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ذملخص:

، والتعلم يالمعرف النفجارفى عصر العلم وا كبيراً  اهتماماً  لقيت عمليات تطوير التدريس    
مهارات الطلبة المكتسبة وتحويلها إلى االرتقاء ب لضماف ستمرةمحاوالت م ي، وذلك فيليكتروناإل

 فى سبيل تقديم تعلم مميز. إبداعية، مهارات
فى تطوير عمليات تدريس الفنوف  التقدـ العلمي بالضرورة تؤدى إلى التفكير مواكبة أف يعني وهذا    

تقنيات  دمج خالؿ ك منبالمستوى نفسه الذى تدرس به العلـو األخرى، وذل الجميلة والتطبيقية
 عمليات التدريس لتطوير مهارات الطلبة اإلبداعية. في التعلم اإللكتروني

وتعد دراسة الفنوف الجميلة والتطبيقية اآلف من أهم ركائز التطور فى المجتمعات الحديثة     
اع، والرقى، والمعاصرة. وال يمكن إغفاؿ أهميتها مستقبال من أجل عالم يتسم بمظاهر الجماؿ، واالبد

ومن أجل الوصوؿ إلى ذلك الهدؼ وجب علينا تطوير عمليات تدريس الفنوف من طرائقها التقليدية 
إلى مستويات أرقى عن طريق التعلم اإللكترونى دوف االستغناء تماما عن دور الخبرات الشخصية، 

  والتجارب من أجل تطوير المهارات اإلبداعية للطلبة. 
 حسية خبرات إلى ، وتفسيرها شرحها في ومفاهيمها تحتاج مقررات الفنوف، أف فيه الشك ومما    

إذ أف نظم التدريس التقليدية تقّصر أحيانًا في فى تقديم الجواب الشافى لكثير من  ومتنوعة، متعددة،
تساؤالت الطلبة، وتحرمهم من خبرات متعددة يمكن أف ينالوها إذا تحققت فكرة هذا البحث فى 

يه أواستوديو( افتراضى أليكترونى يتم من خالله اتصاؿ الطالب بكليات الفنوف، أو معظمها تحقيق )أتيل
فى العالم واالستفادة من تجاربها، أو من تجارب األساتذة المحليين فى الجامعات المختلفة فى إطار 

أليكترونية تحقق من خالؿ برامج  استوديو اإلنتػاج( ممارسة عمله فى )األتيليه إضافًة إلىالقطر الواحد 
 .الممكنػػػة له الخبرة والمتعة بأقل التكاليف
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ذ:مقدمة -1

 ،فػيالمعر  تفجػرالو  ،عصػر العلػم فػي كبيػراً  اهتمامػاً الجامعػات  فػي لقيػت عمليػات تطػوير التػدريس
وتحويلهػا  ،مهػارات الطلبػة المكتسػبة تطػوير لضػماف محػاوالت مسػتمرة فػيوذلػك ، اإلليكترونػيوالػتعلم 

 .سبيل تقديم تعلم مميز في بداعيةإ إلى مهارات
مختلػػػف كليػػات الجامعػػػات، فػػػ ف  فػػػيوالػػتعلم بوجػػػه عػػاـ  ،يعنػػى عمليػػػات التعلػػػيم ذلػػػكوإذا كػػاف 

 ،الفنػػػوف الجميلػػػةوالػػػتعلم بكليػػػات  ،تطػػػوير عمليػػػات التعلػػػيم فػػػييكػػػوف أكبػػػر حينمػػػا نفكػػػر  التحػػػدي
ق ائػعمليػات تطػوير طر  فػيتحتػاج  -مثػل غيرهػا مػن الكليػات العمليػة  -ف هػذ  الكليػات إذ إ لتطبيقيةوا

الجامعػات  معظػمتعجػز قػد  ، وأجهػزةمعػداتو  ،تجهيػزات فػيالتدريس فيها إلى إمكانات ضػخمة تتمثػل 
 يفػػتوضػػع جنبػػا إلػػى جنػػب مػػع الرغبػػة  التػػي، والخسػػارة عػػن توفيرهػػا، وذلػػك مػػن منظػػور حسػػابات الػػرب 

 .فئة محدودة من الموهوبين تجارب وتحسين ،تعليم
 ،المجتمعػػػات الحديثػػػة فػػػياآلف مػػػن أهػػم ركػػػائز التطػػػور والتطبيقيػػػة  ،الجميلػػػة دراسػػػة الفنػػػوف وتعػػد

، ، والرقػيبػداعواإل ،عالم يتسػم بمظػاهر الجمػاؿ والمعاصرة، وال يمكن إغفاؿ أهميتها مستقبال من أجل
 ،عالميػػػػةواإل ،واالقتصػػػػادية ،االجتماعيػػػػة مجػػػػاالت الحيػػػػاةكػػػػل   إذ شػػػػملت عمليػػػػات التصػػػػميم الفنػػػػي

وتحريرهػػا ولػػو  ،تػػدريس الفنػػوف قائػػطر تطػػوير  فػػي التفكيػػرعلينػػا هػػذا وجػػب ومػػن أجػػل ، .إلػػ .والسياسػػية
عػن  ، دوف االسػتغناء تمامػااإلليكترونػيقها التقليدية إلى مسػتويات أرقػى عػن طريػق الػتعلم ائمن طر  جزئياً 

   بداعية للطلبة.مهارات اإلمن أجل تطوير ال ،البشرية المباشرةوالتجارب  ،دور الخبرات الشخصية
 حسػية خبػرات إلػى هاوتفسػير  ،اشػرحه فػي تحتػاجومفاهيمهػا  ،مقػررات الفنػوف فأ فيػه الشػك وممػا

لكثيػر مػن تسػاؤالت  فيتقديم الجواب الشػا فيأحيانا نظم التدريس التقليدية تقصر  إذ ،ومتنوعة ،متعددة
)أتيليػػػػه  إعػػػػداد فػػػػييمكػػػػن أف ينالوهػػػػا إذا تحققػػػػت فكػػػػرة هػػػػذا البحػػػػث  التػػػػيلخبػػػػرات تلػػػػك االطلبػػػػة، 

حهػا ييت التػيوالتصػميم  ،من بػرامج الرسػمالطالب  استفادةيتم من خالله  ليكترونيإ أواستوديو( افتراضي
ن متنػاوؿ يػد ، كمػا يمكنػه مػن التنقػل بػين هػذ  البػرامج بسػهولة بػدال مػ فػيويجعلهػا  األتيليه االفتراضي،

يمكػػن أف يضػػيع معهػػا وقػػت الطالػػب لسػػاعات طويلػػة  التػػيا بػػين أضػػابير الشػػبكة العنكبوتيػػة البحػػث عنهػػ
( مػػن االتصػػاؿ بػػالمواقع المهتمػػة بػػالفن التشػػكيلى سػػتوديودوف أف يتحقػػق مبتغػػا ، كمػػا يمكنػػه هػػذا )األ

بعػ  الفنػانين ، و العػالم فػيكليػات الفنػوف  والعالميػة، والمتػاحف، وبعػ  ،المحليػة قاعات العرض :مثل
 فػي المحليػةالجامعػات  فػيأو مػن تجػارب األسػاتذة واالسػتفادة مػن تجػاربهم، المعروفين عربيا وعالميا، 

األتيليػػه مػػن خػػالؿ بػػرامج  فػػيعملػػه  وأيضػػا ممارسػػة، واألجنبيػػة ،أو األقطػػار العربيػػةإطػػار القطػػر الواحػػد، 
بعػ  المقػررات  االفتراضػي سػتوديوـ لػه األ، كمػا يقػدوالمتعة بأقل التكاليف ،يكترونية تحقق له الخبرةإل

 ال غنى عنها لطالب الفنوف التشكيلية. التياألساسية 
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ذ:اليحثذمشكلة -2

عػػػن  هػػذا الهػػػم نػػػتج وقػػػد هػػػذ  الدراسػػة فػػيشػػعر بػػػه الباحثػػػاف  اً خاصػػػ اً مشػػػكلة البحػػث همػػػتمثػػل 
إعػداد  فػيقتػا أطػوؿ وو  ممػا كػاف يكلفهمػا مشػقة كبيػرة، تقديم دروس عملية تفاعلية للطلبػة فيمعاناتهما 

ف سػاعتين مػن دروس مرئيػة ببػرامج الحاسػوب، إذ إ قاعػات الدراسػة، أو إعػداد في تلك الدروس العملية
 والتحضير. ،ألكثر من عشر ساعات من اإلعداد افالتدريس تحتاج
، كليػػات الفنػػوف التشػػكيلية  فػػيمػػن العمليػػة التعليميػػة  حيويػػاً و  ،مهمػػاً  الخبػػرة العمليػػة جػػزءاً وتشػػكل 

إال أف الجوانػػب معػػدة لتخصصػػه،  (سػػتوديوهات)أ فػػيتلقػػى الطالػػب هػػذ  الخبػػرة مػػن خػػالؿ تواجػػد  وي
 ،مجهػزة علميػاً  أسػتوديوهاتتحػوؿ دوف إنشػاء والوقػت تمػثالف عوائػق  ،ودية المكػافومحد ،االقتصادية

لمسػػتوى ال تصػػل إلػػى ا نفػػذت فهػػىنهػػا بالغػػة التكػػاليف، وإذا ، ألالعربيػػة كليػػات الفنػػوففػػي معظػػم   وفنيػػاً 
 .الخارج فييضارع تجهيزات كليات الفنوف التشكيلية  المطلوب الذي

حصػػر الطالػػب بػػين ت ، فهػػيكليػػات الفنػػوف التشػػكيلية  سػػتوديوهاتالماديػػة أل تجهيػػزاتالومهمػػا كانػػت  
المحػدودة إلػى حػد  -الفنيػة بتجػاربهم  -األكػاديميين غالبػا -أفكار عدد محدود من األساتذة جدراف أربعة، و 

الجهػد المبػذوؿ أضػف إلػى ذلػك النشػغالهم بعمليػات التػدريس والتربيػة، إلػى جانػب العمليػات اإلداريػة،  -ما 
وحػل مشػكالت وتنقيحهػا، ومسػايرة تعليمػات الجػودة،  ،والمقػررات ،اختيار المناهجتصميم االختبارات، و  في

المجتمػع،  فػيعػن حركػة الفػن أعماؿ توكل إليهم، مما يعزؿ طالب الفنػوف التشػكيلية  وما إلى ذلك منالطلبة، 
مػػن  -اكتسػػبوا  الػػذين ، واالنتػػاج الفنػػىللعمػػل تمامػػاً  نيالمتفػػرغ عػػن الفنػػانين الحقيقيػػين، و الػػبالد األجنبيػػة فػػيو 

 احػػدهتالتعبيػػر الػػذى ال  فػػية حيويػػالكمػػا اكتسػػبوا المجػػاؿ،   فػػيتجػػارب الثػػرة ال -الحريػػة الممنوحػػة لهػػمخػػالؿ 
 ، ظهػرت المػدارسالالمحػدودةو  حركػة التعبيػر الحػرةخػالؿ نعلػم أنػه مػن  ،دراسػة تػاري  الفػنمن ولعلنا حدود، 

التكعيبيػة، والتجريديػة، ب مػروراً  التعبيريػة، والوحشػية، و واالنطباعيػة والواقعيػة،الفنيػة المتعاقبػة، مثػل الكالسػيكية، 
وغيرهػػػا مػػػن  (Op-Art) ، واألوب  رت(Pop Art) الحركػػػات الفنيػػػة األحػػػدث مثػػػل البػػػوب  رتإلػػػى 

   واالتجاهات الفنية. ،والمدارس ،والمذاهب ،حركاتال
وتصػػميم اإلعػػالف  نا إليػػه فنػػوف التصػػوير الفوتػػوغرافي،وال شػػك أف كػػل هػػذا الػػزخم الفنػػى إذا أضػػف

ال صػػػب  لػػػدينا عػػػالم والخػػػزؼ، والتصػػػميم الػػػداخلى..إل . أ ،بأنواعػػػه، وتصػػػميم المنسػػػوجات، والنحػػػت
إذ  – مثػل العلػـو الطبيعيػة -بقػوانين موحػدة  ال تتقيػد لتػياالفنيػة  والتجػارب ،ارؼمػن المعػ تحد  حػدود

 التػيصػنعها بنفسػه ولنفسػه، و  التػيف لكل حركة، ولكل مدرسػة، ولكػل فنػاف تقاليػد  الخاصػة، وقوانينػه إ
ومػن الصػعب  ، ومواهبػه.وخبراته، وصقل تجربته ،من المفترض أف يدرسها الطالب من أجل زيادة معارفه

الفنػػػوف  اتيقيػػػة أف تػػػوفر كػػػل تلػػػك الجوانػػػب، ممػػػا يجعػػػل تجربػػػة خػػػريج كليػػػالحقاألسػػػتوديوهات علػػػى 
 محدودة إلى حد كبير. -الغالب  في - التشكيلية

 بتصػػميمالتػػي تسػػم  تلػػك المشػػكلة مػػن خػػالؿ تبنػػي تكنولوجيػػا الواقػػع االفتراضػػي ويمكػػن حػػل 
 الحقيقيػة سػتوديوهاتاألفػي  نجػدهاالتػي واألحػداث  ،كنها أف تحاكي العمليػاتيمافتراضية  استوديوهات

 سػػتوديوهاتاأل علػى تفػػوؽتفهػي  فاعػػل مػع اآلخػػرينوالت ،االفتراضػػية لالتصػاؿ سػتوديوهاتاألباإلضػافة إلػي دعػػم 
   .وصقل تجاربهم ،أداء الطلبة تطويرفي  يسهم وعالمى ،تواصل محلى ، بما تتيحه منجوانب كثيرة فيقية الحقي

فػت   فػاؽ جديػدة مػن حريػة مخيلػػػة علميػة ابتكاريػة مػن أجػل  تكنولوجيػػا الواقع االفتراضي تحتاج إلى إف
فػي هػذا  (creativity) ف اإلبػداعأل بداعيػةر طاقػاتهم اإليػخبػراتهم، وتفج لتنميػة الطلبة والتفكير أماـ ،الحركة

( لتحقيػق Multimediaأساسػية لتحقيػق الػتعلم االفتراضػي الػذي يوظػف الوسػائد المتعػددة )ركيػزة السياؽ، 
   الفنيػػة المبتكرة.األفكار كذلك و  ،المخرجات أروعو  ،تائجأفضل الن

ويعػػػد اإلبػػػداع أرقػػػى مسػػػتويات النشػػػاط المعرفػػػي لننسػػػاف، وهػػػو ضػػػرورة مػػػن ضػػػرورات الحيػػػاة، وأكثػػػر 
النػػواتج التربويػػة أهميػػة. كمػػا أنػػه نػػوع مػػن التعبيػػر الػػذاتي الػػذى يحػػث الفػػرد علػػى إنتػػاج شػػيء جديػػد أو مختلػػف 
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فسػية نوعػاً مػن التفكيػر المنطلػق اإلبػداع مػن الوجهػة الن طػابع تفػرد  الشخصػي. ويعػد نفسػه ويحمل في الوقت
 وال يختار حالً معينًا من حلوؿ متعددة متفرقة.  ،فيه ينتج الفرد حلواًل عديدة للمشكالت

والدة  -كػػل لحظػػة   فػػيوهنالػػك كثيػػر مػػن األمػػم كرسػػت أجػػواء اإلبػػداع لشػػعوبها، فأصػػبحنا نشػػهد 
هػذ  الػدوؿ شػعوب ال تقدر بثمن وقد انعكس ذلك على حيػاة والعلم  ،والفكر ،ن الفنمإبداعية جوهرة 

الحػس،  فػيبالجمػاؿ، ورهافػة  تتطلػب عمليػة اإلبػداع إحساسػاً إذ  أدى إلػى مزيػد مػن اإلبػداع وترفػاً  ،رقياً 
هػذ  الػدوؿ ألمػور وفرتهػا ، وكػل هػذ  االقدرة على التعبيػر في مع البيئة المحيطة، وموهبة عاطفياً  وتجاوباً 

 .  المتوالية يةعمليات اإلبداعالمن  كانت النتيجة مزيداً لشعوبها ف
نواجههػا فػي عػالم سػريع التغيػر،  التػيضرورة للتصدي للمشػكالت والتفكير اإلبداعى  ،إف اإلبداع

فثمػة علػى الػدواـ أمػور  هذا العصر،ويحتاج إلى صنع األحداث بطريقة إبداعية، فاإلبداع الغنى عنه في 
ومجازفػات ينبغػي  ،وتطويرهػا ،ومشكالت تتطلب الحل، وثمػة فػرص مطلػوب اكتشػافها ،ي القياـ بهاينبغ

وبصػفة عامػة، التخطيد لها، ومشاريع يتعين تنظيمها، وتنبؤات ينبغي القيػاـ بهػا، وتقييمػات يلػـز تأديتهػا، 
 . ف التقدـ واإلزدهار مرتبطاف بقدراتنا اإلبداعيةف

تشػمل  بحيػثلػذلك تػوفير البيئػة المناسػبة  ينبغػيفػي المجػاؿ الفنػي ومن أجل تحقيق نتاج إبداعي 
يؤكػد و وغيرهػا،  ،الوسػائد المتعػددةو  ،والتجهيػزات ،واألجهػزة ،األدواتالخبرات الشخصية لألساتذة، و 

واألدوات التي تسهم فػي  ،( أنه من المهم إمداد الطلبة بالوسائد2991) (de Bono) إدوارد دي بونو
إلػػػى أف البػػػرامج  (دي بونػػػو)هػػػم مػػػن أجػػػل إثػػػارة مخيلػػػتهم وإبػػػداعاتهم، كمػػػا يشػػػير توسػػػعة مجػػػاؿ إدراك

مػن األمػور التػي تعمػل علػى تطػوير مهػارات التفكيػر اإلبػداعي لديػه،  ق المختلفة المتاحة للطالػبائوالطر 
هػذا الباحثػاف فػي   يؤكػد وهػذا مػاوعلى األخص تحفيػز تفكيػر  اإلبػداعي عػن طريػق الوسػائد المتعػددة. 

 تحفيز اإلبداع الفني لدى الطلبة.كرته من أجل فالذى وضعت األتيليه االفتراضي ث عن البح
أف  - مجػػاؿ التػػدريس فػػي خبراتهمػػا العمليػػة ألكثػػر مػػن ربػػع قػػرف مػػن خػػالؿ -ويعتقػػد الباحثػػاف 

وسػيطرة التصػميم  ،المتالحػق فػيوالتفجػر المعر  ،والمعلوماتيػة ،عصر العلم في -الفنوف التشكيلية طالب
(Designعلػػى كػػػل مرافػػػق الحيػػػاة )،  بيئػػػه  فػػػي يػػػتعلمأف  يسػػػتحق -وعلػػػى جميػػػع احتياجػػػات اإلنسػػػاف

 حتى يتمكن مػن االنطػالؽ بتفكيػر  إلػى عػالم النهػائى لهامادية تعليمية مصممة بطريقة مفتوحة ال حدود 
ر يػػيغت مػػن ، ويمكنػػهبػػداع الحقيقػػىطريػػق اإل علػػىورسػػوخ  ،يمكنػػه مػػن أف يضػػع قدمػػه بقػػوة ،مػػن المعرفػػة

 .  هيأت له الفرص المناسبة لنبداعتبع  أنماط حياتنا التقليدية إذا 
كػل االتجاهػات، واإلتيػاف بأفكػار ورؤى جديػدة قػدر   فػيبداع هو القدرة على التفكير المنطلق اإلو 

معظػػم   فػػيق التػػدريس التقليديػػة ائػػاإلمكػػاف، وال شػػك أف محدوديػػة التفكيػػر، وقصػػور التنفيػػذ، بسػػبب طر 
الضػيق الػذى يتحػرؾ فيػه طالػب الفنػوف، واإلمكانػات المحػدودة  لعربيػة، والحيػز المػاديات الفنػوف اكلي

)فجػوة( بػين  إلػى وجػود -مع أسػباب أخػرى ال يتسػع المجػاؿ لػذكرها  –لهذ  الكليات، هو الذى أدى 
 .الفن التشكيلى العربي، وفن التشكيل العالمي

يلى الفػػن التشػػك فػػيجػػوة اإلبػػداع مقالهػػا بعنػػواف )ف فػػي ـ(6112) تقػػوؿ د. مػػارى عبػػد المسػػي 
، الفن التشكيلى العربى أثر على عمليات اكتمػاؿ الحداثػة الفنيػة في(: " إف تقييد انطالؽ الخياؿ العربي

لبيػػاف األسػػباب  الفػػن التشػػكيلى لػػدينا فػػيالكشػػف عػػن تحػػديات اإلبػػداع  ينبغػػي بالدنػػا لػػذا فػػيوالفكريػػة 
الفػػػن  فػػػي -، والفجػػػوة بػػػين المبػػػدع واإلبػػػداع عمومػػػاً  الفجػػػوة بػػػين العقػػػل العربػػػي،تلػػػك ت إلػػػى أد التػػػي

 ،الفػػن فػػي المحلػػيوعامػػة الشػػعب علػػى المسػػتوى المحلػػى، والفجػػوة بػػين المبػػدع  -التشػػكيلى خاصػػة 
. .:"قولهػػا إلػػى بعػػ  المعالجػػات لتلػػك الفجػػوة فتقػػوؿ   فػػيزمػػن العولمػػة".. وتخلػػص  فػػي الفػػن العػػالميو 

إلػػى الػػوراء، والفكػػر المؤسػػس لهػػا، واالهتمػػاـ بعمليػػات نشػػر تجرنػػا  التػػييجػػب مواجهػػة القػػيم التقليديػػة 
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وتػوفير المكتبػات الفنيػة  ،والمتػاحف ،عػن طريػق إقامػة المعػارض بحريػة ونقػداً  ،الممارسات الفنية إبػداعاً 
والقػػرى، وتأسػػيس المواقػػع الفنيػػة علػػى الشػػبكة اإللكترونيػػة للتعريػػف باألسػػاليب الفنيػػة  ،المحافظػػات فػػي

 ،تنشػػػيد الخيػػػػاؿ فػػػػي ممارسػػػة الفنيػػػػة دور مهػػػمصػػػػب  للوالهػػػدؼ مػػػػن وراء ذلػػػك أف ي وحػػػػديثاً  ،قػػػديماً 
 (.011 -89واإلبداع" )ص ص

يػػة، واجتماعيػػة، لهػػا أسػػباب كثيػػرة، أكاديم تحػػدثت عنهػػا الكاتبػػة التػػيالفنيػػة  وال شػػك أف الفجػػوة
كػػػل هػػػػذ  أيػػػدينا حلػػػػوال ل فػػػػيالنملػػػك  -كػػػػاديميين نحػػػن األ –ولكننػػػػا  وثقافيػػػة، وسياسػػػػية واقتصػػػادية

وبػػين  ،معينػة تسػػاعد علػى سػػد هػذ  الفجػوة اإلبداعيػػة بيننػا أفكػارنسػتطيع تقػػديم  علػى أننػػاالمشػكالت، 
إيجػاد حلػوؿ  فيالمجتمع أف تسهم  في، بينما يتوجب على األطراؼ األخرى العالم الخارجي ولو جزئياً 

 .  ةكابر يجب علينا أف نعترؼ بوجودها بال م التيالمشكلة  لباقى جوانب
بع  الحلوؿ للمشكلة السػابقة عػن طريػق محاولػة تغييػر بيئػة الطالػب التعليميػة،  تقديمالبحث هذا  اوؿويح

 مقتػػرح (Virtual Studio) (افتراضػػى اسػػتوديوتصػػميم ) فػػيمػػن بيئػػة جامػػدة تقليديػػة، إلػػى بيئػػة مرنػػة تتمثػػل 
 فػيمػن االنطػالؽ بحريػة تساعد  على اإلبداع الفنى، وتمكنه  التييتحرؾ الطالب من خالله بين البرامج 

مجػاالت الفنػوف المختلفػة، كمػا يمكنػه مػن  فػيعوالم اإلبداع من خالؿ رؤيػة  خػر مػا توصػل إليػه العػالم 
العػػػػالم  فػػػػيبالعديػػػػد مػػػػن الكليػػػػات المنػػػػاظرة  -ق االتصػػػػاؿ الحديثػػػػة اآلفائػػػػبمػػػػا تػػػػوفر  طر  -االتصػػػػاؿ 
مػػػن تنميػػػة عالقاتػػػه بكثيػػػر مػػػن  ياالفتراضػػػ المجػػػاؿكمػػػا يػػػتمكن مػػػن خػػػالؿ هػػػذا   ، وفنانيهػػػاوبأسػػػاتذتها
ق التقليديػػة ائػػهػػذا دوف إهمػػاؿ الطر لديػػه. القػػدرات اإلبداعيػػة تطوير  فػػيالعػػالم، ممػػا يسػػهم  فػػيالمبػػدعين 

 واألساتذة. ،، والصالت المباشرة بين الطلبةالعالم العربي فيلفنوف التشكيلية تعليم ا في
مجػػػاالت  فػػػينفػػػذت  التػػػي الفتراضػػػيةالمختبػػػرات ا( بفكػػػرة االفتراضػػػي سػػػتوديووتػػػرتبد فكػػػرة )األ

والفيزيػاء، واالختبػارات االفتراضػية لتحسػين الطالقػة  ،الكيميػاء دة، منهػا المختبػرات االفتراضػية فػيعدي
ها لحػل واسػتخدام ،مجاؿ التدريب علػى طػب األسػناف فيوالمختبرات االفتراضية  ،اللغات األجنبية في

المختبػرات االفتراضػية فػي التعلػيم االلكترونػي بشػكل يرتبد استخداـ و  بع  المشكالت المهنية..إل .
انتشػرت فكػػرة  ، والحاسػوبوالمعلوماتيػة ،عصػر العلػػم فػيف .للطلبػة القػدرات اإلبداعيػػةتطػوير أو بػخخر ب

ة إلػى إذ أشػارت بحػوث عػدمجاؿ العلـو الطبيعية،  فيخاصة بوالتعلم، و  ،التعليم فيالبيئات االفتراضية 
المختبػرات التقليديػة  فييتعذر إجراؤها  التيإلجراء التجارب الكيميائية  راضياالفتنجاح فكرة المختبر 

 .ـ(6101)جوهر وعبد السالـ، 
يمكػػن أف تقػػدـ للطلبػػة تجػػارب  التػػي( أهميػػة المختبػػرات االفتراضػػية Antar,2009) عنتػػر يؤكػػدو 

 ،لتحسػػين فهػػم نػػة، وإمكانػػات معيتػػوفر بػػرامج إذ، ينافتراضػػية تتجػػاوز حػػدود المكػػاف والزمػػاف الحقيقيػػ
والجهػد المبػذوؿ فػي أداء المهػاـ  ،البرنػامج الدراسػي علػى نحػو يػوفر الوقػت واستيعاب الطلبة لمقررات

نمػو الػدور القيػادي، والتقيػيم  مثػلاكتسػاب المزيػد مػن القػيم مػن خػالؿ عملهػم.  باإلضافة إلىالمتكررة 
 وتبادؿ الخبرات الفنية. الذى يمارس بالتناوب بين أعضاء الفريق،الزمالء المتبادؿ بين 

بمعنػػػى  -فتراضػػػية، والشػػػبكات االجتماعيػػػة م االلالعػػػوا أهميػػػة ،Prandon (1009) أشػػػارو 
وتبادؿ المعلومات، والتعلم المػزيج بػين  ،والتعاوف، والنقاش ،ومجموعات العمل -تدعيم االتصاؿ

إلػى ذلػك بالتصػميم  تفجير اإلبػداع لػدى الطلبػة وقػد أشػار فيوأهمية ذلك والتقليدى،  االفتراضي
 .(brandon-hall.com) ،واإلبداع( اإلليكترونيورقته عن )تطبيق التعليم  في فقاالمر 

mailto:bh@brandon-hall.com
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 .(brandon-hall.comالمصدر: )

تبلػورت فكػرة أف  المجػاؿ فػيخبػرات البػاحثين باإلضػافة لوكانت نتيجة القراءات السابقة وغيرهػا، 
 هذا البحث.

 :اليحثذأسىلة -3

 :اآلتيينالسؤالين  اإلجابة عن فيالبحث الحالي  تتحدد أسئلة
يه الباحثاف مػن خػالؿ فكػرة اإللكتروني الذى سعى إل االفتراضي ستوديوما التصور المقترح لأل .0

 هذا البحث؟
 واالبتكار لدى الطلبة؟ ،لزيادة اإلبداع االفتراضي ستوديويمكن أف يلعبها األ التيما األدوار  .6

ذ:فذاليحثاهدأ -4

 هذا البحث إلى: يهدؼ
، تلػك البيئػة فػيومبتكرة لمساعدة الطلبة على التجوؿ بحرية  ،. إيجاد بيئة تعليمية رقمية جديدة0

 واإلبداع. ،علم من مصادر أساسية تساعد  على االبتكارال وتلقي
واالنتقػػاؿ بػػين  ،مقػػرراتهم الدراسػػية فػػي يحتػػاجوف إليهػػا التػػيلطلبػػة إلػػى البػػرامج . تسػػهيل دخػػوؿ ا6

 هذ  البرامج بسهولة.
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 عرض الفنػوف التشػكيلية، والمتػاحف قاعاتو  المتخصصة،من الكليات  ممكنعدد أكبر . وضع 1
   وتجاربه الفنية. ،ترقية خبراته فيواالستفادة منها  ،الع عليهالالطتحت يد الطالب 

، وكػذلك االتصػاؿ بػبع  تلػك البيئػة التعليميػةوبػين أسػاتذته عػن طريػق  ،. تسهيل االتصاؿ بينػه4 
 .واألجنبي ين العربيالعالم فيأساتذة الفنوف 

 ال غنى عنها لطالب كلية الفنوف. التي. إتاحة بع  المقررات األساسية 2
لمسػػاعدته علػػى اسػػتغالؿ  الشػػبكة العنكبوتيػػة فػػي البحػػث فػػي. تػػوفير وقػػت الطالػػب الػػذى يبذلػػه 2

 بداع.، واإلعمليات االبتكار فيوقته 
 :أهموةذاليحث -5

 :تتجلى أهمية البحث الحالي في جانبين هما 
 :اجلانبذالنظريذ-5-1

اللكترونػػػي أصػػػب  التعلػػػيم ابيئػػػات فػػػي ( Learning) Virtualاالفتراضػػػي الػػػتعلمف اسػػػتخداـ إ
واضػػ   اتربويػػ امػػردود االفتراضػػيللػػتعلم أف أثبتػػت بحػػوث كثيػػرة كمػػا   تصػػيحة جديػػدة فػػي عػػالم التقنيػػا

 المعالم على تقدـ الطالب الدراسي.
 :اجلانبذالعمليذ-5-2

تسػاؤالت  التوصػل إليهػا عنػد اإلجابػة عػنتكمن أهمية البحث العمليػة فػي النتػائج التػي سػوؼ يػتم 
 ،تطػػػوير علػػػى والفنػػػوف التشػػػكيلية ،ا تسػػػاعد العػػػاملين فػػػي مجػػػاؿ تكنولوجيػػػا التعلػػػيمالتػػػي ربمػػػالبحػػػث، 

 .أكثر جذباً للطالبالتعلمية حتى تصب  العملية التعليمية االفتراضية وتحديث الوسائد التعليمية 
 :علىا يمكن أف يساعد البحث كم
سػتفادة مػن فكػرة لال يالعػالم العربػ جامعػات فػي شػؤوف كليػات الفنػوف لفت أنظػار القػائمين علػى -

 ومػا ،العصػر طبيعػة مػع يتناسػب بمػا بصػفة عامػة مػن الػتعلم اإلليكترونػي، و االفتراضي ستوديواأل
 .وتقني علمي،تطور  من يشهد 

 فػي اإللكترونػي التعلػيم اسػتخداـ علػى كليػات الفنػوف فػي التػدريس هيئػة أعضػاء وتشػجيع ،دعم – 
 .التدريس

 .نفسه على مادالعتل تحفيز  و ،الطالب مساعدة  -
ذ:حدودذاليحثذ-6

 ،الجميلػة :علػى طلبػة كليػات الفنػوف التشػكيلية فقػد بنوعيهػا االفتراضػي ستوديواقتصرت فكرة األ
 والتطبيقية.

 :اليحثذمصطلحاتذ-7
ذ(Virtual Studio)ذ:االفرتاضيذالسًودوواذ-7-1

 جهػزةأ ىعلػ يحتػوي رقمػي علمػي مختبػر بأنػه :االفتراضػي المختبػرـ( 0882عػرؼ المنػاعى )
 تمكػن نترنػتباإل اتصػاؿ ووسػائل ،مناسػبة علميػة وبرمجيػات ،تخػزين وطاقػة ،سػرعة ذات الحاسػوب
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 ،جهػد وبأقػل مخػاطرة أي إلػى تعػرض بػال ومشػاهدتها ،وتكرارهػا ،العلميػة بالتجػارب القيػاـ مػن المػدرس
  (411ص،. )ممكنة وتكلفة

 ة بقولهما:المختبرات االفتراضي Piuri  (2002)وFerrero  من كل ويعرؼ
 ،بيئػػػات تعليميػػػة تعتمػػػد الػػػتعلم (، وهػػػيVirtual Systemsنػػػوع مػػػن الػػػنظم االفتراضػػػية ) هػػػي
وفعالػػة  ،ق بسػػيطةائػػوالقيػػاس بتكػػاليف محػػدودة، كمػػا تػػوفر الػػدعم التكنولػػوجي بطر  ،والتجريػػب ،والتعلػػيم

صػػػوؿ علػػػى ص الحزيػػػادة فػػػر ب ومرنػػػة ألنهػػػا تتميػػػزواسػػػتخداـ نظػػػم الػػػتعلم مػػػن بعػػػد، وهػػػى جذابػػػة  ،لنشػػػر
 ومواقعهم.  ،لبةالط إلى عدد النظر، دوف الممارسة التجريبية

 لمختبػر دواتأ يحتػوي تفػاعلي برنػامجبأنػه:  االفتراضػيالمختبػر ـ( 6111عػرؼ الهػدهود )كمػا 
 رسػم يمكنػه كمػا والفيزيائيػة الكيميائيػة التفػاعالت جػراءإل والرياضػيات ،والفيزيػاء ،حيػاءواأل ،الكيميػاء
 رياضػية بػرامج طريػق عػن والتكامليػة ،التفاضػلية المعػادالت لتحليػل رياضػية خػرىأو  ،للنتػائج جػداوؿ
 (026الشهرى، ص ا.)ملحقة
هػو برنػامج  :بػاآلتي إجرائيػاً  تعريفػاً ( االفتراضػي سػتوديو، يعػرؼ الباحثػاف )األعلػى مػا سػبق اعتماداً و 
والملتيميػديا مػن  ،التصػميم مجمػن جهػة، وبػرا لػوينوالت ،يتي  للطالب االنتقػاؿ بػين بػرامج الرسػمتفاعلى 

العػػػالم وأسػػاتذتها، وكػػػذلك  فػػيبػػبع  كليػػات الفنػػػوف بأسػػػاتذته، و يتػػي  لػػػه االتصػػاؿ كمػػػا  جهػػة أخػػرى،
 تمكػن باإلنترنػت اتصػاؿ وسػائلالبرنػامج وقاعػات العػرض الشػهيرة، ويتضػمن  ،المتػاحفالػدخوؿ إلػى 

 تكلفػة بأقػل ومشػاهدتها ،كرارهػاوت ،وشػرح الػدروس العمليػة بالتجػارب مػن القيػاـ الطالػب والمػدرس
   ويتضمن أيضا إرشادات لكيفية استخداـ البرنامج. ،ممكنة

المختلفػػػة مثػػػل  ويعتقػػػد الباحثػػػاف بػػػأف العصػػػر الحػػػالى هػػػو عصػػػر المختبػػػرات االفتراضػػػية بأنواعهػػػا
، التعلػيم يميػدان فػينفسػه هذا البحث، وما يمكن أف يبتكر على النسػق  فيالمقترح  األتيليه االفتراضي

مػػن مشػػرحة افتراضػػية بكليػػة الطػػب، أو محكمػػة افتراضػػية بكليػػة القػػانوف، وقػػد سػػبقتنا إلػػى ذلػػك  والػػتعلم
نطػػػاؽ  فػػػي تعػػػد التػػػي، أو السػػػيارة الدراسػػػات الهندسػػػية بتصػػػميم بػػػرامج محاكػػػاة لكيفيػػػة قيػػػادة الطػػػائرة

 المختبرات االفتراضية بكل ما تحمل هذ  الكلمة من معنى. 
يمكػػػن أف ، والصػػػفوؼ االفتراضػػػية، وغيرهػػػا مػػػن أشػػػكاؿ الػػػتعلم مػػػن بعػػػد، االفتراضػػػيالمختبػػػر إف 

، وتػتقلص يتغيػر فيػه شػكل التعلػيم التقليػدى نهائيػا بدايػة لحقبػة معاصػرة فػي تػاري  التربيػة والتعلػيم كوفت
أعػػػداد الصػػػفوؼ االعتياديػػػة، وكػػػذلك المػػػدارس التقليديػػػة، والجامعػػػات بهياكلهػػػا الماديػػػة  فيػػػه تػػػدريجياً 

 .المعروفة
ذ(E. Learning)ذ:لكرتونيالًعلمذاإلذ-7-2

 :منها ما أورد  كرار اإللكتروني للتعلم تعريفات عدة هنالك
 الحاسػب علػى تقنيػات المعتمػدة بالتطبيقػات غنيػة تفاعليػة بيئػة إيجػاد إلى يهدؼ الذي التعليم هو"
، كمػا أنػه مكػاف أي ومػن ،وقػت أي الػتعلم فػي مصػادر إلػى الوصػوؿ مػن الطالػب وتمكن واإلنترنت، اآللي

 ومتابعػة بصػورة ،وتفاعػل ،وتمرينػات ،شػروحات مػن يشتمل عليػه ما مع التعليمي المحتوى تقديميتضمن 
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 أو ،اآللػي فػي الحاسػب مخزنػة متقدمػة بػرامج بوسػاطة ،بعػد عػن أو الصف الدراسػي، في شاملة أو جزئية
 ."االنترنت شبكة بوساطة

 وشػبكات ،المعلومػات تقنيػات يسػتخدـ تعليمػي : " نظػاـويضػيف كػرار بػأف الػتعلم اإللكترونػي
 أجهػزة منهػا الوسػائل مػن مجموعػة خػالؿ مػن التعليميػة العمليػة وتوسػيع نطػاؽ ،تػدعيم فػي الحاسػوب
 ـ(6101)كرار،  ". المختصين قبل من المعدة اإللكترونية والبرامج ،واالنترنت ،الحاسوب

فػي الصػفوؼ االفتراضػية  علم الػذى يػتمبأنػه "الػت اإللكترونػي الػتعلم( 6111ربحي عليػاف ) يعرؼو 
 ومتنوعػة مكتوبػة، أو ،والمهارات التعليمية إلى المػتعلم بوسػائد تقنيػة متطػورة ،تفيد في نقل المعرفة التي

مسػػموعة، أو مرئيػػة، ت غنػػي عػػن حضػػور  إلػػى داخػػل الصػػف كمػػا هػػو الحػػاؿ فػػي النظػػاـ التقليػػدي. وقػػد 
زيز هذا االتجا  في التعليم من خالؿ التطبيقػات التعليميػة ساهمت التطورات التكنولوجية الحديثة في تع

      لمعطيات التكنولوجيا المتسارعة."
ذ(Creativity:ذ)اإلبداعذ-7-3

اء هػػػذا ولعػػػل السػػػر ور  ،وتالقػػػت فيمػػػا بينهػػػا واختلفػػػت ،وتنوعػػػت ،اإلبػػػداع تعريفػػػاتلقػػػد تعػػػددت 
ووجهػات نظػر متباينػة   ،من زوايا متعػددة إلى تناوؿ الباحثين لهذ  العملية التعدد وذلك االختالؼ يعزى
 وقدراتهم الفكرية. ،واتجاهاتهم العلمية ،هماتفهي تختلف باختالؼ اهتمام

أو العلػم، وهػو أيضػا  ،ويمكن تعريف اإلبداع بأنه القدرة علػى إنتػاج صػور جديػدة مبتكػرة فػي الفػن
لػػوؿ الممكنػػة لمشػػكلة مسػػتحدثة مثػػل إيجػػاد أكبػػر عػػدد مػػن الح ائػػقالقػػدرة علػػى حػػل المشػػكالت بطر 

وسمات الشخصية، وتعتمػد أيضػاً علػى بيئػة ميسػرة  ،عملية عقلية تعتمد على القدرات العقلية. وهو معينة
تتميػػز باألصػػالة والفائػػدة، والقبػػوؿ  التػػيلهػػذا النػػوع مػػن التفكيػػر لتعطػػي فػػي النهايػػة المحصػػلة اإلبداعيػػة 

القػدرة علػى اإلحسػػاس ، كمػا أنػػه دى اآلخػرين، كمػا يثيػػر اإلبػداع الدهشػة لػػنفسػه االجتمػاعي فػي الوقػػت
بالمشكالت، وإمكانيػة إيجػاد حلػوؿ مبتكػرة لهػا، تتميػز بالجػدة والتنػوع ليقبلهػا الفػرد، والمجتمػع الػذي 

 ـ(:0898)منصور،  ويتكوف اإلبداع من القدرات التالية، يعيش فيه، والثقافة التي ينتسب إليها
وتعنػى القػدرة علػى اسػتدعاء أكبػر عػدد ممكػن  :(Ideational Fluencyالطالقػة الفكريػة: )

 أو مواقف مثيرة. ،فترة زمنية محددة لمشكلة فيمن األفكار المناسبة 
القػدرة علػى إنتػاج اسػتجابات مناسػبة  أي :(Spontaneous Flexibilityالمرونة التلقائيػة: )

جابات الفريػدة يػادة االسػتوالالنمطيػة، وبمقػدار ز  ،أو مواقف مثيرة، تتسػم بػالتنوع ،لمشكلة
 تكوف زيادة المرونة التلقائية. الجديدة

قليلػة التكػرار بػالمعنى  قدرة على إنتاج استجابات أصيلة أيال هيو  :(Originalityاألصالة: )
نػه كلمػا قلػت درجػة شػيوع الفكػرة، ينتمػى إليهػا الفػرد، أي إ التػيجماعػة اإلحصائى داخل ال

   زادت درجة أصالتها.
  Elaboration or Complexity( "التفاصػػػيل" 0791) Torranceويضػػػيف تػػػورانس 

كمظهػػػر أو كػػػركن مػػػن أركػػػاف اإلبػػػداع حيػػػث تؤخػػػذ فػػػي االعتبػػػار التفاصػػػيل المضػػػافة للفكػػػرة األساسػػػية، 
 فػي اللوحػة ب ضػافة عػدد مػن التفاصػيل التػي تشػير إلػى مهػارة الطالػبعملية بناء  على سبيل المثاؿويذكر 

   .للوحة مخيلته حوؿ الموضوع الرئيسى غنو  ،، والتنوع في إدراكهالتصميم



 زبارى........د. مدني _ د. ..............تصور مقترح الستوديو افتراضى أليكترونى لصقل مهارات االبداع
 

- 022 - 

 

( اإلبػػػداع بأنػػػه مجموعػػػػػة مػػػن العمليػػػات 0771) Young and Tyreوي عػػػّرؼ يػػػونج وتػػػػػػػاير 
 والخياؿ.  ،والسببية ،العقالنية التي تشتمل على اإلدراؾ، وإيجاد العالقات بين األشياء، والتذكر

مراحػػػل وهػػػي: مرحلػػػػػة  ػػػػػة إلػػػى أربػػػعالعمليػػػػػة اإلبداعي( مراحػػػل 0884) Runcoويصػػػنف رانكػػػو 
حتضػاف )أو التخمػر(، ومرحلػػػة اإلشػراؽ )أو الحصػوؿ علػى الحػل فجػأة(، حلػػػة االالتحضير للفكرة، ومر 

 الحل أو الفكرة(. لة التحقق ) التأكد من مدى صالحثم مرح
 (Plastic Arts)ذ:الفنذالًشكولىذ-7-4

 وابتكار التكوين الجمالى ،إيجادخياؿ في وال ،بأنه استخداـ المهارة التشكيلى يعرؼ الفن
(Creation of aesthetic objects)  وهبهػا ا   التػيوهػو عمليػة اسػتخداـ المهػارات اإلبداعيػة

 ،ومشػاعر  ،، والفػن هػو مػا يحفػز أفكػار الفػردمحػددة أو رسػالة ،اً لػيعكس صػدى معينػلبع  البشر 
بخامات متباينة، وتخدـ تخذ أشكاال متعددة يمكن أف تو  اته على التعبير بفكرة تحمل معنىومعتقد

 (Wikipedia, the free encyclopedia ) .أغراضا مختلفة
هػػو مػػن صػػلب السػػلوؾ اإلنسػػانى اليػػومى، ألف اإلنسػػاف عليػػه أف  إنمػػا، والفعػػل الجمػػالى لػػيس ترفػػاً 

. )العطػار، ريلذا فالفن لصيق بالتقػدـ الحضػاتمرة مع بيئته المتغيرة باستمرار يمارس عمليات تكيف مس
 ،التصػػوير بػػػأنواعه :ويتفػػرع الفػػن التشػػكيلى إلػػى قسػػمين كبيػػرين، همػػا: الفنػػوف الجميلػػة ومنهػػا ،(82ص

يم اإلعػػالف، والتصػػوير والمنسػػوجات، وفنػػوف تصػػم ،والنحػػت، والفنػػوف التطبيقيػػة مثػػل تصػػميم الػػديكور
 .إل ..الفوتوغرافي

والجمػع  الشػيء مػن الضػرب :والفػن ،الحػاؿ :والفػن. األنػواع أو ،الفن في اللغة هو واحد الفنػوفو 
، بمعنػى (Artisتنحػدر مػن التعبيػر الالتينػي ) هانجػدليزية اإلنك اللغةفي  (Art) كلمة وإذا تناولنا .فنوف

يمكػػن  يػػهوبنػػاء علوموسػػقتها،  ،وترتيػػب األشػػياء ،أحػػد تعريفاتػػه المبسػػطة هػػو تناسػػق والفػػن فػػي ،الترتيػػب
 تي:اآلب التشكيلي الفن تعريف

 ،ومرتػػب ،متسػػق أو بعػػ  المهػػارات اليدويػػة فػػي تحقيػػق عمػػل ،تعماؿ بعػػ  القػػدرات الذهنيػػةاسػػ
 يكػوف أف مػا دوف شيء ابتكارويؤدي إلى  ،المرء بها يقوـ العملية التي وه ،بمعنى  خر وأ ومنظم،

الرسػػالة  يعتمػػد علػػى هػػو الفػػن الػػذى أيضػػا والفػػن التشػػكيلي .العمليػػة هػػذ  فػػيمباشػػر للطبيعػػة دور 
 هػو تطبيػق الفنػاف معارفػه علػى : خػر تعريف المختلفة. وفي ووسائطه ،وتقنياته ،في أدواته البصرية

 يقصػػد بهػػا معينػػة أو عاطفػػة ،لفكػػرة تحقيقػػاً  مثػػل أعلػػى إلػػى بػػه فيرتفػػع الطبيعةصػػور  مػػن يتناولػػه مػػا
 (www.brooonzyah.net ) .التعبيرعن الجماؿ األكمل لراحة العقل والقلب

ذ:الدراساتذالدابقةذ-8

ذالفنونذوالًصموم:ذيفدراساتذذ-ذ8-1

 فػي اإللكترونػي الػتعلماالتجػا  إلػى تنميػة هدفت دراسة شوشاف إلػى  :ـ(6101دراسة شوشاف ) -
 جيػاتكنولو  وسػائل تاحػتأ إذ جديػدة، مجػاالت كتشػاؼال  االبتكػارتشػجيع و ، التشػكيلية دراسػة الفنػوف

 االبتكاريػة العمليػة مقومػات وهػي، المتعػددة سػاليبهأو  ،دواتػهأو  ،هبوسػائل بالعصر لماـاإل اإللكتروني التعلم
 التػراث مػن كجػزء مكػاف كػل فػي نسػافاإل هيملكػ عالميػاً  رصػيداً  لتصػب  لتطويرهػا يسػعى الجميػع التػي

http://www.brooonzyah.net/
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 واختصػار والزماني، ،المكاني عدالب رغم التحصيل سهولة اإللكتروني التعلم برامج تاحتوقد أ نسانى،اإل
 التعليمة والوسائل ،المواد ثراءإو  ،الثنائية االتصاالت خالؿ ومن ،والمتعلم المعلم بين ما والوقت ،الجهد

 علمػي طػارإ فػي المتلقػي وبػين والفنيػة ،العلميػة المؤسسػات بػين قنػوات وفػت  ،جديػدة ومػواد ،سػاليبأب
ظػار إلػى الدراسػة لفػت األنهػذ  وقػد حاولػت  ،االلكترونػي مالػتعل سػاليبأ تاحتػهأ مػا حػدثأ علػى يعتمػد

 الدراسػة علػى ثالثػة أبػواب: تشػتملاو  ،الطلبػة لػدى االبتكػارعمليػات  لتنميػة أهميػة الػتعلم اإلليكترونػي
 التعلػيمعػن  الثػاني والبػاب،لكترونياإل الػتعلم دور لتفعيػل الحديثػة االتجاهػات يتنػاوؿ وؿاأل البػاب

 ،سػاتذةلأل العلمػي المجتمػع دور الثالػث البػابأكػد  بينمػا ،االبتكارية العملية تنمية في ودور  االلكتروني
 .مجاؿ الفنوف التشكيلية في اإللكتروني التعلم تفعيل في لبةوالط

 فػيهػدفت الدراسػة إلػى تصػميم برنػامج  ـ(:6101دراسة أبوشنب وحسين وهاشم والحجرى ) -
مجػػاؿ تقنيػػات تصػػميم المالبػػس بتكلفػػة اقتصػػادية  فػػيطلبػػة لتطػػوير مهػػارات ال اإلليكترونػػيإطػػار الػػتعلم 

 فػػي، وأثبتػػت الدراسػػة فاعليػة البرنػػامج وتجريبيػة ،ضػػابطة ،محػدودة، وقػػد طبػق البرنػػامج علػػى مجمػوعتين
بنسػػبة  والنسػػيج مهػػارات تشػػكيل المالبػػس علػػى المانيكػػاف ،المالبػػس فػػيإكسػػاب الطلبػػة المتخصصػػين 

الكليػػات المنػػاظرة، وتصػػميم بػػرامج أخػػرى  فػػيتطبيػػق البرنػػامج توصػػية ب%، وقػػد قػػدمت الدراسػػة  91,2
 جوانب تصميمية أخرى. فيتساعد على إكساب الطلبة مهارات متعددة 

ذاملخًرباتذاالفرتاضوة:ذيفدراساتذذ-8-2

 االفتراضػيالدراسػة علػى قيػاس أثػر المختبػر هذ  ركزت  ـ(:6101دراسة جوهر وعبد السالـ ) -
فيمػػػا يخػػػص  فػػػيوتحصػػػيلهم المعر  ،وة المالحظػػػة لطلبػػػة المرحلػػػة المتوسػػػطةعلػػػى تنميػػػة قػػػ اإلليكترونػػػي

علػػى  اإلليكترونػػي االفتراضػػي، وقػػد خلصػػت الدراسػػة إلػػى ثبػػات أثػػر المختبػػر تجػػارب الفيزيػػاء والكيميػػاء
وأوصػت الدراسػة  ،للطلبة، بينما كانت النتيجة سلبية فيما يخص تنمية قػوة المالحظػة فيالتحصيل المعر 
تواجػػػه  التػػػيوالعوائػػػق  ،لتجػػػاوز المشػػػكالت االفتراضػػػي اإلليكترونػػػين تقنيػػػات المختبػػػر باالسػػػتفادة مػػػ

، كمػػػا أوصػػػت الدراسػػػة ب نشػػػاء مواقػػػع علػػػى الشػػػبكة والطلبػػػة عنػػػد إجػػػراء التجػػػارب الخطػػػرة ،المدرسػػػين
 العنكبوتية لبع  المختبرات االفتراضية اإلليكترونية لخدمة مقررات علمية أخرى.

الدراسػػػػة إلػػػػى معرفػػػػة أثػػػػر المختبػػػػرات االفتراضػػػػية هػػػػذ  هػػػػدفت  ـ(:6118دراسػػػػة الشػػػػهرى ) -
مقػػرر األحيػػاء لطػػالب الصػػف الثالػػث الثػػانوى  فػػيإكسػػاب مهػػارات التجػػارب المعمليػػة  فػػياإلليكترونيػػة 

وتجريبيػة،  ،ضػابطة ،تم تقسػيمهم إلػى مجمػوعتين طالباً  29بمدينة جدة، وقد اختارت الدراسة عينة من 
، وخلصػػػت اإلليكترونػػػي االفتراضػػػيالمختبػػػر  ةطريقػػػبوالثانيػػػة  ،ريقػػػة التقليديػػػةوتػػػم تػػػدريس األولػػػى بالط

 ،( لصال  المجموعة التجريبية لمهارات التشػري 05,) الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة عند مستوى
( لمهػػػػػارات المورفولوجيػػػػػا لطلبػػػػػة 05,والفسػػػػػيولوجيا، وعػػػػػدـ وجػػػػػود فػػػػػروؽ ذات داللػػػػػة عنػػػػػد مسػػػػػتوى)

 اإلليكترونػي االفتراضػيبتطبيػق تقنيػة المختبػر الدراسػة مقترحػات أهمهػا االهتمػاـ  تدمقػالمجموعتين. و 
 دروس األحياء. فياكتساب المهارات المعملية  فيمن أثر جيد  الما له

ذ:اإللوكرتونيالًعلومذذيفدراساتذذ-8-3

 فػي أهميتهػاو  االلكترونػي الػتعلم بػرامج تحػدثت هػذ  الدراسػة عػن :ـ(6101) مجاهػددراسػة  -
 فػي الفكػري النتػاج ضػخامة عػن النػاتج المعرفػي االنفجػار مشػكلة تجػاوز علػى قػدرتهاو  الػراهن، الوقػت
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 بالجوانػب الشػاملة اإلحاطػة عػن التقليػدي التعلػيم بػرامج وعجػز، المختلفػة واإلنسػانية العلميػة الحقػوؿ
 جامعػاتال وأوضػحت الدراسػة أف المحػددة، الزمنيػة المػدة خػالؿ المتنوعػة للتخصصػات الموضػوعية

 تراجعػت اف بعػد التعليميػة العمليػة تطػوير فػي االلكترونػي الػتعلم بػرامج مػن فػادةاإل تحػاوؿ اليػـو المصرية
علػى  اإلليكترونػي، وقػد أوصػت الدراسػة بضػرورة تعمػيم الػتعلم كبيػرة رجػةدب الماضػيين العقػدين خػالؿ

 الجامعات المصرية.
 ،العلميػػة التطػػورات ة االسػػتفادة مػػنأهميػػ ركػػزت هػػذ  الدراسػػة علػػى : (6101دراسػػة كػػرار ) -
 ،العلميػة والبحػوث ،فػي التعلػيم واالتصػاالت ،المعلومػات تقنيػة اسػتخداـمجػاؿ  فػي الهائلػة والتقنيػة
اإلفتراضػػػية  بالمجتمعػػات يعػػػرؼ مػػا وظهػػور المعلوماتيػػة، الثػػورة بػػػزوغ ممػػا أدى إلػػى واإلدارة

(Communities Virtual) الخػػد االفتراضػػي علػػي مػػاعياالجت التفاعػػل عبرهػػا ينشػػأ التػػي 
(Online)،  االلكترونيػة، وبقػدر المػدف تكػوين فػي تسػهم وجوهرية ،أساسية بنياتوهى البداية إلعداد 

علػي  االلكترونيػة لهػذ  المجتمعػات التكنواجتمػاعي البنػاء كفػاءة تتجسػد التقنيػات المسػتخدمة كفػاءة
 ماسػةأصػبحت  الحاجػة ضػحت الدراسػة أفوأو  .واالقتصػادية ،الثقافيػةو  ،االجتماعيػة األصػعدة مختلػف
 لتقػدـ كمؤشػر نفسػهااإلليكترونيػة  التقنيػة فرضػت إذ وإصػالحه، ،التعلػيم لتطػوير اسػتراتيجيات لوضػع

 اإلنترنت شبكة وعبر ،المتعددة الوسائد على المعتمد التعلم اإللكتروني دور زو بر بعد  ،وتطور  المجتمع
 هندسػة إعػادةالعمػل علػى ب وذلػك ،نػا العربيػةمجتمعات فػي به ضوالنهو  ،التعليم استراتيجي لتطوير كخيار

 وثػػورة والتقنيػػة، ،العلميػػة التطػػورات مػػع لتتوافػػق اتهػػامنظوم لتغييػػر والتخطػػيد المجتمػػع، مؤسسػػات
 فػي اإللكترونػي التعلػيم إلدارة تنظيمػي نمػوذج تقػديمإلػى  الدراسػةهػذ   وقد هػدفت الحديثة، المعلومات
علػى  تسػاعد بطريقػة وتنظيمػه ،وأهدافػه ،وأسسػه ،سياسػاته ووضػع ونشػر ، اضػيةفتر المعرفػة اال مجتمعػات

بضػرورة األخػذ الدراسػة ، وأوصػت التعليم في واالتصاالت ،المعلومات تقنيات توظيف من المثلى اإلفادة
 .التعليم الجامعي في اإلليكترونيبنظم التعلم 

 المقػػررات تصػػميم بػػادىءم اشػػتقاؽ نحػػت هػػذ  الدراسػػة إلػػى :ـ(6101دراسػػة أبوخطػػوة ) -
 ،االتصػاؿ عمليػات إلػى للوصػوؿ وذلػك ية،كالسػلو ، و والمعرفيػة البنائيػة، الػتعلم نظريػات مػن اإللكترونيػة

 فػي الهائػل التطػور ويعػد .فعالػة إلكترونيػة تعلػم بيئػاتباسػتخداـ التعلػيم والػتعلم،  فػي االتصػالية والنظريػة
 علػى يفػرض ممػا ،المعاصػر عالمنػا سػمات أبػرز نمػ اإللكترونػي الػتعلم فػي وبخاصػة التعلػيم تقنيػات

 لتوظيػف المناسػبة واإلسػتراتيجيات ،الخطػد وضػع التعلػيم تكنولوجيػا مجاؿ في والباحثين ،المتخصصين
 ويتحقػق ممكنػة، صػورة بأقصػى منهػا االسػتفادة علػى والعمػل والػتعلم، ،التعلػيم عمليتػي فػي التقنيات هذ 
 .التعلم نظريات من المشتقة المبادىء على المؤسس اإللكتروني مالتعل لمصادر التعليمي بالتصميم ذلك

مػن  هػي التػي اإللكترونػي الػتعلم ثػورة تتحػدث هػذ  الدراسػة عػن : ـ(6101دراسػة البػدرانى ) -
 الػدوؿ جعػل ممػا والتعلػيم التربيػة مجػاؿ فػي إيجابيػة مسػتقبلية تغيػرات دثحوسػت ،أحػدثت التػي الثورات
 إذ االلكترونػي، الػتعلم يتيحهػا التػي اتاإلمكانػ مػن االسػتفادة سػبيل في ألمواؿا من الكثير تنفق المتقدمة

 01 سنويا، دوالر مليار (12)ب يقدر العالم في اإللكتروني التعليم سوؽ حجم أف إلى اتاإلحصاء تشير
 الوسػائل فػي مسػتمرة تطػوراتيشهد  العصر هذا أف وأوضحت األمريكية، المتحدة الواليات في منها %
 بتشػغيلها يػتحكم بػرامج عبػر الػتعلم أسلوب مثل التعليمية العملية في استخدامها يمكن التي نولوجيةالتك
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 ،والصػوت ،والمتحركػة ،الثابتػة والصػور ،والرسػـو ،المكتػوب الػنص تشػتمل علػى التػيو  ،الحاسػوب
 المتعلم. انتبا  وشد ،البصري اإلبهار أساليب على تعتمد مثيرة لونية مؤثراتواستخداـ  ،والموسيقى

 شػملت اإللكترونػي، الػتعلماسػتخداـ  حػوؿ تصميم اسػتبانة الدراسة على في العمليوركز الجانب 
 التعلػيم بفعاليػة رأيهػم حػوؿ والثػاني للتكنولوجيػا، األفػراد اسػتخداـ مػدى حػوؿ األوؿ األسػئلة مػن نمطػين

 بػين الممتػدة دراسػيةال للسػنوات التخػرج مرحلػة فػي طالػب 200 شػملت تطبيقػه، وإمكانيػة اإللكترونػي
ثػم  التقليػدي التػدريس أسلوب الفيزياء باستخداـ في اً دراسياً منهج إعطائهم خالؿ من ـ6119و 2005
 من الدراسي الصف داخل العرض تقنيات باستخداـ المدعـو التدريس بأسلوب نفسه لهم المنهج إعطاء
 وأساليب المحاكاة. ،إلكترونية متعددة وسائد

 فاعليػة المحاكػاة تجػارب فاعليػةو  للمقارنػة وأدلػة مؤشػرات علػى الحصػوؿ وتمكنػت الدراسػة مػن
 شػملت التػي المعياريػة الفيزيائيػة المسػائل عػن جابػةإلا تعزيػز علػى فػي القػدرة التقليػدي المختبػر طريقػة

 ومعػدؿ النجػاح نسػب مػن كػل فػي ملموسػة إحصػائية فروقػاً  ف هنػاؾأ لػوح  وقػد الفيزيػاء، علم ساسياتأ
 يعػادؿ بمػا قػد اختصػر الوقػت بو التجريبيػة، كمػا لػوح  أف الحاسػ المجموعػة لصػال  ،النجػاح درجػات

 تابعػة،مال علػى تهماقػدر  مػن كمػا زادة الطلبػة نحػو الػتعلم،  يػأثػار دافع نهوأ الوقت العادي، ئة منبالم 41
 .أطوؿ لفترة بالمعلومات االحتفاظ وعلى

بيئػة تعلػم مبتكػرة مػن اسػتخداـ ركػزت دراسػة )كػيم ( علػى Paul Kim (1101 )  دراسػة كػيم -
التعليم والتعلم، وذكرت الدراسػة أف الموبايػل سػيكوف  فيواستخدامه  ،الهاتف الجواؿ )الموبايل(خالؿ 

سيعمل على حل كثيػر مػن القضػايا ( و The future pocket schoolالمستقبل ) فيمدرسة الجيب 
ملفػػات  ، تشػػكلملفػػات تعليميػػة منظمػػة مػػن خاللػػه يعػػدواعلػػى الطلبػػة أف  ، وسػػيكوف مػػن السػػهلالتربويػػة

أنشػػطة يمكػػن مػػن خاللهػػا أداء سػػوؼ حمػػل المعلومػػات، و  فػػيكفػػاءة كبيػػرة ه مػػن  تتميػػز بػػ بمػػاالمسػػتقبل 
 .حملها على الطالب يسهلمتعددة عن طريق االنترنت 

مػن البػاحثين  كبيراً   هتماماً ، وجدا الما تم من دراسات في هذا الجانب ينومن خالؿ مراجعة الباحث
، اإلليكترونػػيوالتعلػػيم  ،والتصػػميم باسػػتخداـ الحاسػػوب، والمختبػػرات االفتراضػػية ،مجػػاالت الفنػػوف فػػي

 العلمػػى لتنميػة البحػػث دراسػػة الفنػوف، فػي اإللكترونػػي االتجػا  إلػػى الػتعلممػػثال باهػػتم )شوشػاف( فقػد 
م برنػامج تصػميعمليػات  ( علػى وركػز )أبػو شػنب وزمػالؤ  ،جديػدة مجػاالت وتشجيع االبتكار واكتشػاؼ

مجػاؿ تقنيػات تصػميم المالبػس بتكلفػة اقتصػادية  فيلتطوير مهارات الطلبة  اإلليكترونيإطار التعلم  في
 .  محدودة

علػى تنميػة قػوة المالحظػة لطلبػة  اإلليكترونػي االفتراضػيأثر المختبر  اأما )جوهر وعبد السالـ( فقد قاس
ة إلػػى والكيميػػاء، وقػػد خلصػػت الدراسػػ ،الفيزيػػاءفيمػػا يخػػص تجػػارب  فػػيوتحصػػيلهم المعر  ،المرحلػػة المتوسػػطة

فقػػػد طبػػػق طريقػػػة )الشػػهرى( . أمػػػا للطلبػػػة فػػيالتحصػػػيل المعر  فػػػي ثبػػات أثػػػر المختبػػػر االفتراضػػي اإلليكترونػػػي
( لصػػال  05,إلػػى وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة عنػػد مسػػتوى) دراسػػته، وخلصػػت المختبػػر االفتراضػػي اإلليكترونػػي

 .ت بفكرة المختبر االفتراضيدرس التي والفسيولوجيا ،ي المجموعة التجريبية لمهارات التشر 
 اإلحاطػة عػن التقليػدي التعلػيم بػرامج عجػز فػيجانبػا مهمػا يتمثػل مسػرات( مجاهػد، )وأضػاءت 

 .المحددة المدة الزمنية خالؿ المتنوعة للتخصصات الموضوعية الشاملة بالجوانب
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 المعرفة اإلفتراضية مجتمعات في اإللكتروني مالتعلي إلدارة ياتنظيم فقد قدـ لنا نموذجا)كرار( أما 
 فػي هتوظيفػ مػن المثلػى علػى اإلفػادة تسػاعد بطريقػة وتنظيمػه ،وأهدافػه ،وأسسػه ،سياسػاته ونشر ، ووضع

   .والتعلم ،التعليمعمليات 
 وأفّ  الوقػت العػادي، مػن % 41يعػادؿ  بمػا اختصػر الوقػت بو )البػدرانى( أف الحاسػوالحػ   

 االحتفػػاظ وعلػػى المتابعػػة، علػػى قػػدراتهممػػن  يػػة الطلبػػة نحػػو الػػتعلم، كمػػا زادأثػػار دافعقػػد  الحاسػػب
 أطوؿ. لفترة بالمعلومات

 ،التعلػػيم فػيواسػػتخدامه  ،)كػيم( بيئػػة تعلػم مبتكػػرة مػن خػػالؿ الهػاتف الجػػواؿ )الموبايػل(وأضػاؼ 
 المستقبل. فيوالتعلم، وذكرت الدراسة أف الموبايل سيكوف مدرسة الجيب 

وبالػػذات المختبػػرات  اإلليكترونػػيذ  الدراسػػات قػد أكػػدت أهميػػة االتجػػا  نحػو الػػتعلم نالحػ  أف كػػل هػػ
 .االفتراضيابتكار فكرة األتيليه  فيتركزت  التيوأهميته  ،االفتراضية، مما يؤكد منحى هذا البحث

، وعلػى الػرغم مػن االسػتفادة القصػوى لما تم من دراسػات فػي هػذا الجانػب ينومن خالؿ مراجعة الباحث
بحثػاً قػد تنػاوؿ  الػم يجػد شكلت قاعدة علمية مهمة لهػذا البحػث، إال أنهمػا التيسات نتائج كل هذ  الدرا من

يعػد  يمكػن أف أف هػذا البحػث افاستخداـ األتيليهات االفتراضية في كليات الفنوف التشكيلية، لػذا يػرى الباحثػ
 وتطوير . ،ة تطبيقهوالعملية تلفت النظر إلى أهمي ،إضافة علمية من الناحيتين النظرية

 :منهجذاليحثذوإجراءاتهذ-9
ذمنهجذاليحث:ذ-9-1

و يخػتص وهػ (Development /Action Research) اإلجرائػي التطػويرييستند هذا البحث إلػى المػنهج 
تطويرهػػا المباشػػر أو  ،إعػػادة تصػػميمهابغػػرض  ، والصػػفوؼ الدراسػػيةالغػػرؼ فػػي بتطبيػػق خطػػوات البحػػث العلمػػي

 .بصػػػدد هػػػو  ى تطػػػوير الموقػػػف المحلػػػى الخػػػاص الػػػذيالتها الراهنػػػة، وهػػػو يهػػػدؼ إلػػػلألفضػػػل، أو لحػػػل مشػػػك
مصػممة أو البيئػة ال ،ـ(، ومن مميزات هػذا المػنهج مرونتػه، بحيػث يمكػن إعػادة تطػوير البرنػامج0889)حمداف، 

 التصميم. فيما  قصور  ( تفيد بوجود Feedbackراجعة ) تغذيػػة بعد فترة من الزمن عند تلقي
ذ:اليحث اةأدذ-9-2

كبيئػػة جديػػدة لػػتعلم طلبػػة الفنػػوف   افتراضػػي سػػتوديووهػػو تصػػميم أل المقتػػرح البرنػػامج فػػيتتمثػػل و 
 واإلبداع. ،مساعدتهم على االبتكارلالتشكيلية 

   :اآلتيةلخطوات نفذ البحث وفق ا :إجراءاتذاليحث -9-3
سػػات والدرا ،االطػػالع علػػى األدبيػػات فػػي اتبعػػت منهجيػػة البحػػث :يالجانػػب النظػػر  -8-1-0
 ،الناتجػة عػن خبػرة البػاحثيناالفتراضػي  سػتوديوالفكرة النظرية لأل أعدت، ثم مجاؿ الدراسة في السابقة

يتعػرض  التػيق التػدريس التقليديػة، وأيضػا المشػقة ائإطار طر  فيعمليات تدريس طالبهما  فيومعاناتهما 
حققتهػا فكػرة المختبػرات  التػيالحصوؿ على المعلومة، واالطالع أيضا على النجاحػات  فيلها الطالب 
، وبعػد اقتنػاع البػاحثين بفكػرة األجنبيػة الػدوؿو  العػالم العربػي، فػياالت علميػة أخػرى مجػ فػياالفتراضية 

الفكرة على عينة من طلبة الفنوف التشػكيلية بكليػة الفنػوف الجميلػة بجامعػة  ، عرضاً االفتراضي ستوديواأل
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 إذ لهػذا الغػرض. أعػدت خصيصػامفتوحػة  يةاسػتطالع حلقػة نقػاشدلموف للعلـو والتكنولوجيا عػن طريػق 
لػػػيهم، وجػػػرى ع االفتراضػػػي سػػػتوديوفكػػػرة األ ، وعرضػػػتطالبػػػا وطالبػػػة 21اختيػػػرت عينػػػة عشػػػوائية مػػػن 
 وكانت نتيجة االستطالع كالتالى: ، وعمليةلهم من إمكانات متطورة نظرية النقاش حوؿ ما يمكن توفير 

 ومكوناته كالتالى: (االفتراضي ستوديوالبرنامج المقترح وهو )األ ويتمثل في :العمليالجانب  -8-1-6
 :االفتراضي ستوديومكونات األ

  :وتشمل(Home Page) يسيةالصفحة الرئ
موعػػػات مػػػن جوم ،(Landscapeعلػػػى تصػػػميم لمشػػػهد طبيعػػػى ) شاشػػػة الترحيػػػب وتحتػػػوي -

 عبارة الترحيب التالية:على  كما تحتوي ،.واألقالـ وأدوات الرسم ،األلواف
Welcom to the Virtual Art Studio 
A new way to explore arts 

 ثم الخيارات التالية:
 (About us) ستوديواألمعلومات عن  -
 :، وهىوالملتيميديا ،والتلوين، وبرامج التصميم ،ل برامج الرسم( وتشمProgramsالبرامج ) -

Design & Media Programs  Drawing & Painting Programs  
Photoshop 1 Sketch 1 

Indesign 2 Free Hand 2 

Illustrator 3 Paint 3 

3D Max 4 Creative Painter 4 

Switch Max 5 Paint Brush 5 

After Effect 6 Coral Painter 6 

DreamWeaver 7 Coral Draw 7 

Flash 8 Z. Brush 8 

Open Canvas 9 Art Weaver 9 

Maya 10 Auto Cad 10 

Green Box Logo 11 Cool Paint 11 

شػهيرة علػى  ويحتػوى هػذا الخيػار علػى روابػد لقاعػات عػرض (Galleries) :قاعات العػرض -
 وزيادتها مستقبال( ،يجرى تحديثها ) :وهىشبكة االنترنت 

عدد الطلبة الذين أدلوا 
 بخرائهم

الذين عارضوا  أيدوا الفكرة الذين
 الفكرة

 ليس لهم رأى

21 
 وطالبة اً طالب

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد
41 92% 2 01% 6 4% 
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Borghese Gallery Art.com.   
Galleria dell'Accademia di Venezia Olga’s Gallery.   
The Accademia Gallery The National Gallery of Art 
Gallery Spada in the Palace Spada Palatina Gallery 

ويحتػػػوى هػػػذا الخيػػػار علػػػى روابػػػد لمتػػػاحف شػػػهيرة علػػػى شػػػبكة  (Museumsاحف: )المتػػػ -
 :هىو االنترنت 

Pushkin Museum of Fine Arts Louvre Museum.     
Museum of Islamic Arts Metropolitan Museum of Art 
Bakersfield Museum Fine Art Museums of San Francisco. 
The Greco- Roman Museum Museum of Modern Egyptian Art 

 للمقررات التالية: (Power Pointومقررات دراسية أساسية )وهى عبارة عن برامج ) ،مناهج -
The basics of Interior Design. Basic Design. 
The basics of Sculpture. The basics of drawing. 
The basics of Pottery. Advanced drawing. 
The basics of Oil Paintings. The Theory of color. 
The basics of Water Color 
Paintings. 

The basics of Photography. 

 (Contact us) :اتصل بنا -
االتصػػاؿ بالبػػاحثين، واالسػػتفادة مػػن نصػػائ  وإرشػػادات المشػػرؼ علػػى علػػى  هػػذا الخيػػارويحتػػوى 

قائمػة علػى  وتطوير ، كما يحتػوي البرنامج كلف ب دارة( وهو الشخص المAdministratorالبرنامج )
 فػيوكػذلك أسػاتذة  ،تفػاؽ معهػافنػوف تشػكيلية عربيػة وعالميػة يجػري اإل اتصاالت عبر االنترنت بكليات

 على غرؼ للمحادثة والنقاش. كما يحتوي ،التخصصات المختلفة
 بكة الوب.ش فيأو األستاذ البحث  ،وهذا الخيار يتي  للطالب (Searchبحث: ) -

 :االفتراضي ستوديومتطلبات األ
 على نطاؽ واسع اآلتى: االفتراضي ستوديوتطلب تنفيذ فكرة األي

أو كليػػة مػػن كليػػات الفنػػوف الجميلػػة هػػذ  الفكػػرة ألنهػػا تتطلػػب  ،جامعػػة مػػن الجامعػػات تبنػػي  -
ن يفػػػوؽ إمكانػػػات البػػػاحثين، إذ ينبغػػػى التعامػػػل مػػػع بػػػرامج أصػػػلية بتػػػرخيص مػػػ ومػػػاالً  ،جهػػػداً 

مػع  مسػبقة تتضػمن التواصػلمنتجيها، وكذلك االتفػاؽ مػع بعػ  المواقػع الفنيػة ببروتوكػوالت 
 الفنػػانين التشػػكيليين، ومػػن األسػػاتذة بكليػػات الفنػػوفعػػدد مػػن هػػذ  المواقػػع، والتواصػػل مػػع 

 الخارج.  من وأ العالم العربي من المجتمع المحلى أوالذين يمكن االستعانة بخبراتهم 
 بمساحة عالية، وقدرة تشغيلية.( Server) جامعيسيرفر  -
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وبػػػرامج معينػػػة،  ،ومقػػػررات ،مػػػع كليػػػات منػػػاظرة للحصػػػوؿ علػػػى معلومػػػات اتفػػػاؽ بروتوكػػػولي -
وشػػػبكة  الهػػػاتفي،عػػػن طريػػػق االتصػػػاؿ هػػػذ  الكليػػػات  فػػػيواالسػػػتفادة مػػػن خبػػػرات األسػػػاتذة 

 :كبداية  الباحثاف الكليات التالية حدداالنترنت، و 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ن(يبعد تصميمه بواسطة الباحث االفتراضي ستوديو)واجهة األ

جميلػة وكليػة الفنػوف التطبيقيػة . كلية الفنػوف ال0
 جامعة حلواف.

. كلية الفنػوف الجميلػة والتطبيقيػة جامعػة السػوداف 2
 للعلـو والتكنولوجيا.

. كلية الفنػوف الجميلػة وكليػة الفنػوف التطبيقيػة 6
 جامعة األسكندرية.

 

England 6. Royal College of Fine 
Arts, 

طبيقيػة . كلية الفنػوف الجميلػة وكليػة الفنػوف الت1
 جامعة بغداد.

7. The College of Fine Arts, 
France. 

. كلية الفنػوف الجميلػة وكليػة الفنػوف التطبيقيػة 4
 جامعة دمشق.

8. The College of Fine Arts, Italy. 
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ذنًائجذاليحث -11

 :السؤالين التاليين عنابة اإلج فيتتحدد نتائج البحث 
اإللكترونػػػي الػػذى سػػعى إليػػػه الباحثػػاف مػػػن  االفتراضػػي سػػتوديومػػا التصػػور المقتػػػرح لأل -01-0

 خالؿ فكرة هذا البحث؟
واالبتكػار لػدى  ،لزيػادة اإلبػداع االفتراضػي سػتوديواأليمكػن أف يلعبهػا  التيما األدوار   -01-6

 الطلبة؟
الذي يتض  من خالؿ البحػث االفتراضي  وديوستتصميم األ فيالسؤاؿ األوؿ  عنتمثلت اإلجابة 

 القرص المدمج المرفق. في، ومن خالؿ مشاهدة الفكرة مجسمة الحالي
وفر تسػػ التػػي االفتراضػػي سػػتوديواأل مكونػػات مػػن خػػالؿ تأمػػل الثػػانيالسػػؤاؿ  عػػناإلجابػػة  وجػػاءت

 :ما يلىلطلبة كلية الفنوف التشكيلية 
وتلقػػى  ،تلػػك البيئػػة فػػيعدة الطلبػػة علػػى التجػػوؿ بحريػػة ومبتكػػرة لمسػػا ،بيئػػة تعليميػػة رقميػػة جديػػدة

يحتػاجوف  التػيإلػى البػرامج  همتسهل دخولو واإلبداع،  على االبتكار مالعلم من مصادر أساسية تساعده
الكليػات  تاحة الفرصة لهم للتواصل مع عػدد مػنإو  ،بسهولة هاواالنتقاؿ بين ،مقرراتهم الدراسية إليها في

االتصػاؿ توفير  وكػذلك،. والعالميػة ،المحليػة ،قاعات عرض الفنػوف التشػكيليةو  ،المتاحفالمتخصصة، و 
العػالم  فػيساتذته، وكذلك االتصػاؿ بػبع  أسػاتذة الفنػوف وأ ،الطالببين البيئة التعليمية  من خالؿ هذ 

ال غنػى عنهػا لطالػب كليػة الفنػوف.  التػيبع  المقػررات األساسػية  وإتاحة. بع  الدوؿ األجنبيةالعربى و 
 فػيلمسػاعدته علػى اسػتغالؿ وقتػه  ى يبذلػه فػي البحػث فػي الشػبكة العنكبوتيػةتوفير وقت الطالػب الػذو 

 .والنقاش ،والمدارسة ، والتقصي،البحث
 لدى الطلبة. واإلبداع ،تفجير مهارات االبتكار في االفتراضي ستوديواألوعليه، يمكن أف يساعد 

مهمػػة المصػػممين بتصػػميم  تنتهػػي - علميػػاً  الػػدوؿ المتطػػورة فػػيوخاصػػة  -البحػػوث الحديثػػة  وفػػي
يمكػن أف حالتنػا هػذ ،  فػي، و أو المقتػرح الجديػد يجربػوا التصػميمالفكرة، ويمكن لهمػا، أو لغيرهمػا أف 

 .لخطوات المنهج اإلجرائي التطويري تطبيقاً  االفتراضي ستوديوتطوير األ على فيما بعديعمل الباحثاف 
ذ:الًوصوات -11

 الباحثاف باآلتى: يوصي، ضوء النتائج السابقة فيو 
فنػوف التشػكيلية علػى طلبػة كليػات الوتطبيقها  ،اإللكتروني االفتراضي ستوديوبيئة األفكرة  تبنى .0

 واالبتكار لدى المتعلمين. ،اإلبداععلى زيادة  لضبد أثرها العلمي
وغيرهػػػا،  ،كليػػػات الفنػػػوف  فػػػيالتوسػػػع فػػػي اسػػػتخداـ البيئػػػات االفتراضػػػية اإللكترونيػػػة التعليميػػػة  .6

وبالتػػػالى تتزايػػػد  ،فػػػي تنميػػػة األفكػػػار الجديػػػدةممػػػا يسػػػهم  واألسػػػاتذة عليهػػػا، وتػػػدريب الطلبػػػة
 واالبتكار. ،صوراإلبداع

واألجنبيػػة، ممػػا  ،الػػدوؿ العربيػػة فػػيالتركيػػز علػػى عمليػػات تواصػػل الطلبػػة مػػع البيئػػات التعليميػػة  .1
   .يةوالتصميم ،الفنية وتنمية خبراتهم ،صقل تجاربهم يساعد على
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ذذ:املراجع

ذاملراجعذالعربوة:

 المشػتقة اإللكترونيػة المقػررات تصػميم مبػادىء .ـ(6101) .أبو خطوة، السػيد عبػد المػولى -
 فػي االلكترونػي التعلػيم ورقػة عمػل مقدمػة إلػى مػؤتمر دورالتعليميػة،  وتطبيقاتهػا الػتعلم نظريػات مػن

 ـ(.6101ل إبري 9إلى 2بحرين، )من ، جامعة الالمعرفة مجتمعات تعزيز
 للػػتعلم برنػػامج فعاليػػة .(ـ6101) .أشػػرؼ هاشػػم،و إسػػالـ. و حسػػين، و . أبوشػػنب، منػػى -

ص تصػميم منسػوجات بجامعػة المانيكػاف للطػالب تخصػ علػى التشػكيل مهػارات لتطػوير اإللكترونػي
، جامعػة المعرفػة مجتمعػات تعزيػز فػي االلكترونػي التعلػيم ورقة عمل مقدمػة إلػى مػؤتمر دور .المنوفية

 ـ(.6101إبريل  9إلى  2ين، )من البحر 
 لتصػميم االلكترونػي التعلػيم تقنيػات اسػتخداـ ـ(.6101) .محمػد وليػد محسػن ،البػدراني -
ورقػة عمػل مقدمػة  الفيزيػاء، لطلبػة علػـو للمفاهيم األساسػية واقعية كمحاكاة العملية التطبيقات بع 

إبريػل  9إلػى 2جامعة البحرين، )مػن ، المعرفة مجتمعات تعزيز في االلكتروني التعليم إلى مؤتمر دور
 ـ(.6101
أثػػػػر اسػػػػتخداـ المختبػػػػػرات  .ـ(6118) .الشػػػػهرى، علػػػػى بػػػػن محمػػػػد بػػػػن ظػػػػافر الكلثمػػػػى -

الصػف الثالػث الثػانوى  مقرر األحيػاء لطػالب فيإكساب مهارات التجارب المعملية  فياالفتراضية 
ؽ التػػػػدريس )وسػػػػائل المنػػػػاهج وطػػػػر  فػػػػيرسػػػػالة دكتػػػػوراة )منشػػػػورة علػػػػى اإلنترنػػػػت(  .بمدينػػػػة جػػػػدة

 جامعة أـ القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية. ،وتقنيات(، كلية التربية
 :القػػػاهرة .نقػػػد الفنػػػوف الجميلػػػة فػػػيدراسػػػات ، الفػػػن والحداثػػػة ـ(.0880. )العطػػػار، مختػػػار -

 .مصرية العامة للكتابالهيئة ال
الجمعيػػػػػػة العربيػػػػػػة للػػػػػػتعلم  .المختبػػػػػػرات االفتراضػػػػػػية ـ(.6111. )المناعى،عبػػػػػػد ا  سػػػػػػالم -

 (.ASOET.ORG) اإلليكترونيوالتدريب 
لتجػارب  اإلليكترونػي االفتراضػيالمختبػر  ـ(.6101. )عبد السالـ، محمودو جوهر، أحمد.  -

 ،فػػيتنميػػة قػػوة المالحظػػة لطلبػػة المرحلػػة المتوسػػطة وتحصػػيلهم المعر  فػػيالفيزيػػاء والكيميػػاء وأثػػر  
 جامعة الموصل، العراؽ. ،التربية، كلية نترنت(على اإل بحث منشور)

، (2ط ) .وسػػػائل االتصػػػاؿ وتكنولوجيػػػػػػا التعلػػػيم (.6114) .سػػػالمة، عبػػػد الحػػػاف  محمػػػد -
 دار الفكر للطباعة والنشر. :األردف
 تطػوير علػي وأثػر  اإللكترونػي الػتعلم دور ـ(.6101. )شوشػاف، سػمير عبػد اللطيػف محمػد -

 ،المعرفػة مجتمعػات تعزيػز فػي االلكتروني التعليم دورر الفنوف، بحث مقدـ إلى مؤتم تعليم اتجاهات
 ـ(.6101إبريل  9إلى 2بحرين، )من جامعة ال

، ، مجلػػة العربػػىالفػػن التشػػكيلى العربػػى فػػيفجػػوة اإلبػػداع  ـ(.6112. )عبػػد المسػػي ، مػػارى -
 (.222) ـ، 6112ديسمبر  مجلة العربي، دولة الكويت.
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وسػػػػائل االتصػػػػاؿ وتكنولوجيػػػػا  (.6111) .عليػػػػاف، ربحػػػػي مصػػػػطفى والػػػػدبس، محمػػػػد عبػػػػد -
 دار صفاء للنشر والتوزيع. :األردف، (6ط ) .التعليم
 مجتمعػػات فػػي اإللكترونػػي التعلػػيم إدارة (.6101. )كرار،عبػػد الػػرحمن الشػػريف محمػػد -

 مجتمعػات تعزيػز فػي االلكترونػي التعلػيم ورقػة عمػل مقدمػة إلػى مػؤتمر دور .المعرفػة اإلفتراضػية
 ـ(.6101إبريل  9إلى 2رين، )من جامعة البح .المعرفة
 التقنيػة فػي الحديثػة والتطػورات االتجاهػات (.ـ6101. )العزيػز عبػد محمػد مجاهد، مسرات -

 تعزيػز فػي االلكترونػي التعلػيم ورقة عمل مقدمة إلػى مػؤتمر دور .التعليمية العملية لخدمة االلكترونية
 (.ـ6101إبريل  9إلى 2جامعة البحرين، )من  .المعرفة مجتمعات

 .ميػػة القػػدرة علػػى التفكيػػر االبتكػػاريتكنولوجيػػا التعلػػيم وتن ـ(.0898. )أحمد حامػػد،منصػػور -
 دار الوفاء للطباعة والنشر. :المنصورةمصر، ، (6ط)

ذ
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