستكيات
 فبراير.

 فػػركعة الخػػداع البصػػرم كفػػرع مػػف ي" أسػػس التصػػميـ كخاصػػ (.2995.) منػػي ، محمػػد أنػػكر -53
رسػػالة دكتػػكراه كميػػة  صػػميمات أقمشػػة السػػتائر".كأثػػره فػػي تطػػكير الحػػؿ التشػػكيمي لت التصػػميـ

 .  لفنكف التطبيقية ، جامعة حمكافا

"فاعميػة مكقػع الكتركنػي عمػي التفكيػر . (1006) .نائمة نجيػب الخزنػدار، حسػف ربحػي ميػدم -54
 .بيػػة بجامعػػة األقصػػػى"المنظػػكمي فػػي الكسػػائط المتعػػددة لػػدم طالبػػات كميػػة التر  البصػػرم ك

يكليػك،  16-15في الفترة  .مناىج التعميـ كبناء النساف العربي:المؤتمر العممي الثامف عشر
 المجمد الثاني، كمية التربية بجامعة عيف شمس:الجمعية المصرية لممناىج كطرؽ التدريس.

يني لكتركنػػػي مقتػػػرح لتنميػػػة التسػػػامح الػػػدإبرنػػػامج " (.1023.)لػػػرحمفىػػػدم مصػػػطفي عبػػػد ا -55
المجمػد  .جامعػة بنيػا  .مجمة كميػة التربيػة".كالمفاىيـ الدينية لدم الطالب معممي المغة العربية
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