
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تاراهم  ةيمنتل ةينفلا ةيبرتلا يف حرتقم يبوساح جمانرب
  يئادتبالا سداسلا فصلا بالط ىدل ينفلا ريبعتلا

  قدم هذا البحث استكماالً ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف التربية
  )ختصص املناهج وطرق التدريس العامة(

  
  
  

  :إعداد
  زهراينالالطجمان حممد مبارك  عبداهللا   

  
  

  :املشرف  
  حممد حممد عبداهلادي بدوي. د   
  أستاذ تكنولوجيا التعليم املساعد   

  
  

  م ٢٠١٠/هـ  ١٤٣١
  
  

  

  
  ـيــوزارة التعليم العـالـ

  ـدـجامعة الملك خـال
  عمادة الدراسات العليا

   ةـة التربيــــــكليــــ  
 قسم المناهج وطرق التدريـس     
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م اِهللابِس الرحمنِ الريمِح  
  

                           "   وقُلِ اعملُواْ فَسيرى اللّه عملَكُم ورسولُه والْمؤمنونَ"

  سورة التوبة )١٠٥(ة يآ
  

" هلَيع ي إِالَّ بِاللّهيقفوا تمو تطَعتا اسم الَحإِالَّ اِإلص إِنْ أُرِيد
أُنِيب هإِلَيو كَّلْتوت"   

  هودسورة  )٨٨( آية
  

                                           قدص اللَّه العمظي  
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  :باللغة العربية ملخص البحث
  .جامعة امللك خالد: اجلامعة

  .كلية التربية: الكلية املاحنة
  .املناهج وطرق التدريس: القسم العلمي

  .املناهج وطرق التدريس العامة: التخصص
 فطالب الص مهارات التعبري الفين لدى برنامج حاسويب مقترح يف التربية الفنية لتنمية :عنوان البحث

  .السادس االبتدائي
  .عبداهللا حممد مبارك الطجمان الزهراين :سم الباحثا

  .حممد حممد عبداهلادي بدوي. د:اسم املشرف
  .املاجستري: الدرجة العلمية
  .هـ١٤٣١/ ٧ /٢٢ :املنحوتاريخ املناقشة 

  امللخص
هدف هذا البحث إىل تعرف أهم مهارات التعبري الفين يف التربية الفنية املناسبة لطالب الصف 

وإعداد برنامج حاسويب مقترح يف التربية الفنية لتنمية مهارات التعبري الفين لدى طالب ، االبتدائي السادس
وتعرف أثر استخدام الربنامج احلاسويب املقترح يف التربية الفنية على تنمية ، الصف السادس االبتدائي

 .مهارات التعبري الفين لدى طالب الصف السادس االبتدائي
) ٣٨(على عينة من طالب الصف السادس االبتدائي بلغ عددهم ، ملنهج التجرييبواتبع البحث ا

) ١٩(اموعة التجريبية درست باستخدام الربنامج احلاسويب وعددها : مت تقسيمهم إىل جمموعتني، طالباً
ة وفق برنامج مت تطبيق التجربو، طالباً) ١٩(بينما اموعة الضابطة درست بالطريقة املعتادة وعددها ، طالباً

وقام الباحث ، بعدما مت حتديد مهارات التعبري الفين املناسبة لعينة البحث، حاسويب مقترح من إعداد الباحث
  .بإعداد مقياس مهارات التعبري الفين
وجدت فروق دالة إحصائياً بني اموعة التجريبية والضابطة يف املهارات وأظهرت نتائج البحث بأنه 

كان للربنامج احلاسويب املقترح فاعلية عالية ناجتة عن أثر كبري يف تنمية  ،موعة التجريبيةلصاحل ا، الست
  . مهارات التعبري الفين لدى طالب الصف السادس االبتدائي

االستفادة من الربنامج احلاسويب املقترح يف : وأوصى البحث يف ضوء نتائجه بعدد من التوصيات منها
واستخدام احلاسب اآليل وسيلة مساعدة يف تدريس التربية الفنية ،  لدى الطالبتنمية مهارات التعبري الفين

إجراء دورات تدريبية ملعلمي التربية الفنية على كيفية استخدام برامج ، يف مجيع مراحل التعليم العام
  .احلاسب التعليمية لتنمية مهارات الطالب يف جماالت التربية الفنية املختلفة
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Abstract  

       This Research aimed to identifying the most important skills of artistic 
expression in art education which are necessary for the sixth grade 
elementary students.The preparation of a proposed computer program in the 
art education for the development of artistic expression skills among  
students in sixth grade, and identifying the effect of the proposed program 
on developing the artistic expression skills of the sixth grade primary 
students. 
       The experimental method was adopted in this research on a sample of 
(38) students. Which are divided to two groups: the  experimental group 
contains (19) student, was taught by the computer program while the control 
group, its number was (19) students, was taught by the tradi onal way.  
The experiment  was applied according to the computer program suggested 
by the researcher after determining  the  appropriate artistic skills to the 
research sample. The researcher prepared the measurement of the artistic 
expression skills.  
        Search results: Found statistically significant differences between the 
experimental group and control group in the six skills for the benefit of the 
experimental group. The proposed  program software has high-efficiency 
resulting from the significant impact on the development of skills of artistic 
expression among students in sixth grade. 
         The search made a number of recommendations in the light of  its 
results including: the utilization of computer program  suggested in 
developing the students' skills of  artistic expression , the usage of computer 
as a helping means in teaching Art Education in all general  teaching stages, 
and making training courses for education arts' teachers  in the manner of 
using educational computer programs to develop the students' skills in the 
various fields of Art Education.   
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  :اإلهداء

  
 ماهيوشجعين عل، علم واملعرفةلإىل والدي الفاضل الذي غرس يف نفسي حب ا

  ...... أمده اهللا بالصحة والعافية، زمين بالدعاءوال، منذ الصغر

واليت ، واسكنها فسيح جناته ،إىل روح أمي الطاهرة تغمدها اهللا بواسع رمحته
  ......وأهلمين الصرب يف فقدهامنذ رحيلها غفر اهللا هلا  مل تغادر صورا خميليت

ضحت وصربت ووفرت يل األجواء واليت ، ورفيقة دريب، شريكة حيايتإىل 
  ....... املخلصةزوجيت  ،بربنامج املاجستري قبويلاملناسبة منذ 

فقدوا الشيء الكثري من  الذين) لني، وسن، حممد(وفلذات كبدي  أحبائيإىل 
  .......  عيين ماقر اهللا ، حرية األطفال أثناء دراسيت

 يتمن أخو، إىل الذين وقفوا جبواري ميدونين بعوم وتأييدهم وشجعوين
  ........  وأصدقائي املخلصني، الفضالء أقاريبو، األعزاء

  
  
  
  

  

 ھـ
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  :الشكر والعرفان 
والشكر له على عظيم كرمه وامتنانه الذي وفقين ، احلمد هللا الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما مل يعلم

وعلى آله   والصالة والسالم على اهلادي البشري والسراج املنري سيدناً ونبياً حممد، از هذا البحثالجن
  :وبعد ،وصحبه أمجعني
  :قال عز وجل

 "و اهضرحاً تاللَ صمأَنْ أَعو يداللَى وعو لَيع تمعي أَنالَّت كتمنِع كُرنِي أَنْ أَشزِعأَو بلْنِي أَرخد
نيحالالص كادبي عف كتمح١٩(آية  النملسورة "   بِر(.  

أتوجه بالشكر لكل من ساعدين وشجعين ، عرفاناً باملعروف واجلميلو، الفضل أهل إىلورداً للفضل 
ج القائمني على برنام من، بصورة مباشرة أو غري مباشرة، وأرشدين إىل الطريق الصحيح يف سري هذا البحث

  .جبامعة امللك خالد، خاصة أساتذة قسم املناهج وطرق التدريسو ،املاجستري بكلية التربية عامة
لتفضله باإلشراف على هذا ، عبداهلادي بدويحممد حممد / خبالص شكري لسعادة الدكتور وأتوجه
ين صادق فله م، حىت خرج هذا البحث بأفضل صورة،ووقته الشيء الكثري هوالذي أعطاين من فكر، البحث

  .الدعاء مبوفور الصحة والعافية والعطاء الدائم املستمر
. عبداهللا بن ظافر الشهري/ األستاذ الدكتوروأتوجه بالشكر والعرفان ألعضاء جلنة املناقشة سعادة 

مناقشاً  ،رئيس قسم املناهج وطرق التدريس جبامعة امللك سعود، أستاذ املناهج وطرق تدريس التربية الفنية
ووكيل  ،شاركملأستاذ املناهج وتكنولوجيا التعليم ا. بن سعد العمريعبداهللا / وسعادة الدكتور، خارجياً

  .لتفضلهما بقبول مناقشة هذا البحث، مناقشاً داخلياً، األكادميية جبامعة امللك خالدن كلية التربية للشئو
ار البحث بصور علمية وذلك إلظه، ألدوات البحث اليت عرضت عليهمكما اشكر األساتذة احملكمني 

  .أو جامعة أم القرى، أو جامعة امللك سعود، سواء من أعضاء هيئة التدريس جبامعة امللك خالد، مقننة
حممد حسن آل / والدكتور، ظافر فراج الشهري/ الدكتور :كما أتقدم بالشكر اخلاص إىل كل من

، ناجح حممد حسن/ والدكتور ،يدعبدا محد صادقأ/ والدكتور، أمحد جابر السيد/ والدكتور، سفران
الذين لت على أيديهم أعذب ، قماش علي آل قماش/ طالب الدكتوراهو ،حسن أمحد مسلم/ والدكتور

   .طيلة إعداد هذا البحث ةسانداملو ،واملعلومة ،والتوجيه ،علي بالنصيحة اومل يبخلو، العلم
/ واألستاذ، عبدايد محروش/ دة الدكتورولن أنسى أن أتقدم بعظيم الشكر وبالغ االمتنان إىل سعا

علي الصغري / إىل سعادة الدكتورو ،ملا قاما به من جهد يف املراجعة اللغوية للبحث، عبدالعزيز االمحري
 ةعلى ما قدمه من مساعدعبدالسالم السيد عبدالدامي / وكذلك سعادة الدكتور ،ملراجعته اللغة اإلجنليزية

شعبان االمحري ملساعدما / واألستاذ، حممد عبيد/ واألستاذ، إلحصائي للبحثباجلانب ا جلية فيما يتعلق
  .ومتعهم بالصحة والسالمة، اهللا خري اجلزاء فجزاهم، املستمرة للشئون اإلدارية

، ولكل من وقف جبواري مشجعاً ومرشداً وموجهاً، وختاماً خالص الشكر والدعاء ملن سبق ذكرهم
  .مد هللا رب العاملنياحل وآخر دعونا أن، وجيزيهم عين خري اجلزاء، حسنام أن جيعل اهللا ذلك يف موازين
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  فهرس حمتويات البحث

  الصفحة  املوضوع
  ل  –أ   الصفحات التمهيدية

  ج  .ملخص البحث باللغة العربية
  د  .ملخص البحث باللغة اإلجنليزية

  هـ  اإلهداء
  و  .الشكر والعرفان

  ل -ز  .فهرس حمتويات البحث
  ي  .األشكال فهرس

  ك  .فهرس اجلداول
  ل  .فهرس املالحق

  ٨ – ١  البحثإىل مدخل : الفصل األول
  ٢ .مقدمة

  ٥ .مشكلة البحث
  ٦ .أسئلة البحث

  ٦ .أهداف البحث
  ٦ .أمهية البحث

  ٦ .حدود البحث
  ٧ .مصطلحات البحث

  ٥٢ -٩  اإلطار النظري: الفصل الثاين
  ١٠  .مقدمة

  ١٠  .اآليل وتطبيقاته يف العملية التعليمية احلاسب: املبحث األول 
  ١١  .مربرات استخدام احلاسب اآليل يف العملية التربوية

  ١٢  .يف العملية التربوية اآليل مميزات استخدام احلاسب
  ١٤   .جماالت استخدام احلاسب اآليل يف العملية التعليمية

  ١٩  .التعليميةاحلاسب اآليل أمهية برامج 
  ١٩  .يف التعليم م برامج احلاسب اآليلمزايا استخدا
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  الصفحة  املوضوع
  ٢١  .خصائص برامج احلاسب اآليل التعليمية

  ٢٢  .تصميم برامج احلاسب اآليل التعليمية
  ٢٢  .معايري جيب مراعاا عند تصميم برامج  احلاسب اآليل التعليمية

  ٢٣  .مراحل إعداد الربنامج احلاسويب
  ٢٨  .التربية الفنيةيف  احلاسب اآليل

  ٣٠  .سس التربوية الستخدام احلاسب اآليل يف التربية الفنيةاأل
  ٣١  .أهداف استخدام احلاسب اآليل يف التربية الفنية

  ٣٢  .أمهية احلاسب اآليل يف التربية الفنية
  ٣٣  .مميزات احلاسب اآليل يف التربية الفنية

  ٣٤  .مربرات استخدام احلاسب اآليل يف التربية الفنية
  ٣٦  .التعبري الفينمهارات  :يناملبحث الثا

  ٣٦  .مقدمة
  ٣٦  .مفهوم املهارة

  ٣٧  .مكونات املهارة
  ٣٧  .خصائص املهارة

  ٣٨  .ارةهتصنيف امل
  ٣٩  .مراحل تعلم املهارة
  ٤٠  .تقومي تعلم املهارة

  ٤١  .التعبري الفينمفهوم 
  ٤٣  .نظريات رسوم األطفال يف التعبري الفين

  ٤٤  .أهداف التعبري الفين
  ٤٦  .أمهية التعبري الفين
  ٤٧  .أنواع التعبري الفين

  ٤٧  .سنة )١٣  -١١(مرحلة منو الرسوم التعبريية لألطفال من سن 
  ٤٨  .خصائص التعبريات الفنية هلذه املرحلة

  ٤٩  .مهارات التعبري الفين
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  الصفحة  املوضوع
  ٥٢  .دور املعلم يف تنمية مهارات التعبري الفين
  ٦٨ – ٥٣  الدراسات السابقة: الفصل الثالث

  ٥٤  .مقدمة
  ٦٢- ٥٤  .الدراسات اليت تناولت استخدام احلاسب اآليل يف التربية الفنية: احملور األول

  ٦٠  .تعليق على دراسات هذا احملور
  ٦٢  .نواحي االستفادة من دراسات هذا احملور

  ٦٨- ٦٣  .الدراسات اليت تناولت التعبري الفين: احملور الثاين
  ٦٦  .ورتعليق على دراسات هذا احمل

  ٦٨  .نواحي االستفادة من دراسات هذا احملور
  ٦٨  .تعليق عام على الدراسات السابقة

  ٩١ – ٦٩  إجراءات البحث: الفصل الرابع
  ٧٠ .مقدمة

  ٧٠ .إعداد قائمة مبهارات التعبري الفين
  ٧١ .إعداد الربنامج احلاسويب التعليمي

  ٨٧  .التصميم التجرييب للبحث
  ٨٨  .حثعينة البجمتمع و

  ٨٨  .أداة البحث
  ٩٠  .تطبيق جتربة البحث

  ٩١  .أساليب املعاجلة اإلحصائية
  ١٠٣ - ٩٢  نتائج البحث وتفسريها: الفصل اخلامس

  ٩٣  .مقدمة
  ٩٣  .وتفسريهاومناقشتها عرض نتائج البحث 

  ٩٣ .اإلحصاء الوصفي
  ٩٦  .لبحثاإلجابة عن أسئلة ا

  ٩٦ .النتائج املتعلقة بالسؤال األول
  ٩٦ .النتائج املتعلقة بالسؤال الثاين
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  الصفحة  املوضوع
  ٩٦ . النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث
  ١٠١ .تفسري نتائج البحث ومناقشتها

  ١٠٦ – ١٠٤  ملخص نتائج البحث :الفصل السادس
  ١٠٥  .ملخص نتائج البحث

  ١٠٥  .التوصيات
  ١٠٦  .املقترحات املستقبلية

  ١١٤ – ١٠٧  قائمة املراجع
  ١٠٨  .ةاملراجع العربي

  ١١٤  .املراجع األجنبية
  

 فهرس األشكال

  الصفحة  عنوان الشكل  الرقم
  ١٤  .جماالت استخدام احلاسب اآليل يف التعليم  ١
  ٢٢  .معايري تصميم الربامج التعليمية  ٢
  ٢٣  .)Boyle ،1997( بويلمنوذج   ٣
  ٢٣  .)٢٠٠٢، سالمة(منوذج   ٤
  ٢٤  .)٢٠٠٣ ،الفار(منوذج   ٥
  ٢٥  .)٢٠٠٩ ،والباتع واىلعبدامل(منوذج   ٦
  ٤٠  .منوذج تعلم املهارة  ٧
  ٤٢  .مستويات التعبري اإلنساين  ٨
  ٥١  .مستويات مهارات التعبري الفين  ٩
  ٧٨  .لوحة مسارية توضح كيفية السري يف تعلم الدرس  ١٠
  ٧٩  .شاشة البداية يف الربنامج احلاسويب  ١١
  ٨٠  .لربنامج احلاسويبلشاشة تسجيل دخول الطالب   ١٢
  ٨٠  .الربنامج احلاسويبشاشة تعليمات   ١٣
  ٨١  .الشاشة الرئيسة يف الربنامج احلاسويب  ١٤



١٢ 

  الصفحة  عنوان الشكل  الرقم
  ٨١  .شة األهداف يف الربنامج احلاسويبشا  ١٥
  ٨٢  .شاشة تنمية املهارات يف الربنامج احلاسويب  ١٦
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  مدخل إىل البحث: الفصل األول
  :مقدمة

تعد التربية الفنية إحدى املواد التربوية اليت تسهم مع بقية املواد الدراسية األخرى يف حتقيق 
 إا ، حيثتنمية الوعي اجلمايل لدى الطالبيف  مهماً ا دوراًكما أن هل، التكامل يف شخصية الطالب

 قصدية، وهي عملية وأنشطته املختلفة، وجماالته، كيليللتربية عن طريق الفن التش كبرياً متثل حموراً
أم تطويراً يف  ،معنوياً داخلياً ، سواء أكان منواًه األفراد للنمو فكرياً ومجالياًيتم عن طريقها توجي

 ماملدركات البصرية مجالياً لينعكس أثرها على الطالب، وهذا اال ال ينمي املهارات أو يقوأشكال 
اإلنسان فنياً، فهي ليست شيئاً ميكن أن نلمسه وإمنا نستدل على على التدريبات فقط، بل تربية 

 هفعاالتتعد وسيلة يعرب ا الطالب عن أفكاره ومشاعره وأحاسيسه وعواطفه وانكما أا ، آثارها
لذا حظيت هذه املادة باهتمام املختصني من خالل إجراء  ؛حول األشياء اخلفية والظاهرة يف بيئته

  . املنهج التربوي مبدارس التعليم العامالدراسات والبحوث املتواصلة إلبراز أمهيتها كعنصر أساسي يف 
قوامها اخلطوط واألشكال عبارة عن لغة  التعبري الفين أحد أدوات التربية الفنية، وهو عتربوي
عن مشاعره  عبريواليت تساعد الطالب على الت، والرموز الشكلية املرئية ،واملساحات ،واأللوان

، وذلك بتشجيعه وإثارة الدافعية لديه مبختلف الوسائط، واإلفصاح عنها بدالً من كبتها، وانفعاالته
  .)٢٠٠١ ،القريطي( عليميةومن خالل إثراء البيئة اليت يعيش فيها أثناء املواقف الت

، التربية الفنية إمناء التعبري الفين لدى الطالب وخاصة طالب املرحلة االبتدائية فان من أهدإو
 أداءن إوغالباً ف، وذلك بتأكيدمها من خالل ممارسة التعبري الفين ،حبيث يربز األسلوب والشخصية

، التعرف على أعمال فنية معينةاليت منها ، لبيئةمثريات ا تسببها ةدوافع داخلي نتيجةالتعبري الفين يتم 
  .)١٩٩٧ ،الغامدي( ي الطالب وتستثري دوافعه للتعبري الفينأو خامات وأدوات تستهو

يستطيع أن يعرب يف  بلاالطف، والشكل ،واللون ،اخلط إمناء التعبري الفين يكون من خالل لغةإن 
كما يستطيع التعبري ، تعبري عنها بالكالم أو الكتابةاألفكار واملعاين اليت ال جييد ال عنصفحة واحدة 

واملدلوالت البصرية اليت ، باستخدام الرموز ،ومدركاته، ورغباته ،ته وأحاسيسهعن خمتلف انفعاال
  .)٢٠٠٠ ،املهنا( يراها من منظوره اخلاص به

 يفحتت مسمى مرحلة التعبري الواقعي  ،سنة )١٣(إىل  )١١(من تصنف املرحلة العمرية و
مرحلة انتقال الطالب من حياة : وهي ،وتعبرياملرسوم الطالب ) Lowenfeld( لونفيلدتصنيف 

أن  على )٢٠٠٢ ،خليفة(نتائج دراسة  ولقد أسفرت، )٢٠٠٦، العتوم( الطفولة إىل حياة الرجولة
ومن ،  الواقعيالتلقائية واحلرية الذاتية وإثارة الدافعية من أهم مميزات التعبري الفين يف مرحلة التعبري

حىت يكون أنه  )Sternberg ،2003( جويوضح سترينرب اخلطورة على منوهم التقليل من شأا،
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 ،ويكتشف، جيربو، يتدرب، يشاهد: أكثر دافعية للتعبري البد للمعلم أن يساعده على أن لطالبا
  .حلريةويعمل ما حيبه بنوع من املتعة وا ،ويصدر قرارات ،ويكون لديه قدرة على التخيل

مما جيب على معلم التربية الفنية العناية ، التعبري الفين هو من أهم ما مييز الطالب يف هذه املرحلةو
تعكس طبيعة الطالب  اًورموز وأشكاالً اًألنه يأخذ صور، به عناية فائقة ودراسته على أكمل وجه

  . )٢٠٠٦ ،العتوم( ومتابعته يف مراحل منوه املختلفة، ودوافعه النفسية
عادات وطرائق  طالبيف املدارس عملية يتلقن فيها ال التعبري الفين اتمهار اخلطأ اعتبار ويعد من

تتأصل يف شخصيته  ،القصد هو أن يكتسب خصاالً نفسية بل ،يدوية يف نسخ الطبيعة واألشكال
  .)١٩٩٢ ،قانصو( ن هذه اخلصال تنمو وتتطور معهإوتصبح من طبائعه األساسية إذ 

على  ،الفنية مل تأخذ وضعها الصحيح متاماً يف التعليم العام باململكة العربية السعودية إن التربية
وهذا ما أظهرته نتائج دراسة ، أا ال تقل شأناً عن غريها من املواد الدراسية األخرىمن الرغم 

كما ، قنيةالعلمية والترتبط بالتطورات يهج التربية الفنية مل منواليت أشارت بأن  )٢٠٠٢ ،الشهري(
وتعتمد يف بناء منهجها وفقاً لألهداف اليت نصتها وزارة املعارف ، أنه ال يوجد كتب مقررة للمادة

مع توجيهات  ،فهي معتمدة يف طرق تدريسها على إمكانات املعلم وقدراته، بدون وجود حمتوى
لية ملنهج يف دراسة حتلي )٢٠٠٣، الشهري وطالب(ولقد أشار  .ونشرات اإلشراف الفين للمادة

عدم وضوح صياغة بعض ، التربية الفنية للمرحلة االبتدائية واملتوسطة باململكة العربية السعودية
ويف هذا إشارة إىل وجود مشكالت . وعدم معاجلة معظم جماالت التربية الفنية، األهداف وتداخلها

  .اومنها تنمية التعبري الفين لدى طالبن، أمام حتقيق أهداف التربية الفنية
  )٢٠٠٥ ،الرويشد( :ما يلي الفين التعبريتعيقهم عن و طالبناتواجه  أهم املشكالت اليتومن 

  .حاسوبية  تعليمية استخدام برامج :مثل ،عدم استخدام املعلم للتقنيات احلديثة يف تعليم الرسم .١
 ،اتهعن ذ بلاتدخل املعلم املباشر يف تعليم الرسم إىل احلد الذي يلغي فيه حرية تعبري الط .٢

وكأا يد  ،بعضها منتكون نتائج الطالب نسخة  ،ويتضح هذا عند زيارة معرض مدرسي
  .واحدة لشخص واحد

االعتماد على الطريقة املعتادة يف التدريس واليت ال تساعد املعلم على تبسيط املادة لتناسب  .٣
  .مستوى الطالب

ة ختضع للتطوير والتجديد املستمر يف وتعترب التربية الفنية كغريها من ااالت املعرفية والتربوي
من  هباعتبار، وذلك باستخدام احلاسب اآليل، حماولة ملواكبة التطورات التقنية واملعرفية املتسارعة

لذا يعد استخدامه ، مستحدثات التقنية اليت تعمل على مساعدة مستخدميه يف تنمية مهارام الفنية
يف ، نظراً للتقدم املعاصر يف إمكانات استخدم احلاسب اآليل، تقبليف التربية الفنية جزءاً مهماً يف املس
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، وسيلة تعليمية مساعدة يف التعليمحيث يعد احلاسب اآليل ، جماالت عديدة داخل التربية الفنية
  .وبناء عليه ميكن اعتباره أداه فاعلة يف تدريس التربية الفنية، والتصميم، والرسم
، يل التعليمية يف التربية الفنية؛ تتيح للطالب ممارسة التفكريإن استخدام برامج احلاسب اآلف

حيث توفر جمموعة ال ائية من األشكال، ، واالكتشاف، وتنمي الدافعية للتعبري الفين، والتجريب
شجع العقل على العمل بطريقة جديدة ت، وواأللوان، كما تعمل على إشباع الرغبة يف اإلبداع

أن هناك حاجة لتغيري بعض  )١٩٩٨ ،النجادي(أوضحت دراسة قد و ،)٢٠٠٠ ،العدوي( مبتكرة
وإدخال بعض األجهزة اليت ، قينوملسايرة التطور الت، طرق تدريس التربية الفنية للزيادة من فاعليتها
وتنمية  الطالبملا له من انعكاس على مستوى  نظراً، تساعد يف عملية التدريس مثل احلاسب اآليل

ةالفني ممهارا.  
د أثبتت نتائج الدراسات واألحباث العلمية أثر استخدام احلاسب اآليل ودوره يف التعليم قو

 ،آل مبارك ؛٢٠٠٧، اجلموعي ؛٢٠٠٨ ،احملمادي( :بصفة عامة والتربية الفنية بصفة خاصة ومنها
 ،الثقة؛ ٢٠٠٢، مزيدهـ؛ ١٤٢٣ ،الشاعرهـ؛ ١٤٢٣، ؛ اجليزاوي٢٠٠٦ ،عبداحلي؛ ٢٠٠٦
حيث توصلت نتائج هذه الدراسات إىل أن استخدام احلاسب اآليل ، )٢٠٠١ ،مبارك؛ ٢٠٠١

ناجتة عن  ،واإلبداع، واملمارسة، واالكتشاف ،جيابية حنو عمليات التجريبإيساعد على إجياد دافعية 
  .األدوات واإلمكانات اليت تتيحها برامج احلاسب اآليل

وحتقق التعليم البصري ، ن طرق التعبري الفينإن برامج احلاسب اآليل تتيح للتربية الفنية أشكاالً م
وتم ، والتكوين، واجلسمي والتخيلي؛ مما تساعد الطالب على أداء عمليات عديدة كالتركيب

 أوصت دراسةوقد ، بتنمية قدرام على تكوينات جديدة وصيغ غري مسبوقة يف جمال التربية الفنية
بضرورة إدخال احلاسب اآليل يف  )٢٠٠٤ ،طوالبة واجليزاوي(ودراسة ، )٢٠٠٦ ،آل مبارك(

، لوقت واجلهد والتكاليف املاديةشجيع الطالب على اإلبداع وتوفري اتدريس التربية الفنية وذلك لت
  .يةئباإلضافة إىل ما يتميز به من التشويق واإلار ألدواته العديدة وحلوله الالا

، نقلة نوعيةدريس التربية الفنية ميثل يتضح أن استخدام احلاسب اآليل يف ت، يف ضوء ما سبقو
لتنمية بعض  والصف السادس خاصة ،لطالب املرحلة االبتدائية عامة تقدمإذ يعد وسيلة عصرية 
احلاجة إىل إحداث تطوير يف طرق تدريس التربية الفنية والبعد عن تضح ت كما.مهارات التعبري الفين

اآليل يف تدريسها مبا يعمل على إثارة الدافعية  وذلك من خالل استخدام احلاسب، الطرق املعتادة
  .ملهارات التعبري الفين لديهم ةو تنمي، للطالب ويوفر مواقف تعليمية أكثر تشويقاً
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  :مشكلة البحث
إال أن واقع تدريس التربية ، تسعى مادة التربية الفنية إىل حتقيق أهداف ذات أمهية تربوية كبرية

مل يواكب )٢٠٠٢، الشهري(اململكة العربية السعودية كما جاء يف دراسة الفنية يف التعليم العام ب
إضافة إىل ، فضالً عن عدم وضوح أهداف تدريس املادة يف التعليم العام، التطورات العلمية والتقنية

مما ينعكس سلباً على النتائج التربوية املنشودة ، عدم وجود كتب مقررة للمادة أسوة ببقية املواد
-١٤٢٨: د الحظ الباحث يف أثناء زياراته لبعض معارض التربية الفنية يف العام الدراسيوق. منها

أن اإلنتاج الفين املعروض من قبل  -رغم ندرا واليت تقام مبراحل التعليم العام - هـ١٤٢٩
  .ومل تتضح فيه بعض مهارات التعبري الفين، الطالب تقليدي

، تربية الفنية من أبرز االجتاهات احلديثة يف هذا االويعد استخدام احلاسب اآليل يف تدريس ال
على ضرورة استخدامه يف تعليم التربية الفنية دف صقل ) Cameron، 2000 (وتؤكد كامريون 
، العدوي(دراسة و ،)٢٠٠٨ ،القباين(دراسة كما أشارت نتائج ، مهارام ةوتنمي، مواهب الطالب

يف تعليم التربية الفنية يؤدي إىل حتسني اجتاهات الطالب حنو  إىل أن استخدام احلاسب اآليل )٢٠٠٠
  .كرب قدر ممكن من املهارات الفنيةأمما يساعدهم على اكتساب ، ويدفعهم إىل التعبري الفين، الرسم

ومن خالل قيام الباحث بزيارات ميدانية للعديد من مدارس املرحلة االبتدائية مبدينة مخيس 
ونادراً ، الحظ أن تدريس مادة التربية الفنية يعتمد على الطرق املعتادة -مقر عمل الباحث -مشيط 

وغالباً ال تساعد تلك الطرق ، ما تستخدم طرق وأساليب حديثة تم بتنمية مهارات التعبري الفين
ومن مث ، مما يؤدي إىل ملل الطالب ونفورهم من دراستها، على حتقيق األهداف املرجوة من املادة

  .التعبري الفين لديهم تدين مستوى
اليت متثلت يف قيام الباحث بتحليل جمموعة من رسومات  ومن خالل الدراسة االستطالعية

تبني أن هناك تدنياً واضحاً يف عدم متلك ، طالب الصف السادس االبتدائي وفقاً ملهارات التعبري الفين
باحث قلة الدراسات اليت تناولت كما الحظ ال،البتدائي ملهارات التعبري الفينطالب الصف السادس ا

مما ، بعض مهارات التعبري الفين لدى طالب املرحلة االبتدائية عامة ةاستخدام احلاسب اآليل يف تنمي
ليقف من خالل التجربة على أثر استخدام احلاسب اآليل يف ، يدعو إىل ضرورة إجراء هذا البحث

  .االبتدائيتنمية مهارات التعبري الفين لدى طالب الصف السادس 
فإن البحث احلايل حياول االستفادة من إمكانات احلاسب اآليل يف تنمية ، وبناء على ما سبق

  .بعض مهارات التعبري الفين لدى طالب املرحلة االبتدائية
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  :البحث أسئلة
  :األسئلة التالية عنحياول البحث احلايل اإلجابة 

 ناسبة لطالب الصف السادس االبتدائي؟ما مهارات التعبري الفين يف التربية الفنية امل .١
ما الربنامج احلاسويب املقترح يف التربية الفنية لتنمية مهارات التعبري الفين لدى طالب الصف  .٢

 ؟السادس االبتدائي
ما أثر الربنامج احلاسويب املقترح يف التربية الفنية على تنمية مهارات التعبري الفين لدى  .٣

  طالب الصف السادس االبتدائي؟

  :أهداف البحث
  :يهدف البحث احلايل إىل

 .تعرف أهم مهارات التعبري الفين يف التربية الفنية املناسبة لطالب الصف السادس االبتدائي .١
إعداد برنامج حاسويب مقترح يف التربية الفنية لتنمية مهارات التعبري الفين لدى طالب  .٢

 .الصف السادس االبتدائي
حلاسويب املقترح يف التربية الفنية على تنمية مهارات التعبري تعرف أثر استخدام الربنامج ا .٣

  .الفين لدى طالب الصف السادس االبتدائي

  :أمهية البحث
  :تتمثل أمهية البحث احلايل فيما يلي

 .من خالل استخدام احلاسب اآليل، حيث يتم تنمية مهارات التعبري الفين لديهم، الطالب .١
م من استخدام احلاسب اآليل يف تنمية مهارات التعبري حيث ميكنه، معلمو التربية الفنية .٢

 .الفين لدى الطالب
مما يدفعهم للتأكيد ، حيث يتم إمدادهم بقائمة مهارات التعبري الفين، املشرفون التربويون .٣

 .على استخدام احلاسب اآليل يف تنمية مهارات التعبري الفين لدى الطالب
    .ية الفنية باستخدام احلاسب اآليلحيث يتم حتسني طرق تدريس الترب، املنهج .٤

  :حدود البحث
  :يقتصر البحث احلايل على احلدود التالية

  .االبتدائية بإحدى مدارس مدينة مخيس مشيطمت تطبيق البحث : احلد املكاين .١
 .عينة من طالب الصف السادس االبتدائي: البشرياحلد  .٢
 .هـ١٤٣١-١٤٣٠:عامالفصل الدراسي األول ل يفجتريب البحث مت  :احلد الزماين .٣
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طالب املناسبة ل التعبري الفين مهاراتبعض يقتصر البحث احلايل على : احلد املوضوعي .٤
، واإلتقان، واملمارسة، والتجريب، واحملاكاة، املالحظة :هي مهارةالسادس والصف 
 .واإلبداع

  :بحثمصطلحات ال
 :الربنامج احلاسويب .١

يات يوفر للمستخدم أشكاالً متعددة من نوع من الربجم"بأنه  )١٩٩، ٢٠٠٠، أمني(ه تعرف
لنسيج من املرئيات والسمعيات ، العرض والتخزين واالسترجاع والبث واملعاجلة اآليات تكنولوجي

  ".الرقمية والتفاعلية عن طريق برامج التأليف
 يتفاعل معه، حسب صيغة أو استراتيجية معينة برنامج معد"بأنه  )٦٤، ٢٠٠٣، مخيس(عرفه و
  ".ن بطريقة معينة للحصول على التعلم املطلوباملتعلمو
واملتبىن من قبل الباحث لتنمية ، الربنامج املصمم بواسطة احلاسب اآليل: إجرائياًعرفه الباحث و

من خالل ما حتويه موضوعات ، بعض مهارات التعبري الفين لدى طالب الصف السادس االبتدائي
 .م وإشرافهحتت متابعة وتوجيه املعل، الربنامج وأنشطته

 : التربية الفنية .٢
هي التربية عن طريق الفن من خالل ممارسة األنشطة الفنية ) "١١، ٢٠٠٦، العتوم(عرفها 

والعلوم التربوية من أهم ، واالستفادة من جماالت العلوم األخرى اليت تعترب الفنون التشكيلية، املختلفة
 ".املصادر الرئيسة هلا

أي ) تربية، فن(التربية الفنية هي مصطلح من عنصرين مها إن ) "٣٥، ١٩٩٩، شوقي(عرفها و
وتستفيد التربية الفنية ، الذي يعد بكل جماالته املختلفة وسائل للتربية الفنية، أا تربية من خالل الفن

  ".وأمناطها التعبريية املتعددة ، واجتاهاا الفكرية املتنوعة، من كل الفنون مبدارسها الفنية املختلفة
بأا مادة دراسية تضم جماالت عديدة كالرسم والتصميم والتعبري : ًإجرائياها الباحث عرفو

يستفيد منها طالب الصف السادس االبتدائي لتنمية مهارم ، الفين والتذوق الفين والزخرفة وغريها
 .يف التعبري الفين من خالل موضوعات الربنامج احلاسويب املقترح

  :املهارة .٣
اكتساب كيفيات وعادات أدائية مفيدة يف ممارسة "على أا  )٨٨، ١٩٩٧ ،الغامدي(عرفها 

  ".الفن وتقديره وتكتسب املهارة بالتدريب واملران حىت يصل الطالب ا إىل درجة من التمكن
القائم على الفهم ملا ، األداء السهل والدقيق"بأا  )٣١، ٢٠٠٣ ،اللقاين واجلمل( اعرفهو

  ".مع توفري الوقت واجلهد والتكاليف، عقلياًيتعلمه اإلنسان حركياً و
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بأا قدرة الطالب على أداء عمل فين تتوفر فيه معايري للمهارة من : إجرائياًويعرفها الباحث 
  .خالل موضوعات الربنامج احلاسويب املقترح لتنمية مهارات التعبري الفين

 :التعبري الفين .٤
كما أنه لغة ، ه الفرد للتعبري عن نفسهما يلجأ إلي"بأنه  )٢٧، ١٩٩٤،عبدالعزيز(عرفه 

  ".ووسيلة ينفس ا من الضغوط اليت يتعرض هلا بصورة طبيعية، يستخدمها إليصال أفكاره للغري
مع ، تفاعل األجهزة الفسيولوجية والسيكولوجية للفرد"بأنه ) ٣٠، ١٩٩٧ ،الغامدي(عرفه و

) وأدوات خامات(ادية مثل األلوان جمموعة من املثريات اليت حتقق التفاعل من خالل وسائط م
  ."وغريها واألشكال

عن أفكاره  عبريهو وسيلة تعبريية يتفاعل معها الطالب ويستخدمها للت: إجرائياعرفه الباحث و
مع مراعاة أسس العمل ، من خالل موضوعات الربنامج احلاسويب املقترح، وإحساسه ومشاعره الذاتية

  .الفين وعناصره
 :فينمهارات التعبري ال .٥

 إجرائيايعرف الباحث مهارات التعبري الفين ، من خالل التعريفات السابقة للمهارة والتعبري الفين
، حيث يستخدمه للتعبري عن أفكاره وانفعاالته، قدرة الطالب على التفاعل مع العمل الفين: بأا

من خالل موضوعات  ،الفيناحملددة يف مقياس مهارات التعبري واملهارات ، واملتوفر فيه معايري املهارة
 .الربنامج احلاسويب املقترح يف التربية الفنية لتنمية مهارات التعبري الفين
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  اإلطار النظري: الفصل الثاين
  :مقدمة

حيث ، يف إطاره النظري ؛ذا البحث شاملة فيما يتعلقيهدف هذا الفصل إىل إعطاء فكرة 
تقنية احلاسب ت التعبري الفين بواسطة استخدام يتعلق بكيفية تنمية مهارا يلقي الضوء على كل ما

الثاين واملبحث  ،وتطبيقاته يف العملية التعليميةاحلاسب اآليل  :املبحث األول :وذلك من خالل، اآليل
  .مبهارات التعبري الفينيتعلق  يتناول كل ما
  :يل وتطبيقاته يف العملية التعليميةاحلاسب اآل: املبحث األول

 التربوية حيث يرفع من مستوى العملية، لحاسب اآليل دور رئيس كتقنية تعليمية مهمةل
زيادة كبرية يف  شهدت العقود الثالثة املاضية، ومع التقدم العلمي والتطور التقين السريع، التعليميةو

كمستحدث تقين يف جمال _اسب اآليل ولقد أحدث دخول احل، استخدام احلاسبات يف التعليم
ويعده البعض مبثابة ثورة على نظم ، دوياً هائالً بني أوساط املربني واملعلمني واملسئولني_ التعليم 

  .وأساليبه القدمية، التعليم التقليدي بكافة صوره
د ويعو، ويف السنوات األخرية بدأ يأخذ احلاسب اآليل مكانة مهمة يف التعليم بكافة مراحله

متعددة الوظائف ، سهلة التداول، رخيصة الثمن، ذلك بدرجة كبرية نتيجة لظهور أجيال جديدة منه
وساعد على منو هذا االجتاه التنبه إىل اإلمكانات الكبرية اليت يوفرها احلاسب اآليل ، والقدرات

  ).٢٠٠٧، سرايا(وإمكانية استخدامه يف جماالت متعددة يف كافة فروع احلياة اإلنسانية 
إىل نقلة نوعية يف مفهوم استخدام احلاسب اآليل يف التعليم  أدتن ظهور احلاسبات الشخصية إ

تكلفة بعقود مضت وال مقارنة ،العام وتطبيقاته؛ فقد أدى صغر حجم اجلهاز إىل خفض سعره
 مما فتح الباب إىل دخول، وظهور الربامج التعليمية سهلت استخدامه، الباهظة يف صيانته وتشغيله

  ).٢٠٠٨ ،فوده( وبذلك أصبح أداة تعليم ووسيلة تعلم ،احلاسب اآليل للعملية التعليمية
وحتديثه ملواجهة متطلبات هذا ، ويعد استخدام احلاسب اآليل يف املدارس جزءاً من تطوير التعليم
لتعليم ومن خالل استخدامه يف ا، العصر الذي يعرف بعصر الثورة التقنية أو عصر االنفجار املعلومايت

  )٢٠٠٧، سرايا: (ميكن حتقيق بعض األهداف من أمهها
التعليمي يف عرض الربامج بصورة أكثر تشويقاً  اآليلاستثمار قدرات وطاقات احلاسب  •

 .من أجل زيادة كفاءة العملية التعليمية، وإثارة
 .تطوير املناهج واملقررات الدراسية مبا يتمشى مع الثورة العلمية والتقنية احلديثة •
 .يف جمال التدريس مبا يضمنه من سرعة ودقة اآليلاالستفادة من قدرات احلاسب  •
 .يف تقدمي الدروس لتسمح للمعلم بالتفرغ ألداء دوره اآليلتوظيف احلاسب  •



٢٤ 

يف تيسري عملية التعليم يف  اآليلإعداد املعلمني وتدريبهم على كيفية استخدام احلاسب  •
  .عليماملدرسة كوسيلة مساعدة على تفريد الت

  )هـ١٤٢٧ ،خالدوسامل و الربيعيودسوقي (: ومنها يف العملية التعليميةدور لحاسب اآليل لو
استخدم احلاسب اآليل كوسيلة مساعدة يف شرح الدروس وتقدميها  :تقدمي املواد الدراسية .١

 .طالبوبذلك يساعد على تسهيل إيصال املعلومات لل، بطرق شيقة وجذابة
احلاسب اآليل عن طريق التدريب والتكرار والتقييم والتقومي يساعد : تنمية املهارات .٢

ورفع مستوى ، وصقل مواهبهم طالبعلى تطوير مهارات ال، والتعزيز وأسلوب احملاكاة
من التعلم الذايت إذ  اًوبذلك حيقق التعليم بواسطة احلاسب اآليل نوع، التحصيل لديهم

  .على معلمه اخلاص به طالبحيصل كل 
بأن احلاسب اآليل يساعد على حتسني العملية التعليمية من خالل ) هـ١٤٢٣( ويذكر اهلدلق

  :جمالني
حتسني األداء يف أجزاء معينة من املقررات الدراسية من خالل استخدام الربامج التعليمية : أوالً

  .املعدة مسبقاً
: ت خاصة مثلبالتركيز على عمليات أساسية ألداء مهارا، تطوير مهارات إدراكية معرفية: ثانيا

 .وحتليلها وتركيبها، ومجع املعلومات، مهارات التفكري
  :عليميةاستخدام احلاسب اآليل يف العملية الت مربرات

الشك أن للحاسب اآليل دوراً مهماً يف خدمة التعليم؛ وهناك العديد من األسباب اليت أدت إىل 
، النوايسة( ؛)٢٠٠٧، ة والسرطاويسعاد: (ومن هذه األسباب ما يلي، ضرورة استخدامه يف التعليم

٢٠٠٧ (  
خذ اإلنسان يبحث عن وسيلة حلفظ املعلومات أ: االنفجار املعريف والتدفق املعلومايت .١

حيث ظهر احلاسب اآليل كأفضل وسيلة تؤدي هذا ، عها عند الضرورةاواسترج، الكثرية
 .الغرض

مما ، عصر هو عصر السرعةوذلك ألن هذا ال: احلاجة إىل السرعة يف احلصول على املعلومات .٢
وكلما كان ذلك      ، جعل اإلنسان حباجة إىل التعامل مع هذا الكم اهلائل من املعلومات

وكان احلاسب اآليل أفضل وسيلة ، يف أسرع وقت وأقل جهد فإنه يقربنا من حتقيق أهدافنا
 .لذلك

حيث يتميز : عقدةاحلاجة إىل املهارة واإلتقان يف أداء األعمال والعمليات الرياضية امل .٣
 .كما يتميز بالقدرة على أداء مجيع أنواع العمليات احلسابية، بالدقة واإلتقاناآليل احلاسب 
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يستطيع أداء أعمال جمموعة كبرية من األيدي  اآليلاحلاسب أن  جند: توفري األيدي العاملة .٤
عها امات واسترجوذلك لسهولة إدخال املعلو، البشرية املاهرة يف األعمال اإلدارية والفنية

 .ومنها ميدان التربية والتعليم، يف كافة امليادين اآليلمن خالل احلاسب 
تسهيل بعض  على اآليل حيث يساعد احلاسب: إجياد حلول ملشكالت صعوبات التعلم .٥

 .األمور أمام هذه الفئة
 .تنمية مهارات حل املشكالت التدريسية والتعلم عن بعد .٦
 .وذلك بتهيئة الطالب لبيئة تتمحور حوهلا التقنيات احلديثة :حتسني فرص العمل املستقبلية .٧
ومجع البيانات وحتليلها ، وحل املشكالت، مثل التفكري: تنمية مهارات معرفية عقلية عليا .٨

 .وتركيبها
 .واالعتماد على الوسائل التقليدية، نقص الوسائل التعليمية احلديثة .٩
 .أو مهارة خاصة لتشغيله واستخدامهال يتطلب معرفة متطورة  اآليلاستخدام احلاسب  .١٠
 .عرض التجارب املخربية وألغراض البحوث العلمية .١١
 .يف ميادين التربية والتعليم :اخنفاض أسعار احلاسبات مقارنة مع فائدا الكبرية .١٢

 :ويضيف الباحث إىل ما سبق املربرات التالية
هارات الفنية بصفة عامة لتنمية امل بالعملية التعليميةاملعاصر ربط املستحدثات التقنية  .١

 .ومبهارات التعبري الفين بصفة خاصة لدى الطالب
العلمي والتقين وفق التقدم ، عامة ومناهج التربية الفنية خاصةتطوير املناهج التعليمية  .٢

 .عاصرامل
ليكون دوره ، عند استخدامه للحاسب اآليل يف العملية التعليمية معلم التربية الفنيةتغيري دور  .٣

 .املواقف التعليمية ءثناأ اًومشرف اًوموجه اًمرشد
 .تقان التعليمإالتعلم الذايت و تعليمه بأسلوب إىل، يف العملية التعليمية طالبتغيري دور ال .٤
 .تطبيق مفهوم التربية الفنية املعاصر باستخدام التقنيات احلديثة املتاحة .٥

  :عليميةيف العملية التاآليل احلاسب استخدام مميزات 
حلاسب اآليل بالعديد من اإلمكانات اليت جعلت منه أداة تنافس العديد من الوسائط ميتاز ا

، وتركز على نشاط الطالب، ملا ميتاز به من منهجية تتجاوز الفروقات الفردية، التعليمية األخرى
ت ودجمها يف العديد من االستراجتيا، وذلك باعتباره أداة من السهل االستعانة ا، وتكيفه إجيابياً

  .التقليدية لتطويرها وزيادة كفاءا
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مميزات استخدام احلاسب اآليل يف العملية عدداً من ) ٢٠٠٦(؛ وسالمة )٢٠٠٨(ذكر نبهان و
 : كما يليالتعليمية 

ألنه يوفر بيئة تفاعلية يكون فيها الطالب ، يسهم يف حتسني مستوى التعليم ويزيد من فعاليته .١
 إجيابياً وفعاالً

مما ، يل يف التقليل من زمن التعليم املستغرق يف دراسة املقررات الدراسيةيساعد احلاسب اآل .٢
 .يتيح ممارسة عدد من األنشطة اإلثرائية

 .أداة من األدوات املساعدة يف تنمية التفكري ومهاراته اآليليعترب احلاسب  .٣
يا تفريد مما يكسبه بعضاً من مزا، وقدرته اخلاصة، توفري فرصاً كافية للطالب للعمل بسرعته .٤

 .التعليم
 .والزمان املناسبني له، يف املكان اآليليستطيع الطالب استخدام احلاسب  .٥
 .بزيادة ثقة الطالب بنفسه وينمي املفاهيم اإلجيابية للذات اآليليساهم احلاسب  .٦
 .يتيح للمعلم معاونة الطالب ومراقبتهم للتأكد من ممارستهم للتعلم الذايت .٧
 .كم هائل من املعلومات وعرضها يف زمن قياسي ختزين اآليليستطيع احلاسب  .٨
 .وحيسب استجابته يف املوقف التعليمي، الطالب بتغذية راجعة فورية اآليليزود احلاسب  .٩

  :يلي ويضيف الباحث للمميزات السابقة ما
يساعد على تنمية املهارات املعرفية واألدائية والوجدانية للطالب يف تعليم وتعلم مادة التربية  .١

 .ةالفني
، والدقة، الصرب: من حيث، إعطاء معلم التربية الفنية فرصته يف توصيل رسالته التربوية .٢

 .والكفاءة، والتطور
 .توفري الوقت املناسب للطالب عند عملية التعلم .٣
  . يوفر حلوالً عديدة حلل املشكالت اليت تواجه الطالب أثناء دراستهم مادة التربية الفنية .٤

  :آليل يف العملية التعليميةاسب اجماالت استخدام احل
، نظراً للتغريات اليت طرأت على النظام التعليمي نتيجة دخول احلاسب اآليل يف العملية التعليمية

ويوضح ، فإن هناك عدداً من الوظائف التربوية اليت ميكن للحاسب اآليل أن يؤديها أو يدخل فيها
  :جماالت استخدام احلاسب اآليل يف التعليم) ١(شكل 
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  :ويتضمن Learning About Computerتعلم عن احلاسب  :اال األول
  :احلاسب مقرر دراسي ضمن املنهج الدراسي

أصبحت من املهارات اليت تتزايد ، إن معرفة احلاسب اآليل وطرق التحكم فيه واستخدامه
دراسياً أكادميياً إمنا هو القاعدة األساسية للتكيف  مقرراً اآليلواعتماد احلاسب ، أمهيتها يوماً بعد يوم

كمقرر دراسي ضمن 
 املناهج الدراسية

تصميم وإنتاج 
الربامج واملواد 

 التعليمية

 يف التعليم اآليلجماالت استخدام احلاسب 

تعلم عن 
 احلاسب

 منتعلم 
 احلاسب

 معتعلم 
 احلاسب

  

التعليم 
مبساعدة 
 احلاسب

احلاسب 
 كمعلم خاص

 

التعليم املُدار 
 احلاسبب

 

التدريب 
   واملمارسة

 احملاكاة
 

األلعاب 
حـل  التعليمية

احلوار  املشكالت
 التعليمي

 ).٢٠٠٧ ،سرايا(جماالت استخدام احلاسب اآليل يف العملية التعليمية ) ١(شكل 
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مع هذه التقنية احلديثة لضمان حسن استخدامها وتطويرها مبا يرمي إىل حتقيق األهداف العليا 
  )٢٠٠٧ ،سرايا( :مقررات لنشر إىل اآليلوميكن تصنيف مقررات احلاسب ، للمجتمع

 .ةاملعرفة عن احلاسب اآليل يف مرحلة ما قبل اجلامع  .أ 
 .واألجهزة املساندة له إلعداد املربجمني، وتتضمن تشغيله، اآليل استخدام احلاسب  .ب 
 .ونظم املعلومات اآليلاملختصني يف علوم احلاسب   .ج 

 :عدداً من عناصر استخدام احلاسب اآليل بوصفه مادة تعليمية وهي) ٢٠٠٨(وأورد املوسى 
املواطنني ليعشوا يف عامل يعتمد  وهي املهارات واملعارف اليت حيتاجها كل: ثقافة احلاسب .١

وهي تتكون من سلسلة من ، على التقنية يف معاجلة املعلومات وحل املشكالت املعقدة
 .الربجمة، التطبيق، الوعي باحلاسب، احلد األدىن: ومن أمهها مهارات، املهارات املتدرجة

لتعليم الطالب بل وسيلة ، إن تعلم لغات الربجمة ليس غاية يف حد ذاته: برجمة احلاسب .٢
ويشكل تعلم ، وتطبيق أفضل احللول، أساليب التفكري والتخطيط املنطقي حلل املشكالت

 .برجمة احلاسب اآليل وسيلة أخرى مهمة بالنسبة للطالب متكنهم من تنمية مهارام اخلاصة
، وتعد إحدى األساسيات الستخدام احلاسب اآليل بوصفة مادة دراسية: تطبيقات احلاسب .٣

ويستفاد منها داخل الفصول الدراسية ، الربامج تصمم خصيصاً لألغراض العامةوهذه 
  .وغريها، مثل برامج معاجل النصوص، لسهولتها وكثرة تطبيقاا

مثل املهارات ، وميكن استخدام مادة احلاسب اآليل يف تعليم األساسيات لطالب التعليم العام
التشغيل، وبرامج التطبيقات، ولغات الربجمة والتأليف،  العملية اخلاصة مبكونات احلاسب اآليل، ونظم

والصيانة، أو مقرراً دراسياً ختصصياً يف املرحلة الثانوية املهنية بعد دراسة تعليم األساسيات السابقة، 
أو مقرراً دراسياً ختصصياً يف املرحلة الثانوية الستكماله بعمق يف اجلامعة، أو إلدخال تعليم احلاسب 

،   مخيس(دور إعداد املعلم جلعل املعلم قادراً على تدريس مقررات احلاسب اآليل يف املدارس اآليل يف 
٢٠٠٣.(  

  :ويتضمن Learning  From Computer تعلم من احلاسب: اال الثاين 
حيث ميكن االستفادة ، استخدام احلاسب اآليل مصدراً لتصميم وإنتاج الربامج واملواد التعليمية

يل يف هذا اال بتصميم وإنتاج بعض الربامج التعليمية اليت تتناول أية مادة دراسية من احلاسب اآل
  *)أ() ٢٠٠٤، فتح اهللا: (معينة أو إنتاج مواد تعليمية عالية اجلودة مثل

 .إنتاج شفافيات وشرائح شفافة •
 .إنتاج تسجيالت صوتية عالية اجلودة •
  .إنتاج صور ثابتة ومتحركة •
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  :ويتضمن عدة أمناط منها Learning With Computer مع احلاسب تعلم: اال الثالث
  : Computer Managed Instruction :(CMI) التعليم املُدار باحلاسب  .أ 

توظيفه يف اإلدارة  :لعل من أبرزها، هن استخدام احلاسب اآليل يف إدارة التعليم له عدة أوجإ
، رة املدرسية على تقنية اإلدارة التربويةحيث تعتمد اإلدا ،ويف إدارة الصف املدرسي، درسيةامل
باألعمال املالية واإلدارية  اآليلحيث يقوم احلاسب  ،العلمية الستعماالتتطبيق املعرفة التقنية يف اب

: وميكن تطبيق احلاسب اآليل يف اإلدارة بواسطة عدة برامج مثل، وإعداد اجلداول وضبط السجالت
وتطبيقات برامج الرسوم  ،تطبيقات قواعد البيانات يف اإلدارةو، تطبيقات معاجل النصوص يف اإلدارة

أن استخدام احلاسب اآليل يف إدارة العملية التعليمية يؤدي إىل زيادة يف والشك  ،يف اإلدارة وغريها
ما املكاسب اليت أ .يف األساس إىل املعلم موجه حيث أن الدعم التعليمي، التعلم بطريقة غري مباشرة

  )٢٠٠٧ ،سعادة والسرطاوي: (الب ما يليلطتعود على ا
وحتسني إدارة  ،اإلداري على املعلم ءكلما نقص العب ،واملعلم طالبحتسني التفاعل بني ال .١

 .املعلومات للمعلم
 ،األداء الذي حيرزه يف للتغذية الراجعة إىل مدى التقدم طالبتنظيم االستجابات الذاتية لل .٢

  .والذي توفره له التطبيقات اإلدارية
 :  Tutorialاحلاسب معلم خاص  .ب 

وفيه يقدم احلاسب اآليل املادة ) احلاسب نظام توجيه مرئي للطالب(يعرف هذا النمط باسم 
ويقوم كذلك بتقدمي التغذية الراجعة ، مع متابعة تقدمه يف هذه املادة، التعليمية للطالب على حدة

أما الطالب الذي يبدى تفهماً ، يعكأنه معلم صبور مط، للطالب عندما خيطئ يف اإلجابة عن سؤال
ينقله فوراً  اآليلمن خالل قيامه حبل عدة اختبارات أو متارين مرتبطة مبوضوع الدراسة فإن احلاسب 

ويستلزم ، بتقدمي التهنئة للطالب على اإلجناز اآليلويقوم احلاسب ، لدراسة موضوع دراسي جديد
 ،      سرايا(حدة من التدريس الناجح كماً وكيفاً هذا النمط مزيداً من الوقت وذلك إلنتاج ساعة وا

٢٠٠٧.(  
من  اًءأساسية لعملية التدريس ابتدضمن خطوات م الربامج من الربجميات تصم يف هذا النمطو

وإعطاء مزيد من األمثلة بغرض  ،ا تم بشرح املادة العلميةأأي ، التمهيد للدرس إىل عملية التقومي
، العرض متبوعة بأسئلة وتغذية راجعة ةكل صفحات أو فقرات على شاشويتم ذلك يف ش، اإليضاح

مشى ( ومشاركته الفاعلة يف عملية التعلم طالبوبناء على ذلك ال يتم التعلم إال من خالل تفاعل ال
  .)٢٠٠٧، وإمساعيل

  .وبنفس السنة، توضع عند تكرار نفس املؤلف*  :إىل قسمني) التعليم اخلصوصي(طرق منط املعلم اخلاص ) ٢٠٠٨(وقد قسم املوسى 
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كي يتعلموا  ،بالسري يف اخلطوات نفسها الطالبتلزم هذه الدروس مجيع  :الدروس اخلطية .١
مفهوماً أو موضوعاً ما، حيث تقدم هذه الدروس كل الشاشات بنفس التتابع جلميع الطالب 

 .بغض النظر عن مستويام
ويقصد بالتفرع داخل الربنامج القدرة على التقدم لألمام، والرجوع  :الدروس املتفرعة .٢

حيث تسمح هذه الربامج  ،رغبة الطالب حسبالذهاب إىل أي نقطة يف الربنامج  للخلف، أو
حيث  ،فهي توفر الفرصة له أن يتفاعل مع الدرسالتنقل بني أجزاء الربنامج، بللطالب 

  .يستطيع أن خيتار أي جزء يريد أن يبدأ به من عدة خيارات أمامه على الشاشة
  : Computer Assisted  Instruction  (CAI)التعليم مبساعدة احلاسب  . ج

حيث ، يعترب هذا النمط من أفضل التطبيقات التربوية للحاسب اآليل يف جمال التعليم بصفة عامة
، ضمن استراتيجية تدريسية حمددة) احملتوى الدراسي(يقوم احلاسب اآليل بتقدمي املادة التعليمية 

لفعال من خالل قدرته على توفري التعليم والتعليم مبساعدة احلاسب اآليل يساهم يف توفري التعليم ا
كما أن هذا النمط يتيح للطالب فرصاً عديدة من احملاوالت حلل ، وتقدمي تغذية مرجتعة فورية، املفرد

هذا ، مع زيادة قدرته على التفكري بعمق يف املوضوعات الدراسية، مشكالت وتصحيح األخطاء
  .وتنمية مهاراته ،باإلضافة إىل تنمية قدرة الطالب على التفكري

منوذج متكامل ذو أمناط " هو )٢١٠، ٢٠٠٣(كما عرفه الفار اآليل التعليم مبساعدة احلاسب و
وعرفه  ،"املختلفة طالبمساعداً له ومكمالً ألدواره يف تعليم فئات ال، متعددة تستخدم عوناً للمعلم

وسائل األساسية املساعدة عبارة عن استخدام احلاسب اآليل كأحد ال" بأنه) ٤٤٠، ١٩٩٥(املناعي 
وتتميز عن ، )الكتاب املدرسي، احملاضرة( عوضاً عن أو باإلضافة إىل الطرق املعتادة، يف عملية التعليم

هذا  كما أن ،" والتغذية الراجعة الفورية، وتقوميه طالبالتقنيات احلديثة األخرى بالتفاعل مع ال
  .مما جيعل الطالب أكثر نشاطاً النمط ميكن أن جيعل عملية التعليم أكثر فاعلية؛

  :وهناك عدة أمناط أساسية الستخدام احلاسب اآليل يف التعليم وهي
 :Simulation Modeمنط برجميات احملاكاة احلاسوبية  .١

إىل تقدمي مناذج يف بناء عملية واقعية من خالل حماكاة ذلك  يهدف هذا النمط من الربجميات
 طالباألمر الذي يكسب ال، القيام ا يف مواقف فعلية والتدريب على عمليات يصعب ،النموذج

واليت يصعب توفرها يف احلياة الطبيعية؛ لندرا أو ارتفاع تكلفة متثيلها يف الواقع ، اخلربة ذه املواقف
لظواهر يستحيل ويصعب تنفيذها يف غرفة  ومماثالً مشااً وهي بذلك تقدم واقعاً، أو خلطورا

  .)٢٠٠٤، عيادات( الدراسة
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دراسة العمليات واإلجراءات اليت يصعب دراستها بالطرق  وميكن من خالل منط احملاكاة
 طالبتتيح فرصة تطبيق بعض املهارات اليت مت تعلمها يف مواقف رمبا ال تتوافر للحيث ، املعتادة

  .الفرصة لتطبيقها يف بيئة حقيقية
 :Instructional Games Modeمنط األلعاب التعليمية  .٢

هذا النمط تقوم برامج األلعاب التعليمية اجليدة بتقدمي مواقف تعليمية تنافسية حبيث تضفي  يف
وتساعد ، فيمتزج املنهج التعليمي مع التسلية واإلثارة، التشويق واإلثارة والتحفيز إىل العمل املدرسي

أهداف تعليمية وميكن عن طريقها حتقيق ، هذه األلعاب على تنمية مهارات التفكري واختاذ القرار
وتكون هذه األلعاب على شكل ، واملبادئ الرياضية، واملهارات ،تعليم املفاهيم: واضحة مثل

دف زيادة دافعية الطالب وتشجيعه ، مباريات تعليمية تعاجل املواد التعليمية كالرياضيات أو العلوم
 ).٢٠٠٨ ،املوسى(وحتسني اجتاهاته حنو املواد التعليمية ، على البحث واالكتشاف

 :Problem Solving Modeمنط برجميات حل املشكالت  .٣
تعد طريقة حل املشكالت إحدى الطرق اليت ميكن أن يساهم احلاسب اآليل يف تقدمي مساعدة 

ل حلالتدريب  اآليل إتاحة الفرصة للطالبميكن بواسطة برجميات احلاسب و، الطالب من خالهلا
واليت ميكن ، املرتبطة مبوضوعات تعليمية حمددة، ركيةاملشكالت وتنمية املهارات الذهنية واحل

يتعلق مبا حيدده الطالب : األول، وهناك نوعان من هذه الربامج، بواسطتها تنمية املهارات بفاعلية
للوصول إىل احلل ، إجراء احلسابات واملعاجلات الكافية اآليلوتكون وظيفة احلاسب ، بصورة منطقية

ويقوم احلاسب اآليل بالتعليمات ، مثل املعلم، ا يكتبه اآلخرونيتعلق مب: والثاين، الصحيح
 ؛)٢٠٠٨، حممود(وما على الطالب إال أن يضبط متغرياً ما وبالتايل حيل املشكلة ، واحلسابات

  .)٢٠٠٨ ،املوسى(
 :Drill & Practice Mode  التدريب واملمارسةمنط برجميات  .٤

طالبفرصة للإىل إعطاء  برجميات التدريب واملمارسة دف مهارات سبق  ب على إتقانللتدري
وفيه يتم تقدمي سلسة متعاقبة من األسئلة والتدريبات على طريقة معينه أو مهارة معينة ، تدريسها

، اآليل واحلاسب بني الطالب وهي تقدم تفاعل بشكل فردي، خاصة املعرفية واحلركية منها
وميكن االستفادة من هذه الربجمية يف ، طالبلليف ذلك التغذية الراجعة لكل استجابة  مستخدماً

التعامل عن قرب مع احلقائق والعالقات  طالبوإن هذه الربجمية تعطي فرصة لل ،تطوير مهارة معينة
كما يفيد احلاسب اآليل يف ، واملشكالت واملصطلحات الفنية حىت تثبت هذه املعلومات يف الذاكرة

  ).٢٠٠٨ ،احليلة( طريق التدريب واملمارسةبعض املهارات الفنية عن  الطالب إكساب
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  :التعليمية احلاسب اآليل أمهية برامج
تأيت أمهية برامج احلاسب اآليل التعليمية يف ضوء االجتاهات التربوية اليت أكدت على أمهية 

 وتراعي، باعتباره استراتيجية حتمل الطالب مسئولية تعلمه، وركزت على التعلم الذايت، تفريد التعليم
ومن خالل ، كما متكنه من التعلم وفقاً ملا تسمح به هذه القدرات، قدراته الشخصية واحتياجاته

  .ويضع لنفسه احلوافز، حيث يسابق الطالب نفسه يف التعلم، السرعة اليت تناسبه
وتقدمي العديد من األمثلة ، فهذه الربامج احلاسوبية التعليمية قادرة على تفريد عملية التعلم

 ، املوسى(ة أو التدريبات اليت تساعد الطالب وتضعه على مسار عملية التعليم الصحيح اإلضافي
٢٠٠٨.(  

يف مجيع جماالت العملية التعليمية تعتمد على وجود الربامج  اآليلوإن االستفادة من احلاسب 
اة الفروق ومراع، يف التعليم من تفريد التعلم اآليلفنحن عندما نتحدث عن مميزات احلاسب ، املتوافرة
وسواها من املميزات إمنا هي مواصفات ، وحتكم الطالب بعملية تعلمه، والتغذية الراجعة، الفردية

ترتكز بالدرجة األوىل على  اآليلففاعلية التعليم مبساعدة احلاسب ، متوافرة يف الربنامج التعليمي
  . فاعلية وجودة الربنامج التعليمي املستخدم

  :يف التعليم اسب اآليلمزايا استخدام برامج احل
، يستخدم يف إدارة العملية التعليميةحيث ، أداة متعددة األغراض، يعد احلاسب اآليل يف التعليم

يعمل على مما ، واأللعاب التعليمية، وحل املشكالت، واحملاكاة، والتدريب واملمارسة، وتقدمي التعليم
  .لعملية التعليمية وتطويرهاحتسني ا

عملية  يف التعليمية اآليل مزايا برامج احلاسب مت تصنيف، األدبيات وخالل االطالع على
واليت ينبغي أن يقوم ا القائم  )Ganna( جية التعليم اليت حددها جانييهيستراتالعناصر  وفقاً ،التعليم

، والتقدمي، التوجيه: وهذه العناصر، بالتعليم سواء أكان القائم بالتعليم املعلم أم برنامج حاسويب
وسوف يتناول الباحث هذه العناصر  ،(Rieber, 2000) واالحتفاظ والنقل، واالختبار، املمارسةو

  :بشيء من التفصيل
عدداً من املزايا اليت تقدمها برامج احلاسب ) ٢٠٠٣(؛ ومخيس )٢٠٠٤(عرض زيتون  :التوجيه .١

 :التعليمية يف توجيه الطالب ما يلي اآليل
 .استهم للتعلمتعمل على إثارة دافعية الطالب ومح •
 .توفر للطالب بيئة تعليمية تقل فيها عملية التشتت وعدم االنتباه •
 .توفر عنصر اجلذب والتشويق للطالب •
 .تتيح التفاعل الدائم بينها وبني الطالب •
 . تنمي يف الطالب روح االستقاللية واالعتماد على النفس يف تعلمه •
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ا عديدة يف عرض وتقدمي احملتوى العلمي مزاي) ٢٠٠٠(؛ وأمني )٢٠٠٤(أورد زيتون  :التقدمي .٢
 :ومنها

 .تعرض املعلومات يف تسلسل منطقي وبسرعة فائقة •
 .تدعم وسائل وطرق التعليم التقليدية •
 .تنويع أساليب تقدمي املعلومات •
 .تتيح املرونة يف احملتوى •
 .تسهم يف تنمية جوانب متعددة ومتنوعة لدى الطالب •

عدداً من املزايا اليت حتققه برامج ) ٢٠٠٤(؛ وزيتون )٢٠٠٥(عرض علي  :املمارسة واالختبار .٣
 :التعليمية لتحقيق املمارسة واالختبار ما يلي اآليلاحلاسب 

 .تقدمي أسئلة خمتلفة ومتنوعة •
 .تدير التمارين اليت تقدم للطالب •
 .تساعد الطالب على تعرف مستواه احلقيقي من خالل التقومي الذايت •
 .وتشخص حاجات الطالب، هوتوجه، تتابع تعلم كل فرد •
عدداً من املزايا اليت توفرها   )٢٠٠١(؛ واحلصري  (Iskander, 2003)ذكر :االحتفاظ والنقل .٤

 : منها التعليمية لتحقيق االحتفاظ والنقل  اآليلبرامج احلاسب 
 .تسهل للطالب اإلدراك واالحتفاظ باملعلومات •
 .تساعد على رفع مستوى حتصيل الطالب •
 .أن يسري يف تعلمه وفقاً لسرعته الذاتيةتسمح للطالب ب •
تؤكد الدراسات احلديثة أن التعليم مبساعدة احلاسب اآليل حيسن نوعية التعليم بشكل كبري  •

 .ويزيد من االحتفاظ باملعلومات
  :ما يلي مميزات برامج احلاسب اآليلإىل بعض ويضيف الباحث 

التعليمية يف  اآليلدام برامج احلاسب عند استخ، التنوع يف اكتساب املهارات الفنية للطالب .١
 .جمال التربية الفنية

، عندما تواكب التطورات التقنية، العمل على فتح أفاق علمية وثقافية إىل التربية الفنية .٢
 .واالستفادة من الربامج يف تطوير الفن والرقي به

واليت ، التربية الفنية وميكن االستفادة منها يف مادة، والتعلم الذايت، اإلسهام يف إتقان التعلم .٣
  .تساعد على إتاحة الفرصة للطالب للتعبري الفين الصادق واهلادف
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  :التعليمية خصائص برامج احلاسب اآليل
عن التعليمية  احلاسب اآليل برامجعدداً من اخلصائص اليت متيز ) ٢٠٠٩(أورد عبداملوىل والباتع 

  :ما يليومنها ، غريها من الوسائط التعليمية األخرى
تتيح التفاعلية للطالب املشاركة يف عملية التعلم من خالل استجابته املختلفة على  :التفاعلية .١

كما تسمح للطالب باحلرية يف اختيار ، األنشطة والتدريبات املتضمنة يف برنامج احلاسب اآليل
 .موضوعات التعلم ومراجعتها وتكرار عرضها

ومراعاة الفروق ، ات الطالب املختلفة يف التعلمحيث تراعي برامج احلاسب اآليل قدر :الفردية .٢
 .وهذا ما تؤكد عليه نظريات علم النفس يف التعلم، الفردية بينهم

جيد فيها كل طالب ما ، توفر برامج احلاسب اآليل التعليمية بيئة تعلم متنوعة الوسائط :التنوع .٣
 .وكذلك أساليبه املعرفية يف التعلم، يناسب قدراته وإمكاناته

لذا البد من مراعاة ذلك ، ويكون التكامل هنا يف توضيح وتفسري موضوعات التعلم :املالتك .٤
 .عند إعداد برامج احلاسب اآليل التعليمية

تتيح برامج احلاسب اآليل التعليمية التزامن يف عرض عناصر الربنامج لتحقق فائدة أكرب  :التزامن .٥
 .يف التعلم

برامج احلاسب اآليل التعليمية إىل عدة مصادر تعلم  وتعين إمكانية الوصول من خالل :الكونية .٦
 .أخرى

 .وتعين ختزين برامج احلاسب اآليل التعليمية بكل ما حتتويه يف شكل رقمي :الرقمنة .٧
 .ح يف إتاحة الفرصة للتعديل والتطوير يف هذه الربامج إذا اقتضت احلاجة ذلكتضت :املرونة .٨

  :تصميم برامج احلاسب اآليل التعليمية
، هو مبدأ التفاعلية، ملبادئ األساسية يف تصميم بيئات التعليم املدعومة باحلاسب اآليلمن ا

حيث يتطلب توافر جمال شامل من املهارات اليت ، وميكن النظر إىل تطبيق هذا املبدأ على أنه علم وفن
اجلمايل والتصميم ، وهندسة الربنامج وأسس التصميم املعاصرة للتعليم، تتضمن تفهم طبيعة الطالب

  .ألن بناء بيئة تعليمية جذابة تضمن ارتباط الطالب وحتفيزه، لواجهة التطبيق متعدد الوسائط
وتتطلب برامج احلاسب اآليل التعليمية إجراءات وخططاً معينة لتمديد مسرية الطالب يف 

ميمه ويعتمد الربنامج بشكل أساسي على جمموعة من العوامل اليت جيب حتديدها قبل تص، الربنامج
  )٢٠٠٨ ،املوسى: (ومنها
 .حتديد مسار العمل يف الربنامج .١
 .طبيعة األهداف التعليمية .٢
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 .خصائص ومتطلبات عملية التعلم وخصائص الطالب .٣
 .البيئة التعليمية وتكاليف تنفيذ الربنامج .٤

  :معايري جيب مراعاا عند تصميم برامج  احلاسب اآليل التعليمية
فتلبية املتطلبات التعليمية ، التعليمية اآليليم برامح احلاسب يف معايري تصم يوجد تغري مستمر

غري أن ، علوم احلاسب اآليل مستمرة يف التغري بشكل منطقي همقابل املستوى التقين الذي وصلت إلي
 اليت ،جوانب معينة تستمر يف االحتفاظ بأمهيتها الرتباطها وتأثريها املباشر بالعملية التربوية والتعليمية

، )٢٠٠١ ،أبا احلسن(غري كرب من تقنيات احلاسب اآليل اليت تستمر يف التطور والتأثباا تشهد 
  :)٢( كما يوضحه شكل سم املعايري إىل جمموعتنيوتنق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الربنامج احلاسويب مراحل إعداد
لسة واتباع س، تتطلب عملية إعداد برامج احلاسب اآليل التعليمية املرور بعدة مراحل متعددة

وبالرغم من وجود مناذج عديدة توضح مراحل إعداد برامج احلاسب ، من اإلجراءات يف كل مرحلة
أو اإلجراءات ، أو تسلسلها، فإنه ال يوجد اتفاق تام حول عدد املراحل ومسمياا، اآليل التعليمية

صل إىل منوذج لذلك قام الباحث مبراجعة بعض النماذج وحتليلها للو، اليت تتبع يف كل مرحلة منها
  :وفيما يلي عرض لبعض النماذج، يتبناه ملراحل إعداد الربنامج احلاسويب املقترح

  
  
  

 )٢٠٠١ ،أبا احلسن(ب اآليل التعليمية عند احلاس معايري تصميم برامج) ٢(شكل 
 

 التعليمية احلاسب اآليل معايري تصميم برامج 

  :ىلاموعة األو
  :تتألف من املعايري العامة ومنها 
جيب أن حيقق الربنامج قدراً من  §

 .التعلم والتعليم
ينبغي التفريق بني اليت أنشئت  §

أو لدعم ، على أساس أا منهج
 .مهارات معينة والتدريب

 .جودة التصميم  §

  :اموعة الثاين 
 اآليل املرتبطة باستخدام احلاسب

  :كمصدر تعليمي
سهولة تشغيل الربنامج  §

 .واستخدامه
جيب أن تستخدم األلوان  §

واألصوات والصور ألسباب 
 .تعليمية
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 ): Boyle  ،1997( منوذج بويل .١
  :مراحل املراحل هلذا النموذج وعددها مخس )٣( شكلويوضح 

  ،املطلوب مواصفات الربنامج ويتم يف مرحلة التحليل حتديد املتطلبات ووضع
  ويف ،الربنامج فيتم وصف متطلبات تصميم ميمما مرحلة التصأ

  ويعملون يأخذ فريق املربجمني التصميم طبيقمرحلة الت
  للتأكد اختبار هذا الربنامج مث يتم، على تنفيذه

  وأخرياً ،بشكل صحيح نه يعملأمن 
  يتم تسليم الربنامج إىل 

  .املستخدمني
  
 ):٢٠٠٢ ،سالمة(منوذج  .٢

  
  
  
  
  
  

  :وهي) ٢٠٠٢ ،سالمة(منوذج  راحلملوفيما يلي توضيح 
، )احملتوى( هوتتضمن هذه املرحلة حتديد اجلزء املراد تعليم: مرحلة التحليل والتصميم •

أم  ؟أم مهارة ؟هل هي معرفة ،وحتديد نوع املادة املقدمة، وحتديد األهداف بكل مستوياا
 .وحتديد طرق التدريس، وحتليلها ؟ميول واجتاهات

 .حلة األساسية اليت تتم فيها عمليات إنتاج الربجميات التعليميةوهي املر :مرحلة اإلنتاج •
 .وحىت اية اإلنتاج، من بداية التحليل، ويكون مستمراً: مرحلة االختبار والتقومي •
وفيها يتم نسخ الربجمية بإعداد كبرية وتوزيعها على : مرحلة االستنساخ والتوزيع •

 .يازا كل الصفات اجليدةاملؤسسات التعليمية؛ لتطبيقها مطمئنني على ح

  

 

 مرحلة التحليل والتصميم

 مرحلة اإلنتاج

 مرحلة االختبار والتقومي

مرحلة االستنساخ 
والتوزيع

 إلعداد برنامج حاسويب تعليمي) ٢٠٠٢، سالمة(منوذج  )  ٤( شكل 

 إلعداد برنامج حاسويب تعليمي)Boyle 1997,( منوذج بويل) ٣(شكل 

 التحليل

 التصميم

  التطبيق

 االختبار

 النقل
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 ):٢٠٠٣ ،الفار(منوذج  .٣
 
  
  
  
  
  
  
  

  :)٢٠٠٣، الفار(من مراحل منوذج وفيما يلي توضيح لإلجراءات اليت جيب أن تتم يف كل مرحلة    
أو اخلطوط العريضة  ،يتم يف هذه املرحلة وضع تصور كامل ملشروع الربنامج: مرحلة التصميم •

 .اخل... وتدريبات ،أنشطة، وسائط تعليمية، مادة علمية، ن أهدافن حيويه الربنامج مأملا ينبغي 
وهي املرحلة اليت يتم فيها جتميع وجتهيز متطلبات التصميم من  :مرحلة اإلعداد أو التجهيز •

 .وما يلزم العرض والتعزيز، صياغة األهداف وإعداد املادة العلمية واألنشطة ومفردات االختبار
تم يف هذه املرحلة ترمجة اخلطوط العريضة اليت مت وضعها يف التصميم ي: مرحلة كتابة السيناريو •

مع الوضع يف االعتبار ما ، على الورق ومواقف تعليمية حقيقيةوأحداث  ،إىل إجراءات تفصيلية
 .وجتهيزه مبراحل اإلعداد من متطلبات، مت إعداده

ة برنامج مع كتابة كود رحلة اليت يتم فيها وضع السيناريو يف صوراملوهي : مرحلة التنفيذ •
 .الربنامج

عرض الربنامج على جمموعة من احملكمني هي املرحلة اليت يتم فيها و :مرحلة التجريب والتطوير •
ومدى تعبريه عن احملتوى الدراسي وقدرته ، املختصني؛ لتحديد مدى مناسبته خلصائص املتعلمني

كما ، اآليل داد برامج احلاسبوكذلك مدى مراعاته ملعايري تصميم وإع، على حتقيق أهدافه
 .ويتم تعديل الربنامج يف ضوء اقتراحات احملكمني، يعرض على جمموعة من العينة املستهدفة

  
  
  
  
  

 إلعداد برنامج حاسويب تعليمي) ٢٠٠٣، الفار(منوذج )  ٥( شكل 

 التصميم

 اإلعدادمرحلة 

 مرحلة التنفيذ يناريوكتابة السمرحلة 

 مرحلة التجريب والتطوير
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 ):٢٠٠٩ ،الباتعو عبداملوىل(منوذج  .٤
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  :وهي )٢٠٠٩، عبداملوىل والباتع(وفيما يلي  توضيح إلجراءات كل مرحلة من مراحل منوذج 
حتليل خصائص  ،حتليل املهام أو احملتوى، حتديد احلاجات التعليمية :مرحلة التحليل •

 .حتديد املصادر املتاحة، املتعلمني
 - م وجودهلة عدايف ح-اختيار احملتوى، التعليمية غة األهدافاصي: مرحلة التصميم •

 جيةيستراتاتصميم ، التغذية الراجعة تصميم أساليب، التقومي تصميم أساليب، وتنظيمه
، والتفاعل مع الربنامج اإلحبار مناطتصميم أ، تيار الوسائط التعليمية وتصميمهااخ، التعليم

 .كتابة سيناريو الربنامج، دليل استخدام الربنامج، تصميم الشاشات للربنامج
لصوت إنتاج الصور وا، وجتهيزها حتديد األجهزة والربامج الالزمة لإلنتاج: مرحلة اإلنتاج •

كتابة النصوص والتجميع ، إنتاج منوذج أويل، إنتاج الفيديو، ركةوالرسومات الثابتة املتح
 .النهائي للربنامج باستخدام نظم التأليف أو لغات الربجمة

لربنامج استخدام ا، اختيار جمموعة التجريب، التقومي جتهيز أدوات: مرحلة التقومي النهائي •
التعديالت املطلوبة  إجراء، ناتالتقومي وحتليل البيا تطبيق أدوات، يف مواقف تعليمية حقيقية

 .وإجازة الربنامج -وجدت  نإ -
، خ من الربنامجإعداد نس، حتديد طريقة تسليم الربنامج :مرحلة النشر واالستخدام امليداين •

حتديد طرق إجراء الصيانة ، حتديد طرق متابعة الربنامج، باعة دليل استخدام الربنامج يدوياًط
 .والتحديث للربنامج

 التحليل

التقومي التكويين 
 والتتبعي

التقومي 
 اإلنتاج النهائي

النشر 
 التصميم واالستخدام

 إلعداد برنامج حاسويب تعليمي) ٢٠٠٩، باتعالعبداملوىل و(منوذج ) ٦(شكل 
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  :ل العرض السابق لنماذج إعداد برامج احلاسب اآليل التعليمية املختلفة يتنب ما يليومن خال
ولعل ذلك يرجع إىل ، أو اإلجراءات، مل تتفق هذه النماذج على عدد حمدد من املراحل •

 .اختالف االجتاهات الفلسفية والنظريات التربوية
بينما اختلفت يف تسمية ، نفيذوالت، والتصميم، اتفقت غالبية النماذج على مرحلة التحليل •

 .املراحل األخرى
، برنامج حاسويب تعليميإعداد ملراحل  )٢٠٠٩، عبداملوىل والباتع(منوذج تبىن الباحث  •

وسيساعد يف حتقيق أهداف البحث املنشودة بإذن ، حيث يعترب أكثر مشولية يف تناول املراحل
  .اهللا

تبىن إىل مبادئ التعليم املشتقة من نظريات التعلم لنموذج املكما مت االستناد يف حتديد إجراءات ا
وأكدت عليها ، واليت دعمتها بعض النماذج السابقة، )البنائية -املعرفية -السلوكية(املختلفة 

وفيما يلي عرض إجراءات التصميم التعليمي املشتقة ، الدراسات والبحوث اليت أجريت يف هذا اال
  :النموذج املختارواليت تضمنها ، من نظريات التعلم

إال ، مل يهتم السلوكيون خبصائص املتعلمني وخباصة العقلية منها:حتديد خصائص املتعلمني •
بينما يرى املعرفيون أن املعلومة يزيد احتمال ، أم اهتموا بالنمو اجلسمي للمتعلمني

اخلربات اكتساا واالحتفاظ ا واسترجاعها إذا كانت مبنية بواسطة املتعلم ومرتكزة على 
يف حني يؤكد البنائيون على أن املعرفة القبلية شرط أساسي لبناء التعلم ذي ، السابقة له

إىل أن األسس السيكولوجية  ضرورية  )٢٠٠٩، عبداملوىل والباتع(ولقد أشار ، املعىن
وأنواع النشاط اليت يتوقع من ، حتليل حمتوى املادة الدراسية: للتصميم التعليمي من أجل

وحتديد مجيع خصائص املتعلمني اليت ترتبط باإلجناز الناجح للخربة ، مني إمتامهااملتعل
 .التعليمية

وحتليلها ، لقد اهتم السلوكيون بتحديد احملتوى أو املهمات التعليمية :حتليل احملتوى وتنظيمه •
وحتديد أهداف كل مهمة ، إىل سلسلة متتابعة من املهمات النهائية والفرعية املمكنة

وصياغتها ، كما اهتموا بتنظيم عناصر احملتوى بطريقة حمددة وواضحة، باا السابقةومتطل
على  طالب؛ ملساعدة الدومن البسيط إىل املعق، بطريقة متدرجة من السهل إىل الصعب

كما يؤكد أصحاب نظرية معاجلة املعلومات على التنظيم اجليد لألفكار .إدراكها واكتساا
وتنظيم احملتوى هو احد مبادئ ، طالبعالقة باملعلومات السابقة للاليت جيب أن تكون ذات 

نه ينبغي تنظيم بنية املادة العلمية بشكل يمكن أ؛ حيث يرى )Bruner( التعلم عند برونر
  .من استيعاا طالبال
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األهداف التعليمية حتديد يشترك مجيع العاملني يف السلوكية على أمهية  :األهداف التعليمية •
وحتديد ، قبل البدء يف عملية التعلم ووصف السلوك املطلوب تعلمه، واضحاً حتديداً

وحمكات األداء ، والشروط اليت حيدث يف ظلها األداء، خصائص األداء اجليد هلذا السلوك
ولكن يهتمون أكثر باألهداف اليت ، ويؤكد أيضاً املعرفيون على حتديد أهداف التعلم، اجليد

بينما يرى البنائيون أن التعلم عملية عرضية ، العقلية طالبتعمل على تنمية قدرات ال
 .التوجه؛ أي تسعى لتحقيق أهداف حمددة يكون مصدرها جمموعة التعلم

اهتم السلوكيون بتقومي التعلم يف ضوء احملكات احملددة باألهداف السلوكية للتأكد : التقومي •
ملون العمليات العقلية اليت ويه ،وهم بذلك يهتمون بقياس السلوك املالحظ، من حتققها

العمليات  رفوحتليله لتع ،بينما يهتم املعرفيون بقياس السلوك املالحظ، حتدث وراء السلوك
قومي احلقيقي الذي يتم من تيف حني يهتم البنائيون بال، الطالبالعقلية اليت أدت إىل استجابة 

مي احلقيقي يف ضوء التقوويتم ، مبشكالت ومهام حقيقية من البيئة طالبخالل مواجهة ال
ويسمح هلم بالتعاون فيما بينهم حلل ، بتقييم أنفسهم طالبكما يسمح لل، معيار واضح

 .هذه املشكالت
ارسة األداء؛ ويتضح ذلك من قانون التمرين عند ماهتم السلوكيون مب: التدريب واملمارسة •

وجيب ، يجة اإلمهالالتمرين وتضعف نت ةجينت ىيف أن الروابط تقو )Thorndike( نديكثور
للسلوك املطلوب  الطالبن ممارسة أو، أخطاءه الطالبليكتشف  أن يكون التمرين موجهاً

كما دعت نظرية معاجلة املعلومات إىل إتاحة الفرصة ، وتكراره يعمل على حفظه وبقاء أثره
 الذاكرة ال تبقى املعلومات يفأألنه بدون ممارسة األداء من احملتمل ، ألداءاملمارسة  طالبلل

ثر املمارسة على التعلم أ) Ausubel(ويلخص اوزوبل ، من ثواين معدودةقصرية املدى أكثر 
 )٢٠٠١، الشرقاوي( :احي التاليةيف النو
 .تعمل على تأكيد املعاين املتعلمة اجلديدة مما يساعد على تذكرها .١
 .ةترفع من درجة استجابة الفرد لنفس املادة املقدمة يف احملاوالت التالي .٢
وتذكر املادة ، من تعويض النسيان الذي حيدث بني احملاوالت الطالبمتكن  .٣

 .التعليمية اجلديدة املرتبطة باملادة السابقة
ة؛ من إجراءات التصميم اليت اتفقت عليها نظريات التعلم املختلف هناك عدداً ويتضح مما سبق أن

ام ا يف كل مرحلة من مراحل إعداد واإلجراءات اليت جيب القي، واليت تضمنها النموذج املتبىن
  .لتعليميبرنامج احلاسب اآليل ا
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  :التربية الفنيةيف  احلاسب اآليل
التذوق  لتنمية وإصدار آراء الفكر وتنمية والتركيز والتأمل احلواس تربية الفنية إىل التربية تسعى
والتعبري  ،اإلدراك: هي ساسيةأ أهداف ثالثة عن الفنية التربية أهداف خترج ال فقد الفين، واإلبداع

 أهداف صياغة منها تتفرع الفنية للتربية أساسية تعليمية أهداف وهي ،والتذوق والنقد الفين ،الفين
 ،حتققها اليت التعليمية الوسائل هلا تعد أن ينبغي الوقت نفس ويف ،املختلفة التعليمية الدروس واملواقف

  .التعليمية للوسيلة اجليد راالختيا يف األساس هو اهلدف وضوح حيث إن
األهداف  لتحقيق فعالة أداة كونه الفنية التربية تدريس يف جمال تعليمية داةأ اسب اآليلاحلويعد 

تعليمية مساعدة لتنمية  وسيلة ليكون مؤهالً جيعله ما اإلمكانات من هلديو، الفنية التربية يف املأمولة
  .)٢٠٠٢، علي( الفنية جمال التربية يف مهارات الطالب

وقد فسر ذلك ، إن العديد من معلمي التربية الفنية يهملون استعمال احلاسب اآليل يف تدريسهم
ولالختالف الكلي عن الوسائط ، بأن هؤالء يعتربونه أداة معقدة ودخيلة أو مضافة ال التربية الفنية

 ،إبراهيم وفوزي(ها كاأللوان والطينات والصبغات واخلامات اليت اعتادوا استخدام، املعروفة
٢٠٠٤.(  

ويعترب الباحث النظرة ال التربية الفنية بصورة عامة على أا تعتمد على األحاسيس واخليال 
ويف ازدهار جماالت ، مل تدرك مفهوم التربية الفنية ودورها يف التربية، هي نظرة ذات أبعاد حمدودة

وإثراء القيم اجلمالية والبصرية عند استخدام ، آليلواليت منها صناعة وتطوير احلاسب ا، احلياة املختلفة
ميكن ، اليت تشتمل على وسائط متعددة، برامج احلاسب اآليل التعليمية يف جمال التربية الفنية
واليت تقوم على أسس بناء وتصميم برامج ، االستفادة منها يف تنمية بعض مهارات التعبري الفين

  .احلاسب اآليل التعليمية
فقد دخل ، احلتمية اليت فرضتها سنة التغيري ومسايرة احلضارة والتطور العلميوللضرورة 

حيث أصبح حموراً للعديد من ، احلاسب اآليل جمال التعليم بوجه عام والتربية الفنية بوجه خاص
  .األحباث العلمية يف جمال التربية الفنية

عرب مراحل تاريخ التربية الفنية وقد استثمر القائمون على التربية الفنية كل معطيات التقنية 
وقد اتضح ذلك بصورة جلية وواضحة يف ، وذلك نظراً لطبيعته وارتباطه بالثقافة املعاصرة، املختلفة

وجاءت اإلسهامات يف ، ملا واكبته من تطور تقين يف الوسائط املتعددة، فنون ما بعد احلداثة
يعة الزوال واملعتمدة على احلدث الذي ال يقبل تبدأ من التوثيق للفنون سر، مستويات متعددة وخمتلفة

  .)٢٠٠٣ ،زيد أبو(واألداء احلركي داخل سياق الزمن ، التكرار
حيث تأثرت به ، ويعد احلاسب اآليل من التقنيات احلديثة اليت نقلت البشرية إىل جماالت أوسع

ث أصبح جهازاً ال ميكن حبي، جماالت احلياة تأثراً بالغاً نتيجة للنقالت النوعية اليت طرأت عليه
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ومن املسلمات الضرورية اليت أدت إىل ضرورة ، االستغناء عنه؛ ملا يوفره من حلول ال حصر هلا
، العوملة: استعمال احلاسب اآليل كوسيلة مساعدة يف العملية التعليمية ملواجه التغريات املعاصرة منها

، واحلاجة إىل تعلمه يف كافة جماالت احلياة ،وتوافر احلاسب اآليل، والسكاين، واالنفجار املعلومايت
  .وغريها

فهو ليس ، ويف السنوات األخرية انتشر استخدام احلاسب اآليل يف عملية تدريس التربية الفنية
فعن طريق ، بل ميكن اعتباره جمموعة من الوسائل تتضمنها أداة واحدة، وسيلة من الوسائل التعليمية

، إذ يقدم معلومات حمددة للطالب، فهو يوفر بيئة تعليمية، وظائفاحلاسب اآليل ميكن أن تتم عدة 
وكذلك يساعد على معاجلة األخطاء ، ويقدم التغذية الراجعة عن طريق تدعيم االستجابة الصحيحة

يف التربية  وأساليب من التعليم اًأنواع براجمهوميكن للحاسب اآليل أن حيقق من خالل ، وتصحيحها
  )٢٠٠٧ ،اويبب( :ومنهاالفنية 

 Computer assisted Learning.احلاسب  مبعاونة تعليم -
 Computer Based Instruction.          اسب احل على قائم تعليم -
 Computer Managed Instruction. اسب باحل مدار تعليم -
 Computer Based Ed:  تعليم مبساعدة احلاسب  -

يقوم املعلم فيه باالستعانة بربامج  ممبساعدة احلاسب اآليل نوع من التعلي التعليمويعد 
يف التربية  صممت إلعطاء تعليمات وأفكار وأنشطة متعاقبة ملوضوع معني ، (Software)ةجاهز
 بلااملعلومات مث يعقبها تساؤالت عنها، فإذا أجاب عنها الط بعض احلاسب اآليل ي، فيعطالفنية

 اآليل اسبديدة، أما إذا أخطأ يعيد احلبإعطاء معلومات أخرى ج اآليل اسباحل إجابة صحيحة قام
 وهذا التعليم هو ،اآليل اسبمن التعلم مبساعدة احل اًوهذا النوع يعد جزء ،إعادة السؤال البيانات مث

   .التربية الفنية لتدريسإضافة فعالة 
يف برامج  اآليلوقد أفادت البحوث العلمية يف جمال التربية الفنية حول أمهية استخدام احلاسب 

  )٢٠٠٤ ،إبراهيم وفوزي(: ومنها ما يلي، إعداد وتدريب معلم التربية الفنية
 .حل بعض املشكالت الفنية ثناء تعليم وتعلم التربية الفنية •
 .إنتاج األعمال الفنية يف التصميم والتصوير •
 .ويف حتقيق بعض أهداف التربية الفنية، استخدامه كوسيلة تعليمية لتنمية اإلبداع •

يف تزويد الطالب وإملامهم  اآليلما ميكن أن يقدمه استخدام احلاسب ) ١٩٩٨(ذكر النجادي 
  :بثقافة احلاسب اآليل واليت تعين هلم

 : حيث يتعرف الطالب على اآليت: املعرفة واملعلومات •
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واملواد التعليمية مثل الربامج ) Hard Ware(ومكوناته الصلبة  اآليلجهاز احلاسب  -
 .تعمل وكيف) Soft Ware(واألنظمة 

 .تاريخ احلاسب اآليل واألجيال اليت مر ا -
 .وتطبيقاته يف اتمع ومدى فاعليته اآليلاحلاسب  -
 .اآليلالفرص املتاحة للعمل يف جمال احلاسب  -

 :املهارات األدائية اليت ينبغي على الطالب أن يكتسبها وهي: األداء •
م الربامج التعليمية وذلك باستخدا، يف األغراض الدراسية اآليلاستخدام احلاسب  -

 .املعدة يف تدريس املواد املختلفة
 .كتابة برامج مبسطة بلغتني من لغات احلاسب اآليل -
 .املشاركة يف حل املشكالت -
، والتصميم، والرسم، يف معاجلة النصوص والكلمات اآليلاالستفادة من احلاسب  -

 .والتعبري عن نفسه، والرسائل
 .علومات واالستفادة من قواعد املعلوماتيف تنظيم امل اآليلاستخدام احلاسب  -

بل التوجه إىل ، ويضيف الباحث أنه ال جيب االعتماد على الطريقة املعتادة يف تعليم التربية الفنية
اليت تؤدي إىل إبراز الطاقات ، من خالل تعلم جماالت التربية الفنية، استخدام احلاسب اآليل وتطبيقاته

وإثارة التفكري ، وتنمية مهارام العقلية واحلركية، واصلة دراستهموحفز مهمهم مل، العقلية للطالب
  .وهذا ما تتيحه التربية الفنية كمجال تربوي تعليمي تنموي، واإلبداع، لالبتكار

  :األسس التربوية الستخدام احلاسب اآليل يف التربية الفنية
، ال التربية الفنية احلديثةيف جم اآليلاألسس التربوية الستخدام احلاسب ) ٢٠٠١(أورد الثقة 

  :جنمل منها ما يلي، واليت تأكد دورها املتعاظم يف حياة اإلنسان
واختيار ، ويبدو ذلك واضحاً من حتديد األهداف :تباع أسلوب املنهجي واألخذ مبدخل النظما .١

يضاً ويشمل هذا النظام أ، مث تقومي أداء الطالب، ورسم خطة العمل الستخدامها، املواد التعليمية
كما أن ، كما يوضح أهم العمليات اليت سيقوم ا النظام، حتديد املدخالت يف عملية التعلم

وتنويع أساليب احلصول ، وأخرياً تقومي التحصيل، املخرجات تصاغ على هيئة أهداف سلوكية
 .على التغذية الراجعة حىت يتم التقومي املستمر

باستخدام احلاسب اآليل على مبدأ ضرورة تنويع يقوم تدريس التربية الفنية : تنويع اخلربات .٢
جماالت اخلربة اليت يئها كل احملاور املرئية أو املقروءة أو املسموعة اليت يوفرها احلاسب اآليل مبا 

 .يتميز به من إمكانات



٤٤ 

يعتمد تصميم التعليم يف التربية الفنية باستخدام احلاسب اآليل على أساس : تعديل الوسائل .٣
لتحقيق كل هدف من األهداف التعليمية اخلاصة مبوضوعات التربية ، ب الوسائلاختيار أنس

 .الفنية
إن وضوح اهلدف يف ذهن الطالب جيعله على علم مبا هو مطلوب : حتقيق مبدأ التعليم اهلادف .٤

كما أن ارتباطه مبستويات األداء يقلل من ، ويؤدي ذلك إىل حتقيق التعلم باملستوى املطلوب، منه
 .وليس ابتغاء احلصول على درجات وتقدير أفضل، وجيعل التعلم هدفاً يف حد ذاته، طأفرص اخل

ووجود تعليمات خاصة ، إن حتديد األهداف وصياغتها بصورة سلوكية: جيابية يف التعلماإل .٥
يفترض سلفاً أن ، لتحقيق كل هدف من األهداف يوضح طريقة التعامل مع املواد التعليمية

لكن حيدد له دوراً إجيابياً واضحاً يف التعامل مع ، ضع سليب يستقبل املعرفةالطالب لن يكون يف و
 .املعطيات املوجودة يف جمال التعلم

جيعل من ، إن تعدد وتنوع مادة التعليم اليت يتيحها استخدام احلاسب اآليل: تنويع أمناط التعليم .٦
ارف واملفاهيم اليت تعزز وإيصال املعلومات واملع، السهولة اتباع أساليب خمتلفة يف العرض

مما يؤدي إىل إمكانية االستفادة املثلى من مواد التعليم ، باألشكال واأللوان واحلركات املتتابعة
  .وصوالً إىل حتقيق األهداف املرجوة منها

  :ةيف التربية الفني أهداف استخدام احلاسب اآليل
يف التربية الفنية ومن تلك عدداً من أهداف استخدام احلاسب اآليل ) ٢٠٠٠(أورد العدوي 

  : األهداف ما يلي
 .عمل على إنتاج جمموعة ال ائية من األشكال واأللوانال .١
 .على إشباع الرغبة يف التعبري الفين إتاحة الفرصة .٢
بسرعة من الفكرة إىل تنفيذ  الطالبحيث ينقل ، العقل على العمل بطريقة متجددةإثارة  .٣

 .العمل الفين
، ومنها حركات العني ،ق قياس تفاعالت اجلمهور الفسيولوجيةعن طري الطالبساعد ي .٤

قرب من النتائج النهائية هلذه أإىل جمال ، ن ذلك يؤدي إىل نقل التجربة التعبرييةإومن مث ف
 .التفاعالت

إجياد حلول تشكيلية واستحداث صياغات متعددة للتعبري الفين واإلفادة منها يف اإلنتاج  .٥
 .الفين

 .واالنفعالية بأساليب جديدة ومتطورة، واملعرفية، حلركيةتنمية املهارات ا .٦

  



٤٥ 

  :يف التربية الفنية أمهية احلاسب اآليل
إن دخول احلاسب اآليل إىل جمال التربية الفنية يثري اجلانب البصري الذي يكون األساس 

لطالب وذلك حبصول ا، خاصة واجلانب التربوي الذي يهتم بالسلوك اإلنساين، ملفردات الفن عامة
وتصل ، اليت يترمجها إىل استجابة عن طريق التعبري الفين، على كم كبري من اخلربات البصرية والفنية

 :ومن هنا جتدر اإلشارة إىل أمهية احلاسب اآليل يف التربية الفنية واملتمثلة فيما يلي، إىل اإلنتاج الفين
  )٢٠٠٧ ،بباوي(

 .وت والصورة والرسوم الثابتة واملتحركةعرض املوضوعات التعليمية وحمتوى املادة بالص .١
ألنه مصدر للمعلومات ، إىل مجيع أحناء العامل، إتاحة الفرص حلمل املعرفة واملعلومات .٢

 .وكمورد لالنترنت اإللكتروين، اإللكترونية
 .مساعد الطالب على تنمية مهاراته الفنية واإلبداعية مع مراعاة الفروق الفردية .٣
_ احملمول عرب اخلط التليفوين_ خدامه كطرفية تتصلستنظراً ال، لورقتوفري الطاقة والزمن وا .٤

 .معلومات العامل ةبشبك
 .من املعلومات وغريها لالنتقاء اًيعطى فرص .٥
 .إمكانية رسم ما ترمسه اليد بالفرشاة .٦
ومبا خيدم املوقف  ،احلاجة واستعادا وقت اسب اآليلختزين معلومات وصور ورسوم باحل .٧

 .ينالفأو  التعليمي
 .ذات العالقة باال الفين، توفر أدوات وخامات عديدة ومطابقة خلامات الطبيعية .٨
 .والفك احلل، باإلضافة والدمج والضم والتركيب ،يالتجميعتوافر أنشطة البناء  .٩
 .الكفاءة العلمية العالية يلعدم توافر املدرس املدرب أو ذو ،يف التدريسساعدة امل .١٠

التربية الفنية ميكن ممارسة أنشطة متنوعة يف الفنون التشكيلية ومن خالل احلاسب اآليل يف 
باإلضافة إىل االستفادة منه يف تدريس املفاهيم ، والطباعة باأللوان، كالرسم والتصوير والتصميم

فهو رغم استخدامه وسيلة وأداة ال يلغي اجلانب ، لتنمية جوانب اإلبداع، املختلفة يف التربية الفنية
  ).٢٠٠٤ ،إبراهيم وفوزي(خصية الطالب االبتكاري لش

  :ما يليالسابقة  ةويضيف الباحث لألمهي
 .مما يساعد على إتقان التعلم، يتيح للطالب فرصة ممارسة التعلم الذايت .١
 .وبطرق سهلة ومشوقة، يثري الثقافة البصرية بشكل كبري .٢
 .يراعي الفروق الفردية بني الطالب .٣
 .واالستفادة منها، تقنية احلديثةيسهم يف تغيري اجتاه الطالب حنو ال .٤



٤٦ 

 .وغريها، يشجع على تنمية موهبة الطالب يف مجيع جماالت التربية الفنية كالرسم والتصميم .٥
من خالل اإلمكانات املتوفرة يف ، يسهل للطالب الوصول إىل حلول تشكيلية غري معتادة .٦

  .الربامج التطبيقية املتخصصة يف جمال التربية الفنية

  :يف التربية الفنية ب اآليلمميزات احلاس
  )٢٠٠٦ ،آل مبارك: (إن احلاسب اآليل يف التربية الفنية يتميز بعدة مميزات منها ما يلي

مما يعطي دافعاً ومحاساً ، ميتاز بالدقة يف جماالت األشكال اهلندسية وتنوع األلوان واخلطوط .١
 .للتعبري الفين

مما يعمل على يئة الطالب ، لل اجلهداآليل الطالب على توفري الوقت ويق يساعد احلاسب .٢
  .للتعبري الفين أثناء قيامة بالعمل الفين

، يوفر للطالب الفرصة أثناء العمل ليمارس عملية التذوق الفين من خالل تنسيق األلوان .٣
 .والتناسب بني األشكال وتوزيعها

، املهارات الفنية إن إمكانات احلاسب اآليل يف التعبري أو التصميم والرسم تعد وسيلة لتنمية .٤
 .فسرعة توليد األشكال واأللوان تتيح للطالب فرصة ممارسة التجريب واالكتشاف

مما يسهل انتقاله ، اآليل الطالب حفظ األعمال الفنية يف حيز صغري يساعد احلاسب .٥
 .واسترجاعه

 .يمكن الطالب من إنتاج حلول متعددة ومنوعة .٦

 :يف التربية الفنية ومنها احلاسب اآليل خدامعدداً من مميزات است) ٢٠٠٧(ويضيف بباوي 
 .إتاحة مهارات التشكيل الفين والتدريب واملمارسة لتقابل احتياجات وقدرات الطالب .١
احلاسب  القيمة الفنية واجلمالية من خالل املقارنات الفورية اليت يتيحها تقديريقوم على  .٢

 .اآليل
األشكال واخلطوط واأللوان يف أقل  يساعد على التكوين الفين والترتيب والتنسيق بني .٣

 .وأسرع وقت
 .احلاسب اآليلاالحتياجات التشكيلية باستخدام  ممارسة أنشطة تربوية جديدة لتقابل .٤
 .إمكانية احلكم على مناسبة األعمال الفنية لألهداف اليت وضعت من أجلها .٥
 .يقوم على ترتيب وجدولة األعمال .٦
 نطاق، واالستفادة منها على أوسع Soft Ware والربامج Hard Ware استخدام األجهزة .٧

 واستخدام برامج متنوعة ،ثر اخلربة الفنية يف أعمال ومناسبات أخرى مشاةأوانتقال 
 .جديدة



٤٧ 

حول استخدامات ، يساعد على االتصال باملراكز املتخصصة يف الدعم الفين للحاسب اآليل .٨
 . تعترض املستخدموحل املشكالت اليت، الربامج الفنية اجلديدة واملستحدثة

يساعد على مجع البيانات وحتليلها وقراءة الصور والرسوم وغري ذلك من التكليفات  .٩
 .املطلوبة

 .والتعلم والتقومي الذايت، التنمية الذاتية .١٠
 .التدريب على حرية اإلنتاج الفين املبدع .١١

  :مربرات استخدام احلاسب اآليل يف التربية الفنية
ن التربية الفنية من أهم األدوات اليت ميكن أن تساعد معلمي املادة أصبح احلاسب اآليل يف ميدا

واالرتقاء مبستوى ، وتنمية املهارات، على االرتقاء مبستوى وقدرات الطالب بتوضيح املفاهيم الفنية
  .والتذوق الفين لديهم، التعبري الفين

ي علينا أن نفرق بني ولكي يتضح الدور املؤثر للحاسب اآليل يف ميدان التربية الفنية ينبغ
  )٢٠٠٤ ،إبراهيم وفوزي: (استخدامه يف جانبني

وقدرة ، وسيلة تعليمية متلك العديد من الوسائط التفاعلية كالصورة والصوت والنص املقروء •
واألعمال الفنية دف الوقوف على قيم ومفاهيم ، الربامج التطبيقية به على حتليل الصور

 .وعناصر العمل الفين
بري الفين مبا ميتلك من قدرات حتظى ا برامج احلاسب اآليل للمعاجلات الفنية أداة للتع •

 .للصور ذات البعدين
عدداً من املربرات اليت جعلت استخدام احلاسب اآليل يف ) ٢٠٠٤(وذكر إبراهيم وفوزي 

  :التربية الفنية ضرورة ملحة ما يلي
امه ومرونته يف توظيفه مبا يوفر احلاسب اآليل مبا يتضمن من تسهيالت يف استخد: األمهية •

 .احللول العديدة للطالب واملعلم معا
حيث عمدت الشركات اليت تنتج الربامج الستخدام لغات برجمة عالية : سهولة االستعمال •

 .تعمل على إنتاج برامج سهلة االستعمال بالنسبة للمستخدم بعدة أشكال، اجلودة
اليت جتعل  اآليلجهزة وامللحقات املضافة للحاسب توفر اآلن العديد من األ: التقنية العالية •

كما توجد ، وأفكار طالبه بشكل عايل اجلودة، معلم التربية الفنية ينفذ العديد من أفكاره
 .العديد من الربامج اليت خصصت ملعاجلة الرسوم اجلرافيكية ثنائية األبعاد واسمة

يكون لديهم جاذبية حنو األدوات أو اخلامات إن الفنانني منذ القدم دائماً ما : الصلة باال •
، اجلديدة الستخدامها يف تنفيذ أعماهلم كاألنواع اجلديدة من األلوان أو النظريات العلمية



٤٨ 

واحلاسب اآليل ، وبطبيعة احلال فمعلم التربية الفنية غالباً ما يتخذ من الفنان مصدراً خلربته
 .أداة متجددة دائماً

بني الطالب ينمي بطبيعة  اآليلإن استخدام احلاسب : االحترافتنمية جوانب التعاون و •
فهم عادة ما حيدث بينهم نوع من التعلم ونقل اخلربات لبعضهم يف ، التعاون بينهماحلال 

باإلضافة إىل أن استخدامه داخل حجرة التربية الفنية يؤدي ، أوقات تنفيذ رسومهم
صقات هلا عالقة باملواد ملتاج رسوم أو بالضرورة إىل جانب احترايف للطالب من خالل إن

  . األخرى

إمنا يعترب مسة ، تقدم يرى الباحث أن احلاسب اآليل كعلم نظري وكتطبيق عملي ومن خالل ما
 كي، املختلفةالتربية الفنية جماالت الذي جيب االعتماد عليه يف تدريس  ،عاصرمن مسات العصر امل

يف مجيع ، لتحقق النمو الشامل واملتكامل هلم، اح هلمتعمل على إكساب الطالب خربات تربوية تت
منواً يتناسب مع إدراك ، اجلوانب الدينية واملعرفية والعقلية واملهارية واجلسمية والوجدانية واالجتماعية

  .لتحقيق األهداف املنشودة للمجتمع، وتعديل السلوك، والتكيف مع روح العصر املعاصر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



٤٩ 

  :التعبري الفينمهارات : يناملبحث الثا
  :مقدمة

، إن اخلربات التعليمية اليت تقدمها املدرسة لطالا ال تقتصر على اجلانب املعريف والوجداين فقط
اليت تنمي اجلانب املهاري أو النفس ، جمموعة من املهارات املتنوعة_ أيضاً_فهي بال شك تتضمن 

ية من أهم األهداف اليت تأثرت ا مناهج التربية وتزويد الطالب مبجموعة من املهارات الفن، حركي
لذا كان لزاماً على معلم التربية الفنية أن يزود طالبه ، وظلت تسعى إىل حتقيقها منذ نشأا، الفنية

ليمكنهم من ، مبجموعة من املهارات الفنية املتنوعة حماوالً الوصول م إىل مستوى اإلتقان واإلبداع
وذلك ضمن سياق عام ، بصورة تعكس قدرام على التعبري واإلبداع، األفكاربلورة وترمجة الرؤى و

    .ومتكامل مع ما يقدمه هلم يف جماالت منوهم الرئيسة
  :مفهوم املهارة

لقد اختلف تناول املفهوم العام للمهارة من قبل الباحثني يف العملية التعليمية بشكل عام  
حيث متثل املهارات أحد األبعاد املهمة يف العملية التعليمية ، واملختصني يف التربية الفنية بشكل خاص

ألن للمهارات دوراً يف مساعدة الفرد على ، اليت جيب التركيز عليها واالهتمام ا يف التدريس
وفضالً عن أنه إذا اكتسب الفرد املهارة يف أداء عمل ، مواجهة املشكالت اليت قد تصادفه يف حياته

حيث جندها ، ولقد وردت تعريفات عديدة للمهارة، العمل بكفاءة كبريةمعني فإنه يؤدي ذلك 
  :اتفقت مجيعها يف أن املهارة

 .أداء عمل حمدد -
 .يقوم على الكفاءة والدقة واإلتقان -
 .يوفر الوقت واجلهد -
 .يقوم على اجلانب العقلي واحلركي واالنفعايل -

يرتكز عليها منهج أو برنامج و، مهارات أساسية حيددها اخلرباء: "واملهارات الرئيسة هي
وتعترب هذه املهارات قاعدة لتعليم ما سيأيت من مهارات يف املستقبل سواء يف منهج ، دراسي معني

  ).٣٠٥، ٢٠٠٣ ،اللقاين واجلمل" (واحد أو يف املناهج التالية يف صفوف أخرى
ارين حمددة وإن هذا النوع من املهارات ال غىن عنها لكل طالب حىت يتمكن من أداء رسم مت

بعملية التعبري الفين  وخيضع التعبري الفين هلذا النوع من املهارات حيث يتطلب من القائم، سابقاً
، والذي يتضمن حتديد جمموعة من عناصر العمل الفين، ويعرف الطالب ما يريد أن بعرب عنه ،الرسم

لرمسة املراد الوصول إىل التعبري املستقيم والغري مستقيم للوصول إىل الشكل النهائي ل: مثل اخلط ومنه
، فال يقتصر استخدامه على الرياضيات واهلندسة، وللرسم دوراً مهماً يف مجيع امليادين العلمية، عنها
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لتمثيل العديد من ، والتربية الفنية، وعلم النفس، واجلغرافيا، ولكن ميتد إىل غريها من العلوم كالفيزياء
  .تلفة يف هذا العلومالظواهر والتجارب والعالقات املخ

  :مكونات املهارة
  :اجلوانب اليت يتم تكوين املهارة منها وهي) ١٩٩٦( ذكر أبو حطب وصادق

وهي تتطلب ، تعد املهارة باعتبارها نوعاً من أنواع التعلم :للمهارة) املعريف(اجلانب العقلي  .١
فاملهارة ، تعلمهافأول مستويات تعلم املهارة هو األعداد ل، جوانب معرفية وعمليات عقلية

 .ال تعترب نشاطاً حركياً فحسب بل إن هلا جانباً معرفياً عقلياً
املهارة باعتبارها نوعاً من أنواع التعلم ال تظهر إال  :يف املهارة) السلوكي(اجلانب األدائي  .٢

ولألداء ، وهو ما يصدر عن الفرد من أفعال سلوكية قابلة للمالحظة، من خالل األداء
 .مبستويات األداء مستويات تعرف

وهو ، ويتصل هذا اجلانب باإلحساس واالنفعال :يف املهارة) االنفعايل(اجلانب الوجداين  .٣
وهذا اجلانب يرتبط ارتباطاً وثيقاً مع اجلانب ، يعد من أهم مواجهات السلوك اإلنساين

  .وهو قابل للتنمية والتغيري، واجلانب األدائي، املعريف

  :خصائص املهارة
  )١٩٩٦ ،أبو حطب وصادق: (خصائص رئيسة للمهارة وهي هناك ثالث

حيث يتضمن األداء املاهر سلسلة من االستجابات اليت عادة ما تكون  :سالسل االستجابة .١
واملهارة ، وكل حركة ميكن اعتبارها ارتباطاً فردياً بني مثري واستجابة، من النوع احلركي

حيث تقوم كل ، ة يف تتابع معنيهي سلسلة من هذه احلركات وجيب أن تصدر االستجاب
 .استجابة بدور املثري لالستجابة التالية

أي ، ينظر إىل السلوك املاهر على أنه تآزر بني أعضاء احلركة: احلركي_ التآزر احلسي  .٢
فاملهارة احلركية تعتمد على تضافر حركة ، استخدام عضالت اجلسم معاً يف تتابع وتناسق

عضالت على املعلومات السابقة وإدراك املوقف العملي ويتوقف حتريك ال، عضالت اجلسم
 .واملمارسة السابقة للمهارة مث تأيت االستجابة للمثريات بعد إدراك املوقف

ميكن اعتبار السلوك املاهر تنظيماً لسالسل املثريات واالستجابة يف أمناط  :أمناط االستجابة .٣
ألا تتألف من ، ها على هذا النحووأي حتليل ملهارة حركية مركبة يقودنا إىل وصف، أكرب

كثرية ) استجابات -مثريات (ومن سالسل ، فردية كثرية، )استجابات -مثريات (وحدات 
  .أيضاً
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  :ارةهتصنيف امل
ولكن من املمكن ، ويصعب حصرها وحتديدها، تتعدد املهارات تبعاً لتنوع األنشطة اإلنسانية

  .وفق املهارات احلركية، اربةتصنيفها يف جمموعات متشاة أو مستويات متق
أن يكتسبها  إىل واليت تسعي، املهارات اليت يغلب عليها األداء احلركي: واملهارات احلركية هي

واملهارات اللغوية ، الطالب من خالل عملية التعلم كمهارات األلعاب الرياضية كالسباحة
وهي ، املرتبطة بتعليم مهنة معينةواملهارات احلرفية ، ومهارات الفنون اجلميلة كالرسم، كاخلطابة

  .)٢٠٠٣ ،اللقاين واجلمل( جمال اهتمام بعض املواد الدراسية ذات الطبيعة احلركية
  :وصنفت املهارات احلركية إىل ثالثة أنواع هي

 .كاملشي واجلري وتناول الطعام، املهارات البسيطة .١
 .كاحلرف واملهن اليدوية، املهارات اليدوية .٢
، املهارات اليدوية اإلدراكية كالفنون التشكيلية املختلفة: ة ومنهااإلدراكياملهارات  .٣

واملهارات اإلدراكية العليا كتصميم اآلالت اجلديدة ، واملهارات اإلدراكية السمعية كالتمثيل
اكتساب  بأاونتناول املهارات اإلدراكية يف التربية الفنية ، يف جماالت النشاط املختلفة

وتكتسب املهارة بالتدريب واملران  ،مفيدة يف ممارسة الفن وتقديره كيفيات وعادات أدائية
وينظر للمهارة الفنية على أا نتاج للتعلم الفين ، حىت يصل الطالب ا إىل درجة من التمكن

يف جوانبه املختلفة وتتصل اتصاالً وثيقاً بالعادات اليت يكتسبها الفرد من ممارسته للفن 
سة شرط من شروط اكتساب املهارة الفنية بشقيها التعبريي كما أن املمار، وتقديره

فاملعرفة األدائية ، على أساس التدريب واملمارسة الذي تعاجله عمليات املالحظة، والتقديري
ورؤية فنية متبصرة  ،ودقته يف حركات اليد ،يف التربية الفنية تتطلب قدرة على فهم الفن

  ).١٩٩٧ ،الغامدي( ونقدها وتقديرها ،على املمارسة الفنية
يف مراحل التعليم العام على تكوين مدركات فنية  طالبويرتكز مفهوم املهارات الفنية عند ال

إال إذا تعرفوا وفهموا ما حوهلم من عناصر ، وهم ال يكونوا مدركام الفنية، تشكل معرفتهم الفنية
وضح وتفسر هلم العالقات ت ،لتتضح لديهم خربات متثل هلم خلفية مناسبة ،شكلية وعناصر فنية

نه من الصعب تكون مهارات الفهم الفين واجلمايل دون الوعي بالعالقة بني ذلك وكل إإذ ، الفنية
ويف اال الفين صنفت املهارات الفنية يف ضوء تصنيف ، من التقدير واالستمتاع والتعبري الفين

  )١٩٩٧ ،الغامدي: (السلوك كما يلي
 .وميكن تسميتها باملهارات اإلدراكية، تكتسب من خاللهو، مهارات تم باإلدراك .١
 .وترتبط باملعرفة، مهارات تم بالنقد وتقييم الفن .٢
 . وتتأثر جبميع جماالت املهارات السابقة، تؤثر) أدائية(مهارات عملية فنية  .٣
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  .مهارات تم بتعليم الفن وتذوقه .٤

  :مراحل تعلم املهارة
  :ة يف تعلم املهارة احلركية وهيثالث مراحل أساسي )١٩٩٢( صديق ذكر

وذلك مبعرفة خصائص ، وفيها حياول الطالب فهم املهمة ومتطلباا :املرحلة املعرفية .١
وينبغي على املعلم يف هذه املرحلة املبكرة من مراحل ، وشروط أدائها والتفكري يف مكوناا

الفرعية املكونة للمهارة أو االستجابات ، تعلم املهارة أن يساعد الطالب على حتديد األجزاء
بأن يوفر له ، وتوجيهه للطرق اليت تؤدي إىل السلوك احلركي الصحيح، ملوضوع التعلم

وأن يزوده ، الفرص ملمارسة كل جزء من أجزاء املهارة على حدة يف الوقت املناسب
 .بالتفصيالت الدقيقة املطلوبة للمهارة

جلزئية عند الطالب حبيث تشكل سلسلة وفيها ترتبط االستجابات ا :املرحلة اإلرتباطية .٢
وجيب على املعلم يف هذه املرحلة أن حيث الطالب على التفكري ، استجابة واحدة ومتكاملة

وذلك من أجل الوصول ، يف أداء املهارة ككل وليس يف كل جزء من أجزاءها على حدة
تغرق فيها تعلم كما أن الفترة الزمنية اليت يس، إىل أداء حركي ماهر يتصف بثبات املعدل

 .املهارة يف املرحلة االرتباطية تكون أطول من الفترة املستغرقة يف املرحلة املعرفية
وفيها يستطيع ، وهي متثل املرحلة األخرية يف تعلم املهارة احلركية :املرحلة االستقاللية .٣

بة للطالب حىت يصبح أداء املهارة بالنس، الطالب أداء املهارة املكتسبة مبستوى إتقان مقبول
 .تلقائيغري إرادي أو 

ويوضح خطوات التعلم ، مراحل تعلم املهارة احلركية) ٧(ح النموذج التخطيطي شكل ضويو
  :ألي مهارة نفس حركية
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  :تقومي تعلم املهارة
وثيقاً  ملا كانت املهارة هي الدقة والكفاءة يف أداء العمل املطلوب فإن تقوميها يرتبط ارتباطاً

: خبطوات أداء املهارات الفرعية املرتبطة باملهارات الرئيسة وميكن قياس املهارة من جانبني هم
  )٢٠٠٠، موسى(

مث ، ويتعلق بأداء جانب معريف لكيفية األداء وعناصره ومراحله :اجلانب املعريف للمهارة .١
 .قياس هذا اجلانب لدى الطالب عن طريق اختبارات التحصيل املعريف

ويتم قياس ، يتم تعرف مستوى أداء املهارة عند التنفيذ العملي هلا :انب األدائي للمهارةاجل .٢
هذا اجلانب عن طريق مالحظة األداء حيث تعد املالحظة مورداً خصباً للحصول على 

فهي تعتمد على املعايشة املباشرة ألشكال السلوك املطلوب ، املعلومات احلقيقية للسلوك
 .أداؤه من الطالب

املهمة واألساسية للوقوف على درجة إتقان  فعملية تقومي تعلم املهارة تعد من العمليات
كما أن املقاييس األدائية تعد من األمناط املهمة لقياس اجلوانب األدائية ، املهارات والتحكم فيها

  .املرتبطة باملهارات
  
  

 )٢٠٠٣ ،بدوي(منوذج اجلزار لتعلم املهارة ) ٧(شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عرف الطالب بأهداف تعلم 
 .املهارة وموصفات أدائها وقياسها

  

 .قدم منوذج املهارة للطالب

وفر التدريب على املهارة مع تقدمي 
 .التوجيه والتعزيز والتغذية الراجعة

طبق التقومي الالزم للحكم على 
 .مدى تعلم املهارة

 البداية

 املهارةهل تعلم  النهاية

 ال
 نعم
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  :التعبري الفينمفهوم 
وكل ما يقوم ، وان واخلطوط واألشكال واملساحاتلغة قوامها األل، الفن لغة تعبريية بصرية

، لغة تترجم اآلمال واآلالم واألحالم، وتفيض باملشاعر، ولغة تنبض باإلحساس، عليه العمل الفين
وأن العديد من الفالسفة اتفقوا على أن التعبري هو ، ومن هنا جيدر بنا أن نتناول مفهوم التعبري الفين

أن الفن مؤلف من العاطفة اليت ترتبط باحلالة النفسية للفنان؛ ) Croce(فريى كروتشه ، جوهر الفن
وصياغته يف وسائط ، معناه االستحواذ على االنفعال) Jon Dewy(والتعبري الفين عند جون دوي 

  ).١٩٩٨، أبو اخلري( والكلمات يف الشعر واألدب، الصور، األشكال، اخلطوط، األلوان: مادية مثل
وأن يترجم أحاسيسه ، أن ينفس الطفل عما يف نفسه بأسلوبه اخلاص ويقصد بالتعبري الفين

فيعرب عن األشكال ، يف إطار احملافظة على منطه وشخصيته وطبيعته، الذاتية دون ضغوط أو تسلط
ويف ثنايا ، وتتبلور أخيلته، فتنمو خرباته وتتطور مشاعره، من خالل هذا التعبري احلر، والقيم اجلمالية
فيتمكن من ، ومصادرها، ستخدم الطفل جمموعة من اخلامات اليت يتعرف خصائصهاهذا التعبري ي

  .)١٩٩٥، عبيد(باستمرار معاجلته هلا ، السيطرة عليها
وعلى مر العصور قام الفن بدور ، وأن التعبري عن املشاعر يعترب أحد الوظائف األساسية للفن

ن قادر على تناول أكثر املشاعر خصوصية والف، فعال يف جتسيد األحاسيس إىل قيم بصرية تشكيلية
  ). ١٩٩٩، شوقي(ليحوهلا إىل استعارات مرئية ، يف اإلنسان كاآلمل واخلوف واألحالم

ومنها التعبري ، وتتعدد وسائل التعبري عند اإلنسان فمنها التعبري اجلسماين كاحلركات واإلمياءات
والتعبري بصفة ، الفين كالرسم والتعبري اللوين والتعبري، والتعبري التحريري كالكتابة، الشفهي كاللغة

وهو كل ما يلجأ إليه اإلنسان إلفهام الغري عما يدور يف ، عامة هو إخراج شيء مكنون داخل النفس
  .فهو أسلوب يساعد على تنمية الشخصية كما أنه وسيلة للتواصل، ذاته مث خيرجه إليهم

مما يزيد من حدة املشاعر اإلجيابية ، خرينإن التعبري لغة ينقل ا الفرد أحاسيسه إىل اآل
والشك أن التعبري عن مواضيع اجتماعية وتارخيية يعمق احلس ، االجتماعية واإلحساس باالنتماء

  ).١٩٩٧ ،الغامدي(االجتماعي والتربية الوطنية 
، أو حدث ما، هو البوح عما يف داخل الشخص حنو موقف ما_  يف املصطلح الفين _ والتعبري 

  ).٢٠٠٥ ،سليمان(مستخدماً يف ذلك الفكر واجلسد والكلمة ، ظاهرة معينة أو
ويشكل جماالً من ، ويعد التعبري الفين أحد العلوم اإلنسانية اليت دف إىل سعادة اإلنسان

كما يهتم به ، ويهتم به املتخصصون يف التربية الفنية، جماالت البحث العلمي املتعارف عليه عاملياً
واألخصائيني ، والتحليل النفسي، واجلمال، وعلماء النفس، ربني كاآلباء واألمهاتغريهم من امل
  ).١٩٩٤ ،عبدالعزيز(االجتماعيني 
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، فهو نوع من التعبري االبتكاري اخلالق، والتعبري الفين يعد من أرقى مستويات التعبري اإلنساين
  ):٨(كما يف شكل ، ويقسم التعبري اإلنساين إىل ثالث مستويات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ويف ضوء هذه املستويات ميكن تصنيف فنون األطفال ضمن املستوى الثاين من مستويات 
وما تنطوي عليه يف جوانبها ، نظراً ملا تتميز به من براءة وتلقائية وحرية وخيال، التعبري اإلنساين

،  من جماالت التربية الفنيةحيث أصبح التعبري الفين ركناً أساسياً وجماالً، االنفعالية واملزاجية املختلفة
  .واالعتراف بفنون األطفال وإبداعام التشكيلية، منذ حتوهلا يف مسريا التارخيية

فبواسطة هذا التعبري الفين ميكن تنمية مهارات ، ويعد التعبري الفين مبثابة االنعكاس الداخلي للفرد
من جمموعة من القيم اجلمالية اليت حيكم تتض، باعتباره غاية يف حد ذاا، معرفية وحركية ووجدانية

فلغة التعبري الفين حتمل ، فتؤثر عليه يف تنمية مهاراته عندما يدرس التربية الفنية، ا على مستوى الفرد
  ).٢٠٠٠، البسيوين(يف طياا معان كثرية تعلق يف النفس الداخلية 

و اال الوحيد للطفل الذي يتيح له ونشاطه احلر قد يكون ه، والتعبري الفين هو الدافع للتعبري
له ، حيس وخياف، يفرح ويتأمل، فالطفل يف تفاعالته مع البيئة حيب ويكره، فرصة التعبري عن الذات

ولديه رغبة داخلية تعبر عن ، وله أوقات حيب أن يعرب عن هذه املشاعر واألفكار، نزعاته وآماله
فتصبح اللغة التشكيلية وسيلة ، التعبري باللغة اللفظية وقد ال حيسن، حاجته الصادقة للتعبري عن نفسه

  ).١٩٩٤ ،عبدالعزيز(لالتصال باآلخرين ونقل ما يشغله 

 )٢٠٠١، القريطي(  مستويات التعبري اإلنساين) ٨( شكل

 مستويات التعبري اإلنساين

  :املستوى األوىل
هو املستوى العادي 

الفرد فيه إىل  أالذي يلج
 التعبري عن نفسه متخذاً

لغة يوصل ا أفكاره  همن
كنوع من ، لغريه

 .االتصال

  :املستوى الثاين
من  وهو يتضمن نوعاً

حمققا ، اخللق واالبتكار
 ،بذلك إرضاء الذات

والتنفيس عن املشاعر 
وتسهيل  ،واالنفعاالت

 .باآلخرين االتصال

  :الثالث املستوى
وهو املنحرف أو 

والذي يفقد فيه ، املرضي
الفرد القدرة على التعبري 
باألسلوب العادي مما 
يدعوه إىل اللجوء لبعض 

 .الوسائل اهلروبية
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وخصوصاً يف مرحلة ، ومما الشك فيه أن التعبري الفين يعد من احلاجات املهمة للعملية التعليمية
واضح على هذه الرغبة امللحة دليل ، ولعل ما يقوم به الطفل من الرسم يف خفية على الورق، الطفولة

  . يف ممارسة التعبري عن طريق التربية الفنية

  :ألطفال يف التعبري الفينا رسوم نظريات
بأن التعبري الفين لألطفال يقوم على ) ١٩٩٤(؛ وعبدالعزيز )٢٠٠١(أورد كل من القريطي 

  :عدة نظريات علمية منها
ظريات اليت حكمت أفكارناً عن رسوم تعد هذه النظرية من أقدم الن :النظرية الواقعية .١

وافترضت أنه ال فرق بني جسم الشيء ، وعن تعليم الفن لفترة ليست بقصرية، األطفال
وتناولت النظرية الرسم عند الطفل كنشاط تسجيلي ، كما يدركها العقل، املرئي والصورة

ونظرا العلمية  واالنتقاد هلا أن افتراضات النظرية، ميكانيكي لألشياء يف الواقع املرئي
وكيف أنه يتأثر حباجتنا ، والفلسفية يتناقض مع مفاهيمنا احلالية عن اإلدراك البصري

 .وعواطفنا وميولنا
ذهب أصحاب النظرية العقلية إىل أن رسوم األطفال تستمد من مصدر غري  :النظرية العقلية .٢

ة رموز تعرب عما فرسوم األطفال مبثاب، أي من مفاهيم جمردة غري مدركة حسياً، بصري
وهذه الرسوم هي وسيلة للتفاهم والتعبري عن ، انطباعه يف أذهام من مفاهيم عن األشياء

تلك املفاهيم مبا تتضمنه من إدراك وجتريد وتعميم أكثر مما هي وسيلة إلظهار النواحي الفنية 
 .وميكن القول إن األطفال يرمسون ما يعرفون، واجلمالية

لكنه ، ذهب أصحاب النظرية اإلدراكية إىل أن الطفل يرسم ما يراه :النظرية اإلدراكية .٣
يفعل ذلك معتمداً على املفاهيم البصرية وهو ما يعرف باإلسقاط البصري لألشياء احملسوسة 

 .اليت تشكل عاملنا
يتناول بعض الباحثني رسوم األطفال من منظور التحليل النفسي على  :النظرية التحليلية .٤

، سوم ليست جمرد إسقاطات فوتوغرافية ملا رآه األطفال يف الواقع املرئيأساس أن هذه الر
مرتبطة مبزاج الطفل وشخصيته وصراعاته ، وإمنا هي حمكومة بعوامل أخرى وجدانية دافعية

وتعترب رسوم األطفال من الوجهة التحليلية مبثابة رسائل موجهه ، ومشاعره ورغباته الدفينة
وميكن االستفادة من رسوم ، خصيات أصحاا أصدق تصويرتصور أعماق ش، إىل اآلخرين

 .والكشف عن املشكالت والصراعات اليت تواجهه وتؤثر فيه، الطفل يف مساعدته
وحتليل القوى ، يؤكد أصحاب النظرية عموما على الدراسة التجريبية :النظرية السلوكية .٥

واكتشاف القوانني ) تجاباتاالس(والسلوك املالحظ ) املثريات(والظروف البيئية اخلارجية 
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ويستلزم تناول الرسوم كسلوك ميكن تعلمه ، احلاكمة الكتساب هذا السلوك ومن مث تعديله
 .من وجهة النظر السلوكية حتديد وما جيب أن يكتسبه الطفل

  :يب على النظريات من منظور تكامليتعق
ويبدو أن هذا ، األطفال يتنب مما سبق تعدد النظريات اليت تناول الباحثون من خالهلا رسوم

وما تنطوي عليه من عمليات ، من أمهها رسوم األطفال ذاا، التعدد يرجع إىل اعتبارات خمتلفة
والغرض من عرض ، والفنية اجلمالية املسامهة فيها، واالجتماعية، والنفسية، والعقلية، احلس حركية

بقدر ما هو التأكيد على أن ، اختالفها أو التأكيد على جمرد، تلك النظريات ليس هو املفاضلة بينها
كل نظرية مبفردها رمبا ال تكون كافية أو مفيدة يف دراسة أثر املتغري املستقل على املتغري التابع  يف 

مما يؤدي إىل إظهار نتائج ، والنظرة إليها بنظرة تكاملية حينما نتناول رسوم األطفال، البحث احلايل
  .بنيت على جتربة مقننة، ات صحيحةأكثر مصداقية مبنية على تفسري

  :أهداف التعبري الفين
، التعبري الفين دائماً وعلى مر السنني هو يف مقدمة حماور التربية الفنية يف مراحل التعليم املختلفة

عدداً ) ٢٠٠٨( وذلك ملا للتعبري الفين من أمهية نابعة من أهدافه املتعددة وقد ذكر عبداحلليم وعلي
  :منها

ى منو وترقية أساليب الطالب التعبريية واليدوية بالقياس إىل مستواهم السابق يف العمل عل •
 .املراحل املاضية اليت اجتازوها

 .التأكيد على الطابع الشخصي واملميز لكل طالب يف جمال التعبري الفين •
 .وإفساح اال لتوليد األفكار االبتكارية، إنضاج اخليال •
 .ا وتوالد طرق جديدة لألداء وحل املشكالتمعاجلة اخلامات والسيطرة عليه •
 .اإلحاطة بالبيئة واإلحساس باملظاهر اإلهلامية فيها •
وذلك بتقريب أهم األحداث واملناسبات احمللية ، التبصري بقضايا اتمع واإلحساس ا •

 .وترمجتها بأسلوب التعبري الفين املفضل الذي جيسد املفاهيم واالجتاهات ، والعاملية
 . بالسري الشهرية يف حياتنا على مر العصور وباملواقف التارخيية اخلالدةالتبصري •
وعلى ، اجلمع بني التعبري الفين يف املظاهر اليت تقوم على البعد الواحد املسطح من جهة •

اليت تساعد على حتقيق األوضاع املثالية هلا وذلك يف مراحل ، األبعاد الثالثة مبختلف الوسائل
  .التعليم العام

هناك عدداً من الوسائل املعينة للمعلم على حتقيق أهداف التعبري الفين أوردها عبداحلليم وعلي و
 :كما يلي )١٩٩٩(؛ وشوقي )٢٠٠٨(
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، حيث ال خترج نتائج األعمال متشاة، يستلزم العناية بإبراز الطابع الشخصي لكل طالب •
 .ه ملعاجلة املشكالتفعلى املعلم أن يناقش الطالب ويستمع إىل رأيه وينصحه ويرشد

فعلى املعلم أن يشحذ خيال الطالب ، إنضاج اخليال وإفساح اال لتوليد األفكار االبتكارية •
 .فيساعده على التدفق واالتساع

ويكشف لنا عن ، معاجلة اخلامات والسيطرة عليها ال تأيت إال بالتجريب الذي جيد اخلربات •
الفين ليست مقصورة على أنواع حمددة من وخامات التعبري ، التنوع والتعدد والشمول

 .اخلامات
وما جيري ، اإلحاطة بالبيئة وما تزخر من مشاهد وعناصر خمتلفة متيزها عن البيئات املختلفة •

وذلك عن طريق إثارة املوضوعات ، على أرضها من نشاطات واهتمامات وحركة وسكون
تدعاء واملناقشة واحلوار املفتوح التعبريية لتلك املواقف والصور اليت ميكن حتديدها باالس

 .املتبادل
ويأيت ذلك بتبصري الطالب بأمهية االشتراك يف التعبري عن ، التعبري الفين عن قضايا اتمع •

حيث جيب على املعلم أن يكون ملُماً ذه ، هذه القضايا واألحداث واملناسبات وغريها
 .القضايا واألحداث

عن سجل أمتنا العربية واإلسالمية احلافل بالبطوالت  إثارة املعلم محاس طالبه للتعبري •
  .واملواقف واجلوانب املشرفة على مر األجيال

 :ويضيف الباحث ألهداف التعبري الفين ما يلي
 .ه للصور ولقطات الفيديو اليت تتاح لهتمن خالل مشاهد، الطالب ثقافة بصريةإكساب  .١
 . مع اليدتنمية قدرة الطالب على التوافق احلركي بني العني .٢
أو مشكلة ، من خالل إحداث مواقف معينة، لدى الطالب تنمية القدرة على اإلبداع الفين .٣

 .حمددة
  .تنمية احلس اجلمايل للطالب من خالل عرض إنتاجه الفين .٤

  :التعبري الفين أمهية
يعية إىل منذ حتوهلا من فترة احملاكاة الطب، يعد التعبري الفين أحد األهداف الرئيسة للتربية الفنية

خيتلف متاماً عن التعبري الفين ، حيث تبني أن للطفل تعبرياً خاصاً به، فترة االعتراف بفن الطفل
وذلك من خالل التأكيد ، وأن ممارسة الطفل للتعبري الفين يؤكد على بناء الشخصية املتكاملة، للكبار

  ).١٩٩٨، أبو اخلري(وأسلوبه املميز ، على الطراز اجلمايل للطفل
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، عبدالعزيز( ؛)١٩٩٩ ،الشمري: (كن إجياز أمهية دراسة التعبري الفين لألطفال فيما يليومي
١٩٩٤(  
 .إعطاء وصف كامل ودقيق للعمليات السلوكية يف الفن عند األطفال •
 .اكتشاف خصائص التعبري الفين لكل عمر زمين خالل فترة الطفولة •
 .تفسري التغريات احلادثة يف تغريات األطفال الفنية •
 .وتوجيهها والتنبؤ ا، لتحكم يف التغريات السلوكية لألطفال يف الفن وضبطهاا •
مما يؤدي إىل توجيه فن ، توجيه املعلم إىل تفسري التعبري الفين لألطفال بطريقة علمية صحيحة •

 .ونفسياً يف ضوء احلقائق العلمية ال وجهات النظر الذاتية، األطفال تربوياً
 ).الذكاء(قلية العامة تفيد يف قياس القدرات الع •
 .وتوجيههم التوجيه السليم، وتقبله من قبل اآلباء ومساعدم، تفيد يف فهم إنتاج األطفال •
 ).اإلناث -الذكور(استنباط السمات اخلاصة بالتعبري عند اجلنسني  •
 .استنباط العوامل املؤثرة على تعبريات األطفال •
للوقوف على مدى تقدمي تربية ، ات العامليةحتديد مكانة تعبريات األطفال العرب من االجتاه •

 .أطفالنا ومعاجلته السلبيات القائمة
 .الكشف عن األطفال األسوياء وغري األسوياء •

  :ويضيف الباحث ألمهية دراسة التعبري الفين لألطفال ما يلي
 .اإلسهام يف حتقيق الذات وتكامل الشخصية .١
 باستخدام احلاسب اآليل وسيلة مساعدة يف الكشف عن املهارات الفنية يف جمال التعبري الفين .٢

 .التعليم
اليت يستخدمها الطفل ، كاإلشارات والعالمات والرموز، تعرف مكونات العمل الفين .٣

 .بأسلوبه عند االنتهاء من الرسم
مبا ، التعبري الفين وسيلة مهمة وطبيعية للتنفيس عن االنفعاالت الداخلية نويرى الباحث أ

  .وغريها ،واألشكال ،واأللوان ،بالرسم وبالتايل يفصح عنها، ت اخلارجيةاحيركها من املؤثر
وكونه احملور الرئيس واألساس ، ومما سبق تستخلص أمهية التعبري الفين بصفة عامة جلميع األفراد

  .للتربية الفنية
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  :التعبري الفين أنواع
  :نوعني للتعبري الفين مها) ٢٠٠٠(أورد املليجي 

ويعترب التعبري احلر التلقائي فعالً بشرياً منا ، هو موجود مع اإلنسان منذ والدتهو: التعبري احلر •
يقدمه اإلنسان كمحصلة للخربة اليت ، مع خربة اإلنسان؛ سواء كان طفالً أو شخصاً بالغاً

يعيش فيها داخل إطار نفسي واجتماعي بيئي معني؛ سواء دخل هذا الفعل مقدار من التعلم 
 .يشةأو الثقافة املعا

فهو الذي يقدمه أصحاب العقول املبدعة من أهل الفنون واآلداب يف : التعبري املقصود •
، واحململة بالقيم، والبنائية التخصصية، صورة منتجات وأعمال فنية هلا خصائصها التعبريية
وهذا النوع من الفعل التعبريي خيرج ، وارتباط دائم بني العقل الفين ورد الفعل بني اجلمهور

 .وحيمل ما يريد توصيله لآلخرين، وإطاره الفلسفي، جة حملصلة خربات املبدع وفكرهنتي
  :التعبري الفين لألطفال حسب أمناط التعبري إىل قسمني مها) ١٩٩٤(وقسم عبدالعزيز 

 .ويشمل التعبريات ذات البعدين مثل الرسوم والطباعة والورق امللون: التعبري الفين املسطح •
• ويعين ذلك النوع من الفنون الذي يتضمن أشكاالً جمسمة ذات أبعاد : سمالتعبري الفين ا

بل مبا ، واملتعة الفنية ليس من خالل رؤيتها فقط، واحلركة، ثالثة حيث اإلحساس بالكلمة
  .تعطيه من تأثريات خمتلفة نتيجة لتحرك الظالل اليت تنشأ من تغيري الضوء الساقط عليها

  :سنة) ١٣ -١١(طفال من سن مرحلة الرسوم التعبريية لأل 
وقد حددها معظم علماء علم النفس النمو ، تصنف هذه املرحلة باملرحلة اليت تسبق سن املراهقة

ملن ، وهي اليت تقابل يف املرحلة االبتدائية بالصف السادس االبتدائي، حتت مسمى الطفولة املتأخرة
  .انتظموا يف الدراسة ودخلوا املدرسة يف السن النظامي

وتتميز ، وهي تعترب مرحلة إعداد للمراهقة، لطفل يف هذه املرحلة يصبح سلوكه أكثر جديةوا
وزيادة التمايز بني اجلنسني ، واملرحلة الالحقة، ببطء معدل النمو بالنسبة لسرعته يف املرحلة السابقة

وتكوين ، وتعلم املعايري اخللقية والقيم، وتعلم املهارات الالزمة لشئون احلياة، بشكل واضح
  ).٢٠٠٥ ،زهران( وضبط االنفعاالت، واالستعداد لتحمل املسئولية، االجتاهات

، يف تقسيمه املعروف) Lowenfeld(إن أبرز من قسم مراحل رسوم األطفال هو لونفيلد 
وتسمى ، سنة) ١٣-١١(واليت تتراوح أعمارهم مابني ، ونذكر منه ما يتعلق بعينة البحث احلايل

، ويف هذه املرحلة العمرية يتحول الطفل من حياة الطفولة إىل حياة الرجولة، قعيمرحلة التعبري الوا
واليت تلقي بال ، حيث تطرأ عليه عدة تغريات يف مجيع جوانبه العقلية واجلسمية والنفسية واالجتماعية
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رده ولعل من أبرز مميزات هذه املرحلة يف اال الفين ما أو، شك بظالهلا على تعبري الطفل الفين
  ):٢٠٠٥( ؛ وسليمان)٢٠٠٦(العتوم 
يتميز األطفال يف هذه املرحلة بعدم الرغبة يف ممارسة العمل الفين إذا قورن  :قلة اإلنتاج .١

 .ذلك باجتاهام السابقة حنو املمارسة الفنية
بالرغم من مالحظة ظاهرة قلة اإلنتاج إال أنه من املالحظ أن  :ظهور القدرات اخلاصية .٢

 .فال يتابعون النشاط الفين حبماس ظاهر ورغبة أكيدةهناك بعض األط
يتميز بعض األطفال يف هذه املرحلة باعتمادهم على احلقائق البصرية عند  :البصري االجتاه .٣

 .التعبري الفين
وال ، يلجأ بعض األطفال يف هذه املرحلة بعدم االلتزام بالنسب الطبيعية :االجتاه الذايت .٤

 .بألواا احلقيقية وال، بالعالقات بني العناصر

  :ملرحلة التعبري الواقعيخصائص التعبريات الفنية 
لقد كان جلهود الباحثني والعلماء يف التربية الفنية األثر البالغ يف لفت األنظار إىل وجود 

وأن هذه اخلصائص بعضها أو كلها رمبا تظهر يف مراحل ، خصائص تعبريية لرسومات األطفال
كما قد تظل مالزمة لرسوم بعضهم يف مراحل عمرية أكثر ، طفالعمرية مبكرة لدى بعض األ

، واجلسمية احلركية، واإلدراكية، وذلك تبعاً للفروق الفردية يف االستعدادات العقلية، تقدما
واملتغريات االجتماعية والتعليمية املؤثرة على منو استعدادام التعبريية اإلبداعية ، ومعدالت النمو

اخللط بني املسطحات واسمات يف حيز ، التسطيح: تعبريات األطفال ومن خصائص، عموما
التكرار ، امليل، اجلمع بني اللغة الشكلية واللفظية، خط األرض، الشفوف، املبالغة واحلذف، واحد
   ).٢٠٠١ ،القريطى(اآليل 

  :مهارات التعبري الفين
فإذا ما كانت األشكال ، رسمإن قدرة الطالب التعبريية تكمن يف قدرته على إحداث موضوع ال

حىت الرائي يستطيع ، وعلى درجة من التفاعل حبيث تعكس أحداثه، املرسومة مرتبطة مبوضوع الرسم
  .ويكون الطالب قد مثل املوضوع وعرب عنه، التعرف عليه أو التنبؤ به
ير حيث يعد وسيلة يستخدمها الطالب لتصو، يف تنمية املهارات الفنية وللتعبري الفين دور

وللتعبري الفين مهارات ميكن ، والوجدانيةإحساسه ومشاعره من مجيع اجلوانب املعرفية واملهارية 
حيث حياول البحث احلايل التطرق إىل جمموعة من ، تنميتها وإكساب الطالب خربات تعليمية

ل وذلك من خال، املهارات التعبريية اليت تناسب عينة البحث وهم طالب الصف السادس االبتدائي
واستطالع آراء ومقترحات ذوي االختصاص يف هذا ، األدبيات والدراسات السابقة يف هذا اال
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باستخدام تقنية احلاسب اآليل كوسيلة ، مث حماولة تنمية تلك املهارات لدى عينة البحث، اال
 على جمموعة واملبين، وفقاً لربنامج حاسويب مقترح قام الباحث بإعداده وحتكيمه، مساعدة يف التعليم

من املوضوعات التعليمية املستمدة من أهداف التربية الفنية املعتمدة بوزارة التربية والتعليم باململكة 
  .العربية السعودية

، املالحظة: على املهارات التالية_ فيما خيص مهارات التعبري الفين _ ويقتصر البحث احلايل 
   :وسوف يتناول كل مهارة بشيء من التفصيل، واإلبداع ،واإلتقان، واملمارسة، والتجريب، واحملاكاة

 :مهارة املالحظة •
أو مبا يقدم ، فيصبح الطالب على وعي مبا حيدث حوهلم، هي أول مستوى يف تكوين املهارات

واملالحظة الواعية تساعد الطالب على تعرف خطوات العمل اليت ينبغي عليه إتباعها ، أمامهم
ويهتم هذا املستوى بوعي الطالب ومبا يشاهدون ، املهارة يف أداء هذا العملمستقبالً متهيداً لتكوين 

  ).٢٠٠٦، كوجك(؛ )٢٠٠٨ ،عبداحلليم وعلي(وحيدث أمامهم 
صور : مشاهدة الطالب ملا يعرض عليه من: ومما سبق يرى الباحث أن مهارة املالحظة هي

اآلمر الذي ، بوعي وإدراك، ايتهيف الربنامج احلاسويب حىت ، وغريها، ورسومات ولقطات فيديو
  .يساعده على تعرف خطوات العمل اليت سيتبعها مستقبالً لتكوين املهارة يف أداء العمل

 :مهارة احملاكاة •
متبعاً الطريقة أو اخلطوات اليت ، قوم الطالب بأداء عمل أو جزء من عمل معنييف هذه املهارة ي

واليت يقلد ، اء يكون على الطريقة الصبينية يف التعلمواألد، واليت نفذت أمامه دون تصرف، شاهدها
وغالباً ، وال يتوقع منه إجادة يف العمل أو إدخال أي تعديالت يف األسلوب، فيها الشيء املطلوب منه

إبراهيم وفوزي (؛ )٢٠٠٦ ،كوجك(ما يكون حتت إشراف دقيق من املعلم ومتابعة مستمرة منه 
٢٠٠٤.(  

، وتم هذه املهارة بالتقليد، ركة أو جمموعة حركات بعد مالحظتهاوتعين احملاكاة التقليد حل
  ).٢٠٠٤، الوكيل واملفيت(واحملاولة واخلطأ أي حتويل املالحظة إىل عمل وتنفيذ 

نفس الطريقة أو اخلطوات اليت  متبعاًالطالب  أداء: ومما سبق يرى الباحث أن مهارة احملاكاة هي
 .إشراف املعلم ومتابعته تحت، ذلك دما يطلب منهشاهدها يف الربنامج احلاسويب عن

 :مهارة التجريب  •
حبيث يعمل بشيء من احلرية ، تتطلب هذه املهارة أن ترفع املراقبة عن الطالب تدرجيياً

ولكنه ليس ، اعتماداً على ما شاهده والحظه من قبل، وقد جيرب الطالب عمل شيء ما، والتصرف
ويتالفاها ، ويتعرف أخطاءه يف العمل، ب يف هذه املهارة ثقته بنفسهويكتسب الطال، تقليداً حرفياً له
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وتم هذه املهارة بالوصول إىل مرحلة األداء بقليل من األخطاء ، من خالل حماولته املتكررة
  ).٢٠٠٥، اخلليفة(؛ )٢٠٠٨ ،عبداحلليم وعلي(

 ة معتمدة على ماما يقوم به الطالب من أنشط: ومما سبق يرى الباحث أن مهارة التجريب هي
 .وبدون تقليد أو حماكاة، شاهده والحظه يف الربنامج احلاسويب بشيء من التصرف واحلرية

 :املمارسة هارةم  •
، فيؤديه بسهولة وبثقة، حيث يصبح أداء الطالب تلقائياً سلساً، وفيها يبدأ تكوين املهارة فعالً

فتح (؛ )٢٠٠٦، كوجك(وزيادة اإلنتاج  ،وقلة األخطاء، ومن مظاهر األداء هنا زيادة سرعة العمل
  .)ب() ٢٠٠٤ ،اهللا

، ويتضمن إعادة األداء ذاتياً، ويصل األداء يف هذه املهارة إىل درجة عالية من الصحة واالنضباط
  ).٢٠٠٤، الوكيل واملفيت(وتم هذه املهارة بالوصول إىل مرحلة املهارة يف أداء العمل 

ما يؤديه الطالب من أنشطة تطلب منه يف  :مارسة هيومما سبق يرى الباحث أن مهارة امل
 .الربنامج احلاسويب بكل سرعة وسهولة

 :مهارة اإلتقان •
وبسرعة تكاد ، حيث يعمل الطالب بسهولة، تعد مهارة اإلتقان هي الداللة على تكون املهارة

ن واخلامات وباالقتصاد يف الزم، ويتصف األداء يف هذا املستوى باجلودة واإلتقان، تكون آلية
عبداحلليم (وتقل أخطاؤه ويزيد إنتاجه ، ودون تركيز مرهف، فيعمل الطالب دون تردد، واهود

  ).٢٠٠٦ ،كوجك(؛ )٢٠٠٨ ،وعلي
وحتقق ، وتعين مهارة اإلتقان التوافق بني جمموعة من احلركات عن طريق بناء سلسة منها

طالب على تنفيذ األعمال بأقل جهد وطاقة وتم بقدرة ال، االتساق والتآلف والتوافق بني احلركات
  ).٢٠٠٤، الوكيل واملفيت(تتصف بالدقة واإلتقان 

 ألنشطة املطلوبة منه يف الربنامجاأداء الطالب  :ومما سبق يرى الباحث أن مهارة اإلتقان هي
 .قل جهدأوبكل سهولة و ،دقة وإتقانب احلاسويب

 :مهارة اإلبداع •
، ذج حركية جديدة ملقابلة موقف معني أو مشكلة حمددةوهي قدرة الطالب على إحداث منا

، حبيث جيرؤ الفرد على اخلروج عن املألوف، والثقة بالنفس، وتتأيت من اإلتقان الكامل للمهارة
  ).٢٠٠٦، كوجك( ؛)٢٠٠٨، أمحد واملنويف(واإلقدام على ابتكار شيء جديد فيه حداثة 

وهي أرقى املستويات يف املهارات العملية ، هارةوتعين الوصول إىل أعلى درجة من األداء أو امل
، الوكيل واملفيت(القائمة على تطوير مناذج حركية جديدة ملقابلة املوقف عن طريق خربات سابقة 

٢٠٠٤.(  



٦٤ 

قدرة الطالب على التعبري بعناصر وأشكال : ومما سبق يرى الباحث أن مهارة اإلبداع هي
  .يف موقف معني يف الربنامج احلاسويبذلك منه عندما يطلب  ،جديدة ومتقنة وغري مألوفة

وارتباط كل مهارة باملهارة السابق ، يوضح الوضع التصاعدي للمهارات الست) ٩(وشكل 
  .حىت يكون هناك عملية تكاملية مترابطة بني املهارات، هلا
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

  :م يف تنمية مهارات التعبري الفيندور املعل
وجتعله قادراً على التفاعل مع من  ،د على تكامل شخصية الطالبإن ممارسة التعبري الفين تساع

فالطالب جيد متعة ولذة خاصة يف أثناء ممارسة ، وتزيد شعوره باالطمئنان والرضا عن ذاته، حوله
  .على توافقه الشخصي واالجتماعيذلك ساعده يو، الفن

تنمية مهارات التعبري عدداً من األسس قد يعتمد املعلم عليها يف ) هـ١٤٢٤(وقد ذكر حممد 
  :الفين ومنها

 .ف طبيعتها وخصائصها املختلفةعرتاالهتمام مبرحلة النمو اليت جيتازها الطالب و .١
على تنمية وتغيري ساعد األمر الذي ياالهتمام بالتعليم من خالل اخلربة واملمارسة والتدريب  .٢

 .بالتعبري الفين السلوك املرتبط
 .د على اخلصائص املميزة لكل طالبيأكاالهتمام بالفروق الفردية والت .٣
 .باشرةاملغري اليئة الباالهتمام بالبيئة املباشرة اليت ينتمي إليها الطالب مث ب .٤
٥. ا الفنون والعصور اليت مرف مساعدة الطالب تعر ،ات  معالتأكد على التشا

وبه الفين واالختالفات واملميزات والعيوب اليت تساعد الطالب على فتح أبواب جديدة ألسل
 .على إرثه التراثي متعمداً

 .للتعبري الفين مهماً مساعدة الطالب على تذوق الطبيعة من حوله واعتبارها مصدراً .٦

 مستويات مهارات التعبري الفين ) ٩(شكل 

 املالحظة

 احملاكاة

 التجريب

 املمارسة

 اإلتقان

 اإلبداع

 اإلبداع
  انـاإلتق

  املمارسة
  التجريب

  اةـاحملاك
  املالحظة

 

  انـاإلتق
  املمارسة
  التجريب

  اةـاحملاك
  املالحظة

 

  املمارسة
  التجريب

  اةـاحملاك
  املالحظة

 

  التجريب
  ةاـاحملاك

  املالحظة
 

  اةـاحملاك
  املالحظة

 
  املالحظة
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الدراسات 
  السابقـة

  

الفصل 
  الثالث

 

  
 
    
  

 .مقدمة
 :الدراسات السابقة  

الدراسات اليت  :احملور األول -
تناولت استخدام احلاسب اآليل يف 

 .التربية الفنية
الدراسات اليت : احملور الثاين -

 تناولت التعبري الفين 
تعليق عام على الدراسات  -

 . السابقة
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  الدراسات السابقة: الفصل الثالث
  :مقدمة

مدى االتفاق دف بيان ، يعرض الباحث يف هذا الفصل الدراسات املرتبطة مبوضوع البحث
باإلضافة إىل االستعانة مبا حيويه بعضها إلثراء ، واالختالف بني تلك الدراسات مع البحث احلايل

وسيتم عرض الدراسات السابقة تنازلياً من احلديث إىل القدمي دون الفصل بني ، البحث احلايل
  :وتنقسم الدراسات السابقة حبسب حماورها إىل،  الدراسات العربية واألجنبية

 .يف التربية الفنية احلاسب اآليلاستخدام اليت تناولت الدراسات  :احملور األول -
 .تعليق على دراسات هذا احملور -
 .نواحي االستفادة من دراسات هذا احملور -
  .الدراسات اليت تناولت التعبري الفين :يناحملور الثا -
 .تعليق على دراسات هذا احملور -
 .حملورنواحي االستفادة من دراسات هذا ا -
  .دراسات السابقةالتعليق عام على  -

 :دراسات تناولت استخدام احلاسب اآليل يف التربية الفنية: احملور األول
 ):٢٠٠٨( القباين دراسة .١

 وتعرف، واقع دراسة مقررات احلاسب اآليل يف قسم التربية الفنية فتعر هدفت الدراسة إىل
مث وضع مقترحات لتطوير ، ة ملقررات احلاسب اآليلجيابيات والسلبيات اليت تراها عينة الدراساإل

وتكونت عينة ، واتبعت الدراسة املنهج الوصفي، فاعلية مقررات احلاسب اآليل يف قسم التربية الفنية
) ٣٠(بلغ عددهن  - الرابع املستوى  -لتربية الفنية جبامعة امللك سعود طالبات قسم االدراسة من 

  .مت إعداد استبيان وفقاً لألصول املنهجية كأداة للدراسة، طالبة
الت جديدة مل تكن مستخدمة من أن استخدام احلاسب اآليل يفتح جماوأظهرت نتائج الدراسة 

أن و ،إىل ابتكار أساليب تعبريية جديدةحبيث تدفع ، يف جماالت التعبري الفين واإلبداع واالبتكار قبل
  .ترحات وتطبيقهاقاملقررات حباجة إىل تطوير ووضع م

 ):٢٠٠٦( دراسة آل مبارك .٢
هدفت الدراسة إىل تعرف دور الربنامج التدرييب املقترح يف إكساب معلمات التربية الفنية 

وكذلك حتديد ، باملرحلة الثانوية بعض املهارات األساسية واالبتكارية يف تدريس التصميم الفين
األساسية واملهارات االبتكارية اليت يساعد الربنامج املقترح على إكساا ملعلمات التربية  املهارات

  .الفنية
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معلمة من معلمات ) ٦٠(وتكونت عينة الدراسة من ، واتبعت الدراسة املنهج شبه التجرييب
اس واقع استبيان لقي: واستخدمت الدراسة جمموعة من األدوات وهي، التربية الفنية مبدينة الرياض

برنامج ومت تطبيق اجلانب العملي من الربنامج على ، وبرنامج تدرييب مقترح، استخدام احلاسب اآليل
  .وبطاقة مالحظة، واختبار حتصيلي، )Photoshop( الفوتوشوب

وأسفرت نتائج الدراسة عن أن منوذج التصميم املقترح من قبل الباحثة مناسب لتصميم الربامج 
وتوصلت إىل ، عند تدريب املعلمات على احلاسوب يف جمال التصميم الفين وخصوصاً، التدريبية

وجود فرق ذا داللة إحصائية بني االختبار التحصيلي البعدي للمجموعة التجريبية واموعة الضابطة 
وأثر الربنامج التدرييب يف تنمية االبتكار لدى ، لصاحل نتائج االختبار البعدي للمجموعة التجريبية

 . ماتاملعل
 ):٢٠٠٦( دراسة عبداحلي .٣

يف تدريس احلاسب اآليل والطريقة التقليدية  ةجييستراتاثر استخدام أف تعر هدفت الدراسة إىل
حيث طبقت جتربة الدراسة ، على تنمية القدرة االبتكارية والتحصيلمقرر التشكيل باخلط العريب 

واألداة ، معة أم القرى مبدينة مكة املكرمةجبا طالبة من قسم التربية الفنية) ٣٦( على عينة مكونه من
  .لمنتج الفيناً لومقياس، اًحتصيلي اًاختباراليت استخدمتها الدراسة كانت 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة يف نتائجها أنه 
لجانب الوظيفي ترجع إىل الدراسي البعدي ل درجات اموعة التجريبية والضابطة يف التحصيل

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي كما ، التعبري باستخدام استراتيجية احلاسب اآليل
الدراسي البعدي للمهارات األدائية التقنية ترجع  درجات اموعة التجريبية والضابطة يف التحصيل

 .املستخدم يف الدراسة )Photoshop( إىل استخدام برنامج رسم وتلوين ومعاجلة الصور الفوتوشوب
 ):٢٠٠٦(دراسة الشاهني  .٤

هدفت الدراسة إىل االستفادة من إمكانات احلاسب اآليل يف تصميم وإعداد برنامج تعليمي 
واكتساب منط جديد يف استراتيجية التعليم والتعلم يف ضوء ، مقترح يف التذوق والنقد الفين للطالب

هيل الطالب ملواجهة تغريات العصر يف إطار إدخال برامج وتأ، موضوعات التذوق والنقد الفين
وتكونت عينة الدراسة من  ، متبعاً يف دراسته املنهج الوصفي، تعليمية جديدة يف منهج التربية الفنية

  .واستخدمت الدراسة أداة االستبيان، طالب الصف الثالث باملرحلة املتوسطة مبدينة مكة املكرمة
نتائج الدراسة أن الوسائط املتعددة واملتمثلة يف اللغة املنطوقة والصور ومن أهم ما توصلت إليه 

الثابتة واملتحركة واملقاطع املرئية واملؤثرات الصوتية تعد من أفضل الوسائط اليت ميكن تضمينها يف 
 .حمتوى برنامج تعليمي يف التربية الفنية

 :)٢٠٠٤( دراسة طوالبة؛ اجليزاوي .٥
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ر استخدام احلاسب اآليل كأداة يف اكتساب طالب الصف الدراسة إىل كشف أث هدفت
وتكونت عينة ، اخلامس األساسي ملفهوم اللون يف مادة التربية الفنية ومقارنتها مع الطريقة التقليدية

واستخدم يف هذه الدراسة ، واتبعت املنهج التجرييب لتحقيق أهدافها، طالباً وطالبة) ٧٦(الدراسة من 
  .لقياس مدى اكتساب الطالب ملفهوم اللون، من أهداف املادة التعليمية اختبار اكتساب مشتق

يف ) ٠,٠٥(وأسفرت نتائج الدراسة عن أنه يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى 
اكتساب طالب الصف اخلامس األساسي ملفهوم اللون يعزى إىل طريقة التدريس ولصاحل طريقة 

  .استخدام احلاسب اآليل
 :) Virginia،2004( ادراسة فرجيني .٦

ب اآليل يف صفوف الفنون احلاس اته حنوجتاهواف العالقة بني الطالب تعر هدفت الدراسة إىل
، طالباً) ٣٠٦(عضواً و) ٤٥(واتبعت الدراسة املنهج الوصفي التجرييب على عينة بلغت ، املتقدمة

  .داة الدراسة من بطاقة مالحظةوتكونت أ، ومت تطبيق بعض الربامج التطبيقية يف جمال التربية الفنية
وأشارت نتائج الدراسة إىل أن هناك عالقة بني املواقف التعليمية بالكلية والطالب الستخدام 

وأن تلك املواقف التعليمية كانت مرتبطة مع املستوى املدرك من اخلربة باحلاسب ، احلاسب اآليل
 .اآليل
 ):هـ١٤٢٣( دراسة الشاعر .٧

طالع على الربامج واال، اسب اآليلجيابيات الناجتة من استخدام احلاإلف عرت هدفت الدراسة إىل
السعي إىل حمو أمية احلاسب اآليل بني طالب و، ةياجلرافيكية ذات الصلة باملواد املقدمة بالتربية الفن

ة بكلي الفنيةيف قسم التربية  الدراسة على جمموعة من اهليئة التعليميةومت تطبيق ، قسم التربية الفنية
  .وتكونت أداة الدراسة من االستبيان، املنهج الوصفي متبعاً، املعلمني مبكة املكرمة والطائف وجدة

ية والتعليمية يف كبري يف النواحي اإلدارله تأثري أن احلاسب اآليل الدراسة كما أظهرت نتائج 
تتيح الربامج الفنية ية؛ عن األساليب التقليد اًبعيد اًجديد أن استخدامه يفتح جماالًو، التربية الفنية

التدريب واملمارسة للربامج الفنية وأن ، دة تفتقر إليها الوسائل احلاليةالعديد من احللول للصور الواح
  .يتجاوب بسهولة مع فكر املستخدم اًتنتج أداء مغاير

 ):٢٠٠٢(دراسة علي  .٨
شكيل يف اللوحة بنائية التالوسائط إلثراء  متعددحاسويب برنامج  الدراسة إىل إعدادهدفت 

حيث أجريت الدراسة على عينة عشوائية من طالب      ، لدى طالب كلية التربية الفنية الزخرفية
واستخدمت الدراسة ، طالباً) ٢٠(وعددهم ، بكلية التربية الفنية جبامعة حلوان -الفرقة اخلامسة -

ث بتصميمها للربنامج لباحاستمارة حتكيم قام اوكانت أداة الدراسة عبارة عن ، املنهج التجرييب
  .احلاسويب
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البعدية عن  ألعمال الفنيةاحتسن واضح يف أداء الطالب يف  وأظهرت نتائج  الدراسة وجود
 .يؤكد إثراء الربنامج املعد لألعمال الزخرفية للطالب مما، القبلية
 ):kok  ،2002( دراسة كوك .٩

ة التصميم لتشكيل األفكار لدى على عملياآليل ثر تقنية احلاسب أهدفت الدراسة إىل تقصي 
بواسطة جمموعة ، طالباً) ٦٣(وأجريت الدراسة على عينة قوامها ، قبل التخرج مافيطالب التصميم 

  .االستبانات من
ثر على حصيلة وقد أ، أن احلاسب اآليل أدى دوراً كبرياً يف تصاميم الطالب ودلت نتائجها

طالب أمجعوا على أم دائماً يكتشفون شيئاً جديداً من ال%) ٩١(وأن نسبة ، النهائية هلم التصميم
 . كلما عملوا تصميماً بواسطة احلاسب اآليل

  :)٢٠٠١( املنعم عبد دراسة .١٠
هدفت الدراسة إىل تصميم برنامج باستخدام فاعليات احلاسب اآليل يف حتليل خمتارات من 

ى عينة من طالب قسم التربية عل، واتبعت الدراسة املنهج التجرييب، أعمال الفن املصري املعاصر
  .اآليل احلاسب باستخدام تدريسي برنامج تصميموكانت املعاجلة التجريبية عبارة عن ، الفنية

يصلح  احلاسب اآليلوأظهرت نتائج الدراسة إىل إمكانية تصميم برنامج باالستفادة من فاعلية 
 لدى الفين التذوق مستويات بني إحصائية داللة ذات اًفروق هناك نوأ، لتدريس التذوق الفين

  .املربمج الذايت التعليم وأسلوب املربمج غري الذايت التعليم أسلوب باستخدام الطالب
 ):٢٠٠١( دراسة الثقة .١١

تدريس مادة التربية الفنية يف املرحلة املتوسطة باستخدام تقنية احلاسب اآليل  هدفت الدراسة إىل
 :ويعين  Discipline-Based Art Education، (DBAE)طبقاً لالجتاه التنظيمي يف التربية الفنية

والنقد ، وعلم اجلمال، تاريخ الفن: ااالت األربعة الذي ينظم، مشروع التربية الفنية املعرفية
واستخدام عدة برجميات هلا عالقة بالتربية  ،كأساس للتربية الفنية، واإلنتاج الفين، والتذوق الفين

حيث طبقت على ، واتبعت الدراسة املنهج الوصفي االرتباطي، اسب اآليلالفنية؛ الستخدامها يف احل
وكانت املعاجلة التجريبية تصميم أسطوانة مدجمة ، طالب املرحلة املتوسطة مبدينة مكة املكرمة

  .للوحدات التدريسية النموذجية املقترحة
، أصبح ضرورة حتمية وأظهرت نتائج الدراسة أن استخدام احلاسب اآليل يف جمال التربية الفنية

ويعد استخدام برامج احلاسب ، ويتيح احلاسب اآليل للمعلم فرصاً عديدة للتجريب وأساليب التعليم
واإلعداد اجليد للوحدات الدراسية يف ، اآليل يف حتقيق أركان النظرية املعرفية تقدماً علمياً وتقنياً

د من ااالت املتقدمة علمياً وتقنياً لتفعيل يع، )DBAE(التربية الفنية لتحقيق أركان نظرية املعرفة 
  .دور التربية الفنية كأساس للمعرفة
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 ): Olsn ،2000(دراسة أولسن  .١٢
املفاهيم : استخدام احلاسب اآليل يف تدريس مقرر التصميم حيث تناول هدفت الدراسة إىل

، )الفراغ(داع البصري واخل، واستخدام اخلط واأللوان، واخلامات ثنائية األبعاد، األساسية للتصميم
مت ، ومت إجراء جتربة على جمموعتني جتريبية وضابطة وفق املنهج التجرييب، واألشكال، والقيم الفنية

واستخدمت الدراسة ، طالباً يدرسون مادة التصميم الفين) ٤٤(اختيارهم من طالب الكلية وعددهم 
  .اختبار حتصيلي

د فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات وجونتائج الدراسة  هتوصلت إلي ما من أهمو
وأظهرت أمهية استخدام احلاسب اآليل يف ، لصاحل اموعة التجريبية، اموعة التجريبية والضابطة

 .حيث أنه يعزز العملية التعليمية، فصول التربية الفنية
  :)٢٠٠٠( العدوى دراسة .١٣

مية الطالقة التشكيلية لدى طالب التعليم هدفت الدراسة إىل تعرف فعالية برنامج حاسويب يف تن
 من وتكونت عينة الدراسة، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي واملنهج التجرييب، الثانوي

 إعداد: وكانت املعاجلة التجريبية عبارة عن، طالبة) ٣٠(طالبات الصف الثاين الثانوي وعددهن 
وقد . التشكيلية لطالقةل واختبار حتصيلي، اهلندسية كيليةالتش الطالقة لتنمية حاسويب تعليمي برنامج

 البعدي ختبارالا لصاحل إحصائية داللة مستوى ذات جيابيةإ عالقة توجدبينت نتائج الدراسة أنه 
 يف كربأ البعدي للتطبيق املئوية النسب وأن، التعليمي الربنامج اجتياز بعد الثانوية املرحلة لطالب
 عدد إىل الدالة النتائج اتذو الطالبات عدد نسبة نأو، القبلي للتطبيق ويةاملئ النسب من جمملها

 تنمية يف فعالية اذ الربنامج كان النتيجة وذه، )%٩٠( هي الدالة غري النتائج اتذو الطالبات
  .الثانوي التعليم طالب لدى التشكيلية الطالقة

  :)٢٠٠٠(ي مرس دراسة .١٤
 هارةمب الفنية التربية معلم لتزويد النظم نظرية وفق يبتدري برنامج إعداد هدفت الدراسة إىل

 وتقنياته التشكيلي الفن بعناصر الطالب تزويد جانب إىل ،الرسم جمال يف اآليل باحلاسب التدريس
وطبقت ، املتشعب التفكري وتنمية أوسع، بصرياً جماالً مامهأ يتيح مما ،اآليل احلاسب استخدام بواسطة

وكانت املعاجلة ، معلمني يف املدارس االبتدائية )١٠(وتكونت العينة من ، ييبالدراسة املنهج التجر
  :لتدريب معلم التربية الفنية مكون من أربع وحدات هي حاسويبإنتاج برنامج التجريبية عبارة عن 

  .مكوناته إىل والتعرف حلاسب اآليلا على املعلم تدريب: األوىل
  .االبتدائي الرابع لصفا تالميذ وأمناط خصائص فتعر: الثانية
  .وتقنياته التشكيلي الفن ف عناصرتعر: الثالثة
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  .خالله من تعبريية رسوم وإنتاج ،اوإمكانا ةاجلاهز الفن ف برامجتعر :الرابعة
 رمسه ما يغري أو ميحو نأب ،رسومه يف يعدل نأ يستطيع طالبال أننتائج الدراسة  ظهرتوأ
 يئ اليت التصورات يف الواسع التنوع الفنية الربامج تتيحو ،هلاويعد برمسها قام اليت الصور وحيفظ
 الصور معاجلة برامج خالل من ،خمتلفة تعبريية جوانب واستكشاف التجريب جوانب من العديد

 من العديد وإنتاج والتطوير للتغيري قابلة احلاسب اآليل وظائف نوأ، باحلاسب اآليل اخلاصة والرسوم
  .دةالواح للصورة احللول
 ):١٩٩٨( النجادي دراسة .١٥

واالستفادة منها يف تطوير أداء ، هدفت الدراسة إىل التأكيد على أمهية األخذ باألساليب احلديثة
واقترح استخدام احلاسب اآليل يف تدريس التربية ، ولزيادة فاعلية تدريس التربية الفنية، املعلم واملتعلم

واتبعت الدراسة املنهج الوصفي ، اململكة العربية السعوديةالفنية يف مجيع مراحل التعليم املختلفة يف 
بأداة مجع البيانات ، ومناهج التربية الفنية، وطبقت على معلمي التربية الفنية، التحليلي والوثائقي

  .ياناالستب
حيث أظهرت نتائج الدراسة أن هناك حاجة لتغري بعض طرق تدريس التربية الفنية للزيادة من 

وينبغي إعادة النظر يف تدريب املعلم على رأس العمل عن ، سايرة التطور التقين احلديثومل، فاعليتها
وقد أوصت الدراسة بأن هناك حاجة ماسة لالستفادة ، طريق الدورات التدريبية عن احلاسب اآليل

  .وتغيري الطرق املعتادة، من التطورات التقنية وتوظيفها يف طرق تدريس التربية الفنية
  :)١٩٩٦( مإمادراسة  .١٦

 تساعد اليت التعليمية، الوسائل ىحدإك اآليل احلاسب استغالل إمكانية هدفت الدراسة إىل
 ،الفين اإلبداع وتنمية البصرية، الفنية املعلومات من الكثري اكتساب على الفنية التربية دارسي

 باستخالص ،فينال اإلبداع تنمية يف املتاحة اآليل احلاسب إمكانات توظيف من اإلفادة وإمكانية
 واإلفادة اللون، امللمس،، اخلط الشكل، باستخدام النباتاترسم  وحتليل التشكيلية العالقات بعض

تنمية  على التأكيد وراء السعي دف التطبيقي اال يف واستخدامها ،اآليل احلاسب برامج من
الفرقة -التربية الفنية ية كل بمن طال طالباً) ١٣(عدد أفراد الدراسة ولقد بلغ ، املهارات الفنية

  .مت تطبيق بطاقة مالحظةو، جبامعة حلوان -الرابعة
 تناول لكيفية ،جديدة أبعاداً أضاف احلاسب اآليل استخدامات نوأثبتت الدراسة يف نتائجها أ

 أثبتتو ،له العديدة اإلمكانات خالل من ولون وملمس وخط شكل من البنائية العناصر وحتليل
احلاسب  بدون األداء ثناءأ العينة فرادأ عليها حيصل اليت الفين اإلبداع درجة يف وقفر وجود الدراسة
  .باحلاسب اآليل األداء ثناءأاآليل و
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  دراسات تناولت استخدام احلاسب اآليل يف التربية الفنية :احملور األول تعليق على
تتمحور حول  -هارغم تنوعها واختالف نوعية عناصر - نالحظ على دراسات هذا احملور أا

  :أمهية دور احلاسب اآليل يف التربية الفنية حيث
ومدى إجيابيته أثناء العملية ، احلاسب اآليلبيان أمهية  دف مجيع الدراسات السابقة إىل •

، مع اإلفادة من إمكاناته يف إثراء العملية التعليمية، التعليمية يف جماالت التربية الفنية املختلفة
وعلى استخدامه يف تنمية ، اآليل يف تدريس التربية الفنية بشكل عام احلاسباستخدام و

 .بعض املهارات الفنية بشكل خاص
أثبتت الدراسات السابقة مدى أمهية استخدام احلاسب اآليل يف تدريس مناهج التربية الفنية  •

ريبية خل جتاإجياد مد إىلقد توصلت مجيع هذه الدراسات و، يف مجيع مراحل التعليم املختلفة
وحل بعض املشكالت الفنية لدى ، ومعدة لتوظيف إمكانات احلاسب اآليل، متنوعة
بإنتاج رسومات وتصاميم فنية  التعليمية ستفادة من برامج احلاسب اآليلواال، الطالب

مبدعة ومبتكرة؛ مما يتيح الفرصة للطالب بعدم التقيد بأسلوب معني؛ مما يدفعه إىل التعبري 
 .امتالك لغة تشكيلية مستقلةبذا فتصبح الفكرة هي اهلدف و عن أفكاره حبرية؛

فقد اتبع ، استخدمت الدراسات السابقة أنواعاً خمتلفة من املناهج البحثية لتحقيق أهدافها •
 ،Olsnولسن أ؛ ٢٠٠١، عبداملنعم ؛٢٠٠٢ ،علي؛ ٢٠٠٤ ،اجليزاويوطوالبة ( :بعض منها

وهذا يتفق مع منهج البحث ، جرييباملنهج الت) ٢٠٠٠، مرسي ؛٢٠٠٠ ،العدوي؛ 2000
، )٢٠٠٦ ،آل مبارك(ودراسة ، )٢٠٠٦ ،عبداحلي(دراسة أما ، احلايل لتحقيق أهدافه

:         أما الدراسات السابقة اليت اتبعت املنهج الوصفي، فاستخدمتا املنهج شبه التجرييب
أما  ،)١٩٩٨ ،النجادي؛ kok ،2002 كوك؛ Virginia ،2004؛ فرجينيا ٢٠٠٦، الشاهني(

 .الرتباطيااملنهج الوصفي  فاتبعت) ٢٠٠١،الثقة(دراسة 
، Virginia(فرجينيا تفاوت حجم العينة يف الدراسات السابقة بني الكبرية كما يف دراسة  •

 كوكطالباً يف دراسة ) ٦٣(واحلجم املتوسط بلغ ، عضواً وطالباً) ٣٥١(بلغت  )2004
)kok ،2002( ،دراسة م الصغري فكان يف أما احلج)١٠(بلغ حيث ) ٢٠٠٠، مرسي( 

اتمع الذي يتم فيه : ويرى الباحث أن هذا التفاوت يرجع ألسباب عدة منها .معلمني
 .وحجم التكاليف املادية، طبيعة العينة، التطبيق

املرحلة االبتدائية ، طبقت الدراسات السابقة على عينات من مستويات دراسية خمتلفة •
، الشاهني(املرحلة املتوسطة كما يف دراسة ، )٢٠٠٤ ،ياجليزاوو طوالبة(دراسة ك

دراسة وطبقت على عينة من املرحلة الثانوية كما يف ، )٢٠٠١،الثقة(ودراسة ، )٢٠٠٦
: أما الدراسات اليت طبقت على املرحلة اجلامعية فكانت مثل، )٢٠٠٦ ،آل مبارك(
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 ؛٢٠٠١ ،املنعمعبد؛ kok ،2002 كوك ؛Virginia ،2004فرجينيا ؛٢٠٠٦ ،عبداحلي(
، )٢٠٠٠، مرسي(وطبقت على املعلمني كدراسة ) Olsn، 2000ولسن أ ؛٢٠٠٢ ،علي

، الشاعر(واليت على أعضاء هيئة التدريس كدراسة ، )١٩٩٨، النجادي(ودراسة 
، إمام(واليت على أعمال فنية كدراسة ، )Virginia ،2004(ودراسة فرجينيا ، )هـ١٤٢٣
١٩٩٦.( 

 ،آل مبارك(فقد استخدمت ، ابقة أنواعاً خمتلفة من األدواتاستخدمت الدراسات الس •
برامج احلاسب ) ٢٠٠٠ ،العدوي ؛٢٠٠٠، ؛ مرسي٢٠٠١ ،الثقة ؛٢٠٠٢ ،علي ؛٢٠٠٦
ودراسة ، )٢٠٠٦ ،آل مبارك(دراسة و، )٢٠٠٦ ،الشاهني(أما دراسة ، التطبيقية اآليل

، باستخدام احلاسب اآليلتدريس لل تعليمي فقد قامت بتصميم برنامج) ٢٠٠١ ،عبداملنعم(
ودراسة ، )kok ،2002( كوكودراسة ، )هـ١٤٢٣، الشاعر(واستخدمت دراسة 

أما ، لفينأداة تقييم املنتج ا) ٢٠٠٦ ،عبداحلي(ودراسة ، أداة االستبيان، )١٩٩٨، النجادي(
ودراسة  ،بطاقة مالحظةفكانت ) ١٩٩٦ ،إمام(ودراسة ، )٢٠٠٦ ،آل مبارك(دراسة 

ودراسة ، )٢٠٠٦، عبداحلي(دراسة أما  ،اختبار اكتساب )٢٠٠٤ ،زاوياجليو طوالبة(
 .حتصيليفاستخدمت اختبار ) Olsn ،2000(ولسن أ

يف  -جيايب عند استخدام احلاسب اآليل  اإلريوبينت نتائج الدراسات السابقة مجيعها التأث •
 ،هارات والقدراتعلى تنمية امل - مجيع جماالت التربية الفنية ومبختلف املستويات الدراسية

 ،جماالت جديدة يف التربية الفنية نه يفتحأو، ملن يستخدمه يف مجيع مراحل التعليم املختلفة
 .ية يثري دوافع إجيابية حنو عملية اإلتقان واإلبداعأن استخدامه يف التربية الفنو

  :يةالدراسات اليت تناولت استخدام احلاسب اآليل يف التربية الفننواحي االستفادة من 
- أحدث األساليب املتبعة يف جمال تدريس وتنمية مهارات التعيري الفين باستخدام  فتعر

 .احلاسب اآليل
توجيه نظر الباحث إىل أمهية استخدام احلاسب اآليل كوسيلة مساعدة يف تدريس التربية  -

 . الفنية
 .تدعيم حمتوى األنشطة املتضمنة يف الربنامج احلاسويب املقترح للبحث احلايل -
حتديد األساليب التدريسية عند استخدام احلاسب اآليل يف التربية الفنية املناسبة لكل مرحلة  -

 .تعليمية
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اكتساب طالب املرحلة يف  )٢٠٠٤ ،اجليزاويوطوالبة (دراسة نتائج النجاح الذي أثبتته  -
، يلباستخدام احلاسب اآلالفنية تربوية معرفية ومهارية يف مادة التربية  خربات االبتدائية

 . يف املرحلة االبتدائية هشجع الباحث على استخدام
، واألدائية، التقنية احلديثة املتمثلة يف احلاسب اآليل هلا أثر يف تنمية املهارات املعرفية -

 .وباإلمكان تطبيقها يف مجيع مراحل التعليم املختلفة
من خالل ، سب اآليلتدعيم البحث احلايل يف جمال تنمية مهارات التعبري الفين بواسطة احلا -

  .النتائج والتوصيات واملقترحات اليت أوردا بعض الدراسات والبحوث
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٧٥ 

 :دراسات تناولت التعبري الفين: ينحملور الثاا

 ):٢٠٠٧( دراسة أبو الشامات .١
ف فاعلية استخدام قصص األطفال كمصدر للتعبري الفين يف تنمية تعر هدفت الدراسة إىل

حيث ، متبعة املنهج شبه التجرييب يف الدراسة، لدى طفل ما قبل املدرسة رات التفكري اإلبداعيمها
وكانت ، سنوات) ٦- ٥(تتراوح أعمارهم ما بني ، طفالً وطفلة مبكة املكرمة) ٣٢(بلغ عدد العينة 

  . كري اإلبداعيوإعداد مقياس لتقييم مهارات التف، املعاجلة التجريبية عبارة عن بناء وحدتني تدريسيتني
وأظهرت نتائج الدراسة بأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات أطفال 
اموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي بعد ضبط التطبيق القبلي ملقياس تقييم مهارات 

تقدير الدرجة الكلية التفكري اإلبداعي يف جمال التعبري الفين بالرسم لدى طفل ما قبل املدرسة عند 
 .جلميع حماور املقياس

 ):٢٠٠٤(دراسة الشنقيطي  .٢
من خالل التعبري ، إعداد برنامج لتنمية املهارات الفنية لدى عينة الدراسة هدفت الدراسة إىل

واستخدمت الدراسة ، والكشف عن فاعلية التعبري الفين املوجه يف تنمية املهارات الفنية، الفين املوجه
وعددهم  ،مبدينة الطائف أطفال معهد التربية الفكريةوتكونت عينتها من ، التجرييب املنهج شبه

 بطاقةواستخدمت الدراسة ، برنامج تعليمي إعدادوكانت املعاجلة التجريبية عبارة عن ، طالباً) ٢١(
  . مالحظة
األدائية أو  ء املهاراتافاعلية الربنامج املعد لتنمية املهارات الفنية سو الدراسة نتائج أثبتتو

 .أثبتت النتائج منو املهارات الفنية لدى عينة الدراسة من خالل حماور التقوميو ،املعرفية أو الوجدانية
 ):٢٠٠٣(دراسة القحطاين  .٣

ف وتعر، ف مسات وخصائص تعبريات أطفال مرحلة الطفولة املتأخرةتعرهدفت الدراسة إىل 
وتعرف مدى تطابق نتائج هذه ، تأخرة بالنسبة للزمنمدى تطور التعبري الفين يف مراحل الطفولة امل
وقد اتبعت ، )Lowenfeld  - Read) (ريد -لونفيلد(الدراسة مع ما يقابلها من مراحل تقسيمي 

الطفولة طالب  على عينة من، الوصفي للنمو والتطوير وحتليل احملتوى املقارن الدراسة املنهج
  .ياناالستب أداةاستخدمت الدراسة و، املتأخرة

هناك بعض و ،التعبري الفين بفترات قصرية ميكن حتديد مراحل منو الوأظهرت نتائج الدراسة أنه 
يغلب و، خصائص تعبريات األطفال مازالت مالحظة على تعبريات أطفال مرحلة الطفولة املتأخرة

 .ثنائي األبعاد رسمتعبريات أطفال هذه املرحلة  ىعل
 ):٢٠٠٢(دراسة خليفة  .٤
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، ف أسس التعبري الفين واخلربة الفنية لتدريس الرسم يف املدارس االبتدائيةتعرة إىل الدراس هدفت
 للتربية الفنيةومعلمة  معلماً) ١٥٠( وتكونت عينة الدراسة من، املنهج الوصفي واتبعت الدراسة
  .االستبيانواستخدمت الدراسة أداة ، باألردن مبحافظة التأميم

وضرورة ، طالببأمهية تدريس الرسم للاملعلمني قلة وعي  يوجد وأظهرت نتائج الدراسة أنه
، بد من تطوير تدريس الرسمالو، مة لقدرام وأعمارهمئقواعد الرسم املال لطالباالهتمام بتعلم ا

 .للتطورات احلديثة ومواكبته
 ):٢٠٠٢(دراسة الساملي  .٥

عريف يف مرحلة رياض هدفت الدراسة إىل تعرف أثر األشكال اهلندسية امللونة على النمو امل
واتبعت الدراسة املنهج ، ويف التعبري الفين كمتغري تعليمي لديهم، ويف املدرك الشكلي لديهم، األطفال

وكانت املعاجلة ، طفالً من أطفال الروضة الثامنة مبحافظة جدة) ٥٢(على عينة قوامها ، شبه التجرييب
  .قاً استفادت منها يف تطبيق التجربةالتجريبية عبارة عن استخدام حقيبة تعليمية معدة مسب

وأظهرت نتائج الدراسة أن األشكال اهلندسية امللونة تساعد على النمو املعريف اجلزئي يف مبدأ 
حيث لوحظ ازدياد املفردات البصرية وتأثرها باألشكال اهلندسية امللونة مما يعين حدوث ، التصنيف

لدى أطفال رياض األطفال قد تأثر باألشكال  وكذلك توصلت إىل أن التعبري الفين، منو معريف
وكذلك مل خترج رسوم ، حيث ازدادت قدرام على تنظيم تلك األشكال، اهلندسية امللونة إجيابياً

كما أظهرت النتائج أن احلقيبة التعليمية اليت ، األطفال عن إطار اخلصائص العامة للمرحلة العمرية
 .خدامها ألهداف تثري التعبري الفينعباس غندورة وآخرون ميكن است.أعدها د

 ):٢٠٠٢(دراسة العثيمني  .٦
هدفت الدراسة إىل الكشف عن النظم البنائية والقيم الفنية واجلمالية الداخلية ببنية وتركيب 

وبالتايل فتح قنوات ، وإىل تنمية القدرة على التأمل والتحليل والتركيب، اخلاليا يف جسم اإلنسان
وقد اتبعت الدراسة املنهج ، الستفادة منها يف التعبريات الفنية والتربية الفنيةجديدة للرؤية الفنية ل

األول نظري ضم : وكانت املعاجلة التجريبية عبارة عن إعداد دروس تضمنت جانبني، التجرييب
  . والثاين عملي وضم جتارب ذاتية للدارسة، دراسة عناصر وأشكال الطبيعة

، ت الطبيعة غري املرئية متثل مصدر إثراء وإهلام للتربية الفنيةوأظهرت نتائج الدراسة أنه مازال
 .وكذلك أن األنسجة واخلاليا مبا حتويه من نظم بنائية متثل مدخالً ثرياً يف التعبري الفين والتربية الفنية

 ):٢٠٠٢(دراسة املغيصيب  .٧
سيلة تنفيسية وقائية وأمهيته كو، هدفت الدراسة إىل بيان أمهية التعبري الفين للمراهق بشكل عام

وكذلك الكشف عن أثر التعبري الفين يف حتقيق التوافق ، من االختالالت النفسية بشكل خاص
وبيان أمهية التعبري الفين يف التنفيس عن بعض اجلوانب االنفعالية لشخصية ، النفسي لعينة الدراسة
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ري الفين على التوافق النفسي لعينة من واتبعت الدراسة املنهج شبه التجرييب ملعرفة أثر التعب، املـراهقة
واستخدمت الدراسة مقياس املستوى االجتماعي واالقتصادي ، طالبات الصف الثاين الثانوي

، إضافة إىل استبيان اختيار موضوعات التعبري الفين، واختبار التوافق، واختبار الذكاء املصور، والثقايف
، يساعد على حتسني درجة التوافق النفسي لدى املراهقة وتوصلت نتائج الدراسة إىل أن التعبري الفين

، وأن التعبري الفين ميكن أن يكون وسيلة تنفيسية لبعض اجلوانب االنفعالية يف شخصية املراهقة
 . ووسيلة للكشف عن املشكالت النفسية واألسرية واالجتماعية

 ):٢٠٠٢(دراسة يوسف  .٨
تعبريام  يف طالبالقة التأثريية للبنية املعرفية للالع عنهدفت الدراسة إىل إعداد مقياس للتعرف 

، ةوإعداد مقياس مقترح لتقدير مستوى التعبري الفين يف املرحلة املتوسط، ورموزهم البصرية املرسومة
ايري الفنية الالزمة لتقدير التعبري الفين لرسومات طالب املرحلة عإىل التحقق من قياس امل كما هدفت

وطبقت الدراسة على عينة من طالب ، التجرييب باحث املنهجتبع الوا ،كرمةاملتوسطة يف مكة امل
مقياس مقترح لتقدير التعبري الفين  يفأداة الدراسة  متثلتو، طالباً) ٢٠٠( املرحلة املتوسطة وعددهم

  .باحثمن إعداد ال
وكشفت نتائج الدراسة أن هناك اختالف وتشابه بني رسم رموز الطالب العيانيني ورسم 

ن وإ، ويرجع إىل اختالف األسلوب املعريف لديهم، رموز الطالب التجريديني مبنطقة مكة املكرمة
األسلوب املعريف له درجة انعكاس على رموز الطالب العيانيني ورسم رموز الطالب التجريديني 

 .مبنطقة مكة املكرمة
 :)٢٠٠١( دراسة الزهراين .٩

ة على جوانب األداء يف مادة التربية الفنية لدى إىل إبراز تأثري الصور املرئي هدفت الدراسة
استخدام الصور املرئية أمهية مع التأكيد على ، طالب املرحلة املتوسطة بشقيها العلمي والنظري

وكذلك إثراء العملية التعليمية يف مادة التربية الفنية ، كوسيلة تعليمية يف تعلم مادة التربية الفنية
وطبقت الدراسة على عينة من طالب املرحلة ، ية يف املرحلة املتوسطةوالنظر، االا العلمية

  .واستخدمت الدراسة بطاقة مالحظة، املتوسطة
، وأظهرت نتائج الدراسة إىل أن الصور املرئية هلا أثر إجيايب يف عملية التعلم للتربية الفنية

كما ، الطالب بسهولة ويسروتوصلت أيضا إىل أن الصور املرئية تساعد على توصيل املعلومات إىل 
 .تكسب الطالب بعداً معنوياً يستطيع من خالهلا التعبري يف جماالت التربية الفنية أثناء املواقف التعليمية

 ):١٩٩٧( دراسة التميمي .١٠
ثر التقنية البنائية أال اخلزيف ملعرفة اهدفت الدراسة إىل إجياد نوع من الدراسة العلمية يف 

واتبعت الدراسة املنهج الوصفي ، املرحلة االبتدائية ى التعبري الفين لطالبليدوية علاخلزفية ا
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وكانت املعاجلة ، طالباً من الصف السادس االبتدائي) ٢٠(وبلغ عدد أفراد العينة  ،والتجرييب
  .خامة الطني وأدواته التجريبية عبارة عن

 قوياً مؤشراً ىالدراسة أعط ن توفر اخلامات واألدوات لعينةأالدراسة  هومن أهم ما توصلت إلي
 .لتعبري الفين الواضح والصادق واملشتمل على أسس فنيةل

  دراسات تناولت التعبري الفين :يناحملور الثا تعليق على
فإن مجيعها تتمحور ، نالحظ على دراسات هذه احملور أا رغم تنوعها واختالف عناصرها

  :حول أمهية التعبري الفين يف التربية الفنية حيث
إال أا عمدت إىل استخدام التعبري الفين كمتغري ، أن معظم الدراسات السابقة رغم تباينها •

هدفت إىل تعرف أسس التعبري ) ٢٠٠٢، خليفة(عدا دراسة ، لتنمية املهارات والقدرات
إىل ) ٢٠٠٢، يوسف(ودراسة ، واخلربة الفنية لتدريس الرسم يف املرحلة االبتدائية، الفين

 .س مقترح لتقدير مستوى التعبري الفينإعداد مقيا
، رغم اختالف الدراسات السابقة يف تصميم القنوات واألساليب واالستراجتيات التعليمية •

إال أن اإلطار العام هلا يهدف إىل بيان أمهية التعبري الفين يف التربية ، تبعاً الختالف مواضيعها
تفق البحث احلايل مع الدراسات السابقة يف وي، ويف تنمية املهارات الفنية خاصة، الفنية عامة
 .هذا اال

، )٢٠٠٢، العثيمني(مل تستخدم الدراسات السابقة منهجاً واحداً فقد اتفقت دراسة  •
وهذا يتفق ، على املنهج التجرييب) ١٩٩٧، التميمي(ودراسة ، )٢٠٠٢، يوسف(ودراسة 

: ييب فكان يف الدراسات التاليةأما املنهج شبه جتر، مع منهج البحث احلايل لتحقيق أهدافه
أما ، )٢٠٠٢، ؛ املغيصيب٢٠٠٢، ؛ الساملي٢٠٠٤، ؛ الشنقيطي٢٠٠٧، أبو الشامات(

 .اتبعت املنهج الوصفي) ٢٠٠٢، خليفة(ودراسة ، )٢٠٠٣، القحطاين(دراسة 
بلغ ) ٢٠٠٢، يوسف(تفاوت حجم العينة يف الدراسات السابقة بني الكبرية كما يف دراسة  •

 .طالباً) ٢٠(بلغ ) ١٩٩٧، التميمي(واحلجم الصغري يف دراسة ، باّطال) ٢٠٠(
، أبو الشامات(ففي دراسة ، طبقت الدراسات السابقة على مستويات دراسية خمتلفة •

) ٢٠٠٤، الشنقيطي(ودراسة ، على أطفال الروضة) ٢٠٠٢، الساملي(ودراسة ، )٢٠٠٧
، )١٩٩٧، التميمي(دراسة و، )٢٠٠٣، القحطاين(ودراسة ، على طالب املعهد الفكري

ودراسة ، )٢٠٠٢، يوسف(ودراسة ، وهذا يتفق مع البحث احلايل، املرحلة االبتدائية
، املرحلة الثانوية) ٢٠٠٢، املغيصيب(أما دراسة ، املرحلة املتوسطة) ٢٠٠١، الزهراين(

 .على املعلمني واملعلمات) ٢٠٠٢، خليفة(ودراسة 
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، )٢٠٠٢، خليفة(فدراسة ، خمتلفة من األدواتاستخدمت الدراسات السابقة أنواعاً  •
، )٢٠٠٧، أبو الشامات(ودراسة ، استخدمت االستبيان) ٢٠٠٢، املغيصيب(ودراسة 
) ٢٠٠٢، الساملي(ودراسة ، إعداد مقياس لتقييم األعمال الفنية) ٢٠٠٢، يوسف(ودراسة 

، )٢٠٠١، الزهراين(ودراسة ، إعداد دروس) ٢٠٠٢، العثيمني(ودراسة ، حقيبة تعليمية
 .بطاقة مالحظة) ٢٠٠٤، الشنقيطي(ودراسة 

ذكرت ) ٢٠٠٢، خليفة(كانت نتائج الدراسات السابقة متفاوتة يف حمصلتها فهناك دراسة  •
ناجتة عن الطرق ، أنه ليس هناك توازن يف تقدمي اخلربات الفنية عند تدريس التربية الفنية

 .ت التربية الفنية ملواكبة التقنيات احلديثةوأنه البد من تطوير عملية تدريس جماال، املعتادة
، بينت الدراسات السابقة أن التعبري الفين من األساليب اليت تساعد اإلنسان على تأكيد ذاته •

وذلك ملا يتميز به من إخراج األحاسيس واملشاعر الناجتة عن العوامل ، وتنمية مهاراته
 ).٢٠٠٢ ،املغيصيب(كما أظهرته دراسة ، اخلارجية والداخلية

، املغيصيب(ودراسة ، )٢٠٠٤، الشنقيطي(ودراسة ، )٢٠٠٧، أبو الشامات(أكدت دراسة  •
بأن هناك فاعلية عند استخدام استراجتيات تعليمية ) ٢٠٠٢، يوسف(ودراسة ، )٢٠٠٢

وأثبتت الدراسات السابقة  ،والوجدانية، واألدائية، على تنمية املهارات الفنية سواء املعرفية
 .ات داللة إحصائية يف ذلكوجود فروق ذ

، )٢٠٠٢ ،العثيمني(ودراسة ، )٢٠٠٢، الساملي(وبينت الدراسات السابقة كدراسة  •
بأن اختاذ مصادر ووسائل إثرائية لتنمية املهارات الفنية له أثر ) ٢٠٠١، الزهراين(ودراسة 
لة يف احلاسب وهذا ما حياول البحث احلايل تطبيقه باستخدام التقنية احلديثة واملتمث، إجيايب

  .اآليل كوسيلة مساعدة يف التعليم
  :تناولت التعبري الفين اليتدراسات النواحي االستفادة من 

 .تشات مجيع الدراسات يف هذا احملور من حيث جمال االهتمام بالتعبري الفين -
 .حتديد مفهوم التعبري الفين وحتديد بعض مهاراته -
عبري مهارات التمقياس يف الدراسات السابقة إلعداد االستفادة من األساليب العلمية الواردة  -

 .ألفراد العينة الفين وفق املهارات املناسبة
توجيه نظر الباحث إىل ضرورة إجياد حلول تربوية وتعليمية لتنمية بعض مهارات التعبري  -

 .الفين لدى طالب الصف السادس االبتدائي
- جمال التربية الفنيةخصائص وقدرات طالب الصف السادس االبتدائي يف فتعر .  
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  :عليق العام على الدراسات السابقةالت
خيتلف البحث احلايل عن الدراسات السابقة يف تناوله املتغريات فاملتغري املستقل استخدام  •

عبري الفين لدى طالب الصف تمهارات التنمية واملتغري التابع  ،برنامج حاسويب مقترح
بعدم وجود حبث أو دراسة  -على حد علمه  -ث الباح وكما تأكد، السادس االبتدائي

 .علمية تناولت هذا املوضوع يف اململكة العربية السعودية
وإعداد أداة ، الدراسات السابقة بتدعيم البحث احلايل يف إطاره النظري من الباحث استفاد •

 .لبحثواألساليب اإلحصائية املناسبة ملعاجلة البيانات اخلاصة با، واملنهج املتبع، البحث
استفاد البحث احلايل من الدراسات السابقة يف استخدام احلاسب اآليل كوسيلة مساعدة يف  •

 .لتنمية بعض مهارات التعبري الفين،  التعليم
تنوعت الدراسات والبحوث العلمية السابقة من حيث املراحل التعليمية اليت طبقت عليها  •

فكان االهتمام منصباً على ، ورياض األطفال ،االبتدائية، املتوسطة، الثانوية، اجلامعية: مثل
 .مما وجهت نظر الباحث إىل املرحلة االبتدائية، واملتوسطة، والثانوية، املرحلة اجلامعية

هناك متغريات متنوعة تعمل على تنمية مهارات التعبري الفين لدى طالب مراحل التعليم  •
 .املختلفة

  :قة يرى الباحث ضرورةمن خالل ما توصلت إليه نتائج الدراسات الساب •
والتربية ، توظيف التقنية احلديثة واملتمثلة يف احلاسب اآليل لتدريس املواد التعليمية عامة -

 .الفنية خاصة
، إعادة النظر يف أهداف مناهج التربية الفنية وطرق تدريسها جلميع املستويات الدراسية -

 .مبا يتوافق التطور التقين والعلمي
  .ال توظيف التقنيات احلديثة يف مناهج التربية الفنيةالبحث والدراسة يف جم -
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  إجراءات
 البحث

  الفصل
  الرابع

 
 
 

 .مقدمة
  .إعداد قائمة مهارات التعبري الفين :أوالً
 .إعداد الربنامج احلاسويب :ثانياً
  .التصميم التجرييب للبحث :ثالثاً
  .جمتمع وعينة البحث :رابعاً
  .أداة البحث :خامساً
  .تطبيق جتربة البحث :سادساَ
 .جلة اإلحصائيةأساليب املعا: سابعاً
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  إجراءات البحث: الفصل الرابع
  :مقدمة

قائمة مبهارات  دإعدا: متضمنة، يف البحث احلايلتباعها ايعرض هذا الفصل اإلجراءات اليت مت 
مت و، بع البحث املنهج التجرييبوات، برنامج حاسويب مقترح يف التربية الفنية وإعداد، التعبري الفين

إعداد أداة البحث املتمثلة يف مقياس مهارات و، اختيار عينة البحث من اتمع الطاليب املستهدف
اليت مت يب املعاجلة اإلحصائية أسالكما ضم هذا الفصل  ،تطبيق جتربة البحثو ،التعبري الفين
  :وسيتم عرض إجراءات البحث وفق األجزاء التالية، بعد تطبيق أداة البحث بعدياً استخدامها

  :إعداد قائمة مبهارات التعبري الفين: أوالً
مت إعداد قائمة ، بالتربية الفنية ومهاراا طالع على األدبيات والدراسات السابقة املرتبطةبعد اال

ت التعبري الفين وذلك بالرجوع إىل وثيقة منهج التربية الفنية واملهنية يف مراحل التعليم اراهمب
مث إىل أهدافها يف ، واالطالع على األهداف العامة ملادة التربية الفنية باملرحلة االبتدائية، األساسي

جمموعة  واستخلص منها ،)٨(ملحق  انظر )هـ١٤٢٢ ،وزارة املعارف( الصف السادس االبتدائي
ولصدق أداة قائمة ، يف صورا األولية، ةمهارومت صياغتها إىل اثين عشرة ، من املهارات التعبريية
من ذوي االختصاص يف ، )١(من احملكمني انظر ملحق  عرضت على جمموعة، مهارات التعبري الفين

وإجراء ، ذ آرائهموألخ، وللتأكد من مالءمتها لعينة البحث، جمال التربية الفنية وطرق تدريسها
يف  -ووفقاً لذلك مت حتديد تلك املهارات بعد حتكيمها ، التعديالت املطلوبة اليت طلبها احملكمون

  :يوضح ذلك) ١(وجدول ، يف ست مهارات -صورا النهائية 
  

  ) ١(جدول 
  مهارات التعبري الفين

  عدد

  وصف املهارة 

١  

  : املالحظة
يف الربنامج ، )وغريها، صور ورسومات ولقطات فيديو( هي مشاهدة الطالب ملا يعرض عليه من

مر الذي يساعده تعرف خطوات العمل اليت سيتبعها مستقبالً األ، ىت ايته بوعي وإدراكاحلاسويب ح
  .لتكوين املهارة يف أداء العمل

٢  
  :احملاكاة

سويب عندما يطلب منه هي أداء الطالب متبعاً نفس الطريقة أو اخلطوات اليت شاهدها يف الربنامج احلا
  . حتت إشراف املعلم ومتابعته، ذلك
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  عدد

  وصف املهارة 

٣  
  :التجريب 
ما يقوم به الطالب من أنشطة معتمدة على ما شاهده والحظه يف الربنامج احلاسويب بشيء من  

  .وبدون تقليد أو حماكاة، التصرف واحلرية

  :املمارسة  ٤
  . بكل سرعة وسهولةما يؤديه الطالب من أنشطة تطلب منه يف الربنامج احلاسويب 

  :اإلتقان  ٥
  .أداء الطالب األنشطة املطلوبة منه يف الربنامج احلاسويب بدقة وإتقان وبكل سهولة وأقل جهد 

٦  
  : اإلبداع

عندما يطلب منه ذلك يف ، وهي قدرة الطالب على التعبري بعناصر وأشكال جديدة ومتقنة وغري مألوفة
  .موقف معني يف الربنامج احلاسويب

  .على ضوء تلك املهارات مت بناء احملتوى التعليمي ملوضوعات الربنامج احلاسويب وتنظيمهو
 :التعليمي إعداد الربنامج احلاسويب: ثانياً

اطلع الباحث على بعض مناذج التصميم التعليمي يف األدبيات والدراسات السابقة ذات 
مت حتليل بعض و، وات كل منوذجوقام بتلخيص خط، تكنولوجيا وتقنيات التعليم: مثل االختصاص

) ٢٠٠٩، عبداملوىل والباتع(منوذج  على واعتمد الباحث، مناذج تصميم الربنامج احلاسويب التعليمي
وليتم يف ضوئه إعداد الربنامج ، ه ومناسبته لتطبيق خطوات البحث احلايل بأسلوب تنظيميتشموليل

وفيما يلي ، طالب الصف السادس االبتدائي احلاسويب املقترح يف تنمية مهارات التعبري الفين لدى
  : عرض خطوات إعداد الربنامج احلاسويب املقترح

 :مرحلة التحليل .١
يف حالة (وحتليل احملتوى ، احث بتحديد احلاجات التعليمية للطالبيف هذه املرحلة قام الب

ت هذه وفيما يلي عرض خلطوا، وحتديد املصادر املتاحة، وحتديد خصائص املتعلمني، )وجوده
 :املرحلة

  :التعليمية اجاتاحلحتديد  •
ولتحديد ، )٢٠٠٩، عبداملوىل والباتع(قام الباحث بصياغة احلاجات التعليمية وفقاً لنموذج 

  :احلاجات التعليمية لطالب الصف السادس االبتدائي مت االعتماد على
 .مراجعة األحباث والدراسات واألدبيات ذات الصلة .١
 .سنة) ١١(ة التربية الفنية ملدة تزيد عن خربة الباحث معلماً ملاد .٢
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 ).٩(إجراء دراسة استطالعية انظر ملحق  .٣
، والتجريب، واحملاكاة، املالحظة: ومتثلت احلاجات التعليمية النقص يف اجلوانب املهارية التالية

  .واإلبداع، واإلتقان، واملمارسة
 :حتليل احملتوى •

فقد مت حتديد احملتوى يف ، الفنية يف املرحلة االبتدائيةنظراً لعدم وجود حمتوى دراسي ملادة التربية 
لكي يتم اختيار عناصره ، ضوء أهداف مادة التربية الفنية املعتمدة من وزارة التربية والتعليم

  .وتنظيمها
 : خصائص املتعلمني حتديد •

  :تتمثل خصائص املتعلمني يف النقاط التالية
اإلدارة العامة للتربية والتعليم مبنطقة عسري طالب الصف السادس االبتدائي بإحدى مدارس   .أ 

 .التعليمية
وهذا العمر ، سنة) ١٣ - ١١(تتراوح أعمار الطالب يف الصف السادس االبتدائي بني سن   .ب 

ويف هذه املرحلة تنمو  - مرحلة احلس حركي -األشياء احملسوسة وتسمى  يفضل التعامل مع
 ،جيربو، يالحظفيحاول أن ، ممن خالل األشياء احملسوسة من حوهل الطالبقدرات 
مبرحلة (هذه املرحلة  ا نوالتربية الفنية والباحث ءوصنف علما ،وغريها، وميارس ،ويكتشف

 .)التعبري الواقعي
، وتناقش معهم حول مهارات التعبري الفين، قام الباحث مبقابلة طالب صف السادس االبتدائي  .ج 

 .ام الفنية من خالل استخدام احلاسب اآليلفتبني له أن لديهم رغبة واهتماماً بتنمية مهار

  :املتاحةحتديد املصادر  •
وكذلك املعوقات قبل ، مت حصر اإلمكانات واملصادر املتاحة املتوفرة يف مدرسة التجريب

  :وفيما يلي بيان ذلك، التطبيق اليت تعوق تدريس هذا الربنامج
 :اإلمكانات املتوفرة  .أ 

 .ةمعمل للحاسب اآليل باملدرس) ١(عدد  .١
 .جهاز حاسب آيل يتيح إمكانية تشغيل الربنامج احلاسويب املقترح )٢٠(عدد  .٢

 :املعوقات  .ب 
واجه الباحث بعض املعوقات قبل تطبيق الربنامج كان أمهها عدم وجود فين صيانة ألجهزة 

  .وتغلب الباحث على هذا املعوق خبربته يف صيانة احلاسب اآليل، احلاسب اآليل باملدرسة
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 :يممرحلة التصم .٢

وذلك بتحديد املواصفات التفصيلية ملا ، هذه املرحلة وضع الباحث تصوراً كامالً للربنامجيف 
واخلطة الزمنية لتنفيذ الربنامج ، واملادة العلمية، أهداف تعليمية: ينبغي أن حيويه الربنامج من

واختيار ، تعليمواستراجتيات ال، وأساليب التغذية الراجعة، وأساليب التقومي التكويين، احلاسويب
وكتابة ، وكتابة دليل الربنامج، وتصميم شاشات الربنامج، وتصميم اإلحبار، الوسائط التعليمية
  :وفيما يلي عرض خطوات هذه املرحلة، سيناريو الربنامج

  :احلاسويب حتديد األهداف التعليمية للربنامج •
املقترح إىل حتقيقها وهي أهداف  مت حتديد األهداف التعليمية اليت يسعى إليها الربنامج احلاسويب

  .وأهداف تعليمية إجرائية، عامة
  :احلاسويب األهداف العامة للربنامج

: تنمية مهارات التعبري الفين لدى طالب الصف السادس االبتدائي اليت تتضمن املهارات التالية
  .واإلبداع، واإلتقان، واملمارسة، والتجريب، واحملاكاة، املالحظة

  :للربنامج احلاسويب رائيةاألهداف اإلج
  : وفق املستويات التعليمية التاليةموذج مت صياغة األهداف التعليمية طبقاً للن

 :األهداف املعرفية .١
  :يف اية الربنامج يتوقع أن يكون الطالب قادراً على أن

 .يتعرف مفهوم اخلط -
 .يذكر أنواع اخلطوط -
 .يوضح أمهية اخلط يف تكوين الشكل -
 .ائرة األلوانيعدد تقسيمات د -
 .يستفيد من ظاهرة الضوء يف التعبري الفين -
 .يطبق مناطق النور والظل يف العمل الفين -
 :األهداف املهارية .٢

  :يف اية الربنامج يتوقع أن يكون الطالب قادراً على أن
 .يالحظ اخلطوط وأنواعها ودائرة األلوان وتقسيماا يف الربنامج -
 .الربنامجحياكي الصور ولقطات الفيديو يف  -
 .جيرب رسم عمل فين معرب عن موضوع الدرس -
 .يرسم بعض ما شاهده من صور ولقطات فيديو يف الربنامج -
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 .يتقن رسم عمل فين معرب عن موضوع الدرس يف الوقت احملدد -
 .يبدع باستخدام اخلطوط واأللوان يف التعبري بالرسم ملوضوعات الربنامج -
 : األهداف الوجدانية .٣

  :ج يتوقع أن يكون الطالب قادراً على أنيف اية الربنام
 .يهتم مبا يعرض عليه يف الربنامج احلاسويب -
 .يبدي اهتماماً باستخدام اخلطوط واأللوان للتعبري الفين -
 .حيرص على اكتساب بعض مهارات التعبري الفين -
 .يشعر بأمهية تطبيق األنشطة املطلوبة يف الربنامج -
 .حبريةخيتار الصور اليت يرغب يف رمسها  -
 .يقدر أمهية الربنامج يف تنمية مهاراته الفنية -

 :وتنظيمه توىاحمل اختيار •
  :قام الباحث باختيار حمتوى الربنامج احلاسويب املقترح وذلك من خالل مراجعة

 .اخلطة العامة ملادة التربية الفنية بوزارة التربية والتعليم للمرحلة االبتدائية .١
 .دس االبتدائيأهداف التربية الفنية للصف السا .٢
 .األهداف العامة واإلجرائية للربنامج احلاسويب السابقة .٣
 .األدبيات اليت تناولت مهارات التعبري الفين .٤
 .الكتب اليت تناولت مفاهيم ومهارات التربية الفنية وطرق تدريسها .٥
 .البحوث والدراسات اليت تناولت تنمية املهارات الفنية باستخدام احلاسب اآليل .٦
 .املشرفني واملعلمني ذوي اخلربة بتدريس مادة التربية الفنية باملرحلة االبتدائية مقابلة بعض .٧

بطريقة متتابعة يف عرض ، كما قام الباحث بتنظيم حمتوى موضوعات الربنامج احلاسويب املقترح
وفقاً لقدرات الطالب يف الصف السادس االبتدائي على اكتساب مهارات التعبري ، اخلربات التعليمية

، متمثالً يف تنمية مهارة املالحظة إىل مهارة اإلبداع، فهو يبدأ بالتدرج من السهل إىل الصعب، فينال
مث قسمت عناصر احملتوى وفقاً ملهارات التعبري الفين املراد تنميتها يف الربنامج إىل ثالثة دروس تعليمية 

) ٤,٣,٢(واجلداول ، حملتوىوذلك مبمارسة األنشطة التعليمية املطلوبة منه يف ا، )٢(انظر ملحق 
  :وهي كما يلي، توضح عناصر احملتوى واألهداف التعليمية هلا
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  ) ٢(جدول 
  :مجال الطبيعة واألهداف التعليمية هلا:يوضح عناصر احملتوى للدرس األول

عنوان 
  الدرس

  مسلسل
  األهداف

  األهداف التعليمية  عناصر احملتوى

يعة
لطب

ل ا
مجا

  

 .ظ رسم اخلطوط يف الربنامج احلاسويب حىت ينتهييالح  مهارة املالحظة  ١
 .حياكي الصور اليت شاهدها يف الدرس  مهارة احملاكاة  ٢

  مهارة التجريب  ٣
جيرب رسم عمل فين معرب عن مجال الطبيعة شاهده يف 

 .الربنامج احلاسويب بدون تقليد
 .ال الطبيعةيرسم باستخدام اخلطوط املتنوعة رمسة تعرب عن مج  مهارة املمارسة  ٤

يتقن رسم جمموعة من اخلطوط املتنوعة تعرب عن رسم مجال   مهارة اإلتقان  ٥
 .الطبيعة يف أقل من عشر دقائق

  .يبدع يف استخدام اخلطوط للتعبري عن مجال الطبيعة  مهارة اإلبداع  ٦

  )٣(جدول 
  :الفواكه واألهداف التعليمية هلا:يوضح عناصر احملتوى للدرس الثاين

ن عنوا
  الدرس

  مسلسل
  األهداف التعليمية  عناصر احملتوى  األهداف

اكه
لفو

ا
  

 .يالحظ تقسيمات األلوان يف الربنامج احلاسويب حىت ينتهي  مهارة املالحظة  ١
 .ليت الحظها يف الربنامج احلاسويبيقلد أحد الصور ا  مهارة احملاكاة  ٢

  مهارة التجريب  ٣
يف  اشاهدهيت اليقوم برسم عمل فين معرب عن الفاكهة 

 .بدون تقليد الربنامج احلاسويب
 .ا يف الربنامج احلاسويب مث يلوايرسم فاكهتني شاهدمه  مهارة املمارسة  ٤
 .قل من عشر دقائقأعن الفاكهة  يف  معرباً ينتج رمساً فنياً  مهارة اإلتقان  ٥
  .اكهيبدع يف استخدام األلوان للتعبري عن رسم جمموعة فو  مهارة اإلبداع  ٦
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  ) ٤(جدول 
  :األزهار واألهداف التعليمية هلا:يوضح عناصر احملتوى للدرس الثالث

عنوان 
  الدرس

  مسلسل
  األهداف

  األهداف التعليمية  عناصر احملتوى

هار
ألز

ا
  

 .يالحظ الصور يف الربنامج احلاسويب حىت ينتهي  مهارة املالحظة  ١
 .ها يف الربنامج احلاسويبحظحياكي الصور اليت ال  مهارة احملاكاة  ٢

  مهارة التجريب  ٣
جيرب رسم عمل فين معرب عن شكل زهرة شاهدها يف 

 .الربنامج احلاسويب بدون تقليد

يرسم باستخدام اخلطوط زهرتني شاهدمها يف الربنامج   مهارة املمارسة  ٤
 .احلاسويب مث يلوما

 .يف أقل من عشر دقائق يتقن رمساً فنياً معرباً عن الزهرة  مهارة اإلتقان  ٥
  .يبدع يف استخدام اخلطوط واأللوان للتعبري عن األزهار  مهارة اإلبداع  ٦

 
 :اخلطة الزمنية لتعلم الربنامج •

  )٥(جدول 
  حتديد اخلطة الزمنية الالزمة لتعليم الربنامج احلاسويب

  الفترة 
عدد   احملتوى  املوضوع  إىل -من

  الزمن  احلصص

  ١٢/ ١٨من 
  ١٠/١إىل 

  دقيقة ٤٥  ١  ريف بالربنامجتع
  دقيقة ١٣٥  ٣  .تنمية مهارات التعبري الفين احملددة يف القائمة  مجال الطبيعة

  ١١/١من 
  دقيقة ١٣٥  ٣  .تنمية مهارات التعبري الفين احملددة يف القائمة  الفواكه  ٢٣/١إىل 

  ٢٤/١من 
  دقيقة ٩٠  ٢  .تنمية مهارات التعبري الفين احملددة يف القائمة  األزهار  ٥/٢إىل 

 ٩   اموع
  دقيقة ٤٠٥  حصص

 :أساليب التقومي •
وذلك من خالل ما يطلب من الطالب أثناء تعلمه ، مت تصميم الربنامج متضمناً التقومي التكويين

مث يعرضها  ،هلدياليت ينفذها يف كراسة النشاط  اًنشاط) ٢٣(وعددها  ،الربنامج احلاسويب من أنشطة
 .ن أي نشاط ميارسهعند االنتهاء م على معلمه
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من خالل ما يطلب من الطالب اية كل موضوع يف الربنامج حيث يطلب منه التعبري بالرسم و
مستفيداً من اخلربات التعليمية اليت سبق تعلمها من ممارسة أنشطة ، عن املوضوع بشكل إبداعي

 .الربنامج احلاسويب
 :أساليب التغذية الراجعة •

وذلك من خالل مشاهدة ، باالعتبار توفري التغذية الراجعة للطالبمت تصميم الربنامج مع األخذ 
وكذلك عندما يطلب ، الصور ولقطات الفيديو املتاحة له يف دروس الربنامج احلاسويب للتعبري الفين

، مث يقوم بعرضها على معلمه ليأخذ عملية التعزيز، منه أنشطة ينفذها يف كراسة النشاط اليت لديه
 .ييد واالستمرار أو اإلعادة والتعديلفيجيبه إما بالتأ

 :التدريس حتديد استراتيجية •
) ٦(قام الباحث بوضع استراتيجية التدريس املناسبة لكل درس من دروس الربنامج وجدول 

  :يوضح ذلك
  )٦(جدول 

  جية التدريس اليت اتبعت يف الربنامج احلاسويب املقترحيستراتا
  

اهلدف 
  ما يقوم به املعلم  الطالببه  ما يقوم  عناصر الوسائط  التعليمي

التعرف 
بأهداف 
التعلم 
لكل 
  .درس

ــة   ــوص مكتوب نص
، مصحوبة بتعليق صويت

صور ولقطات فيـديو  
ألعمال فنية معربة عن 

لتنفيـذها يف  ، الدرس
ــاط   ــة النش كراس

  .املصاحبة للربنامج

القراءة اجليدة لعنوان الدرس واألهداف 
 القراءة واالستماع حملتوى، التعليمية له

ممارسة األنشطة ، الدرس التعليمي
تنفيذ األنشطة املطلوبة منه حىت ، التعليمة
مشاهدة الصور ولقطات الفيديو ، ايتها

تنفيذ التقومي ، املتاحة له بالربنامج
  . املطلوب منه يف اية كل درس

احث مبساعدة الطالب يف التعرف يقوم الب
كيفية تشغيل اسطوانة الربنامج على  إىل

ومساعدة ، م معها سريعاًءحىت يتوا، اجلهاز
، الطالب يف كيفية التنقل داخل الربنامج

ه إىل تعليمات الربنامج يف يوذلك بالتوج
واإلشراف على الطالب عند ، الشاشة

  .ممارسة األنشطة وتقدمي التغذية الراجعة هلم

ال كما قام الباحث بتصميم لوحة مسارية وهي عبارة عن متثيل بصري حيوي على أشك
ويبني للمستخدم طريقة سريه يف الدرس من البداية إىل ، هندسية يعرب كل شكل فيها عن معىن معني

ويوضح شكل ، وتكون اللوحة املسارية ثابتة وموجودة يف كل املوضوعات املقترحة للدراسة، النهاية
وكانت ، ايلمنوذجاً للوحة املسار اليت مت تقدميها من خالل الربنامج احلاسويب للبحث احل) ١٠(

  .تعرض على طالب عينة البحث يف بداية كل درس من دروس الربنامج
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 :اختيار الوسائط التعليمية •
 :ة يف الربنامج احلاسويب املقترح واملتمثلة يفيقام الباحث باختيار جمموعة من الوسائط التعليم

واليت مت حتديدها وفقاً ، والنصوص املكتوبة، ولقطات الفيديو، والرسوم التخطيطية، الصور الثابتة
  .وقدرات وحاجات الطالب، حملتوى الربنامج وأهدافه

 مقدمة إىل الطالب

 قائمة اخليارات

  

 األهداف

الدرس 
  األول

الدرس 
 الثالث

الدرس 
 الثاين

  

 التقومي

  

  البداية

  

  النهاية

املهارة 
 الثانية

املهارة 
 الثالثة

املهارة 
 الرابعة

املهارة 
 اخلامسة

املهارة 
 السادسة

املهارة 
 األوىل

 لوحة مسارية توضح كيفية السري يف تعلم الدرس) ١٠(شكل 
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 :أمناط اإلحبار يف الربنامج •
اليت ميكن استخدامها عند تصميم الربامج التعليمية، ويتوقف اإلحبار،  أمناطيوجد العديد من 

اإلحبار  منط، هذا وقد اختار الباحث ة فيهنوع الربنامج املصمم، واملعلومات املقدم لىع لنمطاختيار ا
 ،تنقل حبرية بني املصادر املعروضةال علىاملستخدم  النمطهذا  يساعد، حيث )Network(الشبكي 

، مع ضمان االحتفاظ بالنقطة األصلية والوسائط املتعددة املتاحة والوصول السهل السريع للمعلومات
  .، فتكون املعلومات مترابطةق الترابطي للربنامج ككلالسيا ىعله ليت انطلق منها، وكذلك يساعدا

 وهذا ما ،من احلرية نوعاً طالباإلحبار يتيح لل أمناطيتبني من العرض السابق أن هذا النوع من و
  .  يف هذا البحث الربنامج احلاسويب املقترحيناسب تصميم 

 :تصميم شاشات الربنامج •
  :فق املواصفات التاليةم الباحث شاشات الربنامج املختلفة وملقد ص

ويستمر عرض ، يخ اإلنتاجوتار، واسم الباحث واملشرف، وحتوي عنوان البحث: شاشة البداية -
منوذجاً ) ١١(أو بالضغط على زر اإلدخال ويوضح شكل ، تفيمث خت انيةث) ٣٠(مدة الشاشة 

 : لشاشة البداية
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  

 

 يف الربنامج احلاسويب املقترحشاشة البداية ) ١١(شكل 
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)  ١٢(ويوضح شكل ، يف الربنامجتسمح بتسجيل اسم الطالب  :شاشة تسجيل الدخول -
 :منوذجاً لتلك الشاشة

  
  
  
  
  
  
  
  
وحتوي كل ما يتعلق بالربنامج من أهداف ومكونات وتعليمات السري فيه : شاشة التعليمات -

، واخلروج، والتايل، السابق: وزودت مبجموعة من األزرار التفاعلية وهي، واألشياء املتاحة به
 :شاشةمنوذجاً لتلك ال) ١٣(ويوضح شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
واستعراض التعليمات اخلاصة ، ويظهر فيها ارتباطات خمتلفة للربنامج :الشاشة الرئيسة -

وإمكانية الدخول إىل الدرس األول ، اليت تدور حول أهداف الربنامج ومكوناته، بالربنامج
، زهاراأل: والدرس الثالث بعنوان، الفواكه: والدرس الثاين بعنوان، مجال الطبيعة: بعنوان

 :منوذجاً لتلك الشاشة) ١٤(ويوضح شكل ، وإمكانية اخلروج من الربنامج
  
 

 

 الطالب يف الربنامج شاشة تسجيل دخول) ١٢(شكل 

 

 شاشة تعليمات الربنامج احلاسويب املقترح) ١٣(شكل 
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، أهداف يتوقع من الطالب أن يتقنها يف اية الدرس ة جمموعةشاشالوحتوي : األهدافشاشة  -
واليت ، وجود أنشطة تعليمية يقوم ا الطالب يف كراسة النشاط اليت لديه وذلك من خالل

كما يوجد يف الشاشة أزرار تفاعلية إما إىل االستمرار أو ، ه يف احملتوى التعليميتطلب من
) ١٥(ويوضح شكل ، الرجوع أو اخلروج من الربنامج مع إمكانية العودة إىل الشاشة الرئيسة

 :منوذجاً لتلك الشاشة
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

تعلم بعض لية تعليم ويتم من خالهلا عم وحتوي عدة شاشات: تنمية مهارات التعبري الفينشاشة  -
مع وجود أنشطة ، واأللوان وتقسيماا، باستخدام اخلطوط وأنواعها مهارات التعبري الفين

وتتيح أزرار تفاعلية إما االستمرار أو الرجوع أو ، تعليمية يقوم ا الطالب يف كراسة النشاط

 

 شاشة األهداف يف الربنامج احلاسويب املقترح ) ١٥(شكل 

 

 الشاشة الرئيسة يف الربنامج احلاسويب املقترح) ١٤(شكل 
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منوذجاً لتلك ) ١٦( ويوضح شكل، اخلروج من الربنامج مع إمكانية العودة إىل الشاشة الرئيسة
  :الشاشة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

شاشة التقومي على سؤال يطلب من الطالب تنفيذه يف كراسة النشاط وحتوي : التقوميشاشة  -
ولعل هذه اخلطوة تعترب عن أعلى مرحلة يف ، ويكون التعبري بالرسم بشكل إبداعي، اليت لديه

 :منوذجاً لتلك الشاشة) ١٧(ويوضح شكل ، إتقان املهارة
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :باإلضافة إىل شاشات أخرى
 .شاشة ترحيب باملستخدم -
 .شاشات تتيح مشاهدة لقطات الفيديو والصور التعليمية -
 .شاشات تسجيل اخلروج من الربنامج -

 

 حلاسويب املقترح شاشة تنمية املهارات يف الربنامج ا) ١٦(شكل 

 

 شاشة التقومي يف الربنامج احلاسويب املقترح ) ١٧(شكل 
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وسهولة تعامل الطالب مع مكونات الربنامج ، ولقد روعي عند تصميم الشاشات البساطة
وعرض املعلومات بطريقة منسقة وشيقة ، لشاشاتمن خالل استخدام األلوان يف خلفيات ا، املختلفة

ولقد روعي أن تكتب املعلومات خبط واضح ، دون ازدحام الشاشة باملعلومات واألزرار الكثرية
ولقد أعطي الطالب حرية التنقل داخل الربنامج مع ، وحجم مناسب لطالب املرحلة االبتدائية

واعد استخدام األزرار يف كافة شاشات ولقد توحدت ق، إمكانية اخلروج منه يف أي جزء فيه
كما زودت شاشات الربنامج ببعض األزرار كل زر منها له تفاعله ووظيفته يف الربنامج ، الربنامج

  ):٧(وهي كما يوضحها جدول 
  )٧(جدول 

   وظيفة كل منهاواحلاسويب املقترح الربنامج بشكل األزرار 
  مهمته يف الربنامج  شكل الزر

 

 
  

  .التالية لب يف االستمرار إىل الشاشةستخدمه الطاي
  

 
  

  .السابقة شاشةإىل ال لعودةيستخدمه الطالب يف ا
 

 
  

  .يستخدمه الطالب يف اخلروج من الربنامج
 

 
  

  .يستخدمه الطالب يف استعراض شاشات تعليمات الربنامج
 

 
  

  .الربنامج تموضوعاقائمة لدخول إىل ليستخدمه الطالب 
 

 
  .شاهدة الصور املتاحة يف الربنامجملب يستخدمه الطال

  

 
  .يستخدمه الطالب ملشاهدة لقطات الفيديو املتاحة يف الربنامج

  

 
  .لتقدم يف شاشات التعليماتليستخدمه الطالب 

  

 
  .لرجوع يف شاشات التعليماتليستخدمه الطالب 

، يع شاشات الربنامجولقد راعى الباحث يف هذه األزرار أن تقوم بنفس الوظيفة والدور يف مج
  .كما راعى فيها السهولة والوضوح لطالب الصف السادس االبتدائي

حيوي معلومات  احلاسويب قام الباحث بإعداد دليل للربنامج: الدليل التقين للربنامج احلاسويب •
  ).٣(نظر ملحق اعامة عن الربنامج وكيفية تشغيله واستخدامه 
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  :سيناريو الربنامج •
ترمجة اخلطوط العريضة للربنامج احلاسويب املقترح اليت مت وضعها يف املراحل لقد قام الباحث ب

مت وصفها يف  قيقية تشمل وسائط تعليمية متعددةتفصيلية ومواقف تعليمية ح إجراءات إىلالسابقة 
، ميكن استخدام توجد عدة أشكال لتصميم السيناريوو ،)٤( نظر ملحقا الشكل النهائي على الورق

عددة التفاعلية إعداد سيناريو عروض الربنامج احلاسويب املقترح واملعتمد على الوسائط املت أي منها يف
، تفاعلي، وسيناريو مزدوج األعمدة، منها سيناريو العمود الواحد يف العرض الوغري التفاعلية

مدة ، ولكن الباحث قام باستخدام السيناريو متعدد األع)٢٠٠٣ ،مخيس(والسيناريو ثالثي األعمدة 
: ابع يف عرض الرسالة التعليمية منوتوضيح التت، حىت يشمل مجيع عناصر الوسائط املتعددة وتتابعها

، وتعليق صويت ختطيطية،ورسوم ، متحركةورسوم ، ولقطات فيديو، صورة ثابتةو ،نصوص مكتوبة
   :يوضح ذلك) ٨(وجدول 

  )٨( جدول
  منوذج لسيناريو الربنامج احلاسويب

رقم 
  النص والتنسيق للشاشةخمطط   الشاشة

صور 
  ثابتة

لقطة 
  فيديو

رسوم 
  متحركة

رسوم 
  ختطيطية

تعليق 
  التتابع  صويت

١    
صورة 
السم 
  الربنامج

صوت       
  بشري

  
بالضغط 
على زر 
  اإلدخال

  
  

 :مرحلة اإلنتاج .٣
  سبق حتديدها واختيارها يف اليت تعددةاملواد والوسائط امل ىيف هذه املرحلة مت احلصول عل

واملتمثلة  مث الربامج، اإلخراجو جهزة واملتمثلة يف أدوات اإلدخالاألسواء كانت ، التصميممرحلة 
  :وفيما يلي عرض ملا مت إنتاجه، يف برامج التحرير وأدوات التأليف

  :الربنامجيف  النصوصإنتاج   . أ
 ، )Microsoft Office Word 2007(معـاجل النصـوص   مت كتابة النصوص باستخدام برنامج 

الباحث اجلوانب التصميمية التاليـة   ىهذا وقد راع ،)Photoshop 8,0( ٨,٠الفوتوشوب وبرنامج
  :عند كتابة النصوص وهي

 .تم قراءته بسهولةتكتابة اخلط ببنط كبري حىت  -
 .استخدام أنواع اخلطوط املألوفة -

  جامعة امللك خالد
  كلية التربية

برنامج حاسويب مقترح يف 
التربية الفنية لتنمية مهارات 

إدخا
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 .مراعاة التباين اللوين بني اخلط واخللفية املستخدمة -
تتطلب حركة عني  ن األوىلإن الفقرات الطويلة حيث استخدام السطور القصرية والبعد ع -

 .أقل يف القراءة
 .للنصوص املكتوبة مراعاة وضوح املعىن -

   .)Photoshop(الفوتوشوب وقام الباحث بتصميم خلفيات النصوص باستخدام برنامج 
  :والرسوم التخطيطيةالصور الثابتة  إنتاج  . ب

مـن املراجـع    خراآلوالبعض ، هوتصميم هرأفكااعتمد الباحث يف إعداد الصور الثابتة على 
، ومت إدخـال  مبجاالت التربية الفنيـة  املرتبطةوالكتالوجات واسطوانات الليزر اجلاهزة من املصادر 

كامريا التصـوير  و ،املاسح الضوئي املخصص لذلك عن طريقالصور الثابتة اليت أخذت من املراجع 
 :يث مت معاجلتها بربامج الصور يف احلاسب اآليل ومنهاح ،الفوتوغرايف املزودة بالذاكرة االلكترونية

  .)Photoshop(وبرنامج الفوتوشوب  ،)Paint(برنامج الرسام 
  :هيوالباحث اجلوانب التصميمية التالية عند إنتاج الرسوم التخطيطية  ىهذا وراع

 .متها لتحقيق األهداف التعليميةءمال -
 .البساطة وعدم التعقيد -
  .ئها بعض الواقعيةإضافة األلوان إلعطا -
  :إنتاج الصوت .ج

املتاح يف الربامج امللحقة لنظام الويندوز   (Sound Recorder)استخدم الباحث برنامج الصوت
)Windows Media Audio file   ( وذلك لسهولة التعامل معه وقبول امتداده(wma)   مع برنـامج

  .اسويب املقترحلتسجيل التعليق الصويت يف الربنامج احل، التأليف األثروير
  :إنتاج الفيديو التعليمي.د

والذي أنتجته شركة تيك ) Camtasia Studio 2( ٢ستوديواكامتاسيا استخدم الباحث برنامج 
الباحث اجلوانـب   ىهذا وقد راع ،ملساعدته إلنشاء مقاطع الفيديو التعليمية، )Techsmith(مسيث 

  :ومنهاالتصميمية التالية عند إنتاج الفيديو 
  .اللقطة واضحة ومصحوبة بتعليق صويت يف اخلطوات التدريبية للرسم أخذ -
  .خطوات التنفيذ للرسم بوضوح طالبحىت يري الأخذ لقطات كاملة  -
  :أداة التأليف. هـ

لدمج الوسائط  )Macromedia Authorware 7.0( ٧,٠استخدم الباحث برنامج األثوروير 
وهو من الربامج اليت تعمل  ،اً للسيناريو املكتوب للربنامجوفق، املتعددة يف الربنامج احلاسويب املقترح
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يتم بواسطته تصميم ، وهو ذو أدوات برجمية جاهزة، )Windows(حتت نظام التشغيل ويندوز 
حيث تتضمن ، وذلك بتمركز جمموعة أيقونات فيه على خط التدفق، برنامج ذي وسائط متعددة

ويقدم . وغريها، فيلم، وانتظار، وصوت، وحركة، مرس: هذه األيقونات خمتلف أنواع األهداف من
  ).٢٠٠٥ ،ناكعد(بيئة تفاعلية غنية لتطبيقات التدريب والتعليم مع تقومي للطالب بطرق خمتلفة 

  :املواد املطبوعةإنتاج . و
وعدد ، )٥(كراسة نشاط الطالب مصاحبة للربنامج احلاسويب انظر ملحق  عدادقام الباحث بإ

واليت تتيح له تنفيذ األنشطة اليت تطلب ،  كانسون أبيض (A4) مقاس الورق، صفحة) ٣١(صفحاا 
 .واملمحاة، وقلم الرصاص، مع توفر األلوان، منه يف الربنامج احلاسويب

 :ولقد تضمنت ما يلي :مرحلة التقومي النهائية  .٤
 :عرض الربنامج احلاسويب على احملكمني  . أ

جمموعة من احملكمني من أعضاء هيئة  املقترح علىمت عرض الربنامج احلاسويب يف هذه املرحلة 
، التربية الفنيةو، التعليم وتقنيات وتكنولوجيا ،ق التدريسالتدريس املتخصصني يف جمال املناهج وطر

  :وذلك بغرض للتأكد من سالمته وصالحيته
  .للموضوعات التعليمية باألهداف العامة الربنامج ارتباط ىمعرفة مد -
  .الربنامجاملتضمن يف  للمحتوى التعليميالصحة العلمية  ىمد -
  .صحتها ودقة صياغتها ىمعرفة مناسبة األهداف اإلجرائية ومد -
  .لتحقيق أهدافه الربنامج ىكفاية حمتو ىمعرفة مد -
 .التعبري الفين األنشطة إلكساب بعض مهاراتمناسبة  ىمعرفة مد -
 .الطالب مدى مناسبة الصور ولقطات الفيديو املتاحة يف الربنامج ملستوى -
 .مدى صالحية الربنامج للتطبيق -
  .مدى مناسبة أسلوب العرض والوسائط املستخدمة لطالب الصف السادس االبتدائي -
  .تعديل وحذف ما يرونه مناسباً -

على سري الربنامج وما حيويه من معلومات  قترحاتن جمموعة من اآلراء واملوولقد اقترح احملكم
حيث ، جاء يف آراء احملكمني اهلادفة ء التعديالت بناء على ماجراإوقام الباحث ب، ووسائط متعددة

  :كان منها على سبيل املثال
 .توحيد حجم اخلطوط ولوا عند كتابة العناوين يف الربنامج -
 .إاء التعليق الصويت عند تفعيل زر الصور أو لقطات الفيديو -
 .تساعد على ذلك بوجود أزرار، إمكانية استعراض الصور ولقطات الفيديو املتعددة -
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 .استبدال بعض الصور وجعلها أكثر بساطة وسهولة لعينة البحث -
 .عدم تفعيل زر رجوع يف بداية أول شاشة يف الدرس -
  .وضع شاشة مستقلة بعد شاشة الترحيب تتيح الدخول إىل شاشات الرئيسة أو التعليمات -
 :التجربة االستطالعية  . ب

مج احلاسويب على عينة خارج عينة البحث تكونت ناجراء جتربة استطالعية للربإقام الباحث ب
دقيقة ) ٩٠(أيام متتالية بواقع ) ٥(استمرت التجربة ، طالب من الصف السادس االبتدائي) ٥(من 

وقد مت خالل هذه التجربة االستطالعية التأكد من سالمة وصالحية عمل الربنامج وخلوه ، كل يوم
حيث ، ووضوح التعليمات ومالءمة صياغة املفردات، وسهولة التعامل معه، من األخطاء الربجمية

، كان دور الباحث هنا مراقبة الطالب أثناء عملهم على الربنامج وذلك لتوجيههم وإرشادهم
  .وللتأكد من الوقت املناسب لسري الربنامج، وتسجيل املالحظات

حلاسويب املقترح وأصبح الربنامج ا، ويف ضوء نتائج التجربة االستطالعية مت إجراء التعديالت
   .قابالً للتطبيق يف صورته النهائية 

  :التصميم التجرييب: ثالثاً
  : ستخدم البحث احلايل املنهج التجرييب وفقاً ملا يليا

تدرس التربية الفنية باستخدام الربنامج احلاسويب املقترح لتنمية مهارات : التجريبية اموعة .١
  .التعبري الفين

  .التربية الفنية باستخدام الطريقة املعتادة لتنمية مهارات التعبري الفين تدرس: اموعة الضابطة .٢

  :جمتمع وعينة البحث: رابعاً
   :جمتمع البحث

  .يتكون جمتمع البحث من مجيع طالب الصف السادس االبتدائي
  :عينة البحث

ائية بتداالصف السادس االبتدائي مبدرسة مت اختيار عينة البحث احلايل عشوائياً من طالب 
) ١٩(ميثلون فصلني كل فصل يتكون من ، طالباً) ٣٨(األبناء اخلامسة مبدينة مخيس مشيط وعددهم 

  .اموعة التجريبية) أ(والفصل ، اموعة الضابطة) ب(ومت اعتبار الفصل ، طالباً 
   )مقياس مهارات التعبري الفين( :البحث أداة: خامساً

  :يف البحث احلايل وفق اخلطوات التالية مت إعداد مقياس مهارات التعبري الفين
لدى طالب مهارات التعبري الفين حتديد مدى منو استهدف املقياس : حتديد اهلدف من املقياس  .أ 

 .السادس االبتدائي
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مقياس مهارات التعبري الفين باتباع اإلجراءات ) فقرات(مت حتديد بنود : املقياس بنودحتديد   .ب 
 :التالية

 مقننة مع مشريف ومعلمي التربية الفنية باملدارس لتعرف اخللفية إجراء مقابالت شخصية غري .١
 .املعرفية بطبيعة هذه املقاييس لدى أفراد العينة

: مراجعة الدراسات والبحوث السابقة اليت تناولت إعداد مقياس مهارات يف التربية الفنية مثل .٢
 . )٢٠٠٤ ،اجليزاويو طوالبة ؛٢٠٠٧ ،أبو الشامات(

 : واليت تناولت مهارات التربية الفنية مثل، األدبيات ذات الصلة مبوضوع البحثحتليل ومراجعة  .٣
؛ ٢٠٠٤، ؛ إبراهيم وفوزي٢٠٠٦، ؛ كوجك٢٠٠٦، ؛ العتوم٢٠٠٨، عبداحلليم وعلي(

  ).١٩٩٢، ؛ قانصو١٩٩٧، الغامدي ؛٢٠٠١، القريطي
بقة ويف ضوء وقد مت حتديد فقرات مقياس مهارات التعبري الفين من خالل اإلجراءات السا

  :يوضح فقرات املقياس واملهارات اليت يقيسها والزمن احملدد هلا) ٩(وجدول ، أهداف الربنامج
  )٩(جدول 

  حتديد فقرات املقياس واملهارة اليت تقيسها والفترة الزمنية
  الزمن  تقيس  الفقرة

وتوزيع ، مراعياً تنوع اخلطوط  واأللوان، قم مبحاكاة الصورة اليت تشاهدها
  .شكال يف فراغ الصفحةاأل

  مهارة املالحظة
  احملاكاةو

٣٠ 
  دقيقة

، قم بالتعبري بالرسم عن مجال الطبيعة مستفيداً من مشاهدتك للصورة السابقة
  .مراعياً يف ذلك تنوع اخلطوط واأللوان

  مهارة التجريب
١٥ 
  دقيقة

 مث لوا مراعياً، وفاكهة الكمثرى، وفاكهة العنب، قم برسم فاكهة التفاحة
  مهارة املمارسة  .ظاهرة الظل والنور

١٥ 
  دقيقة

زهرة دوار الشمس يف غصن به  -يف أقل من عشر دقائق  -ارسم بإتقان 
  مهارة اإلتقان  .مراعياً إبراز التفاصيل والظل والنور، مث لوا، أوراق

١٠ 
  دقائق

تنوع مراعياً ، )غري تقليدية(قم بالتعبري بالرسم عن سلة فواكه بطريقة إبداعية 
  مهارة اإلبداع  .اخلطوط واأللوان والظل والنور

٢٠ 
  دقيقة

  دقيقة ٩٠  مهارات ٦  فقرات ٥:    اموع

  :ولقد روعي عند صياغة فقرات املقياس التايل
 .خلو العبارات من الغموض .١
 .تعرب كل عبارة عن مهارة من مهارات التعبري الفين بصورة إجرائية .٢
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علما بأن مهارة املالحظة كان هلا تقدير ، ها بأكثر من طريقةاستبعاد العبارة اليت ميكن قياس .٣
 ).٧(حمكي املرجع لقياسها انظر ملحق 

مت وضع مخس تقديرات لالستجابة على كل فقرة من فقرات  :حتديد طريقة قياس املهارة .ج 
وهو املدى الذي تعتمد عليه طريقة ، ومت وضع هذه التقديرات على املدى اخلماسي، املقياس

 :هذه املستويات) ١٠(ويوضح جدول ، )Likert(ليكرت 
 )١٠(جدول 

  تقدير مستويات األداء للمقياس
مستوى 
  األداء

  ممتاز  جيد  متوسط  ضعيف  يظهرمل 

  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  الدرجة

  .ويف حالة عدم تنفيذ الطالب املطلوب منه يف فقرات املقياس يعطى تقدير مل يظهر
) ٩(خالل تطبيق املقياس على عينة استطالعية من  مت ذلك من: حتديد زمن اإلجابة عن املقياس  .د 

  .دقيقة) ٩٠(ولقد أظهرت النتائج أن متوسط زمن اإلجابة على فقرات املقياس بلغ ، طالب
على جمموعة من احملكمني من أساتذة  املقياس يف صورته األوليةعرض مت  :حتديد صدق املقياس  .ه 

وتعديلها ، ملقياسإلبداء آرائهم يف حماور ا، نيةوالتربية الف، وعلم النفس، املناهج وطرق التدريس
تقيس ما وضعت  قياسامل فقراتة من فقروللتأكد من أن كل  ،يف ضوء مقترحام وآرائهم

وإيضاح الفترة  ،املقياستسبقها تعليمات عامة عن ، فقرات متثلت يف مخسحيث ، لقياسه
وقد اتفق احملكمون ، العامة للطالبوغالف لتسجيل البيانات  ،دقيقة) ٩٠(الزمنية املتاحة وهي 

صادق ويقيس  املقياسن إومن مث ميكن القول  ،على درجة مناسبة من الصدق ملقياسعلى أن ا
 ). ٢٠٠٠ ،فتح اهللا(ما وضع لقياسه 

مت تطبيق املقياس على عينة من طالب الصف السادس االبتدائي من غري : حتديد ثبات املقياس  .و 
مت حساب معامل ثبات ، طالب) ٩(ته األولية بلغ عددهم عينة البحث األساسية يف صور

وذلك ) SPSS 10(مقياس مهارات التعبري الفين باستخدام احلاسب اآليل عن طريق برنامج 
وتعد هذه ، )٠,٨٨(حيث بلغت قيمته  )Coefficient Alpha(باستخدام معامل ألفا كرونباخ 

 قياسيف نتائجه عند تطبيقه على أفراد العينة ل وأنه ميكن الوثوق ملقياسالقيمة مؤشراً على ثبات ا
والقائل بأن الدرجة املقبولة ، )٢٠٠١ ،زيتون(وطبقاً للمعيار الذي حدده ، مهارات التعبري الفين

 .فأعلى) ٠,٦٥(هي ملعامل الثبات 
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وأصبح يف صورته النهائية بعد إجراء ، يتصف بالصدق والثباتا سبق أن املقياس ويتضح مم 
 ).٦(كما يف ملحق ، يف ضوء آراء احملكمني ونتائج الدراسة االستطالعية التعديالت

) ٥(أصبح املقياس يتكون مـن  ، بعد حساب صدق وثبات املقياس :الصورة النهائية للمقياس -
) ٣٠)= (٥×٦= (وعلى ذلك فإن الدرجة الكلية للمقياس، فقرات تقيس مهارات التعبري الفين

والوقـت  ، درجـات ) ٦)= (١×٦= (أدىن درجة للمقياسأما ، وهي تعد أعلى درجة، درجة
 ).٠,٨٨(ومعامل الثبات ، دقيقة) ٩٠(احملدد لتنفيذ املقياس 

  :تطبيق جتربة البحث: سادساً
  :لقد تطلبت عملية تطبيق جتربة البحث عدة إجراءات هي

ذات كفاءة  –مت التأكد من توفر أجهزة حاسب آيل  :حية األجهزة واملعداتالاختبار ص  .أ 
مع ، موضع اختيار عينة البحث، مبدرسة ابتدائية األبناء اخلامسة مبدينة مخيس مشيط -ليةعا

والتأكد من حالة نظام ، على نظام تشغيل األجهزة) Data Show(توفري جهاز عرض البيانات 
وكذلك تنصيب الربنامج احلاسويب املقترح على األجهزة يف ، )Windows(التشغيل ويندوز 

 .املعمل
من خالل ، مت عقد جلسة متهيدية لطالب اموعة التجريبية: سة متهيدية للطالبعقد جل  .ب 

وكيفية ، درس متهيدي لتعريفهم خبطوات السري يف الربنامج وطبيعة املهارات املطلوبة منهم
 .وذلك من أجل إزالة الرهبة عند استخدام احلاسب اآليل، التعامل مع جهاز احلاسب اآليل

مت تطبيق أداة البحث قبلياً للتأكد من جتانس جمموعيت البحث         :لياًتطبيق أداة البحث قب .ج 
 -مقياس مهارات التعبري الفين -مث حتليل نتائج التطبيق القبلي لألداة  -الضابطة والتجريبية-

وقد مت التأكد من جتانس اموعتني كما أظهرته نتائج ، وذلك  لتعرف الفروق بني اموعتني
 ).١٤(جدول 

إىل ) ١٨/١٢(مت تنفيذ التجربة األساسية بالبحث يف الفترة من  :تنفيذ التجربة األساسية  .د 
وعدد ، )٩(حيث كان عدد احلصص ، هـ ١٤٣١ – ١٤٣٠خالل العام الدراسي ) ٥/٢(

علما بأن زمن احلصة ، دقيقة) ٧٥(ساعات و) ٦(ككل الساعات اليت استغرقتها التجربة 
 :بعمل اآليت الباحثوقام  ،دقيقة) ٤٥(الواحدة هو 

بينما اموعة الضابطة درست بالطريقة ، تدريس اموعة التجريبية بالربنامج احلاسويب املقترح
  .املعتادة
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  :ملقياس مهارات التعبري الفينالتطبيق البعدي   .ه 
والضابطة مـن دراسـة   ، ة التجريبية من دراسة الربنامج احلاسويب املقترحوبعد انتهاء اموع

ـ ١٤٣١/ ٩/٢: بتاريخ م الباحث بتطبيق املقياس بعدياًقا ،ات الربنامج بالطريقة املعتادةموضوع  هـ
، طالب الصف السادس االبتدائي يف مادة التربية الفنيةعبري الفين لدى مهارات الت تنميةلقياس مدى 

  . مت رصد الدرجات ومعاجلتها إحصائياً، وبعد االنتهاء من تطبيق املقياس بعدياً
  :أساليب املعاجلة اإلحصائية :سابعاً

حزمة الربامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية مبعاجلة البيانات اإلحصائية باستخدام  قام الباحث
  :وذلك باستخدام أساليب اإلحصاء التالية )SPSS 10(عن طريق برنامج اإلحصاء 

 .مستوى الداللة - .االحنراف املعياري - . املتوسط الرتيب -
 .معامل االلتواء  والتفلطح - .تباينال - .جمموع الرتب -
  ).z) (ذ(قيمة  - .)EffectSize(حجم التأثري  - .)MannWhitney Test(ين تيو ماناختبار  -
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نتائج البحث 
ومناقشتها 
  وتفسريها

الفصل 
  اخلامس

  
 
 . مقدمة 
   :نتائج البحثعرض . ١
 .اإلحصاء الوصفي: أوالً 
  :اإلجابة عن أسئلة البحث: ثانياً 
 .النتائج املتعلقة بالسؤال األول.١
 .النتائج املتعلقة بالسؤال الثاين.٢
 . النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث.٣
 .تفسري نتائج البحث. ٢
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  وتفسريهاومناقشتها نتائج البحث :الفصل اخلامس
  :مقدمة

، وذلك من خالل جزأين األول لنتائج البحث ومناقشتها وتفسريها اًلفصل عرضيتناول هذا ا
من ، واموعتني ككل، لدرجات أفراد اموعتني التجريبية والضابطة قبلياً وبعدياًإحصاء وصفي 
ن اموعتني لكل م والتفلطح، ومعامل االلتواء، ، واالحنراف املعيارياحلسايب حيث املتوسط

وتفسري نتائج البحث ، اإلجابة عن أسئلة البحثاجلزء الثاين يتضمن و، لضابطةالتجريبية وا
جبامعة امللك ، حيث قام الباحث بتحليل البيانات بوحدة القياس والتقومي بكلية التربية، ومناقشتها

  :كالتايلوهي   (SPSS 10)احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعيةبرنامج  عن طريق، خالد
  :عرض النتائج .١
  :اإلحصاء الوصفي: الًأو
ملتغريات ، *ومعامل التفلطح، ومعامل االلتواء، واالحنراف املعياري احلسايب توسطامل مت حساب •

  :وكانت النتائج كالتايل ،)١١(كما يف جدول  عدد أفراد اموعة الضابطة
  )١١(جدول 

  اإلحصاء الوصفي ملتغريات اموعة الضابطة قبلياً وبعدياً

االحنراف   املتوسط  دالعد  املتغريات
  املعياري

  التفلطح  االلتواء
  اخلطأ املعياري  القيمة  اخلطأ املعياري  القيمة

مهارة 
  املالحظة

  ١,٠١  -١,١٤ ,٥٢ ,٢٨ ,٧٦  ٨٤,١  ١٩  قبلي
  ١,٠١  - ,٠٢  ,٥٢ ,٦٣ ,٦٨  ٢,٦٣  ١٩  بعدي

مهارة 
  احملاكاة

  ١,٠١  -١,١٤  ,٥٢ ,٢٨ ,٧٧  ١,٨٤  ١٩  قبلي
  ١,٠١  -١,١٤  ,٥٢ ,٢٨  ,٧٦  ٢,٨٤  ١٩  بعدي

مهارة 
  التجريب

  ١,٠١  - ,٥٤  ,٥٢ ,٩٣ ,٧٧  ١,٥٨  ١٩  قبلي
  ١,٠١  - ,٤٤  ,٥٢  ,١٢ ,٥٨  ١,٦٨  ١٩  بعدي

مهارة 
  املمارسة

  ١,٠١  - ,٨٨  ,٥٢  ,٤٧ ,٣٧  ١,٧٤  ١٩  قبلي
  ١,٠١  - ,١٧  ,٥٢  ,٢٧ ,٨٤  ٢,٤٢  ١٩  بعدي

مهارة 
  اإلتقان

  ١,٠١  - ,٧١  ,٥٢  ١,١٧ ,٤٥  ١,٢٦  ١٩  قبلي
  ١,٠١  - ,٩٩  ,٥٢  - ,١٧ ,٧٤  ٢,١١  ١٩  بعدي

مهارة 
  اإلبداع

  ١,٠١ ,٤١  ,٥٢  ١,٥٤ ,٤٢  ١,٢١  ١٩  قبلي
  ١,٠١  - ,٨٥  ,٥٢ ,٦١ ,٧٥  ١,٦٨  ١٩  بعدي

  .اللتواء قريباً من الصفروا، )٣(كون قريباً من يمعامل التفلطح جيب أن *  
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تقارب درجات متوسطات اموعة الضابطة يف املهارات الست قبلياً ) ١١(يتضح من جدول 
مهارة التجريب كانت قبلياً  ،)٢,٦٣(وبعدياً ) ١,٨٤(مهارة املالحظة كانت قبلياً : وبعدياً مثل

ومهارة اإلبداع ، )٢,٤٢(وبعدياً ) ١,٧٤(ومهارة املمارسة كانت قبلياً ، )١,٦٨(وبعدياً ) ١,٥٨(
وبالتايل فإن االحنرافات املعيارية لدرجات اموعة الضابطة ، )١,٦٨(وبعدياً ) ١,٢١(كانت قبلياً 

وهذا يرجع ، درجات عن املتوسط كان قليالًأي أن تشتت ال، متقاربة يف القياس القبلي والبعدي
  .لعدم استخدام معاجلة جتريبية ألفراد اموعة الضابطة

ومهارة اإلبداع ، )١,١٧(القبلي كان يف مهارة اإلتقان  القياس بينما جند التواء درجات
وكما يتضح أن مجيع درجات املتغريات يف اموعة الضابطة كانت قبلياً وبعدياً  ، )١,٥٤(

  . متفلطحة
ملتغريات  ، ومعامل التفلطح، ومعامل االلتواء، واالحنراف املعياري احلسايب توسطامل مت حساب •

  :وكانت النتائج كالتايل، )١٢(كما يف جدول عدد أفراد اموعة التجريبية 
  )١٢(جدول 

  اإلحصاء الوصفي ملتغريات اموعة التجريبية قبلياً وبعدياً

االحنراف   سطاملتو  العدد  املتغريات
  املعياري

  التفلطح  االلتواء
  اخلطأ املعياري  القيمة  اخلطأ املعياري  القيمة

مهارة 
  املالحظة

  ١,٠١  -١,٢٧ ,٥٢ ,٠٩ ,٧٨  ١,٩٥  ١٩  قبلي
  ١,٠١ ,٩٧  ,٥٢  -١,٠٤  ,٨٥  ٤,٢١  ١٩  بعدي

مهارة 
  احملاكاة

  ١,٠١  -١,٢٧  ,٥٢ ,٠٩  ,٧٨  ١,٩٥  ١٩  قبلي
  ١,٠١  ,٩٧  ,٥٢  -١,٠٤  ,٨٥  ٤,٢١  ١٩  بعدي

مهارة 
  التجريب

  ١,٠١  - ,٨٥  ,٥٢ ,٦١  ,٧٥  ١,٦٨  ١٩  قبلي
  ١,٠١  -٢,١٧  ,٥٢  - ,٩٣  ,٦٩  ٣,٨٤  ١٩  بعدي

مهارة 
  املمارسة

  ١,٠١  -١,١٣  ,٥٢ ,٦٨  ,٨٢  ١,٦٨  ١٩  قبلي
  ١,٠١  - ,٥٠  ,٥٢  ,٣١  ,٦٥  ٣,٧٤  ١٩  بعدي

مهارة 
  اإلتقان

  ١,٠١  - ,٧١  ,٥٢  ١,١٧  ,٤٥  ١,٢٦  ١٩  قبلي
  ١,٠١  - ,٠١  ,٥٢  - ,٠٧  ,٧٦  ٣,٦٣  ١٩  بعدي

مهارة 
  اإلبداع

  ١,٠١  ٢,٤١  ,٥٢  ٢,٠٤  ,٣٧  ١,١٦  ١٩  قبلي
  ١,٠١  -١,١٦  ,٥٢  - ,٠٧  ١,٠٧  ٢,٥٣  ١٩  بعدي

ارتفاع درجات متوسطات اموعة التجريبية يف املهارات الست يف ) ١٢(يتضح من جدول 
مهارة املالحظة : لياً مثلقياس مهارات التعبري الفين بعدياً عن متوسطات الدرجات يف القياس قب
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، )٣,٨٤(وبعدياً ، )١,٦٨(ومهارة التجريب كانت قبلياً ، )٤,٢١(وبعدياً ، )١,٩٥(كانت قبلياً 
وبالتايل جند االحنرافات املعيارية لدرجات ، )٣,٦٣(وبعدياً ، )١,٢٦(ومهارة اإلتقان كانت قبلياً 

، الحنرافات املعيارية لدرجات القياس القبليأكرب من ا - غالباً -القياس البعدي للمجموعة التجريبية 
وهذا ، أي أن تشتت درجات القياس البعدي عن املتوسط كان أعلى منه يف درجات القياس القبلي

  .يرجع إىل املعاجلة التجريبية اليت استخدمت عند تدريس اموعة التجريبية
: عة التجريبية يف املهارات التاليةكما جند أن هناك التواء يف درجات القياس البعدي ألفراد امو

باإلضافة إىل أن مجيع درجات املتغريات األخرى كانت ، واإلبداع، واإلتقان، واحملاكاة، املالحظة
  ).٢,٤١(عدا مهارة اإلبداع فهي عند درجة ، متفلطحة

ت ملتغريا، ومعامل التفلطح، ومعامل االلتواء، واالحنراف املعياري احلسايب توسطامل مت حساب •
 :وكانت النتائج كالتايل ،)١٣(كما يف جدول  العدد الكلي للمجموعتني قبلياً وبعدياً

  )١٣(جدول 
  قبلياً وبعدياًاإلحصاء الوصفي ملتغريات العدد الكلي للمجموعتني 

االحنراف   املتوسط  العدد  املتغريات
  املعياري

  التفلطح  االلتواء
  يارياخلطأ املع  القيمة  اخلطأ املعياري  القيمة

مهارة 
  املالحظة

  ,٧٥  -١,٢٢  ,٣٨  ,١٨ ,٧٦  ١,٨٩  ٣٨  قبلي
  ,٧٥  -١,٣٠  ,٣٨  ,٠٨  ١,١١  ٣,٤٢  ٣٨  بعدي

مهارة 
  احملاكاة

  ,٧٥  -١,٢٢  ,٣٨  ,١٨  ,٧٦  ١,٨٩  ٣٨  قبلي
  ,٧٥  -١,١٧  ,٣٨  - ,٠٧  ١,٠٦  ٣,٥٣  ٣٨  بعدي

مهارة 
  التجريب

  ,٧٥  - ,٨١  ,٣٨  ,٧٣  ,٧٥  ١,٦٣  ٣٨  قبلي
  ,٧٥  -١,٣٤  ,٣٨  ,٠٤  ١,٢٦  ٢,٦٧  ٣٨  بعدي

مهارة 
  املمارسة

  ,٧٥  -١,٠٦  ,٣٨  ,٥٥  ,٧٧  ١,٧١  ٣٨  قبلي
  ,٧٥  - ,٥٠  ,٣٨  - ,١٦  ١,٠٠  ٣,٠٨  ٣٨  بعدي

مهارة 
  اإلتقان

  ,٧٥  - ,٧٨  ,٣٨  ١,١٢  ,٤٥  ١,٢٦  ٣٨  قبلي
  ,٧٥  - ,٧٥  ,٣٨  - ,٠٠  ١,٠٧  ٢,٨٧  ٣٨  بعدي

مهارة 
  اإلبداع

  ,٧٥  ,٩٢  ,٣٨  ١,٦٩  ,٣٩  ١,١٨  ٣٨  قبلي
  ,٧٥  - ,٨٩  ,٣٨  ,٤٤  ١,٠١  ٢,١١  ٣٨  بعدي

ارتفاع درجات متوسطات القياس البعدي يف املهارات الست عن ) ١٣(يتضح من جدول 
بينما يف البعدي ) ١,٨٩(مهارة املالحظة كانت يف القبلي : درجات متوسطات القياس القبلي مثل

رة التجريب ومها، )٣,٥٣(بينما يف البعدي ) ١,٨٩(ومهارة احملاكاة كانت يف القبلي ، )٣,٤٢(
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) ١,٧١(ومهارة املمارسة كانت يف القبلي ، )٢,٦٧(بينما يف البعدي ) ١,٦٣(كانت يف القبلي 
، )٢,٨٧(بينما يف البعدي ) ١,٢٦(ومهارة اإلتقان كانت يف القبلي ، )٣,٠٨(بينما يف البعدي 

االحنرافات  وبالتايل جند أن، )٢,١١(بينما يف البعدي ) ١,١٨(ومهارة اإلبداع كانت يف القبلي 
أي أن تشتت درجات ، املعيارية لدرجات القياس البعدي أعلى من االحنرافات املعيارية للقياس القبلي

وهذا يرجع إىل املعاجلة ، القياس البعدي عن املتوسط كان بعيداً منه يف متوسط القياس القبلي
عند ، رجات يف القياس القبليوجند التواء الد. التجريبية اليت استخدمت ألفراد اموعة التجريبية

كما أن مجيع درجات املتغريات األخرى كانت ، )١,٦٩(ومهارة اإلبداع  ) ١,١٢(مهارة اإلتقان 
  .متفلطحة

  :اإلجابة عن أسئلة البحث: ثانياً
  :وهي كالتايل أسئلتهعن  إلجابةعند االبحث  إليها اليت توصلنتائج لل اًيتناول هذا اجلزء عرض

  :ال األولعن السؤ جابةباإلة النتائج املتعلق
ما مهارات التعبري الفين يف التربية الفنية املناسبة لطالب الصف :"ينص السؤال األول على

حيث قام الباحث ، وقد تناول البحث اإلجراءات واخلطوات املتبعة لإلجابة، "؟السادس االبتدائي
، ن وزارة التربية والتعليم للمرحلة االبتدائيةإىل األهداف العامة ملادة التربية الفنية الصادرة مبالرجوع 

وكان ، واستخلص منها جمموعة من املهارات التعبريية، مث إىل أهدافها يف الصف السادس االبتدائي
عرضها على جمموعة من بعد  ،عددها ست مهارات مناسبة لطالب الصف السادس االبتدائي

ل الرابع يتحدث عن هذا بشيء من التفصيل يف والفص، احملكمني ذوي االختصاص يف التربية الفنية
  .إجراءات البحث وخطواته
  :السؤال الثاين نالنتائج املتعلق باإلجابة ع

ما الربنامج احلاسويب املقترح يف ): "اإلجراءات(متت اإلجابة عن السؤال الثاين يف الفصل الرابع 
حيث تناول ، "؟لسادس االبتدائيالتربية الفنية لتنمية مهارات التعبري الفين لدى طالب الصف ا

من إعداد الصورة األولية ، الباحث إجراءات وخطوات إعداد الربنامج احلاسويب املقترح بالتفصيل
أو ما أظهرته التجربة ، مث إجراء التعديالت سواء اليت اقترحها احملكمون يف هذا اال، وحتكيمها

وبعد ذلك وضع الربنامج يف صورته النهائية ، بحثاالستطالعية للربنامج على عينة صغرية غري عينة ال
  .لتطبيق جتربة البحث

  :السؤال الثالث عنالنتائج املتعلقة باإلجابة 
ما أثر الربنامج احلاسويب املقترح يف التربية الفنية على تنمية مهارات :"ينص السؤال الثالث على

والبد من ، الباحث املنهج التجرييب  حيث اتبع، "التعبري الفين لدى طالب الصف السادس االبتدائي؟
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ومن خالل اإلطـار النظـري والدراسـات السـابقة     ، اشتقاق فرض إحصائي حىت ميكن اختباره
يوجد أثر للربنامج احلاسويب املقترح : اشتق الباحث فرضاً حمتمالً لإلجابة عن السؤال وهو، ونتائجها

  :تخدماسوللتحقق من صحته . االبتدائي يف تنمية مهارات التعبري الفين لدى طالب الصف السادس
 .جمموعتني مستقلتنيللمقارنة بني ) Mann Whitney Test(ين تيو اختبار مان .١
 .حجم األثر لدراسة مدى فاعلية الربنامج احلاسويب املقترح .٢

  : وكانت النتائج كما هو موضح فيما يلي 
 : مستقلتنيجمموعتنيللمقارنة بني ) Mann Whitney Test(ويتين  اختبار مان .١
للمقارنة بني اموعتني التجريبيـة   )Mann Whitney Test(ين تيو اختبار ماناستخدم الباحث  •

  :وكانت النتائج كالتايل ،قبل تطبيق الربنامجوالضابطة 
  )١٤(جدول 

للمقارنة بني اموعتني الضابطة والتجريبية يف  )Mann Whitney Test( ينتيو ماننتائج اختبار  
  ت الست قبل تطبيق الربنامجاملهارا

  الداللة  )ذ(قيمة  جمموع الرتب  املتوسط الرتيب  العدد  اموعة  املهارات

  مهارة املالحظة
  ٣٥٧,٠٠  ١٨,٧٩  ١٩  الضابطة

٠,٤٢٢  
غري دالة 
  ٣٨٤,٠٠  ٢٠,٢١  ١٩  التجريبية  ٠,٧٠٨

  مهارة احملاكاة
  ٣٥٧,٠٠  ١٨,٧٩  ١٩  الضابطة

غري دالة   ٠,٤٢٢
  ٣٨٤,٠٠  ٢٠,٢١  ١٩  التجريبية  ٠,٧٠٨

  مهارة التجريب
  ٣٥٤,٥٠  ١٨,٦٦  ١٩  الضابطة

٠,٥١٦  
غري دالة 
  ٣٨٦,٥٠  ٣٠,٣٤  ١٩  التجريبية  ٠,٦٤٤

 مهارة املمارسة
  ٣٨١,٠٠  ٢٠,٠٥  ١٩  الضابطة

غري دالة   ٠,٣٣٣
  ٣٦٠,٠٠  ١٨,٩٥  ١٩  التجريبية  ٠,٧٧٣

 مهارة اإلتقان
  ٣٧٠,٠٠  ١٩,٥٠  ١٩  الضابطة

٠,٠٠٠  
غري دالة 
  ٣٧٠,٠٠  ١٩,٥٠  ١٩  التجريبية  ١,٠٠٠

 مهارة اإلبداع
  ٣٨٠,٠٠  ٢٠,٠٠  ١٩  الضابطة

غري دالة   ٠,٤١٣
  ٣٦١,٠٠  ١٩,٠٠  ١٩  التجريبية  ٠,٧٩٥

  :ما يلي) ١٤(نالحظ من نتائج جدول 
قبل تطبيق الربنامج _ املتوسط الرتيب لدرجات اموعة التجريبية والضابطة يف القياس القبلي  -

 .عوضاً على تساويها يف مهارة اإلتقان، متقارب بدرجة كبرية يف مجيع املهارات _احلاسويب 
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مما ، غري دالة إحصائياً يف مجيع املهارات الست للمجموعتني التجريبية والضابطة) ذ(قيمة  -
وأنه ال يوجد تفضيل بني نتائج القياس القبلي ، جيعلها أكثر جتانس قبل إجراء التجربة

 .ية والضابطةللمجموعتني التجريب
بني متوسطي درجات اموعة  غري دالة إحصائياً) ذ(أن قيمة  جند) ١٤( وبالنظر إىل جدول -

ل بوهذا يدل على جتانس اموعتني ق ،القبلي يف مجيع املهارات لقياسوالضابطة يف ا التجريبية
 .تطبيق جتربة البحث

التجريبية والضابطة كانتا متجانستني  واستناداً على هذه النتيجة ميكن التأكد من أن اموعتني -
  .ومتكافئتني قبل تطبيق الربنامج احلاسويب

للمقارنة بني اموعتني الضابطة  )Mann Whitney Test( ينتيو ماناستخدم الباحث اختبار  •
  :وكانت النتائج كالتايل، والتجريبية يف املهارات الست بعد تطبيق الربنامج
  )١٥(جدول 

للمقارنة بني اموعتني الضابطة والتجريبية يف  )Mann Whitney Test( ينتيو نمانتائج اختبار  
  املهارات الست بعد تطبيق الربنامج

  الداللة  )ذ(قيمة  جمموع الرتب  املتوسط الرتيب  العدد  اموعة  املهارات

  مهارة املالحظة
  ٢٢٤,٥٠  ١١,٨٢  ١٩  الضابطة

  دالة  ٤,٤٠٤
  ٥١٦,٥٠  ٢٧,١٨  ١٩  التجريبية  ٠,٠١

  مهارة احملاكاة
  ٢٣٧,٥٠  ١٢,٥٠  ١٩  الضابطة

٤,٠٢١  
  دالة
  ٥٠٣,٥٠  ٢٦,٥٠  ١٩  التجريبية  ٠,٠١

  مهارة التجريب
  ١٩٨,٠٠  ١٠,٤٢  ١٩  الضابطة

٥,٢٤٦  
  دالة
  ٥٤٣,٠٠  ٢٨,٥٨  ١٩  التجريبية  ٠,٠١

 مهارة املمارسة
  ٢٣٥,٠٠  ١٢,٣٧  ١٩  الضابطة

  دالة  ٤,١٣٤
  ٥٠٦,٠٠  ٢٦,٦٣  ١٩  التجريبية  ٠,٠١

 مهارة اإلتقان
  ٢٢١,٥٠  ١١,٦٦  ١٩  الضابطة

٤,٥١٦  
  دالة
  ٥١٩,٥٠  ٢٧,٣٤  ١٩  التجريبية  ٠,٠١

 مهارة اإلبداع
  ٢٨٩,٥٠  ١٥,٢٤  ١٩  الضابطة

٢,٤٧٣  
  دالة
  ٤٥١,٥٠  ٢٣,٧٦  ١٩  التجريبية  ٠,٠٥

  
  :نالحظ ما يلي) ١٥(باستقراء نتائج جدول 

ريبية عن املتوسط الرتيب للمجموعة الضابطة يف زيادة درجات املتوسط الرتيب للمجموعة التج -
مهارة املالحظة كان يف اموعة الضابطة : التطبيق البعدي لقياس مهارات التعبري الفين مثل
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) ١٢,٥٠(ومهارة احملاكاة كان يف اموعة الضابطة ، )٢٧,١٨(بينما يف التجريبية ) ١١,٨٢(
بينما يف ) ١٥,٢٤(كان يف اموعة الضابطة  ومهارة اإلبداع، )٢٦,٥٠(بينما يف التجريبية 

 . ويرجع ذلك الفرق يف درجات املتوسط الرتيب إىل املعاجلة التجريبية، )٢٣,٧٦(التجريبية 
فكان أعلى جمموع ملهارة التجريب هو ، زيادة اموع الرتيب للمجموعة التجريبية عن الضابطة -

، للمجموعة التجريبية )٤٥١,٥٠(اع هو بينما أقل جمموع كان يف مهارة اإلبد، )٥٤٣,٠٠(
وأقل ، )٢٨٩,٥٠(بينما أعلى جمموع يف اموعة الضابطة كان يف مهارة اإلبداع حيث بلغ 

وهذا يوضح أن نسبة اموع لدى اموعة ، )١٩٨,٠٠(جمموع كان يف مهارة التجريب 
 .التجريبية أعلى من اموعة الضابطة

ت اموعة بني متوسطي درجاذات داللة إحصائية ) ذ(قيمة  أن جند) ١٥( وبالنظر إىل جدول -
، املالحظة: يف املهارات التالية) ٠,٠١(القياس البعدي عند مستوى  يف التجريبية والضابطة

لصاحل ، يف مهارة اإلبداع) ٠,٠٥(وعند مستوى  ،واإلتقان، واملمارسة، والتجريب، واحملاكاة
  .اموعة التجريبية

  :سة مدى فاعلية الربنامج احلاسويب املقترححجم األثر لدرا .٢
أثر الربنامج علـى  ف لتعرEffect Size ((الفرض مت حساب حجم التأثري  وللتحقق من صحة

  :تنمية مهارات التعبري الفين لدى عينة البحث، وذلك باستخدام العالقة التالية
  
  
  

إذا كانت قيمته أكرب من أو حجم التأثري يكون كبرياً ": حدود حجم التأثري كالتايلومتثلت 
، وصغرياً إذا كان أصغر من )٠,٨(وأصغر من ) ٠,٢(، ومتوسطاً إذا كان أكرب من )٠,٨(تساوي 

  .)١٧، ٢٠٠٦ ،عبد السالم( ")٠,٢(أو يساوي 
حساب تأثري الربنامج احلاسويب املقترح يف تنمية مهارات التعبري الفين ) ١٦(ويوضح جدول  •

  :الست بعد تطبيق الربنامج
  
  
  
  
  

 =حجم األثر 
 تباين اموعة الثانية+ تباين اموعة األوىل 

 متوسط اموعة الثانية  –متوسط اموعة األوىل 
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  )١٦(جدول 
  حساب تأثري الربنامج احلاسويب على تنمية مهارات التعبري الفين بعد تطبيق الربنامج

املتوسط   العدد  اموعة  املهارات
  احلسايب

االحنراف 
حجم   التباين  املعياري

  مستواه  التأثري

  املالحظةمهارة 
  ٠,٤٦٨  ٠,٦٨  ٢,٦٣  ١٩  الضابطة

  كبري  ١,٤٠
  ٠,٧٣١  ٠,٨٥  ٤,٢١  ١٩  التجريبية

  احملاكاة مهارة
  ٠,٥٨٥  ٠,٧٦  ٢,٨٤  ١٩  الضابطة

  كبري  ١,٣٤
  ٠,٧٣١  ٠,٨٥  ٤,٢١  ١٩  التجريبية

  التجريبمهارة 
  ٠,٣٣٩  ٠,٥٨  ١,٦٨  ١٩  الضابطة

  كبري  ٢,٢٩
  ٠,٤٧٤  ٠,٦٨  ٣,٨٤  ١٩  التجريبية

 املمارسةمهارة 
  ٠,٧٠٢  ٠,٨٣  ٢,٤٢  ١٩  الضابطة

  كبري  ١,٢٣
  ٠,٤٢٧  ٠,٦٥  ٣,٧٣  ١٩  التجريبية

 اإلتقان مهارة
  ٠,٥٤٤  ٠,٧٣  ٢,١٠  ١٩  الضابطة

  كبري  ١,٤٥
  ٠,٥٧٩  ٠,٧٦  ٣,٦٣  ١٩  التجريبية

 إلبداعمهارة ا
  ٠,٥٦١  ٠,٧٤  ١,٦٨  ١٩  الضابطة

  كبري  ١,٣٠
  ١,١٥٢  ١,٠٧  ٢,٥٢  ١٩  التجريبية

  :نالحظ ما يلي) ١٦(باستقراء نتائج جدول 
متوسط : ية عن الضابطة لزيادة اكتساب املهارات مثلزيادة متوسط درجات اموعة التجريب -

ومهارة ، )٤,٢١(بينما يف التجريبية ) ٢,٦٣(مهارة املالحظة كان يف اموعة الضابطة 
وهذا يرجع إىل ، )٣,٨٤(بينما يف التجريبية ) ١,٦٨(التجريب كان يف اموعة الضابطة 

 .بيةاملعاجلة التجريبية اليت طبقت على اموعة التجري
زيادة االحنراف املعياري للمجموعة التجريبية عن اموعة الضابطة مما يوضح تشتت درجات  -

 .اموعة التجريبية عن املتوسط وهذا راجع إىل الربنامج احلاسويب املقترح الذي طبق عليها
التجريبية  مما دل على اكتساب اموعة، زيادة التباين بني اموعة التجريبية واموعة الضابطة -

 .أعلى من الدرجات من اموعة الضابطة اًجمموع
للربنامج احلاسويب املقترح فاعلية عالية ناجتة عن أثر كبري يف أن  جند) ١٦( وبالنظر إىل جدول -

 نوذا متت اإلجابة ع، تنمية مهارات التعبري الفين لدى طالب الصف السادس االبتدائي
  .السؤال الثالث
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  :ث ومناقشتهاتفسري نتائج البح .٢
 :أسفرت نتائج البحث احلايل عن اآليت

لصاحل ، إحصائياً بني اموعة التجريبية والضابطة يف املهارات الست ةوجدت فروق دال .١
 .اموعة التجريبية

بني ) ٠,٠١(دالة إحصائياً عند مستوى داللة ) ذ(أن قيمة  )١٥(حيث أظهرت نتائج جدول 
عدا مهارة اإلبداع فهي ، بية والضابطة بعدياَ يف مجيع املهاراتمتوسط درجات اموعتني التجري

مما يدل على وجود فرق ذا داللة إحصائية يف أداء كل املهارات ، )٠,٠٥(دالة عند مستوى داللة 
ويرجع ذلك عند استخدام ، لصاحل التجريبية، الست بني اموعة التجريبية واموعة الضابطة

وهذا يؤكد فاعلية الربنامج احلاسويب يف تنمية مهارات ، الربنامج احلاسويب طالب اموعة التجريبية
 :وهذه الفاعلية تأيت متمشية مع نتائج  الدراسات السابقة يف منو املهارات املختلفة مثل، التعبري الفين

وميكن أن تكون الفاعلية  ،) Olsn،2000 ولسنأ ؛٢٠٠٤ ،طوالبة واجليزاوي؛ ٢٠٠٦ ،عبداحلي(
التربية بصفة خاصة يف مادة  والربنامج احلاسويببصفة عامة،  اسب اآليلن استخدام احلأإىل  راجعة
مبا يتضمنه من صور ثابتة، ورسوم متحركة، وأصوات، ومؤثرات صوتية، ولقطات فيديو،  الفنية

التعليمي، وقد  ىونصوص قد جذبت انتباه الطالب وجعلتهم يركزوا انتباههم الستيعاب احملتو
أن يتعلموا ذه الطريقة يف باقي املواد  طالبالب معظم الحيث طَ ذلك من خالل سلوكهم،ضح ات

والفروق  ،واحلركية، قدرام العقلية اختالفوأن تستبدل الطرق املعتادة اليت ال تراعي  ،الدراسية
بدء هلم ب  يف عملية التعلم من خالل السماحنيبالطريقة التجريبية، حيث كانوا متحكم ؛الفردية

 .والتحكم يف زمن وسرعة التعلم ،وإاء عملية التعلم
عن حجم أثر كبري يف تنمية مهارات التعـبري   ةكان للربنامج احلاسويب املقترح فاعلية عالية ناجت .٢

 .الفين لدى طالب الصف السادس االبتدائي
ع فكان حجمه كبرياً يف مجي) Effect Size(حجم التأثري ) ١٦(حيث أظهرت نتائج جدول 

مما يدل على أن الفرق الذي مت التوصل إليه يف التطبيق البعدي بني اموعتني ، املهارات الست
لذلك مت ، ومل يكن مصادفة، هو فرق جوهري ناتج عن الربنامج احلاسويب، التجريبية والضابطة

طالب الصف يوجد أثر للربنامج احلاسويب املقترح يف تنمية مهارات التعبري الفين لدى "قبول الفرض 
ثر كبري يف تنمية مهارات التعبري أ والربنامج احلاسويب املقترح ذ أنوقد تبني  ،"السادس االبتدائي

، )٠,٠٨(يف مجيع املهارات الست أعلى من  تأثريإذ كان مستوى حجم ال، الفين لدى عينة البحث
       ع نتائج دراسةوتأيت هذه النتيجة متمشية م ،عن طريق الصدفة ومل يأت، أنه كبريمما يدل 

  . )٢٠٠٠ ،العدوى(دراسة و ،)٢٠٠١ ،املنعم عبد(
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 ،؛ املوسى٢٠٠٨ ،فوده؛ ٢٠٠٨ ،احليلة؛ ٢٠٠٩ ،الباتعو عبداملوىل: (وتتفق هذه النتيجة مع
، الفـار  ؛٢٠٠٤، عيادات ؛٢٠٠٧، النوايسة ؛٢٠٠٧ ، سرايا؛ ٢٠٠٧، إمساعيلو مشى ؛٢٠٠٨
جمال من جماالت استخدام التعلم مـع   (CAI) عدة احلاسبالتعليم مبساحول مميزات منط ) ٢٠٠٣
  .ولتنمية املهارات املختلفة بشكل خاص، ة بشكل عامييف املواد التعليم اآليل احلاسب

قة اليت قارنت بني استخدام وميكن تفسري هذه النتيجة يف ضوء نتائج بعض الدراسات الساب
 ،ومهارات التربية الفنية خاصة ،عامة ات املختلفةوالطريقة املعتادة يف تنمية املهار اآليل باحلاس

 اآليل مع ما توصلت إليه الدراسات اليت أسفرت نتائجها عن تفوق احلاسبجزئياً ا تتفق إحيث 
طوالبة  ؛٢٠٠٦ ،عبداحلي ؛٢٠٠٦، آل مبارك( على الطريقة املعتادة يف تنمية املهارات، ومنها

اليت أكدت مجيعها على وجود ، )Olsn ، 2000لسنوأ ؛٢٠٠١ ،املنعم عبد ؛٢٠٠٤ ،اجليزاويو
فروق ذات داللة إحصائية يف تنمية املهارات املختلفة ويف موضوعات خمتلفة، لصاحل اموعة 

  .املهارات تنميةل اآليل التجريبية اليت استخدمت احلاسب
عة التجريبية ظاهرة بني طالب امو فروقميكن تفسريها بأنه توجد نتيجة ال هواستناداً إىل هذ

ترجع إىل استخدام ، الفين يف مادة التربية الفنية مهارات التعبري تنميةوطالب اموعة الضابطة يف 
الربنامج احلاسويب يف تدريس التربية الفنية مع طالب اموعة التجريبية، نظراً لكون تدريس املهارات 

  : أن الربنامج احلاسويب عتادة بعدة أمور منهايف التربية الفنية مبساعدة احلاسوب تتميز عن الطريقة امل
، ميكن الطالب من القيام مبجموعة من اإلجراءات املتتالية اليت تؤدي إىل حتقيق عملية اإلتقان -

حيث يقدم الربنامج احلاسويب للطالب أنشطة متنوعة تعمل على اكتساب مستويات عليـا  
 .  ومهارة اإلبداع، مهارة اإلتقان: من املهارات مثل

واحملتوى  ، فالربنامج يزوده باألهداف،الب لتنمية مهارات التعبري الفينلدى الط اًدعم يوفر -
 .التعليمي بطريقة مبسطة ومشوقة

حيث تكسـبهم خـربات   ، يستخدمه الطالب إلمكاناته بوجود وسائط متعددة متاحة هلم -
مهـارام   فتنمـى ، يستطيعون من خالهلا أن يعربوا بشكل واضح وصادق، بصرية عالية

 . بطريقة مباشرة وغري مباشرة
تسهم يف تنمية املهارات والـيت تصـل إىل   ، يزود الطالب مبجموعة من األنشطة املتنوعة -

 .والوجداين، واملهاري، مما يؤدي إىل حتسن مستوى الطالب املعريف، اإلبداع
د طريقة تعدووالصور،  نالنظرية بصورة مشوقة وواضحة، من حيث األلوا تيقدم املعلوما -

 .، وصور، ولقطات فيديوةمكتوب وصتقدمي احملتوى واملتمثل يف نص
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لقطات + صور+ نصوص مكتوبة (  تنمية مهارات التعبري الفين التنوع يف عرضيعمل على  -
جيابيته مما يساعد إو ه يؤدي إىل زيادة انتباه الطالبوتعدد املثريات هذ) تعليق بشري+ فيديو
 .تنمية تلك املهاراتعلى 

حتـت  ، لتعديل األنشطة املطلوبة منهم يف الربنامج بطريقة متتابعةوفر وقتاً كافياً للطالب ي -
 .والذي بدوره يقوم بعملية التعزيز املناسب، متابعة وإشراف املعلم

تساعد الطالب على عمـل مراجعـات   واليت  ،التجول السريع داخل الربنامجيتيح إمكانية  -
اا، واستخدام اخللفيات، واأللوان، وأدوات التحكم، سريعة للمعلومات ليتمكن من استيع

ومنط تصميم الشاشات، باعتبارها من أدوات جذب انتباه الطالب حنو العرض، واالحتفاظ 
 .مستويات املهارات العليا لديهبه، مما ساعد على ارتفاع 

لتعليمي، اليت متكن الطالب من مشاهدة األهداف واحملتوى ا) CD(توفر األسطوانة املصاحبة  -
 .األنشطةوبالتايل تقلل من شعور الطالب بالقلق أثناء البدء بإجراء 

  .يهتم بتعليم الطالب السلوكيات األساسية اليت يتبعها عند تنمية املهارات -
يتميز التدريس باستخدام احلاسب اآليل بالتفاعل اإلجيايب مع الطالب من خـالل التفاعـل    -

  .واحلوار املستمر بينهما
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ملخص نتائج 
البحث وتوصياته 

  ومقترحاته

الفصل 
  السادس

  
 
 
 
 
 

 .مقدمة •
 .ملخص نتائج البحث: أوالً •
 .توصيات: اًثاني •
  .مقترحات مستقبلية: ثالثاً •
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  تهاحملخص نتائج البحث وتوصياته ومقتر: الفصل السادس
  :مقدمة

مث مقترحات ، يهدف هذا الفصل إىل عرض ملخص نتائج البحث وتوصياته يف ضوء نتائجه
ا البحث بشكل رئيس إىل فقد سعى هذ، لبحوث مستقبلية تكون مكملة هود بذل يف هذا البحث

تعرف أثر الربنامج احلاسويب املقترح يف تنمية مهارات التعبري الفين لدى طالب الصف السادس 
مت معاجلة بيانات أفراد عينة البحث إحصائياً الناجتة عن تطبيق ، ولتحقيق هذا اهلدف، االبتدائي

وفيما يلي عرض مللخص ، تائج وتفسريهامث عرض هذه الن، مقياس مهارات التعبري الفين قبلياً وبعدياً
  :النتائج والتوصيات واملقترحات

  :ملخص نتائج البحث: أوالً
لصاحل ، بني اموعة التجريبية والضابطة يف املهارات الست إحصائياً ةوجدت فروق دال •

 .اموعة التجريبية
 تنمية مهارات عن حجم أثر كبري يف ةكان للربنامج احلاسويب املقترح فاعلية عالية ناجت •

 .التعبري الفين لدى طالب الصف السادس االبتدائي

   :توصياتال: ثانياً
  :من خالل النتائج اليت مت التوصل إليها فإنه ميكننا استخالص التوصيات التالية

 .االستفادة من الربنامج احلاسويب املقترح يف تنمية مهارات التعبري الفين لدى الطالب •
وسيلة مساعدة يف تدريس التربية الفنية يف مجيع مراحل التعليم  استخدام احلاسب اآليل •

 .العام
إجراء دورات تدريبية ملعلمي التربية الفنية على كيفية استخدام برامج احلاسب اآليل  •

 .التعليمية لتنمية مهارات الطالب يف جماالت التربية الفنية املختلفة
حول مراعاة توظيف ، لنظر عند تطويرهابإعادة خمططيها ا، إثراء مناهج التربية الفنية •

 .استخدام برامج حاسوبية ملمارسة األنشطة الفنية يف مراحل التعليم العام
لتوضيح مدى أمهية استخدام احلاسب اآليل يف جماالت التربية ، إقامة حماضرات وندوات •

 .يثري ويساعد على اإلبداع اًمعاصر اًتقني اًبوصفه وسيط، الفنية املختلفة

  :مقترحات مستقبلية: اًثالث
  :يف ضوء نتائج البحث احلايل ميكن اقتراح الدراسات والبحوث املستقبلية التالية

 .إجراء حبث مماثل للبحث احلايل على طالب املراحل التعليمية املختلفة •
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_ التفكري اإلبداعي : (إجراء حبث مماثل للبحث احلايل يتناول متغريات تابعة خمتلفة مثل •
 ).الذكاءات املتعددة_ كاري الرسم االبت

 .إجراء حبث مماثل للبحث احلايل وفق منط برجمة التدريس اخلصوصي لتنمية املهارات •
إجراء حبث مماثل ملعرفة أثر استخدام برنامج حاسويب إلكساب املعارف واملفاهيم يف مادة  •

  .التربية الفنية يف املرحلة االبتدائية
ية الفنية باستخدام التكامل بني الطريقتني املعتادة بناء منهج مقترح لتدريس مادة الترب •

 .والرقمية لدى التعليم العام
  

  

  

  

  

  

  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١١٩ 

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

  املراجع

    

  
  
  
  

 .املراجع العربية •

 .املراجع األجنبية •
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 : املراجع العربية
حبـث مقـدم يف    .ب التعليميةجوانب مهمة يف اختيار برامج احلاسو). ٢٠٠١(خالد حممد ، أبا احلسن .١

ص ص ، ذو القعدة /١١-١٠ :بتاريخ، الرياض: املؤمتر الوطين السادس عشر للحاسب اآليل
)١٣٨-١٢٠.( 

 .قمناهج وطرق تدريس التربية الفنية بني النظرية والتطبي). ٢٠٠٤(حممود ، ؛ فوزيليلى، إبراهيم .٢
 .مكتبة االجنلو: القاهرة

 .مكتبة االجنلو: القاهرة، )٥(الطبعة  .علم النفس التربوي). ١٩٩٦(  أبو حطب، فؤاد؛ صادق، آمال .٣
 .مكتبة اخلبيت: بيشة .مدخل إىل التربية الفنية ).١٩٩٨(عبدالرزاق مجال ، أبو اخلري .٤
حبـث غـري    .الوسائط املتعددة يف فنون ما بعد احلداثة وتغري املفاهيم اجلمالية). ٢٠٠٣(عماد ، أبو زيد .٥

: على الرابط، ١٨/٦/٢٠٠٩:مت استرجاعه يف تاريخ ،جامعة حلوان: فنيةكلية التربية ال،منشور
http:// art.gov.sa/vp. 

فاعلية استخدام قصص األطفال كمصدر للتعبري الفين يف تنمية . )٢٠٠٧(العنود سعيد ، أبو الشامات .٦
كلية ، رسالة ماجستري غري منشورة .مهارات التفكري اإلبداعي لدى طفل ما قبل املدرسة

   .جامعة أم القرى: تربيةال
الـدار  : الريـاض ، )٥(الطبعـة   .املدخل إىل التدريس الفعال). ٢٠٠٨(سعيد ، حسن؛ املنويف، أمحد .٧

 .الصوتية للتربية
 .استخدام إمكانيات الكمبيوتر كوسيلة تعليمية لتنمية اإلبـداع الفـين   ).١٩٩٦(أميان محدي ، إمام .٨

 .جامعة حلوان: لفنيةكلية التربية ا ،رسالة ماجستري غري منشورة
 .دار اهلدى للنشر والتوزيع: املنيا .التعليم اإشكاليات حول تكنولوجي). ٢٠٠٠(حممد زينب ، أمني .٩
مقال  .الكمبيوتر الكتشاف مهارات وخربات جديدة لألطفال يف الفن). ٢٠٠٧(  حكيم مراد، بباوي .١٠

علـى  ، ٤/٨/٢٠٠٩:مت اسـترجاعه يف تـاريخ  ، العـامل بـني يـديك    -من جملة األوائل
 .http://www.el-awael.com/news:الرابط

فاعلية الوسائل املتعددة الكمبيوترية ومستويات خمتلفـة للسـعة   ). ٢٠٠٣(حممد عبداهلادى ، بدوى .١١
 .مادة العلوم يفوالتحصيل لتالميذ املرحلة اإلعدادية  الذايتتنمية مهارات التعلم  يفالعقلية 

 .جامعة األزهر: ربيةكلية الت ،غري منشورة رسالة دكتوراه
 .عامل الكتب: القاهرة، )٣(الطبعة  .التربية الفنية والتحليل النفسي). ٢٠٠٠(حممود ، البسيوين .١٢
التقنية البنائية اخلزفية وأثرها على التعبري الفين لتالميذ املرحلة  ).١٩٩٧(عبدالرمحن عبداهللا ، التميمي .١٣

 .جامعة أم القرى: ربيةكلية الت ،رسالة ماجستري غري منشورة .االبتدائية
) DBAE(وضع خطط تدريس مقترح يف التربية الفنية وفقـاً لنظريـة    ).٢٠٠١(عدنان حسني ، الثقة .١٤

 .جامعة أم القرى: كلية التربية، رسالة ماجستري غري منشورة .باستخدام احلاسب اآليل

http://www.el-awael.com/news
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رة الفنية التشـكيلية  فاعلية استخدام احلاسب اآليل يف تنمية القد ).٢٠٠٧(عطاف إبراهيم ، اجلموعي .١٥
كليـة  ، رسالة ماجستري  غري منشـورة  .لدى طالبات قسم التربية الفنية جبامعة امللك سعود

 .جامعة امللك سعود: التربية
جملة رسالة الكلية يف  .تدريس التربية الفنية عن طريق احلاسوب. )هـ١٤٢٣(عامر امحد ، اجليزاوي .١٦

 ).٧٨-٦٣(ص ص ، )١٣(، املكرمةمبكة  كلية املعلمني، حبوث ودراسات حولية
تكنولوجيـا   .حتليل بعدي لنتائج حبوث التعليم مبسـاعدة الكمبيـوتر  ). ٢٠٠١(امحد كامل ، احلصري .١٧

ص ص  ،)١١(، التعليماجلمعية املصرية لتكنولوجيا : القاهرة، التعليم سلسة دراسات وحبوث
)٣٢-٤.( 

ـ ، )٢(الطبيعـة   .ظرية والتطبيـق تكنولوجيا التعليم بني الن). ٢٠٠٨(حممود حممد ، احليلة .١٨ دار : انعم
 .املسرية

 .مكتبة الرشد: الرياض، )٥( الطبعة .املنهج املدرسي املعاصر). ٢٠٠٥(حسن جعفر ، اخلليفة .١٩
 .دار أسامة: األردن .أساليب تدريس التربية الفنية). ٢٠٠٢(عبدالكرمي ، خليفة .٢٠
 .دار الكلمة: لقاهرةا .التعليم امنتوجات تكنولوجي). ٢٠٠٣(حممد عطية ، مخيس .٢١
أساسـيات احلاسـب اآليل   ). هـ١٤٢٧(زغلول ، امحد؛ خالد، السيد؛ سامل، امحد؛ الربيعي، دسوقي .٢٢

 .مكتبة الرشد: الرياض .وتطبيقاته يف التعليم
املشكالت اليت تعيق الطفل عـن الرسـم يف اململكـة العربيـة      ).٢٠٠٥(عبد الكرمي  منال ،الرويشد .٢٣

لندوة رسوم األطفال كوسيلة تربوية لتنمية ثقافة نبذ العنـف   ةمقدمورقة عمل  .السعودية
وزارة التربية والتعليم يف اململكـة   ،مسابقة الرياض الدولية لرسوم األطفال األوىل، واإلرهاب

 .العربية السعودية
مل اع: القاهرة، )٦(الطبعة  .علم نفس النمو الطفولة واملراهقة ).٢٠٠٥(حامد عبدالسالم ، زهران .٢٤

 .تبالك
دور الصور املرئية وأثرها على عملية التعلم يف التربيـة الفنيـة   . )٢٠٠١(عبدالعزيز هطيل ، الزهراين .٢٥

: كلية التربيـة ، رسالة ماجستري غري منشورة .لطالب املرحلة املتوسطة مبنطقة الباحة التعليمية
 .جامعة أم القرى

عامل : القاهرة، )٢(الطبعة  .لتدريسرؤية يف تنفيذ ا :مهارات التدريس). ٢٠٠٤(حسن حسني ، زيتون .٢٦
 .الكتب

 .عامل الكتب: القاهرة .، رؤية منظوميةتصميم التدريس). ٢٠٠١(حسن حسني  ، زيتون .٢٧
اثر استخدام األشكال اهلندسية امللونة على كال مـن النمـو املعـريف    ). ٢٠٠٢(مها حممد ، الساملي .٢٨

 .ات برياض األطفال مبدينة جدةسنو) ٥,٨-٤(والتعبري الفين لدى عينة من األطفال مابني 
 .جامعة أم القرى: كلية التربية، رسالة ماجستري غري منشورة

 .دار وائل للنشر: األردن .تكنولوجيا التعليم املفُرد وتنمية االبتكار ).٢٠٠٧(السيد عادل ، سرايا .٢٩



١٢٢ 

يـة  استخدام احلاسوب واالنترنـت يف ميـادين الترب  ). ٢٠٠٧(عادل ، ؛ السرطاويجودت، سعادة .٣٠
 .دار الشروق: األردن. والتعليم

دار : انعم، )٦(الطبعة  .اإلتصال والتكنولوجيا يف التعليم وسائل). ٢٠٠٦(عبد احلافظ حممد ، سالمة .٣١
 .للنشر والتوزيع الفكر

 .األهلية للنشر والتوزيع: انعم .احلاسوب يف التعليم). ٢٠٠٢(عبد احلافظ حممد ، سالمة .٣٢
 .املوسيقى -الفنون التشكيلية - املسرح -تعلم األطفال الدراما ).٢٠٠٥(نايف امحد ، سليمان .٣٣

دار صفاء للنشر والتوزيع: انعم. 
جماالت استخدام احلاسب اآليل يف قسم التربية الفنية بكليـة   ).هـ١٤٢٣(عبداهللا مشرف ، الشاعر .٣٤

 .جامعة أم القرى: كلية املعلمني، رسالة ماجستري غري منشورة .املعلمني مبكة املكرمة
برنامج تعليمي يف التذوق والنقد الفين القائم على الوسائط التفاعلية . )٢٠٠٦(سلطان محد ، الشاهني .٣٥

: كلية التربية ،رسالة ماجستري غري منشورة .املتعددة ومدى االستفادة منه يف املرحلة املتوسطة
 .جامعة أم القرى

 .مكتبة االجنلو: هرةالقا .نظريات وتطبيقات: التعلم. )٢٠٠١(أنور حممد ، الشرقاوي .٣٦
فاعلية التعبري الفين املوجة يف تنمية املهارات الفنية لـدى عينـة   ). ٢٠٠٤(ماجد عبداهللا ، الشنقيطي .٣٧

 ،رسالة ماجستري غري منشـورة  .األطفال املعاقني فكريا مبعهد التربية الفكرية للبنني بالطائف
 .لقرىجامعة أم ا: كلية التربية

 .املفردات للتوزيع والنشر: الرياض .سوم األطفالر). ١٩٩٩(فهد حممد ، الشمري .٣٨
 .للنشر والتوزيع دار الفكر: األردن .مقدمة يف تقنيات التعليم). ٢٠٠٧(سامح ، ؛ إمساعيلنادر، مشى .٣٩
حبـوث   .واقع التربية الفنية يف التعليم العام باململكة العربية السعودية). ٢٠٠٢(عبداهللا ظافر ، الشهري .٤٠

: علـى الـرابط  ، ٢٠/٣/٢٠٠٩:مت استرجاعه يف تـاريخ ، امللك سعودجامعة ، كلية التربية
.11.doc-www.iproton.net/KSU/research http:// 

دراسة حتليلية ملنهج التربية الفنية للمرحلـة االبتدائيـة   ). ٢٠٠٣(عادل ، ؛ طالبعبداهللا ظافر، الشهري .٤١
مناهج التعلـيم واإلعـداد   "،ي اخلامس عشراملؤمتر العلم. واملتوسطة باململكة العربية السعودية

-٢٩٥(ص ص ، )١(،  مصـر ، جامعة عني مشس، ٢٠٠٣يوليو  ٢١-٢١، "للحياة املعاصرة
٣٢٠.( 

 .احلوزانمكتبة : الرياض .مدخل إىل التربية الفنية). ١٩٩٩(إمساعيل ، شوقي .٤٢
ب العمليـة يف  أثر استخدام أسلوب العرض العملي وتتابعه يف التـدري ). ١٩٩٢(صالح صادق ، صديق .٤٣

جملة كليـة  . إكساب الطالب مهارات استخدام األجهزة العلمية والتحصيل يف تقنيات التعليم
 ).١٢٨ -١٠٥(ص ص ، )٢٦(، جامعة األزهر، التربية

أثر استخدام احلاسوب كأداة يف اكتساب طلبة الصف ). ٢٠٠٤(عامر ، حممد؛ اجليزاوي، طوالية .٤٤
، جملة العلوم التربوية والنفسية، جامعة البحرين: التربية كلية .اخلامس األساسي ملفهوم اللون

 ).٩٤ – ٧١(ص ص ، )٢(، )٥(

http://www.iproton.net/KSU/research
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ستراتيجية احلاسب اآليل يف تدريس مقرر التشـكيل  اأثر استخدام ). ٢٠٠٦(سحر كمال ، عبداحلي .٤٥
باخلط العريب على تنمية القدرة االبتكارية والتحصيل الدراسي لدى طالبات قسم التربيـة  

جامعة : كلية التربية، رسالة ماجستري غري منشورة .معة أم القرى مبدينة مكة املكرمةالفنية جبا
 .أم القرى

 .العلم واإلميان للنشر والتوزيع: دسوق .تدريس التربية الفنية). ٢٠٠٨(ثناء ، زينب؛ علي، عبداحلليم .٤٦
 .مكتبة االجنلو: ةالقاهر .سيكولوجية التعبري الفين عند األطفال ).١٩٩٤(مصطفى حممد ، عبدالعزيز .٤٧
كمنهج وصـفي حتليلـي    "Meta-Analysis"ما وراء التحليل). ٢٠٠٦(عبد السالم، السيد عبد الدامي  .٤٨

 ، جملة كلية التربيـة بالزقـازيق   .لتجميع نتائج البحوث وتكاملها يف جمال التربية وعلم النفس
 .٣٨-١، ص ص )٥٣(

 .التصميم واإلنتـاج  -لكتروين الرقمي النظرية التعليم اإل). ٢٠٠٩(حسن ، ؛ الباتعالسيد، عبداملوىل .٤٩
 .دار اجلامعة اجلديدة للنشر: اإلسكندرية

 من خمتارات حتليل يف الكمبيوتر فاعليات باستخدام برنامج تصميم .)٢٠٠١( حامت أمحد املنعم، عبد .٥٠
 .نجامعة حلوا: كلية التربية الفنية، رسالة دكتوراه غري منشورة .املعاصر املصري الفن أعمال

 .املكتب العلمي للكمبيوتر :اإلسكندرية .التربية ألطفال احلضانة ).١٩٩٥(مصطفى ، عبيد .٥١
 .للنشر والتوزيع دار الصميعي: الرياض .املدخل إىل التربية الفنية). ٢٠٠٦(منذر سامح ، العتوم .٥٢
تعبري الفين يف النظم البنائية لألنسجة واخلاليا الطبيعية كمصدر إلثراء ال). ٢٠٠٢(مها صاحل ، العثيمني .٥٣

 .جامعة أم القرى: كلية التربية، رسالة ماجستري غري منشورة .التربية الفنية
فعالية برنامج كمبيوتري يف تنمية الطالقة التشكيلية لـدي طـالب   ). ٢٠٠٠(العدوي، داليا حسين  .٥٤

 .جامعة حلوان: كلية التربية الفنية، رسالة ماجستري غري منشورة .التعليم الثانوي
إعداد برنامج كمبيوتري متعدد الوسائل إلثـراء اللوحـة الزخرفيـة    . )٢٠٠٢(يهاب حممد إ، علي .٥٥

: كلية التربيـة الفنيـة  ، رسالة ماجستري غري منشورة .لطالب كلية التربية الفنية وقياس أثره
 .جامعة حلوان

 .سراءدار ومكتبة اإل: طنطا .تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية). ٢٠٠٥(حممد السيد ، علي .٥٦
 .دار املسرية: انعم .احلاسوب التعليمي وتطبيقاته التربوية). ٢٠٠٤(يوسف امحد ، عيادات .٥٧
: الرياض .التربية الفنية مفهومها أهدافها مناهجها طرق تدريسها ).١٩٩٧(امحد عبدالرمحن ، الغامدي .٥٨

 .مكتبة امللك فهد
 .مطلع القرن احلـادي والعشـرين  احلاسوب وحتديات تربويات ). ٢٠٠٣(إبراهيم عبدالوكيل ، الفار .٥٩

 .دار الكتاب اجلامعي: العني، )٢(الطبعة 
 .مكتبة الرشد: الرياض .وسائل وتقنيات التعليم. )أ() ٢٠٠٤(مندور عبدالسالم ، فتح اهللا .٦٠
 .مكتبة الرشد: الرياض .أساسيات املنهج املعاصر .)ب() ٢٠٠٤(مندور عبدالسالم ، فتح اهللا .٦١
 .دار النشر الدويل: الرياض .التقومي التربوي). ٢٠٠٠(م مندور عبدالسال، فتح اهللا .٦٢
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مكتبـة  : الريـاض ، )٣(الطبعة  .احلاسب اآليل واستخداماته يف التعليم). ٢٠٠٨(حممد ألفت ، فوده .٦٣
 .جرير

 .مقررات احلاسب اآليل يف برنامج التربية الفنية بني الواقع واملـأمول ). ٢٠٠٨(أريج عبداهللا ، القباين .٦٤
 .جامعة امللك سعود :كلية التربية، غري منشورةرسالة ماجستري 

 .مبادئ التربية الفنية أحدث الطرق لتعليم مادة الفنون واملهارات اليدويـة  ).١٩٩٢(أكرم  ،قانصو .٦٥
 .مكتبة املعارف :بريوت

منو التعبري الفين يف مرحلة الطفولة املتأخرة ومقارنتها مبا يقابلها من  ).٢٠٠٣(حممد حسن ، القحطاين .٦٦
 :كليـة التربيـة  ، رسالة ماجستري غري منشورة .ل تقسيمي فكتور لونفليد وهربرت ريدمراح

 .جامعة أم القرى
دار : القاهرة، )٢(الطبعة  .مدخل إىل سيكولوجية رسوم األطفال ).٢٠٠١(عبداملطلب أمني ، القريطي .٦٧

 .الفكر العريب
شـعاع  : حلـب  .التعليمية وتصميم الربامجAuthorware 7.0 برنامج ). ٢٠٠٥(حممد جابر ، كعدان .٦٨

 .للنشر والعلوم
: القـاهرة ، )٣( الطبعة .اجتاهات حديثة يف املناهج وطرق التدريس .)٢٠٠٦(كوثر حسني ، كوجك .٦٩

 .عامل الكتب
 .معجم املصطلحات التربوية املعرفَّة يف املناهج وطرق التدريس). ٢٠٠٣(علي ، ؛ اجلملامحد، اللقاين .٧٠

 .عامل الكتب: القاهرة
ثر استخدام برنامج تدرييب مقترح ملعلمات التربية الفنية علـى  أ ).٢٠٠٦( رمي عبدالرمحن ، آل مبارك .٧١

، رسالة ماجستري غري منشـورة  .تنمية مهارات استخدام احلاسوب يف تدريس التصميم الفين
 .جامعة امللك سعود: كلية التربية

سوم التحضريية إلثراء التعـبري يف  إمكانيات الكمبيوتر يف إعداد الر). ٢٠٠١(مرمي عبداملنعم ، مبارك .٧٢
 .جامعة حلوان: كلية التربية الفنية، رسالة ماجستري غري منشورة .التصوير

يف "Free Hand"فاعلية استخدام برنامج احلاسب اآليل فري هانـد  ).٢٠٠٨( هدى محيدان، احملمادي .٧٣
االبتكاري لدى  تدريس وحدة الزخرفة اإلسالمية من مقرر التربية الفنية على تنمية التفكري

جامعة : كلية التربية، رسالة ماجستري غري منشورة .طالبات الصف الثاين الثانوي مبكة املكرمة
 .أم القرى

 .دار الزهراء للنشر والتوزيع: الرياض .رسوم األطفال التحليل والداللة). هـ١٤٢٤(سناء علي ، حممد .٧٤
اموعـة العربيـة للتـدريب    : القاهرة .تقنيات وتكنولوجيا التعليم). ٢٠٠٨(شوقي حساين ، حممود .٧٥

 .والنشر
إعداد برنامج تدرييب ملعلم التربية الفنية على اسـتخدام  نظـم   ). ٢٠٠٠(نشوة عبدالرمحن ، مرسي .٧٦

كليـة التربيـة   ، رسالة دكتوراه غري منشورة .الكمبيوتر لتدريس الرسم للمرحلة االبتدائية
 .جامعة حلوان: الفنية
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إمكانات الكمبيوتر يف أثراء تكـوين الصـورة لطـالب املرحلـة      ).٢٠٠٢(مها عبد املنعم ، مزيد .٧٧
 .امعة حلوانج: كلية التربية الفنية رسالة دكتوراه غري منشورة، .اإلعدادية

اثر التعبري الفين على التوافـق النفسـي لـدى التلميـذات     ). ٢٠٠٢(لطيفة عبدالعزيز ، املغيصيب .٧٨
جامعـة أم  : كلية التربية،ماجستري غري منشورة رسالة .القطريات يف مرحلة املراهقة الوسطى

  .القرى
فاعلية تعميم منط العرض املستخدم يف مواقف الـتعلم عـن طريـق    ). ٢٠٠٠(صبحي امحد ، موسى .٧٩

الوسائل املتعددة الكمبيوترية على مواقف االختبار يف إكساب طالب شـعبة تكنولوجيـا   
رسـالة ماجسـتري غـري    . واستخدامهاالفوتوغرايف  التصوير كامرياإعداد التعليم مهارات 

 .جامعة األزهر: كلية التربية، منشورة
مكتبـة  : الرياض، )٤(الطبعة  .استخدام احلاسب اآليل يف التعليم). ٢٠٠٨(عبداهللا عبدالعزيز ، املوسى .٨٠

 .تربية الغد
 .حورس للطباعة: القاهرة ،)٢(الطبعة  .تعبريات األطفال البصرية). ٢٠٠٠(حممد علي ، املليجي .٨١
 ، حولية كليـة التربيـة   .التعليم مبساعدة احلاسوب وبرجمياته التعليمية). ١٩٩٥(سامل عبداهللا ، املناعي .٨٢

 ).١٠٣-٦٨(ص ص ، )١٢(
 .البيئة كعنصر مؤثر على تعبريات طالب املرحلة االبتدائية بدولة الكويت ).٢٠٠٠(مهنا عبداهللا ، املهنا .٨٣

 .)١٠٧ -٨١(ص ص ، )١( ،)١( ،حلوان جامعة ،جملة حبوث يف التربية الفنية والفنون
 .دار اليازوري للنشر والتوزيع: عمان. استخدام احلاسوب يف التعليم). ٢٠٠٨(حيىي حممد ، نبهان .٨٤
 .حنو تدريس فاعل ملادة التربية الفنية باستخدام احلاسـب اآليل ).  ١٩٩٨( عبد العزيز راشد ، النجادي .٨٥

 ).١٨١ -١٦٣(ص ص  ،)٤( ،)١١(، املنياجامعة ، جملة البحث يف التربية وعلم النفس
 .دار كنوز املعرفة: عمان .االستخدامات التربوية لتكنولوجيا التعليم ).٢٠٠٧(أديب عبداهللا ، النوايسة .٨٦
رسـالة   .استشراف مستقبل تقنية املعلومات يف جمال التعلـيم ). هـ١٤٢٣(عبداهللا عبدالعزيز ، اهلدلق .٨٧

 ).٢١٤-١٦٧(ص ص ، )١٥( ،جامعة البحرين، التربية وعلم النفس
التطـوير  . يف مراحل التعليم األساسـي ، واملهنيةوثيقة منهج التربية الفنية ). هـ١٤٢٢(وزارة املعارف  .٨٨

 .الرياض: التربوي
 .التطوير -التنظيمات -األسس -العناصر -مفهوم -املناهج ).٢٠٠٤(حممد ، حلمي؛ املفيت، الوكيل .٨٩

 .مكتبة االجنلو: القاهرة
إعداد مقياس مقترح لتقدير التعبري الفين لرسومات تالميـذ املرحلـة   ). ٢٠٠٢(سني وليد يا، يوسف .٩٠

ليـة  ك ،رسالة ماجستري غـري منشـورة   .ألسلوم املعريف املتوسطة مبنطقة مكة املكرمة تبعاً
 .جامعة أم القرى: التربية
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