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 ملخص الدراسة

املعلمة  واملشةر   الرتبةوي  قنطقةة مكةة       مة  وجةةة ر ةر    ةاملطةور  الرتبيةة الفنيةة   اهامنة  واقة  دمةا التقنيةة يف   : الدراسةة  عنوان 

 املكرمة .

املعلمة   مة  وجةةة ر ةر     ةالرتبيةة الفنيةة املطةور    اها: هد ت الدراسة إىل التعّرف على واق  دما التقنية  ةى منة   أهداف الدراسة

تقنيةة املعلومةا    لةدما   د العوامةل الدا عةة   وحتدية دما مدى واملشر   الرتبوي   قنطقة مكة املكرمة م  خالل الكشف ع  

وحتديد الصعوبا  و املتطلبا  اليت ينبغي توا رها ، والكشف ع  داللة الفروق اإلحصائيه يف تقدير درجا   واق  دما التقنيةة  

علمةةي، الةةدورا  ىل مةةتغريا  الدراسةةة عةبيعةةة العمةةل، سةةنوا  ا ةة ة، امل هةةل ال  إيف منةةاها الرتبيةةة الفنيةةة املطةةورة  الةةيت ت عةة ى  

 ررترت(.اإلدما  احلاسب،دما التدريبية، 

ربعةة اةاور الول   أاتبعت الدراسة املنةا الوصفي ، حيث اعتمد  على االسةتبارة  الةيت تكورةت مة      :  منةا الدراسة واداتةا 

تقنيةة املعلومةا  تكورةت    ا دم( تقنية، واحملور الثاري يقيس العوامل الدا عة ل91شتملت على عاتقنية املعلوما   دمامدى يقيس  

يف منةاها الرتبيةة الفنيةة املطةورة      تقنيةة املعلومةا   لةدما   ( عبارة ، واحملةور الثالةث يقةيس املتطلبةا  الةيت ينبغةي توا رهةا        91م  ع

 تقنيةة املعلومةا   دمةا   ( عبارة تقيس الصعوبا  والتحديا  الةيت تواجةه   12شتمل على عا( عبارة،  واحملور الراب  91تكورت م  ع

يف اململكةة العربيةةة السةةعودية يف منةةاها الرتبيةةة  الفنيةةة املطةةورة مة  وجةةةة ر ةةر املعلمةة  واملشةةر   الرتبةةوي  ،  وقةةد   تطبيةة     

 االستبارة على عينة استطالعية للتأكد  م  الصدق والثبا . 

ولصةغر حمةم امتمة      . رتبية الفنيةة ملادة ال ( معلمًا9212عو( مشر ًا 11: تكون جمتم  الدراسة م  عجمتم  الدراسة وعينتةا 

، أمةةا  يمةةا بةةتة بعينةةة املعلمةة   قةةد ةبةة  أسةةلوا العينةةة الطبقيةةة    بأسةةلوا احلصةةر الشةةامل  اختيةةار عينةةة املشةةر       قةةد 

للمشةةر    ( اسةةتبارة91ع( معلمةةًا.  وبعةةد التطبيةة ، بلةةس عةةدد االسةةتمارا  املسةةرتجعة   122العشةةوائية البسةةيطة.،  بلغةةت العينةةة ع 

 أصةب   سةتبارة  ا( 21ع د منةةا عباسةتبارة للمعلمة ، اسةت    (221عبينمةا   اسةرتجا    ، يعةا صاحلة لغراض التحليل اإلحصائيمج

 . ستبارةا( 911ع العدد الصاحل لغراض التحليل اإلحصائي

 : تتلخة أهم رتائا الدراسة  يما يلي  رتائا الدراسة :

  برزها أ فةكارت بدرجة ضعي قنطقة مكة املكرمة الرتبية الفنية املطورة  ناهاتقنية املعلوما  يف مدما  أن درجة تقييم واق

 اابدمدجمة والرسوم اإليضاحية، واستخدام الداتاشو،  بينما جاء  بقية التقنيا  ور م املعلوما  غري  ،الصور الفوتوغرا ية 

 .CDROM جمة  ، والقراص املدElectronic Mailبرزها الشفا يا ، وال يد اإللكرتوري  أو

 كارت بدرجة عالية جدًا  يف مناها الرتبية الفنية املطورة قنطقة مكة املكرمة تقنية املعلوما  لدما برز العوامل الدا عةأ

تقنية لدما برز املتطلبا  اليت ينبغي توا رها أوهي تبادل املعر ة واملعلوما  والتمارا الدراسية ما ب  معلمي الرتبية الفنية، و

 زبرأ( يف كل معمل تربية  نية، DSLتو ري خط إررترت ع قنطقة مكة املكرمة الفنية املطورة ةما  يف مناها الرتبيواملعل

التقنيا  التعليمية دما تقنية املعلوما  عدم وجود آلية معينة لتدريب معلمي الرتبية الفنية على دما  الصعوبا  اليت تواجه

تقنية املعلوما  دما لواق   الرتبوي ية ب  متوسطا  استمابا  املعلم  واملشر   توجد  روق ذا  دالّلة إحصائواحلديثة، 

ما ال توجد بالدرجة الكلية تع ى للمسمى الوظيفي لصاحل املشر   وامل هل لصاحل الدراسا  العليا ، بين ةباملناها املطور

توجد  روق يف ااور الدراسة  تع ى توا ر وررترت اإل دماتع ى للمسمى الوظيفي وامل هل العلمي، و  روق للمحاور الخرى

ىل توا ر احلاسب اللي . إلصاحل الذي  يتوا ر لديةم احلاسب  بينما ال  توجد  روق يف تقدير الصعوبا  تع ى اآللي احلاسب 

 92خ تةم م  سنوا  مقابل ا  ا  الطويله، و لصاحل الذي   92وتوجد  روق تع ى للخ ة لصاحل الذي  خ اتةم أقل م  

سنوا ، و حول درجة تقدير توا ر متطلبا  استخدام تقنية املعلوما  و تقدير  92قل م  سنة  مقابل ال 91اىل أقل م  

سنة و  91كثر م  سنة  مقابل ال 91ىل أقل م  إ 92سنوا  والذي  خ تةم م   92الصعوبا  لصاحل الذي  خ تةم أقل م  

برز التوصيا  التأكيد على ضرورة أدورا . و 9كثر م للدورا  لصاحل ال ىسة تع توجد  روق على كل ااور الدرا

 فنية حيث كشفت النتائا أن مع مةاتقنية املعلوما  يف تدريس مناها الرتبية الدما تدريب معلمي الرتبية الفنية على مةارا  

 أبدًا.  ةغريمدجمبدرجة ضعيفة وبعضةا  ةمدجم
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Abstract 

 

Title: The Reality of Merging Technology in The Improved Curricula 

of Art Education, from the Educational Supervisors' and Teachers' 

Perspective In Mecca District. 
 

Objectives of the Study: This study aimed to identify the reality of technology merging in the developed 

curriculum of art education, that is from the educational supervisors' and teachers' perspective in Mecca 

district, by stating the motivational factors for merging information technology. The study also aimed to 

determine the difficulties and the requirements that should be met. It also aimed to reveal the statistical 

significant difference including the degree of the practicality of technology integration in the developed 

curriculum of art education  that is from the supervisors' and teachers' perspective which attributed to 

variables of the study such as: nature of work, years of experience, qualifications, training courses, 

computer and internet competencies. 

Methodology and Instruments 

The researcher used a descriptive approach to deal with the collected data. It was based on four 

dimensions. The first one measures the actual use of information technology which involved (19) 

techniques. The second dimension measures the motivational factors for using information technology 

which consisted of (15) statements. The third dimension measures the requirements  needed in using 

information technology in the curricula  of art education which consisted of (12) statements. The last 

dimension included (20) statements which measures difficulties and challenges encounter the use of 

information technology in the curricula  of art education in Kingdom of Saudi Arabia that is from the 

supervisors' and teachers' perspective. The questionnaire was given to a try sample to ensure its items 

reliability and validity. 

Population and Sample of  the Study 

The population of this study consisted of (29) supervisors and (1420) teachers of art education. Due to the 

small size of the community, the supervisors sample was selected using the complete enumeration 

approach. As for the teachers sample; the stratified random simple sample approach has been applied, the 

sample members were (500) teachers. After application, the retrieved number of forms was (18) for 

supervisors and (448)  for teachers. The valid number of questionnaires for the purposes of statistical 

analysis were (18) forms for supervisors and (399) forms for teachers; where (49) forms of teachers were 

excluded. 

Results of the Study 

The findings of this study can be summarized as follows: 

-The assessment of the practicality of using information technology in the developed curriculum of art 

education seems weak, in particular, the use of photograph, illustrations, and data show, whereas other 

information systems and techniques such as transparencies, e-mails and CDs were not used at all.  

-One of the prominent motivational factors for using information technology is knowledge, experience  

and information exchanges which took place among the teachers of art education. The main requirement 

that should be met for the use of the information technology in the developed curriculum of art education 

is to provide an internet line (DSL) in each lab of art education. One of the major difficulties that 

encounters the use of information technology is the lack of a specific mechanism for training teachers of 

art education on the use of modern teaching techniques. It seemed that there are statistical differences 

between the means responses of both teachers and supervisors for the actual use of information 

technology in the developed curricula attributed to  supervisors' career and graduate studies qualifications. 

Whereas, there are no significant differences in others dimensions which attributed to careers, 

qualifications and the use of the internet. There are no significant differences attributed to the availability 

of computers. There are significant differences attributed to experience: for those who have less 

experience compared with those who have long experience. Their experiences based on whether they use 

information technology or whether they have training courses. The most prominent recommendation that 

the study emphasizes is the importance of training the teachers of art education on the use of information 

technology skills  which help them teach the curricula of art education efficiently and effectively. The 

results of this study reveal that few numbers of art education teachers use information technology, 

whereas the majority never use it in their teaching practice.      
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 إهداء

 إىل أغلى الناس

 والدي الكرمي   حف ةما اهلل وبارك  يةما

 وأمد بعمرهما.....

 إىل زوجيت الع ي ة اليت أحاةتين برعايتةا وعنايتةا ودعمةا...

الذي  حرموا مين  مشوخ ، رواف (،   ع شوق ، شةد إىل  لذا  كبدي أبنائي بارك اهلل  يةم

 يف سبيل مواصلة دراسيت ...

 وأخواتي الذي  كاروا خري سند لي يف الدريا...إىل إخوتي 

 إىل كل م  وقف خلف هذه الرسالة بالتشمي  أو إسداء رصيحة أو تو ري معلومة أو إبداء رأي

 إىل كل م  ميكنه االستفادة م  هذه  الةروحة ....

 إىل كل ه الء أهدي مثرة جةدي

 آم  وأسأله جلت قدرته أن جيعل عملي شاهدًا لي ال شاهدًا علي

 الباحث                                                                     

  ةد خلف الطويرقي                                                                      
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 شكر وتقدير وامتنان 

تَ َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاِلًحا َتْرَضاه  َوَأْدِخْلِني ِبَرْحَمِتَك ِ ي اِّ َأْوِزْعِني َأْن َأْشُكرَ ِرْعَمَتَك الَِّتي َأْرَعْم ر         

 (. 91عالنمل :   ِعَباِدَك الصَّاِلِحَ 

احلمد هلل الذي تةتم بنعمتةه الصةاحلا ، والصةالة والسةالم علةى املبعةول رملةة للعةامل  وعلةى آلةه            

 (. وبعد:سن  الرتمذيلقائل: " م  ال يشكر الناس ال يشكر اهلل " عوصحبه وم  تبعه إىل يوم الدي ، ا

 أما وقد أرةيت هذه الدراسة  أرين أجد م  الواجب أن أسند الفضل إىل أهله و اًء وعر ارًا، وأن 

 أتقدم بوا ر الشكر والتقدير جلامعة أم القرى اليت أتاحت لي  رصة االلتحاق بالدراسا  العليا بةا .

بشكري وتقةديري لصةحاا السةعادة أعضةاء هيلةة التةدريس بقسةم الرتبيةة الفنيةة   امعةة أم            كما أتوجه 

القرى وكلية الرتبية، الذي  مل يبخلوا يف تقديم كل عون لنا منذ التحاقي بةذا الصرح العلمي الشةام،، حتةى   

 ظةور هذه الرسالة إىل النور .

لمه، ومسو خلقه ،وحس  ضيا ته، إىل م  أسدى إلَي والشكر موصول إىل م  وسعين برحابة  صدره، وغ ارة ع

رصائحه ومشلين بتوجيةاته، وتاب  هذا العمل إىل أن خرج على هذه الصورة، سعادة املشرف علةى هةذه الرسةالة    

 أستاذي املشرف الدكتور/مل ة ب  عبدالرمل  باجودة رئيس قسم الرتبية الفنية  امعة أم القرى.

سةيل ب  سامل  سعادة الدكتور/وع يم االمتنان إىل الساتذة أعضاء املناقشة ، كما أتقدم   يل الشكر    

احلربي  وكيل عمادة الدراسا  العليا  امعة أم القرى وأستاذ مشارك بقسم الرتبية الفنية  امعة أم القرى ، 

القةرى، اللةذي    وسعادة الدكتور/ امد ب  صةالح عبةداحلليم أسةتاذ مشةارك بقسةم الرتبيةة الفنيةة  امعةة أم         

 تفضال بقبول مناقشة هذه الدراسة، أسال اهلل أن ينف  بعلمةما ويديم  ضلةما.

كما أتوجه بالشكر إىل مجي  السادة اكمي أداة الدراسة، م  أعضاء هيلة التدريس  امعةة  

 –الطةائف   أم القرى ، وجامعة امللك عبدالع ي ،. كما أشكر إدارة الرتبية والتعليم قنطقةة مكةة املكرمةة ع   

جدة (  لتعاورةا وأ راد العينة لتماوبةم ، وإىل كل باحث استفد  م  إصداره يف تدعيم هذه الدراسة،  –مكة 

 وإىل كل م  قدم لي العون حتى خرجت هذه الدراسة إىل حي  الوجود.

، وأن جيعلةه  ويف ا تام أرجو م  اهلل تعاىل أن يكون هلذا اجلةةد املتواضة   ائةدة مرجةوة ترجةى، ورفة  يتحقة        

 خالصًا لوجةه الكريم.

وآخر دعوارا أن احلمد هلل را العامل ، والصالة والسالم على أشرف الربياء واملرسل  ،سيدرا امد وعلى آله 

 وصحبه ،وم  اهتدى بةديه إىل يوم الدي .

                                                                                                        

 الباحث                                                                                          

  ةد خلف الطويرقي                                                                                  
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 رقم الصفحة املوضو 

 أ .ع عربي (ملخة الدراسة 

 ا .( Englishملخة الدراسة ع 

 ج .إهداء

 د .شكر وتقدير

 هة .  ةرس احملتويا 

 ط . ةرس اجلداول

 ك  .  ةرس الشكال

 ل . ةرس املالح  

  اإلطار العام للدراسة الفصل األول :

 1 مقدمة الدراسة . 

 1 مشكلة الدراسة وأسللتةا . 

 1 أهمية الدراسة . 

 1 دراسة . أهداف ال

 92  رضيا  الدراسة . 

 99 حدود الدراسة . 

 99 مصطلحا  الدراسة . 

 النظري والدراسات السابقة اإلطار الفصل الثاني :

 92 متةيد

 92 التطور التاربي ملفةوم تكنولوجيا التعليم . 

 91 التقنية يف املناها املطورة . أهمية دما 

 91 املطورة . يف املناها خطوا  دما التقنية 

 91 يف املناها املطورة . م را  دما التقنية 

 12 دور دما التقنية يف املناها املطورة. 

 12 أهمية التكنولوجيا يف التعليم وتوظيفةا يف تطوير التعليم . 



 

 و 

 رقم الصفحة املوضو 

 11 دور تقنيا  التعليم يف التكيف م  املتغريا  احلادثة يف الرتبية . 

 11 اهلل ب  عبد الع ي  وأبنائه الطلبة للحاسب اآللي. الرؤية العامة ملشرو  عبد 

 12 الفلا  الرئيسية املستفيدة م  مشرو  عبد اهلل ب  عبد الع ي  للحاسب اآللي.

 91 دور احلاسب اآللي يف التعليم . 

 91 ممي ا  براما منتمة الفيديو . 

 91 أثر الثورة املعلوماتية عالتقنية ( يف التعليم . 

 91 الن م التقنية اليت حيتاجةا معلم الرتبية الفنية .  مةارا 

 29 املبحث الثاري : دما التقنية بتدريس الرتبية الفنية . 

 29 مفةوم الرتبية الفنية . 

 21 الهداف الرتبوية للرتبية الفنية . 

 21 ااور الرتبية الفنية . 

 29 ممي ا  العمل الفين . 

 22 بية الفنية . دما احلاسب اآللي يف الرت

 21 مي ا  و وائد دما احلاسب اآللي يف الرتبية الفنية . 

 21 إمكارا  احلاسب اآللي يف تعليم الف  . 

 22 جماال  دما التقنية يف مناها الرتبية الفنية املطورة 

 21 معوقا  دما تقنيا  التعليم . 

 11 بيقاتةا . دما التقنيا  يف تعليم الرتبية الفنية ، وظيفتةا ، تط

 11 أهمية تأهيل املعلم يف جمال تقنيا  التعليم . 

 12 أهمية دما معلم الرتبية الفنية للتقنيا  التعليمية احلديثة . 

 11 مةارا  تقنيا  التعليم الالزمة ملعلم الرتبية الفنية . 

 11 عوامل جناح دما تقنيا  التعليم يف املن ومة التعليمية . 

 19 راسا  السابقة ثاريًا: الد

 21 ما متي   به الدراسة احلالية بشكل عام ع  تلك الدراسا  . 

 21 جه االستفادة م  الدراسا  السابقة . وأ



 

 ز 

 رقم الصفحة املوضو 

 الفصل الثالث: الطريقة واإلجراءات  

 12 منةا الدراسة . 

 12 أداة الدراسة . 

 19 الساليب اإلحصائية املستخدمة . 

 19 جمتم  الدراسة . 

 11 نة الدراسة. عي

 11 خصائة أ راد عينة الدراسة . 

 19 وصف أداة الدراسة عاالستبارة(.  

 11 مفتاح تصحي  االستبارة ومعيار احلكم . 

 19 صدق أداة الدراسة . 

 11 ثبا  أداة الدراسة . 

 11 إجراءا  الدراسة . 

 الدراسة ومناقشتها  الفصل الرابع: نتائج

 11 . متةيد

 11 . ومناقشته الس ال الولرتائا 

 921 .ومناقشته  رتائا الس ال الثاري

 921 .ومناقشته  رتائا الس ال الثالث

 921 .رتائا الس ال الراب  ومناقشته 

 999 .رتائا الس ال ا امس ومناقشته 

 الفصل اخلامس: أهم النتائج والتوصيات 

 992 .ملخة النتائا 

 991 .التوصيا  

 991 .املقرتحا  

 922 . قائمة املراج 

 919 .املالح  



 

 ح 

 فهرس اجلداول 

رقم 

 اجلدول
 رقم الصفحة عنوان اجلدول
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 الفصل األول

 مقدمة:

البشرية قد عر ت  وكارت، تقدمًا كبريًا يف جماال  التعليميشةد العامل اليوم 

ىل ا لف بل سعت إيف يوم م  اليام  أساليب خمتلفة خالل مراحل التعليم الوىل ، ومل تن ر

النةوض  حتاولامتمعا   أنالشك  يه  إىل التعرف على اجلديد واملالئم لكل جيل . ومما

مة هرم هذا تبا  خمتلف الطرق والساليب لتحقي  هذا اهلدف السامي ويف قبابقدرا  أبنائةا 

 م(.1221الل ، اجلندي ع، امل سسا  الرتبوية والعلمية  تطوير التطوير

دما تقنية احلاسب واملعلوما  يف املنةا الدراسي م  القضايا املةمة اليوم  ويعت 

رستطي  هاهل التقنيا    ال واالرتقاء بةا ورقلةا رقلة روعية .،العملية التعليمية  لتطوير

املدرسة حبكم كورةا منب  املعر ة  املعريف والثقايف .  حعصر االرفتااآلن  ذ رعيشإاحلديثة ، 

ن أجل أالرئيس للطالب ينبغي عليةا أن تشمل هذا االرفتاح وتوجةه الوجةة السليمة ، وذلك م  

مام االستخداما  الصحيحة للتقنية م  خالل التمثيل احلي الواقعي الذي ايقف الطالب 

وإن دما التقنية يف التعليم داخل غر ة الصف ليس جمرد تعليم الطالا يستطي  االحتذاء به ، 

،  دما منا مساعدتةم على دما التقنية كأداة للتعلم إكيفية العمل على احلاسب اآللي ، و

احلس   ،على التقنية ذاتةا التقنية له عالقة مباشرة بالتعليم والتعلم ، وليس جمرد الرتكي 

 م(.1292ع  واملال

باهتمام املختص  م  خالل إجراء دراسا  وحبول  تقنيا  التعليم تح ي وقد

م  ر م التقنية هلا خصائصةا العلمية والرتبوية واليت  وهناك الكثري، متواصلة إلبراز أهميتةا 

ملناها الرتبية الفنية  عملت لتناسب ةالبنا ومعلمينا ومناهمنا اليت تنادي قستقبل زاهر

دوا  وتعطي متي ا على بقية الم ( ، 1222العدوي ع ،يا  احلاسوبية املطورة عند توظيف التقن

والفيديوها   التعليمية السابقة كالقراص املدجمة وال يد اإللكرتوري وجمموعة احلوار

 الواتس، والفيس بوك وغريها م  ر م تقنيا  التعليم . دماالتعليمية، وبراما العرض، و

(" أن العصر احلالي ميتاز بكم هائل م  م1299ويف هذا السياق ذكر العمري ع

املعر ة واملعلوما ، وبتقدم تقين متسار  ، وحتوال  جوهرية يف التطبيقا  العلمية والتقنية، 

. ولعله با  م  املسلَّم به ضرورة االستعارة قا يعرف 9مما أدى إىل تسميته بعصر املعلوما "ص

لة بالعمل التعليمي، لتحقي  أهداف التعليم على بالوسائل التعليمية والتقنيا  احلديثة ذا  الص

وجه أ ضل، وبأ ضل املستويا  املمكنة، ذلك ملا للوسائل التعليمية والداة التقنية املناسبة م  

 عالقة قختلف احلواس، وملا هلا م  أثر يف استيعاا املعر ة وكسب املةارة وا  ة.
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  املواد ذا  الهمية واليت مشلةا املشرو  وتعد مادة الرتبية الفنية يف التعليم العام م

الشامل لتطوير املناها،حيث شكلت جلان لتأليف مناها مقررة وأدلة للمعلم   جلمي  

املراحل الدراسية و   أحدل الن ريا ، وكان ل اما ملثل هذا التطوير أن يواكبه تطور يف 

بأحدل الجة ة والتقنيا   الوسائل املستخدمة يف تنفيذ تلك املقررا  حيث زود  املدارس

احلديثة ، كما ت عد تقنية احلاسب اآللي إحدى التقنيا  احلديثة، ذا  التأثري اإلجيابي يف 

حياة اإلرسان املعاصر واليت استخدمت يف جمال  التعليم كوسيلة تعليمية أثبتت أهميتةا إىل 

عاصرة يف الدول املتقدمة جارب الوسائل التعليمية الخرى؛ لذا  إن االهاها  التعليمية امل

اعتمدتةا تقنية وأسلوا باعتبارها م  الساليب احلديثة والسريعة وامدية يف إجناز ال اما 

 (.1هة، ص9211ع وثيقة الرتبية الفنية. التعليمية وحتقي  أهدا ةا

ويف اآلورة الخرية تطور  أساليب التعليم والتعلم تطورًا كبريا خصوصًا بعد ظةور 

ا  احلديثة املعتمدة على التعليم والتعلم اإللكرتوري،  ةناك العديد م  الدراسا  اليت التقني

ال جميا  التعليمية يف دما  احلاسب اآللي والتعليم اإللكرتوري، وأثر دما تناولت أهمية 

( 129م، ص9119التعليم، حيث أوصت ردوة احلاسوا يف جامعا  دول ا ليا العربية ع 

على" أهمية أن تض   كل دولة م  دول ا ليا العربية لنفسةا خطة وةنية بضرورة التأكيد 

معلوماتية واضحة حتدد أهدا ةا التنموية وما ينبغي أن تقوم به م  أجل مواجةة حتديا  

 العصر املعلوماتي.

استخدام احلاسوا يف التعليم العام اليت ارعقد  م( أن ردوة 1291كما ذكر العمري ع

رة وض  خطط وةنية معلوماتية لدول ا ليا العربية، كذلك إدخال بضرو"يف البحري  

مقررا  احلاسوا يف مجي  مراحل التعليم العام إلجياد بيلة تعليمية رشطة حتل ال التعليم 

 .( 9.عص" القديم

ويعد احلاسوا م  أهم املستحدثا  اليت أرتمتةا التقنية احلديثة يف القرن العشري ، 

سب اآللي يف التعليم رتيمة للتغريا  والتطورا  السريعة املتالحقة لذلك كان إدخال احلا

( حيث قال " إن 1221بةدف زيادة كفاءة التعليم، وجعله أكثر  عالية وهذا ما أكده احليلةع

اهلدف الساسي لتكنولوجيا التعليم هو حتس  التعليم، وجعل التعليم الناتا عنه أكثر 

اهلدف المسى لتكنولوجيا التعليم هو تنمية التفكري  وبالتالي ميك  القول أن اعلية، 

للمتعلم حتى هعله قادرًا على التوصل إىل املعر ة بنفسه وم  خالل العمليا  العقلية أو 

 .(12"صعالنشاةا  الذهنية اليت ميارسةا
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ومل يعد بفى على أحد م  رجال الرتبية والتعليم ما يقوم به احلاسب اآللي م  

ر ؛ لشموهلا وتعددها وتفر  جواربةا، وهذا ما بينه سعادة والسرةاوي خدما  ال تنحص

أن احلاسوا يسةم يف حتس  العملية التعليمية ؛ لره يتمي  ع  الطرق التقليدية " ( م1229ع

الخرى،  ةو يسةم يف إثراء وحتس  وتطوير وتو ري ةرق جديدة يف تقديم املعلوما  

 "احلاسوا يف املساعدة على التعليم وكذلك االبتكارللطالبا ،وهذا ما يو ره استخدام 

 . ( 29عص

و يما يتعل  ققرر الرتبية الفنية الذي يقدم للطالا والطالبا  يف مراحل التعليم العام 

أن الرتبية " ( م9122النشء،  قد أورد البسيوري ع والذي له أهميته ودوره البارز يف تربية وتعليم

الرتبية احلديثة  حسب، بل متثل ةريقة م  ةرق الرتبية اليت تنشد  الفنية ال متثل إحدى وسائل

 .( 99" عصع  كثب تنشلة املواة  بصورة اجتماعية متكاملة 

وتةدف الرتبية الفنية إىل صقل الذوق وبناء الشخصية ، ومما يتوا   م  رأي الباحث 

تنمية الشخصية ككل ع   أن الرتبية الفنية تةدف إىل "" ( هة 9212ا أورده املةنا وزميلة عم

م  أن يفكر  هةري  الف ، ولتحقي  هذا اهلدف جيب أن يتيسر للمتعلم بيلة  نية متكن

 . ( 91" عصوحيس ويعي وينشط وينمو بعملياته العقلية واجلسمية 

بأن الرتبية الفنية تعبري ع  احلياة بكل أبعادها، وملكة رذكر وم  املناسب أن 

ذ هذا التعبري شتى الشكال وكا ة املستويا  ابتداء م  العمل التعبري يف اإلرسان، ويتخ

اليدوي إىل أعلى املةارا  ، لذا  الرتبية الفنية تقوم برتقية العقول والحاسيس لدى الطلبة 

وتدعم القيم املرتبطة بالذوق العام وتةذيب النفس وحب العمل، وهي قثابة تعديل لسلوك 

الل قيامة قمارسة رشاط  ين مثل الرسم والتشكيل الطالب أو إضا ة سلوك جديد م  خ

والتصوير وغريها م  جماال  الف ، كما أرةا جمال خصب للمتعلم لتفريس ةاقاته وتلبية 

 (. 91م، ص1221علنشاط الفين م  رسم وتشكيل وات . عبيد رغباته ع  ةري  ممارسة ا

تو ر قلة مثل يف (: "أن هناك صعوبا  أخرى تتةه١٢٤١م  جةة أخرى يرى الثقة ع

ا اما  والدوا ، والوسائل التعليمية واملراج  العلمية وأيًضا يف املدة ال منية املفروضة 

 ( 19عصللتدريس". 

لذلك جند ضرورة توظيف احلاسب اآللي ، واحلاجة إليه أمر مل   لتذليل الصعوبا  

وي العديد م  اإلمكارا  اليت قد تواجه املعلم أثناء تدريسه ملنةا الرتبية الفنية، لره حي

وال اما يف جمال الفنون، وهذه ال اما تكون على درجة عالية م  الدقة والسرعة يف الداء 

 وقلة يف التكاليف. 
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( ودراسة ةوالبة م1221ع وقد أوصت بعض الدراسا  كدراسة آل مبارك،

لفنية وذلك لتشمي  ( بضرورة إدخال احلاسب اآللي يف تدريس مادة الرتبية ام1222عواجلي اوي،

الطالا على اإلبدا  وتو ري الوقت واجلةد والتكاليف املادية، باإلضا ة إىل ما يتمي  به م  

 التشوي  واإلبةار لدواته العديدة وحلوله الالرةائية.

بن رة متفحصة يف ر ام تدريس مناها الرتبية الفنية والتعم  يف حتليل اتوى و

ل معلمي ومشريف نية يف تدريسةا مل ينل االهتمام الكايف م  قبن واق  دما التقأمناهمةا جند 

لقاء بالشرح اللف ي إلوا، كاحملاضرة، ساليب التدريس والتدريب التقليدية الرتبية الفنية ل

املعلم  اليومية  حتضري لد اتر وبالن ر .البعض على التلق   وظيفتةا يف ر ر حيث تقتصر

وعند مالح ة املعلم يف غر ة  .يم على د اترهم كالشفا يا جند تدوي  وسائل وتقنيا  التعل

ن هذا الواق  مل يتشكل أ، وةا ئجراإالصف جنده يكتفي بالشرح اللف ي والن ري  قط دون 

يتعل  بصن  السياسا  التعليمية ، وتقصد بذلك مدى  بوجود معوقا  ومسببا  منةا ما الإ

هو متعل  باملعوقا  املالية  التدريس ومنةا ما وجود سياسة واضحة حول دما تقنيا  التعليم يف

جة ة وهي باه ة التكاليف ، وهناك املعوقا  يث متطلبا  الدما املتمثلة يف الدارية حواإل

دما التقنية يف  لوجود م هل  اضري   عال الستثمار املتمثلة باملوارد البشرية ، حيث اال تقار

متعل   ليم اليت تتصف باجلمود وهناك معوق آخرالتدريس ، وهناك معوق متصل قناها التع

يطلبون م  معلميةم دما  ن املشر   الرتبوي  الأبالثقا ة واللغة يف حتقي  الدما ، وجند 

 (.21م، ص1221ال هراري ع، سباا الساب  ذكرها أثناء التدريس لنفس الالتقنية 

التقنية يف تدريس وعلى ضوء ما سب  تأتي الدراسة احلالية للكشف ع  واق  دما 

 مناها الرتبية الفنية املطورة بالتعليم العام باململكة العربية السعودية. 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها :

هة( إىل تطوير 9291تسعى وزارة الرتبية والتعليم   ةود كبرية وخصوصًا منذ عام ع

التقنيا  دما على دور " ( م1221ّك   وثيقة الرتبية الفنية عوحتديث منةاج الرتبية الفنية،  ور

يف رشر الثقا ة الفنية يف توظيف الحاسيس وال كار وترمجتةا إىل واق  مادي خالل التأمل 

والوصف والتحليل واالكتشاف والنقد والوعي بالقيم الفنية واجلمالية وأر مة النس  القيمي 

 .( 91عص ."القومي والعاملي

وترمجة الوثيقة إىل الواقة  الفعلةي التطبيقةي    ويرى الباحث أره لتحقي  الرؤية الشمولية 

ينبغةةي أن يأخةةذ تةةدريس الرتبيةةة الفنيةةة الطةةاب  اإللكرتورةةي ، و يةةتم توظيةة  التقنيةةا  احلديثةةة     

بالتعليم االلكرتوري قمال تدريسةا، سواء بتوظيف التقنية يف اسرتاتيميا  التدريس احلديثة 
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الفنية، وذلك م  خالل ت ويد املةدارس بةالدوا     أو باعتبار التقنية أداة لتطوير مةارا  الطالا

والجة ة املناسبة م  حاسب وإررترت وغريها، مما يتطلب ذلك تقويم الواق  احلالي وتشخيصه 

لتحديد جوارب القوة لتع ي ها وحتديد جوارب الضعف لتال يةا والتخطيط للتغلب عليةا. وذلةك  

ه اململكةة العربيةة السةعودية، والةذي يسةعى      استمابة ةبيعية  للتقدم التكنولةوجي الةذي تشةةد   

إىل مواكبة ثةورة تقنيةا  املعلومةا  واالتصةاال  واحلاسةبا  اإللكرتوريةة وتوظيفةةا باسةتمرار         

ملواجةة التحديا  اليت يفرضةا النمو املتسار  بالقدرة علةى احلصةول علةى املعلومةا  واملةةارا       

ليةةة التعليميةةة مةة  واقعةةةا التقليةةدي إىل تعلةةيم املختلفةةة مةة  أجةةل حتقيةة   التطةةوير واالرتقةةاء بالعم

 تفاعلي ب  املعلم والطلبة.

الدوا   دما قد أشار  أدبيا  البحث الرتبوي إىل اخنفاض الدا   لةدى املعلمة  اةو   

والتقنيةةةا  التعليميةةةة يف بعةةةض اإلدارا  التعليميةةةة، إضةةةا ة إىل حةةةاجتةم لالخنةةةراط يف دورا   

 م ( الةةيت أشةةار  إىل أن1222كدراسةةة حكةةيم عئل التعليميةةة، الوسةةا دمةةاتدريبيةةة يف إرتةةاج و

 دراسةة  ٤٢  رتةائا  قام برصد حيث  العام التعليم يف التعليم تقنيا دما   واق  هناك قصورًا يف

 العربيةة  باململكةة  التعلةيم العةام   يف التعلةيم  تقنيةا   دمةا  ومعوقةا   مشةكال   تناولةت  علميةة، 

 مة   وختةو ةم مةةارا  الةدما    مة   املعلمة   متكة   عةدم  : املعوقةا   أهم م  وكان ، السعودية

 وعةدم  التعلةيم  جمةال تقنيةا    يف مناسةب  بشةكل  ا دمةة  قبةل  إعةدادهم  وعةدم  ، الجةة ة  تلف

 او املعلم  لدى واالهاه السليب  التعليم تقنيا  جمال يف  اعل بشكل ا دمة أثناء تدريبةم

 تةو ر  وعةدم  التعلةيم  يف تقنيةا   خصص مت أكفاء مشر   وجود وعدم ، التعليم تقنيا  دما

 ، التعلةيم  تقنيةا   واإلدارية  لهميةة   املسةلول   إدراك وعدم ، لديةم واإلرتاج التصميم مةارا 

 . لديةم التعليم تقنيا  مفةوم وضوح وعدم

على ضرورة معر ة ما " م( 1229وأكد  العديد م  الدراسا  كدراسة باجودة ع

مناهمةا واالستفادة منةا، وضرورة إعادة صياغة  يف امال يف وصلت إليه الدول املتقدمة

التَّربية  اليت تةتم بإعداد معلم السعودية اجلامعا  والكليا  يف مفردا  املقررا  اليت تدرس

 ل  موة ب امليدان لكي ال حيد يف اجلديدة املناها الفنَّية؛ حبيث يتعرف املعلم على خصائة

املعاصرة خاصة تلك املتعلقة بفنيا  دما  املناها كليا  إعداد معلم الرتبية الفنية وواق 

 . (991" عصالتقنيا  احلديثة بتدريسةا

 يف ( إىل أهمية مراعاة مستحدثا  العصر اجلديدةم1229وأشار  منرية الدي  ع

 املناها. 

وأوصت رتائا بعض الدراسا  قمال الرتبية الفنية بضرورة البحث ع  أساليب 

تدريس جديدة يتم  يةا توّظيف تقنيا  التعليم للتغّلب على مشكلة تدري اإلبدا  واالبتكار يف 

http://www.art.gov.sa/t5215.html
http://www.art.gov.sa/t5215.html
http://www.art.gov.sa/t5215.html
http://www.art.gov.sa/t5215.html
http://www.art.gov.sa/t5215.html
http://www.art.gov.sa/t5215.html
http://www.art.gov.sa/t5215.html
http://www.art.gov.sa/t5215.html
http://www.art.gov.sa/t5215.html
http://www.art.gov.sa/t5215.html
http://www.art.gov.sa/t5215.html
http://www.art.gov.sa/t5215.html
http://www.art.gov.sa/t5215.html
http://www.art.gov.sa/t5215.html
http://www.art.gov.sa/t5215.html
http://www.art.gov.sa/t5215.html
http://www.art.gov.sa/t5215.html
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احلاسوا يف تدريس مادة الرتبية الفنية وتنمية مادة الرتبية الفنية  وأشار  إىل  اعلية استخدام 

 Moultonودراسة ، (م1221ع، وعبد احلي  (م1292عاإلبدا  الفين مثل دراسة ال هراري 

م  خالل عمل الباحث يف تدريس مادة الرتبية و . Chung & Yuen2003ودراسة  ،((2005

التقنيا  التعليمية  دماا تالفنية الحظ أن تدريسةا يعتمد على الطرق التقليدية، ورادرًا م

احلديثة، وغالبًا ال تساعد تلك الطرق على حتقي  الهداف املرجوة م  املادة، مما ي دي إىل 

 ملل الطالا ورفورهم م  دراستةا، وم  ثم تدري املستوى الفين لديةم. 

ة وبناًء على ما تقدم تبلور  مشكلة الدراسة احلالية يف  التعّرف على واقة  دمةا التقنية   

بعةض التقنيةا  يف التةدريس    دمةا  يف مناها الرتبية الفنية املطورة م  حيث الكشةف عة  واقة     

 وحتديد العوامل الدا عة  لالستخدام واملتطلبا  واملعوقا . 

مةا واقة  دمةا التقنيةة يف منةاها الرتبيةة       وعليه  قد   صياغة السة ال الةرئيس التةالي"    

 ملشر   الرتبوي  قنطقة مكة املكرمة؟" الفنية املطورة م  وجةة ر ر املعلم  وا

 ولإلجابة على هذا الس ال  قد   تفريعه لألسللة التالية:

م  وجةة ر ر املعلم   تقنية املعلوما  يف مناها الرتبية الفنية املطورة دمامدى ما   -( 9

 ؟  واملشر   الرتبوي  قنطقة مكة املكرمة

ة املعلوما  يف مناها الرتبية الفنية املطورة يف اململكة تقني دماما العوامل الدا عة ل -( 1

 ؟  م  وجةة ر ر املعلم  واملشر   الرتبوي  قنطقة مكة املكرمةالعربية السعودية 

تقنية املعلوما  يف مناها الرتبية الفنية املطورة  دماما املتطلبا  اليت ينبغي توا رها ل -( 9

 ؟  الرتبوي  قنطقة مكة املكرمةم  وجةة ر ر املعلم  واملشر   

تقنية املعلوما  يف اململكة العربية السعودية  دما ما الصعوبا  والتحديا  اليت تواجه -( 2

م  وجةة ر ر املعلم  واملشر   قنطقة مكة يف مناها الرتبية الفنية املطورة 

 ؟ املكرمة

( يف متوسط تقدير 2021ع هل توجد  روق ذا  داللة إحصائية  عند مستوى الداللة -( 1

درجا   واق  دما التقنية يف مناها الرتبية الفنية املطورة قدارس التعليم العام قنطقة 

مكة املكرمة ت ع ى إىل متغريا  الدراسة عةبيعة العمل، سنوا  ا  ة، امل هل 

 اإلررترت(؟ دما احلاسب، دماالعلمي، الدورا  التدريبية، 
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 أهمية الدراسة:

تقنية املعلومةا  تغةريا  وتطةورا  سةريعة يف حتقية  الهةداف املطلوبةة مة          دثت لقد أح

 التعليم العام ، لذا جند أن أهمية الدراسة تتملى يف جارب  أساسي  وهما:

 أواًل: اجلارب الن ري : 

تقنيةةة املعلومةةا   ميةة  أرواعةةةا وتطوراتةةةا يف مةةنةا الرتبيةةة   أرةةةا تتنةةاول موضةةو  دمةةا  

ة، كمةا تنبة  أهميةة الدراسةة مة  تأكيةدها علةى تطوية  ر ةم املعلومةا  يف ر ةام            الفنية املطور

التعليم اإللكرتوري،  إذا أخذرا بع  االعتبار أن التعليم اإللكرتوري ر ام متكامل يسعى إىل 

وسةةائط تقنيةةة   دمةةا حتقيةة  أهةةداف اةةددة ولةةه مدخالتةةه وعملياتةةه وخمرجاتةةه  ةةإن دراسةةة        

ة الفنيةة ومناهمةةا  تصةب  مفيةدة ؛ ر ةرا ملةا تةو ره لنةا مة  معلومةا            املعلوما  يف تدريس الرتبي

 حول املدخال  والعمليا  واملخرجا  والتغذية الراجعة احلادثة يف هذا الن ام.

 : ثاريًا: اجلارب التطبيقي

الهميةةة التطبيقيةةة  يمةةا يرتتةةب علةةى رتةةائا الدراسةةة مةة   وائةةد عمليةةة يف امليةةدان         تبةةدو

 لهمية التطبيقية  يما يأتي: الرتبوي، وتتمثل ا

قد يستفيد م  رتائا الدراسةة احلاليةة املسة ولون الرتبويةون مة  خةالل لفةت أر ةارهم إىل          .١

بامليةةدان لتقنيةةا  املعلومةةا  يف مةةنةا الرتبيةةة    واملشةةر   الرتبةةوي  املعلمةة دمةةا ضةةرورة 

سةةية. وبالتةةالي الفنيةةة املطةةورة  ملسةةاعدة الطلبةةة يف كيفيةةة زيةةادة  اعليةةة كفةةاءتةم الدرا   

تشكل رتائا الدراسة تغذية راجعة للمس ول  مة  خةالل تشةخية الواقة  وبيةان جوارةب       

 القوة والضعف. 

تقنيةا  املعلومةا  يف تةدريس     دمالة املعلم  يف توجيةةم  سة احلاليةهذه الدراقد تساعد  .٤

 مناها الرتبية الفنية املطورة .

ا  الةيت تناولتةةا الدراسةة احلاليةة تسةاهم      يف ضوء عدد م  املتغريالدما إن عملية تقويم   .3

الخةةذ بعةة  االعتبةةار بالنتةةائا الةةيت تسةةفر عنةةةا   املسةة ول  وصةةنا  القةةرار اةةويف توجيةةه 

الفروق يف درجا  الكشف ع  واق  دما التقنية بالتدريس و قًا الختالف مستويا  تلك 

يةا  املعلومةا   ملنةاها    تقن  املستقبل لتفعيل دمااملتغريا ؛ وذلك م  أجل وض  ا طط  ب

 ة يف اململكة العربية السعودية. رالرتبية الفنية املطو
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ليةةةا إىل  ةةت  امةةال  أمةةام دراسةةا    إقةةد تسةةاهم النتةةائا والتوصةةيا  الةةيت يةةتم الوصةةول    .٢

وحبةةول أخةةرى حةةول دمةةا التقنيةةا  احلديثةةة بتةةدريس الرتبيةةة الفنيةةة ودراسةةتةا يف ظةةل          

 يةا الدراسة. عل اشتملتمتغريا  أخرى غري اليت 

سةةتفيد مسةةلولي املنةةاها  وتةةدريب املعلمةة  قبةةل ا دمةةة بأقسةةام الرتبيةةة الفنيةةة بالرتبيةةة       .5

العمليةةة  إىل مةةدى احلاجةةة إىل إعةةداد بةةراما تدريبيةةة ت يةةد مةة  قةةدرا  ومةةةارا  معلمةةي     

 التقنية.دما الرتبية الفنية باملستقبل يف 

 أهداف الدراسة: 

ال الرئيس وهو الكشف ع  واق   دما  التقنية يف تةدف الدراسة اإلجابة على الس 

مناها الرتبية الفنية املطورة م  وجةة ر ر املعلم  واملشر   الرتبوي  قنطقة مكة املكرمة 

اإللكرتوري،والقراص املدجمة وال اما احلاسوبية مثل الرسم  مثل"اإلررترت، وخدما  ال يد

التحديد تةدف الدراسة إىل ما ة وغريها. وعلى وجه والتصميم  وامل مترا  املرئية واملسموع

 : يلي

تقنية املعلوما  يف مناها الرتبية الفنية املطورة م  وجةة ر ر دما مدى الكشف ع   -

 املعلم  واملشر   الرتبوي  قنطقة مكة املكرمة .

 اململكة تقنية املعلوما  يف مناها الرتبية الفنية املطورة يف دماحتديد العوامل الدا عة ل -

 العربية السعودية م  وجةة ر ر املعلم  واملشر   الرتبوي  قنطقة مكة املكرمة .

تقنية املعلوما  يف مناها الرتبية الفنية املطورة  دماحتديد املتطلبا  اليت ينبغي توا رها ل -

 م  وجةة ر ر املعلم  واملشر   الرتبوي  قنطقة مكة املكرمة .

تقنية املعلوما  يف اململكة   دما وبا  والتحديا  اليت تواجهالكشف ع  أهم الصع -

العربية السعودية يف مناها الرتبية الفنية املطورة م  وجةة ر ر املعلم  واملشر   

 الرتبوي  قنطقة مكة املكرمة .

الكشف ع  داللة الفروق اإلحصائية يف تقدير درجا  واق  دما التقنية يف مناها  -

، العوامل الدا عة ، املتطلبا  ، املعوقا  ( م  وجةة ر ر  دمااملطورة عال الرتبية الفنية

املعلم  واملشر   الرتبوي  قدارس التعليم العام قنطقة مكة املكرمة اليت ت ع ى إىل 

متغريا  الدراسة عةبيعة العمل، سنوا  ا  ة، امل هل العلمي، الدورا  التدريبية، 

 ت(.اإلررتردما احلاسب، دما 
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 فرضيات الدراسة:

 تسعى الدراسة إىل التأكد م  صحة الفرضيا  التالية :      

 واقة  ( يف تقةدير درجةا    α=2021ال توجد  روق ذا  دالة إحصائيًا عنةد مسةتوى الداللةة ع      -

تقنية املعلوما /العوامل الدا عه  دى لدمادما التقنية يف مناها الرتبية الفنية املطورة عامل

(  دماتقنية املعلوما / املعوقا  اليت حتد مة  الة   دماة املعلوما   /املتطلبا  لتقني دمال

 ت ع ى اىل : ةبيعة العمل.

( ا يف تقدير درجا   واق  α=2021ال توجد  روق ذا  دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ع   -

/العوامل الدا عه ية املعلوما تقن دى لدمادما التقنية يف مناها الرتبية الفنية املطورة عامل

 ( دماتقنية املعلوما / املعوقا  اليت حتد مة  الة   دماتقنية املعلوما   /املتطلبا  ل دمال

 ت ع ى اىل سنوا  ا  ة.

( ا يف تقدير درجا   واق  α=2021ال توجد  روق ذا  دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ع   -

تقنية املعلوما /العوامل الدا عه  دى لدماملدما التقنية يف مناها الرتبية الفنية املطورة عا

( دماتقنية املعلوما / املعوقا  الةيت حتةد مة  الة     دماتقنية املعلوما   /املتطلبا  ل دمال

 ت ع ى اىل امل هل العلمي.

( ا يف تقدير درجا   واق  α=2021ال توجد  روق ذا  دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ع  -

تقنية املعلوما /العوامل الدا عه  دى لدمالرتبية الفنية املطورة عاملدما التقنية يف مناها ا

(  دماتقنية املعلوما / املعوقا  اليت حتد مة  الة  دما تقنية املعلوما   /املتطلبا  لدما ل

 ت ع ى اىل الدورا  التدريبية.

واق    ( ا يف تقدير درجا α=2021ال توجد  روق ذا  دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ع  -

 ةتقنية املعلوما /العوامل الدا عة  دى لدمادما التقنية يف مناها الرتبية الفنية املطورة عامل

 ( دماتقنية املعلوما / املعوقا  اليت حتد مة  الة   دماتقنية املعلوما   /املتطلبا  ل دمال

 احلاسب.دما ىل إت ع ى 

( ا يف تقدير درجا   واق  α=2021ال توجد  روق ذا  دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ع  -

 ةتقنية املعلوما /العوامل الدا عاملدى لدما دما التقنية يف مناها الرتبية الفنية املطورة ع

(  دماتقنية املعلوما / املعوقا  اليت حتد م  اللدما تقنية املعلوما   /املتطلبا   دمال

 االررترت.دما ت ع ى اىل 
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 حدود الدراسة:

  :اقتصر موضو  الدراسة على التعّرف على واق  دما التقنية يف اددا  موضوعية

مناها الرتبية الفنية املطورة باملرحلة االبتدائية واملتوسطة قدارس التعليم العام باململكة 

تقنية املعلوما  ، العوامل   دمامدى العربية السعودية قنطقة مكة املكرمة م  حيث ع

تقنية  دماديد املتطلبا  اليت ينبغي توا رها لتقنية املعلوما ، حت دماالدا عة ل

 تقنية املعلوما (. دما املعلوما ، الصعوبا  والتحديا  اليت تواجه 

  :تطبي   الدراسة داخل منطقة مكة املكرمةة عالطةائف ، مكةة    اددا  مكارية  

 املكرمة ،جدة(  .

   :هةةة  9292م   تطبيةة  الدراسةةة يف الفصةةل الدراسةةي الثةةاري بالعةةا     اةةددا  زماريةةة– 

 هة.9291

  :معلمي ومشريف الرتبية الفنيةحدود بشرية . 

 مصطلحات الدراسة:

  الدمج  (Integration  : ) 

تقنية املعلوما  ومناها الرتبية الفنية الدراسية ر م حيدده الباحث اجرائيًا : الربط ب  أج اء 

 . جلمي  مراحل التعليم العاماملطورة 

  تقنية املعلوما   عInformation Technology : ) 

يعةرف مصةطل  تقنيةة املعلومةا  بأرةه      هة( "9219صيام ، وحيد ع  التعريف االصطالحي:

خةة ي  تطبيقةةا  املعر ةةة العلميةةة والتقنيةةة يف معاجلةةة البيارةةا  مةة  حيةةث اإلرتةةاج والصةةيارة والت     

 (.   112ص واالسرتجا  بالطرق اآللية". ع

يف دجمةة  الدراسةة وسةائط ر ةم املعلومةا  امل    ويقصد الباحةث بتقنيةة املعلومةا  يف هةذه     

 .  ر ام التعليم اإللكرتوري بتدريس الرتبية الفنية باملناها املطورة

  تقنيا  التعليم ع Education technology: ) 

" تطبيةةةة  السةةةةس العلميةةةةة يف ختطةةةةيط وتنفيةةةةذ الةةةةن م التعليميةةةةة    م(: 1229احليلةةةةة ع

رية يف منةا الرتبية الفنية يف ضوء أهداف تعليميةة  واالستخدام الشامل لألجة ة السمعية والبص

 ( . 929ص. ع"اددة قابلة للقياس
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ويةةرى الباحةةث ان تقنيةةا  التعلةةيم يف هةةذه الدراسةةة هةةي حتليةةل أسةةاليب الةةتعلم وةرقةةه     

 و نوره املن مة الحدال تعليم ا ضل .

 مناهج التربية الفنية المطورة :(Developed Curricula of Education Art  ): 

حيةددها الباحةةث اجرائيةا : هةةي مقةررا  دراسةةية جديةدة اعةةدتةا وزارة الرتبيةة والتعلةةيم      

بدءًا م  الصف الول االبتدائي ، وحتى الصف الثالث متوسط ، مواكبة ومالئمة لثقا ة وبيلة 

اململكةةة العربيةةة السةةعودية وهةةي تشةةمل : ع كتةةاا الرتبيةةة الفنيةةة للطالةةب ، دليةةل معلةةم الرتبيةةة  

 ة (.الفني

 التربية الفنية :   يمعلم( Teachers  of  Education  Art) : 

الةذي  يقومةون بتةدريس    ،  حيددهم الباحث اجرائيًا : بأرةم مجي  معلمي الرتبية الفنية 

بةةدءًا مةة  الصةةف الول االبتةةدائي ، وحتةةى الصةةف الثالةةث   مةةادة الرتبيةةة الفنيةةة يف التعلةةيم العةةام   

 متوسط ، باختالف م هالتةم .

  : مشرفي التربية الفنية   (Supervisors  of  Edueation  Art): 

حيةةددهم الباحةةث اجرائيةةًا : بةةأرةم مجيةة  مشةةريف مةةادة الرتبيةةة الفنيةةة ، الةةذي  يقومةةون   

 بعملية االشراف على معلمي  مادة الرتبية الفنية  يف التعليم العام و   جداول زمنية معينة .
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 : اإلطـــار النظــــري : أواًل
 تقنيات التعليم  ول :املبحث األ -
 . أهمية دمج التقنية يف املناهج املطورة -     

 . خطوات دمج التقنية يف املناهج املطورة -     
 .  مربرات دمج التقنية يف املناهج املطورة -     
 دور دمج التقنية يف املناهج املطورة .  -     

  أهمية التكنولوجيا يف التعليم وتوظيفها يف  املبحث الثاني:  -
 تطوير التعليم .                        

  املبحث الثالث: دمج التقنية بتدريس مناهج الرتبية الفنية  -
  املطورة.                 

 ثانيًا : الدراسات السابقـــة . 
 عرض الدراسات السابقة -
 تعقيب عام على الدراسات السابقة .   -



 

  

   

 

 

 

 الثانيالفصل 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
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 ر النظري للدراسةأواًل: اإلطـا

 املبحث األول : تقنيات التعليم : 

 متهيد:

يف اعادة اصالح البيلة تقنية التعليم روعًا م  االبتكار الذي ساهم  تعت 

وتع ي  التعلم  ي ال م  خالل دعم عملية التغيري الذي يسعى لتطوير ، وماالتعليمية

تعلم  ، بدما الشبكة العاملية والتدريس ، الذي يكم  يف تقديم املعلوما  املتنوعة للم

للمعلوما  وال جميا  التعليمية والبيلة التعليمية التفاعلية االلكرتورية اليت تع ز زيادة 

التفاعل ب  املتعلم  ، وم  املعلم لتحقي  الدما احلقيقي للتقنية يف العملية التعليمية ، 

ية املتنوعة وتوليد معارف جديدة والعمل على حتليل املعلوما  واعادة تكوينةا بدما التقن

 (.11، ص 1221ي دي إىل حتس  خمرجا  البيلة التعليمية يف املدرسة العطيوي ع  مما

 التارخيي ملفهوم تكنولوجيا التعليم : التطور

ارتبط مفةوم التكنولوجيا بالصناعا  ملةدة تنيةف علةى القةرن والنصةف قبةل أن              

إن دخلةت التكنولوجيةةا جمةال الرتبيةةة والتعلةةيم    علةيم . ومةةا يةدخل املفةةةوم عةامل الرتبيةةة والت  

حتةةى ارتبطةةت قفةةةوم اسةةتخدام اآلال  والدوا  يف التعلةةيم ، وضةةم  هةةذا املفةةةوم  ةةإن        

تكنولوجيا التعليم ت كد على أهميةة معينةا  التةدريس مثةل : أجةة ة العةرض والتسةميل        

صةمم منةةا    والدوا  سةواء مةا  والتحاكي والتلف يون وآال  التدريس وغريها م  الجةة ة  

 م  ميةدان الصةناعا  البحتةة : وهةذا مةا      ما استعري خصيصًا هلدف اإلعارة يف التدريس أو

( الةةذي يتمثةةل يف تطبيةة  مبةةاد  اهلندسةةة يف صةةن       Hardwareيطلةة  عليةةه املصةةطل  ع   

أدوا  التةةدريس ، وارطالقةةًا مةة  هةةذا املفةةةوم  ةةإن هةةدف تكنولوجيةةا التعلةةيم يةةتلخة يف   

عدد ممك  م  التالميةذ دون زيةادة  عليةة يف تكلفةة      التدريس والتعليم أك  دة تأثريزيا

كان الن ام الرتبةوي والتةدرييب قةادرًا علةى أن يعلةم عةددًا مت ايةدًا         التلميذ ، واحل  أره ملا

 (.92م ، ص  1221م  التالميذ  إن تكلفة التلميذ قد تناقصت .سالمة ع 

مسةاعدة يف عمليةة التةدريس مة       ا  كعوامل معينةة أو الجة ة والدو دما ومل حيق 

املعلةم يف التةدريس والةيت تضة  بيةده مفتةاح العمليةة         ارتشار الفكةرة الةيت تركة  علةى دور    

املسةتم  واملةتلق  يف مع ةم الحيةان ،      التلميذ علةى دور  دور الرتبوية بأكملةا واليت تقصر

م تكنولوجيةا التعلةيم مة  جمةرد     مفةةو  وإمنا ظلت مثل هذه الفكرة موجةودة إىل أن تطةور  

( إىل دراسةة   audio-visualaidsالعناية بالجة ة والدوا  كمعينا  مسعية وبصرية ع 
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املواد السمعية والبصرية واالستفادة منةا يف مواقةف التةدريس املختلفةة ، ولقةد را ة  هةذه       

ختلفةة واملفاضةلة   احلقبة ال منية اهتمام ملحوظ م  قبل الباحث  يف دراسة ةرق التعليم امل

 بينةا.

( إىل حتديةةد بدايةةة ظةةةور التكنولوجيةةا يف   92، ص  1221وأشةةار  سةةكتاوي ع 

أن ادد تاربًا دقيقًا لتةداول عبةارة تكنولوجيةا التعلةيم يف      التعليم بقوهلا ليس م  اليسر

منةةذ السةةتينا  مةة  القةةرن العشةةري  حتةةدل املدرسةةون عةة  التةةأثري    ومجيةة  أاةةاء العةةامل " 

أةلة    ايد الذي أحدثته خمتلف أروا  التكنولوجيا يف جمةاال  التعلةيم ، وسةرعان مةا    املت 

 حتديدًا مة  أوليفةر   .. وكالرك هذا أكثر (تكنولوجيا التعليم  ععلى هذه ال اهرة اسم 

 ."يف حتديد الستينيا  بداية ل ةور هذا املسمى 

ل مجودرةا  ذكةره كةالرك وهةوان رتحةول بكة      رنا متوقف  عنةد مةا  أويرى الباحث 

التكنولوجيةة   إىل تكنولوجيا التعليم باستمابا  وتغذيا  راجعة يف ظل معطيا  العصةر 

التقنيةا  وهةي   دمةا  يف مناهمنا عامة ويف الرتبية الفنية على وجه ا صةوص ارطالقةًا مة     

 ارطالقة روعية .

 ( : Educational Technologyمستويا  تكنولوجيا الرتبية ع 

 يلي :  ( مستويا  تكنولوجيا  يما91-91، ص ص م  1221سالمة ع  يذكر

يف  ( حيث كان الرتكي  Hardware System: وهو مستوى الجة ة ع  املستوى الول

يف التعلةةيم عامةةة ، ويف العلةةوم والفنةةون     دجمةةةهةةذا املسةةتوى علةةى خمتلةةف التمةيةة ا  امل    

ا يتعلة   واملخت ا  خاصة ، وضم  هةذا املسةتوى كةان هنةاك رقةة واضة  وملمةوس  يمة        

 بال اما التعليمية .

( حيةةث أصةةب    Media Systemمسةةتوى الوسةةائل التعليميةةة ع   : وهةةواملسةةتوى الثةةاري  

يف املةدارس ، مساتةةا وتطبيقاتةةا الرتبويةة ، وأحةرز        دماالرتكي  علةى الوسةائل الةيت تة    

 هذه الوسائل تقدمًا ملحوظًا يف الن ام الرتبوي .

( وقةد  قةد   Instructional Systemام التعليمةي ع  : وهةو مسةتوى الن ة   املستوى الثالةث  

علةةةى الن ةةةام التعليمةةةي املدرسةةةي واملةةةتغريا  الةةةيت تةةة ثرعلى تعلةةةم الطةةةالا يف      الرتكيةةة 

 املدارس.

( ويتضةةم   Educational System: وهةةو مسةةتوى الن ةةام الرتبةةوي ع  املسةةتوى الرابةة  

داخةةل البيلةةة املدرسةةية    التفاعةةل مةةاب  خمتلةةف اجلوارةةب الرتبويةةة ، النشةةاةا  وال ةةراد      

 وخارجةا .
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( حيةةث دخلةةت  Social System: وهةةو مسةةتوى الن ةةام امتمعةةي ع  املسةةتوى ا ةةامس 

حداثةة حيةث أصةبحت تشةمل التفاعةل يف       التكنولوجيا الرتبوية مفةومةا الوس  والكثر

ا أن االهتماما  الرتبوية : التخطيط ، التطوير ، والعمليا  املختلفة لي جمتم  م  شةأرة 

 يف تعلم ال راد. والشكل التالي يوض  مستويا  تكنولوجيا الرتبية : ت ثر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن مستوى الن ام امتمعي هو املستوى الذي ارطلقةت منةه هةذه الدراسةة     إويرى الباحث 

ا م  معلمي الرتبيةة الفنيةة دمةا التقنيةا  احلديثةة وتوظيفةةا يف منةاه        ينت رمستوى م جل  وهو

، ويف هذه الدراسة أدبيا  تنادي هلذا املستوى .وخصوصا بتدريس منةاها  الرتبية الفنية املطورة 

الرتبيةةة الفنيةةة املطةةورة واالرتقةةال البةةدائي مةة  رسةةوم ال خةةارف والنقةةوي إىل تقنيةةا  إلكرتوريةةة 

 عالة .

 :التقنية يف املناهج املطورةأهمية دمج 

 همية منةا:أبأن للدما  يف هذا اإلةار (119م ، ص 1292احلس  واملالع مما ذكره

دما التقنية يف املنةا على إثةارة دا عيةة الطةالا وحتفية هم      تساعد :ثارة والتحفي اإلوال: أ

 وجذا ارتباهةم حيث توجد دراسا  تربوية ملراحل التعليم عمة  ريةاض الةفةال إىل اجلامعةا (    

الطةالا   وا  وةرائة  التةدريس( يف حتفية    ت كد أهمية تقنيا  التعليم عالجة ة وال اما والد

 وإثارتةم واستبقاء أذهارةم .

 مستويات تكنولوجيا الرتبية

 (هة 9291عداد الباحث ع إ( مستويا  تكنولوجيا الرتبية ،  9شكل ع 
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تسةاعد دمةا التقنيةة يف املةنةا علةى اسةتخدام       عند الطالا: تنمية مةارا  التفكريثاريا : 

جيعةل مة  عمليةة احلفةظ عمليةة مسةتحيلة        ممةا  عديدة تتصف بالضخامة وسرعة الةتغري  مصادر

إلجياد  التعليم املدما . إن الطالا حباجة إىل التفكري إضا ة إىل اختالط احلقيقة با يال يف

جيدوه . اةال  املتعلم على املواق  اإللكرتورية ، واخنراةةه يف املناقشةا     الصلة وتقييم دقة ما

واستخدام مةارا  عديدة مثل : املالح ة والتصنيف والرتتيةب   اجلماعية تساعده على التفكري

 املشكال  .واملقاررة والنقد والتحليل وحل 

تشمل التوجيه الفكري م  خالل ااولةة املةتعلم إجيةاد العالقةة      :ةالهمية التوجيةيثالثا :

ب  املعلوما  الن رية واجلارةب التطبيقةي املمثةل يف اسةتخدام تقنيةا  التعلةيم  يتحقة  التوجيةه         

جلسةدي  كةذلك التوجيةه ا   ةتشةمل الهميةة التوجيةية    الفكري وينمو اإلبدا  لدى املتعلم. كما

إضةا ة إىل الةدماع عنةد اسةتخدام تقنيةا  التعلةيم ؛  ية دي ذلةك إىل          املمثل يف استخدام اجلسد

املعلومةةا  يف ذهةة  املةةتعلم ، وقدرتةةه علةةى إعادتةةةا للغةةري، ومةارتةةه يف تقةةديم املعلومةةا    تركيةة 

 لغريه م  الطالا .

إمكاريةة تلقةي املةادة     تتةي  دمةا التقنيةة يف املةنةا     ةريقة التدريس: إمكارية حتويررابعا: 

العلمية بالصورة املناسبة للطالب ،  بعض الطالا تناسبةم الطريقة املرئية ، ومنةم م  تناسةبه  

بطرائةة    تسةةاعد تقنيةةا  التعلةةيم تطبيةة  املصةةادر   املقةةروءة. املسةةموعة أو الطريقةةة العمليةةة ، أو

 خمتلفة تناسب الطالا وأمناط تعلمةم املختلفة .

 Student-centered Learning):ع ليةة التعليميةة حةول الطالةب    عمال تركية  خامسا : 

تةة دي تقنيةةا  التعلةةيم دورًا يف جعةةل الطالةةب مسةة وال عةة  تعلمةةه وذلةةك مةة  خةةالل إتاحةةة املةةواد      

 يساعد على زيةادة مشةاركته وإجيابيتةه . كمةا     التعليمية للطالب يف أي وقت وأي مكان ؛ مما

عةةددة تتةةي  للمةةتعلم  ةةرص التعلةةيم الةةذاتي ، والتغذيةةة     و ةةر  تقنيةةا  التعلةةيم بةةدائل تعليميةةة مت   

 التعليمي . الراجعة مثل: التعليم امل ما ، والكمبيوتر

االسةةتمرارية يف الوصةةول إىل املنةةاها ، وتوا رهةةا ةةةوال اليةةوم ويف كةةل أيةةام      سادسةةا : 

 تسةةاعد دمةةا التقنيةةة يف املةةنةا يف الوصةةول إىل املنةةاها بصةةورة مسةةتمرة ، وكةةذلك     السةةبو :

حيقة  عةاملي املواءمةة     احلصول على املعلوما  يف أي وقت دون ارتباط قواعيةد املكتبةة ؛ ممةا   

واملرورة للطالا .وقا يتناسب م  الشخاص الذي  يرغبون يف الةتعلم يف وقةت معة  ، أو الةذي      

 يتحملون أعباء ومس وليا  شخصية .

تعدد أدوا  التقويم املصاحبة  : يساعد الطالب وسةولتةا تعدد ةرائ  تقويم تطورسابعا : 

لدما التقنية يف املنةا على إعطاء املعلم ةرائ  خمتلفة لبناء وتصنيف املعلومةا  بصةورة سةريعة    

 وسةلة للتقويم .
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 :يف املناهج املطورة خطوات دمج التقنية

دما التقنية يف غر ة الصف هي عملية مركبةة  ن أىل إ( 111، ص1292احلس  واملال ع يشري

م  عدد م  ا طوا  هي : أواًل : تعلم التقنية ، ثاريًا: استخدام التقنية يف عملية التعليم تتكون 

يلةي إيضةاح  طةوا  دمةا التقنيةة يف       والتعلم ،وثالثًا: دما التقنية لتحسة  تعلةم الطالةب . و يمةا    

 :التعليم 

خةة ا  املعلمةة   بنةةاء علةةى   إن عمليةةة الةةتعلم بالنسةةبة للمعلمةة  تسةةتمر    أواًل: تعلةةم التقنيةةة : 

الوظيفي اليت يتلقاها املعلم  السابقة ، والتمارا السابقة ، والدراسة اجلامعية ، وبراما التطوير

 يف مراك  التدريب . وعلى اجلةا  املسة ولة الةيت تقةدم التةدريب للمعلمة  أن تأخةذ يف االعتبةار       

يعر ةه املعلةم مسةبقًا وعلةى      مةا براما تدريبية تبنةى علةى    خلفيا  املعلم وخ اته السابقة ، وتطوير

رشاةه يف عملية التعلم .  العديد م  ر ريا  الةتعلم قائمةة علةى أسةاس أن املعلمة  هةم متعلمةون        

راضةةمون ولةةديةم معةةارف سةةابقة وهةةارا ميكةة  بنةةاء مواقةةف تعليميةةة جديةةدة بنةةاء عليةةةا لجةةل   

 التعلم الفعال للمعلم  .

للمةتعلم البةالس    تغةريا للمن ةور وال كةار    أو ب حتةوال ن العمليا  الذهنية لتعلم الكبار تتطلإ

ن الفةةرد البةةالس يةةتعلم مةة  خةةالل هةةارا احليةةاة باإلضةةا ة إىل    إعنةةدما يكةةون يف ةةةور الةةتعلم . و 

 التفكري الناقد .

 ن عمليةةا  الةةتعلم الةةيت تتطلةةب روعةةًا مةة  التوجيةةه  م( إىل أ1292ويشةةري ايضةةًا احلسةة  واملةةال ع 

.  يةةتعلم املعلمةةون مةة  خةةالل بنةةاء املعةةاري باسةةتخدام املعةةارف   لفرديةةةالةةذاتي ، والبحةةث النشةةط وا

تبصرًا ذهنيًا . وجماال  جديدة للتعلم .  يتعلم املعلةم مة     السابقة ، وم  خالل املواقف اليت تو ر

واملشةةةاكل املشةةةرتكة بةةة   يف املةةةةام  خةةةالل  رشةةةاةا  مدعومةةةة بنقاشةةةا  مجاعيةةةة والتفكةةةر 

حةةول التوجةةه الةةذاتي    ن معةةار ةم ا اصةةة عةة  ةريةة  هةةارا تتمحةةور    املةةتعلم  .  يةةبين املعلمةةو  

املعلمون الذي  جاءوا م  مدارس ترك  علةى الن ريةة البنائيةة     والتبادل الفعال للمعلوما  . ويعت 

مثالية م  ر رائةم الذي  يأتون م  مدارس تربوية  قابلية الستخدام التقنية وبطريقة أكثر أكثر

 أخرى.

املةين تساعد املعلم   براما التطوير إن م التقنية يف عملييت التعليم والتعلم :استخدا : ثاريًا

علةةةى استكشةةةاف اسةةةتخداما  تعليميةةةة للتقنيةةةة . ةةةاملعلمون خةةةالل تلةةةك الةةة اما يتلقةةةون العةةةون  

احلسة  واملةال    ويضةيف  واملساعدة يف تصميم وإيصال وإدارة املقررا  باستخدام تقنيا  التعليم . 

، ولكةة  اسةةتخدام اسةةتخدام التقنيةةة هةةي عةة  لسةةمة املميةة ة للةةتعلم يف هةةذا العصةةرأن ا م(1292ع

وا  لةدعم عملةييت   أد التقنية يف غر ة الصف جيب أن يتم لجل غرض أكادميي .  التقنيةة تةو ر  

، وأدوا  للتعةةرف علةةى املعر ةةة ومجعةةةا ، وتن يمةةةا ، وتوليةةدها .  الةةدور الفعلةةي التعلةةيم والةةتعلم

 ت ةة  الوقةاء املعلمةاء، وإعطةم بنةم ، ولك  جعل التعلةة التعلةاملساعدة يف عملي للتقنية ليس  قط
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الكةايف السةةتخدام التقنيةة يف داخةةل غر ةة الصةةف لجةل الةةتعلم يقلةل اجلةةةد الةذي تتطلبةةه       

 الطرق التقليدية يف التعليم .

ا دمةةا وهنةاك أربعةة مبةةاد  تدريسةية هامةة يةةتم اسةتخدامةا يف غةةرف الصةف الةيت يةةتم  يةة        

التقنية يف التعليم ، وهي : الةتعلم النشةط ، التوسةط ، والتعةاون ، والتفاعليةة .  ةالتعلم النشةط        

باسةةتخدام التقنيةةة يتضةةم  تفاعةةل الطالةةب مةة  احملتةةوى مةة  خةةالل التمةةاري  ، والواجبةةا  ،           

، كلب  الطالب واملعلم حلل املشا والنشاةا  اليت تسم  ببناء املعارف . والتوسط هو التفاعل

الةةذي جيمةة  املبةةاد  الثالثةةة املاضةةية ولةةه  أسةةللة ومشةةاركة املعلومةةا  . واملبةةدأو اإلجابةةة عةة  ال

ساس حيث يتم اعلية .  التفاعلية هي املبدأ الالشأن الع م يف التعلم م  خالل التقنية هو التف

ميةةة مةة  خةةالل  بنةةاء الفةةةم واملعر ةةة مةة  خةةالل التفاعةةل بةة  الطةةالا ، واملعلمةة  واملةةوارد التعلي   

تعليم عالي اجلةودة مة     تطوير التقنية .  إدراك أهمية التفاعلية يف غر ة الصف هي الدا   او

 خالل التقنية .

: إن الفةرق بة  اسةتخدام التقنيةة يف التعلةيم       ثالثًا: دما التقنية لجل حتس  تعلم الطةالا 

ل والعمةل اليةومي مة  الةدروس     ودما التقنية يف التعليم هي أن الدما يتضم  االسةتخدام الكامة  

 باستخدام التقنية ،  دما التقنية يعتمد على التقنية يف إيصال الدروس الصفية .

علةى   التقنيةة ، وإمنةا يعتمةد بشةكل أكة       يعتمد  قط علةى تةو ر   دما التقنية ال أنكما 

ل جنةاح  استخدام املعلم الفعةال للتقنيةة لجةل عمليةة تعليميةة أ ضةل ،  ةاملعلم هةو مة  أهةم عوامة           

رئيسًا عند بناء بيلة تعليمية تدما  يةةا   الدما الفعال للتقنية يف التعليم . كمأن دور املعلم يعت 

التقنيةةة ، وتقةةوم علةةى مبةةاد  التحفيةة  وعلةةى كةةون الطالةةب اةةور العمليةةة التعليميةةة .  بةةدون       

نيةة يبقةى   املعلم  الةذي  باسةتطاعتةم دمةا التقنيةة بشةكل  عةال ،  ةإن اسةتخدام الطةالا للتق         

 ادودًا وسطحيًا.

 : املناهج املطورة مربرات دمج التقنية يف 

  تي : يأ ( م را  لدما التقنية تتض   يما112، ص 1292احلس  واملالع  يذكر

أن دما التقنية يف التعليم حيق  العديد استنتاج : ميك  التكنولوجيا كدعم تعليمي -

مةردة يف املقةةرر إىل خةة ة اسوسةة لةةدى الطالةةب ،   مة  الفوائةةد املتمثلةة يف حتويةةل املعلومةةا  ا  

وإعطائةةه الهميةةة القصةةوى ، وكةةذلك تةةو ري الوقةةت واجلةةةد ، وهةةذا بالتةةالي يةةدعم  ةةرص           

االرسةةةمام والتفاعةةةل بةةة   يتسةةةم بالكفةةةاءة والفاعليةةةة ، وييسةةةر  احلصةةةول علةةةى تعلةةةيم متميةةة  

كمدعم للعملية التعليمية . ، والرشطة ، ووسائل التقويم . كما أن الكمبيوتر يعمل الهداف

 تقدمان بشكل آلي . عند احلاجة إليةا إال أرةما ال ن املساعدة واملساردة متو رتا

التشوي  مصاحب لدما التقنية  عنصر اإلجيابي على التحصيل ، واالهاها  : التأثري -

ل الوسائل الةيت  يف التعليم ،  ةي تنأى بالطالب ع  الرتابة املعتادة سابقًا ، حبيث تنقله م  خال
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ختاةةةب مسعةةه وبصةةره إىل عةةامل اسةةوس ، هةةذا احلةةس الةةذي ارعكسةةت آثةةاره علةةى حتصةةيل  

إجيةابي دال علةةى التحصةيل امتةد ليشةةمل     الطالةب ، واهاهاتةه .  للتكنولوجيةا التعليميةةة تةأثري    

 قبةةل املدرسةةة إىل التعلةةيم العةةالي ، وعلةةى تالميةةذ التعلةةيم  مجيةة  املةةواد الدراسةةية مةة  مرحلةةة مةةا 

علةى اهاهةا  التالميةذ اةو      اإجيابية  االن امي والرتبية ا اصة .بل إن للتقنيا  التعليمية تةأثري 

التالميةةذ بدا عيةةة شةةديدة للتعلةةيم هةةذه  التعلةةيم وعلةةى مفةةةوم الةةذا  لةةدى التالميةةذ حيةةث يشةةعر 

يةةد عةم إىل أن يكورةةوا   الدا عيةةة املسةةتمدة مةة  ازديةةاد الثقةةة بةةالنفس ، وتقةةدير الةةذا  ، ممةةا    

 جناحا يف املدرسة. أكثر

ميكةة  القةةول أن دمةةا تقنيةةة احلاسةةب اآللةةي يف املةةنةا الدراسةةي    الةةتعلم مةةدى احليةةاة:-

املسةتوى االجتمةاعي ، او    عة  السة  ، أو   ء بغةض الن ةر  ريساعد على استمرارية الةتعلم عنةد املة   

اةدود ، بةل هةو    الثقايف ، حيث يستطي  املرء أن يتعلم إىل أن ينتةي به العمةر ،  ةالتعلم هنةا ال   

 متمرد على قيود ال م  ، وعوائ  ال روف .

: مةة  دمةةا تقنيةةة احلاسةةب يف التعلةةيم أصةةب  باإلمكةةان        املرورةةة يف ال مةةان واملكةةان  -

مكةان اةدد ،  فةي     تتقيةد بة م  ، أو   احلديث ع  تعلم الطالا مة  خةالل قنةوا  متعةددة ال    

ية ، وضةةم  رطةةاق الوقةةت احملةةدد  السةةاب  كةةان التعلةةيم مقصةةورا داخةةل أروقةةة املبةةاري الدراسةة   

 خارجةا ، صةباحا أو  للتعليم ، أما م  التقنية  بإمكان الطالب أن يتعلم سواء داخل املدرسة أو

 مساء.

أن الرشطة اليت تةالزم دمةا التقنيةة    بميك  القول  االستقاللية واالعتماد على النفس:-

لية ، واالعتمةةاد علةةى الةةنفس .   يف التعلةةيم تولةةد لةةدى الطالةةب مةةةارا  عديةةدة مثةةل : االسةةتقال      

 الطالب يبحث بنفسه ع  املعلوما  داخل الشبكة العنكبوتية ، ويقرر مناسبة املعلوما  مة   

معلمةةه ويتبةةادل معةةةم املعلومةةا  ، ويتشةةارك الةةرأي . بةةل إن     عةةدمةا ، كمةةا يتصةةل بأقرارةةه أو  

تغذيةة الراجعةة   الطالب يستطي  حتديد رقاط الضعف والقةوة لديةه ، وكةذلك احلصةول علةى ال     

 الالزمة له .

لةةدما التقنيةةة يف التعلةةيم أدوار مةمةةة . حيةةث تةة دي إىل ظةةةور    التنا سةةية االقتصةةادية :-

املنتمةةا  وا ةةدما    صةةناعة جديةةدة قوامةةةا املعر ةةة والتطةةور وذلةةك يتةةأرى مةة  خةةالل تةةو ري         

مةة   وائةةد هةةذا تسةةويقةا املسةةتوى احمللةةي إىل املسةةتوى العةةاملي . كةةذلك   التعليميةةة الةةيت يتمةةاوز

الةةدما إخةةراج منةةتا تعليمةةي علةةى مسةةتوى عةةال مةة  الكفةةاءة ، ويتصةةف هةةذا املنةةتا بإتقارةةه            

 للتكنولوجيا ، واستخدامةا يف االقتصاد اجلديد . 

 دور دمج التقنية يف املناهج املطورة :

 (:91، ص 1291املطو  ع  تشري

حر مواصةةفاتةا الفنيةةة  التقنيةةة عةة  بقيةةة خمرتعةةا  احلضةةارة احلديثةةة قمةةرد سةة     متتةةاز ال

 ةرض علةى اإلرسةان     إىلموقفةةا   وقدرتةا على اإلجناز الدقي  والسري  ، بل متتاز أيضةا بسةحر  
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ذهنية تفكريه ومنط حياته ، وعالقاته ، وغايته م  احلياة ، لقد حولت التقنية العةامل   أن يغري

هةةي مقيةةاس كلةةه إىل صةةورتةا ، قعنةةى أرةةةا جعلةةت العةةامل كلةةه يقةةيس رفسةةه بةةةا ، صةةار      

 جعل م  ثقا تةا عنوان حل تنا الراهنة . الشياء كلةا ، وهذا ما

 املدرسةةة كةةي تكةةون مدرسةةة للمسةةتقبل ، البةةد هلةةا أن متتثةةل ملةةا يشةةكل املسةةتقبل اآلن    

وليس غري التقنية م  يفعل ذلك . قعنى أره كي تكون مدارسنا مةدارس للمسةتقبل ، البةد أن    

  يعين أرنةا جمةرد أن رةدخل التقنيةة ركتسةب هةذه الصةفة         ذا التكون مدارس للتقنية ، إال أن ه

، ابتةا ملوقف التقنية م  املستقبلمين  مدارسنا هذه الصفة ، هو استم ع املستقبل ( ، بل أن ما

 غري أي قدرة املدارس على تغيري موقفةا م  احلياة ومتغرياتةا ، وموقف املدرسة ليس شيلا آخر

وةالةةب واختصاصةةي  ،  لرتبويةةة قةةا  يةةةا مةة  مةةنةا ومعلةةم ومةةديرموقةةف من ومتةةةا اإلداريةةة وا

 وحتى أولياء أمور.

عددا م  القضةايا اجلوهريةة املرتبطةة بصةميم دور التقنيةة      ( 92، ص 1291املطو ع وتذكر

، لن مفةومنةا  ا دور وعالقة يكتسبان أهمية خاصةة يف مدرسة املستقبل والعالقة بينةما ، وهم

 ان حتما بالكيفية اليت رريد أن تكةون عليةةا مدرسةة املسةتقبل ، ومةا     وتصوراتنا عنةما سي ثر

يتب  ذلك م  تأثري على مجي  مكورا  املشةرو  الرتبةوي : ةالبةا ومعلمة  ، منةمةا وتقوميةا ،       

 إدارة وإشرا ًا.

يعتمد على تصورا  خاةلةة ،   حيصل يف عالقة التقنية  بالتعلم املدرسي ، كثريا ما إن ما

يلي جمموعةة مة  التصةورا  ا اةلةة كمةا يعرضةةا ع كليمةان (         تعرض  يماولتعرف ذلك رس

والةةردود الةةيت يقةةدمةا ع الصةةاحل ( علةةى هةةذه التصةةورا  السةةتثمار التقنيةةة االسةةتثمار المثةةل يف   

 عملية اإلصالح املدرسي .

 والردود عليةا: التصورا  ا اةلة لعالقة التقنية بالتعليم

 

 

 تقنية بالتعليمالتصورا  ا اةلة لعالقة ال

 

 الردود على التصورا  .

 التصور الول : -9

مدرسة املستقبل ، وستكون  التقنية جوهر

املطلوا لنةضة حقيقية يف تقاليد  سبب التغري

ن ر ع  لبغض ا ،التعليم والتعلم املدرسي

السس الفلسفية أو الن رية ال رتاضاتنا حول 

 الكيفية اليت حتدل بةا عملية التعلم .

 :لى التصور الول الرد ع -9

ليس بالتقنية وحدها حيدل التحول احلقيقي يف 

النموذج الرتبوي ملدرسة املستقبل ، وإمنا يتطلب 

ذلك حدول تغيري جوهري يف ا رتاضا  

الرتبوي  الفلسفية والن رية حول الكيفية اليت 

يتعلم بةا الفرد ، وتوظيف التقنية يف ضوء هذه 

 اال رتاضا  .
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 : التصور الثاري  -1

التقنية يف مدرسة املستقبل هو التدريس  دور

املباشر، أي استخدامةا كأدوا  للتعليم 

بالطريقة رفسةا اليت عمل بةا املعلمون . هذا 

حدال إالدور سيكون حا  ا لتحديث الرتبية و

 التحول يف النموذج الرتبوي .

 : الثاري الرد على التصور-1

 باشرإن استخدام التقنية كأدوا  للتدريس امل

ةا بدال م  أدوا  للتعلم ، يتعلم الطالب مع

وليس منةا( سيكون قاصرًا ع  إحدال تغيري ع

جوهري يف النموذج الرتبوي ، ولذلك ينبغي أن 

تتغري الطرق اليت تستخدم بةا التقنية م  

أدوارها التقليدية ع التقنية كمعلم ( إىل التقنية 

كأدوا  لتعلم رشط وبنيوي ومقصود وأصيل 

 وري ، ويتب  ذلك بالضرورة إعادة الن روتعا

املعلم واملتعلم يف ضوء مضام  هذا الدور  بدور

 اجلديد للتقنية يف مدرسة املستقبل.

 التصور الثالث : - 9 

إعداد املعلم  ملدرسة املستقبل يتطلب تدريبةم 

مقرري  يرك ان  أو قبل ا دمة م  خالل مقرر

لدما  على تدريبةم يف املةارا  الساسية

التقنيا  واحلواسيب اليت تقدم على او 

تكاملي م  مواد التخصة  منفصل وغري

وأساليب التدريس إضا ة إىل دعم هذا التدريب 

بوري عمل وقتيه يف أثناء ا دمة ، يعد هذا 

 التدريب كا يا لدما التقنية يف التعليم .

  : الرد على التصور الثالث - 9

سة املستقبل إعادة تتطلب عملية إعداد املعلم ملدر

مجلة وتفصيال يف براما اإلعداد قبل  الن ر

ا دمة وأثنائةا ، ليس يف جمال تقنية املعلوما  

واالتصال  قط وإمنا  مي  متغرياتةا 

ومكوراتةا قا يف ذلك ةرق التدريس ، وإعادة 

صياغتةا يف ضوء اال رتاضا  املعاصرة حول 

 التعلم .

 الراب  :  التصور-2

م املعلم  أساسيا  دما احلواسيب تعل  ور

والشبكا  سيكورون على استعداد لدما 

 التقنية بفاعلية .

 :الراب   الرد على التصور  – 2

لكي يدما املعلمون التقنية بشكل كامل يف 

التعليم العام ، ينبغي حدول تغيريا  جوهرية يف 

أساليب التدريس واملناها وتن يم الصف ، 

خالل سنوا  وليس  هذه التغريا  حتدل هذهو

شةر، وتتطلب منوًا مةنيًا كبريًا  أسابي  أو

 ودعمًا  نيًا ، وتعليمياً  مستمرًا .

 ا امس : التصور-1

ما  مةارا  احلياة والعمل يف اللفية الثالثة أو

اصطل  عليه قةارا  الثقا ة املعلوماتية هي 

مةارا  تقنية يف دما احلواسيب والشبكا  

احلواسيب والشبكا   مثل مةارا  تشغيل

 :ا امس  الرد على التصور  – 1

براما الثقا ة املعلوماتية للطالا  إن تركي 

ساسية يف دما احلواسيب حول املةارا  ال

رى ، وإهمال مةارا  التقنية الخ واملصادر

أخرى عديدة ومةمة ، ل  يكون كا يا إلعداد 
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ولوحة املفاتي  وحتميل ال اما وتصف  املواق  ... 

إخل هذه هي املةارا  اليت جيب أن ترك  عليةا 

 مدرسة املستقبل .

مثقف معلوماتيًا يعرف متى وكيف حيدد  بةال

 بدائل مشكالته( املعلوماتية، ويطور حاجاتهعأو

 حلوهلا ، ويقوم كفاءة احلل املعلوماتي و عاليته

هلذا ينبغي إعادة تصوراتنا حول مفةوم الثقا ة 

ياة والعمل يف اللفية املعلوماتية ومتطلبا  احل

 الثالثة.

 

 : السادس التصور-1

قمرد وض  احلواسيب والشبكا  يف املدارس 

عامل ، سوف يتحس  التعلم وقاعا  الدراسة وامل

 وكلما توا ر  حواسيب أكثر ،مباشرة

 سيتحق  حتس  أك .

 : السادس الرد على التصور-1

 لكي تدما التقنية بفاعلية يف التعلم املدرسي ،

 جيب أن تكون ج ءًا م  خطة شاملة لتطوير

التعليم . وبعبارة أخرى ، جيب دجمةا بشكل 

كامل يف خطط حتس  املدارس ، وخطط 

املةين ومجي  ا طط  املناها وخطط النمو

الرتبوية اليت توض  بوساةة القيادا  الرتبوية 

، حتقي  عائد تربوي مرض م  التقنية.إن 

كأدوا  ملقابلة  إىل التقنية يتطلب أن ين ر

أن اددها كأهداف  حاجا  جوهرية، ال

 جديدة مع ولة .

 

سب  أن التقنيا  تعد م  أهم الهداف والوسائل االسرتاتيمية ملدرسة  يتض  مما

املستقبل ، وجناح الرتبية يقاس بسرعة استمابتةا وهاوبةا م  املتغريا  االجتماعية 

املستقبل بشكل  لحدال والوقائ  العاملية اووالعامل يعيش يف زم  تتسار   يه خطى ا

االستفادة م  الثورة اهلائلة  ملفت يف مجي  اماال  واعتماد مدرسة املستقبل على تو ري

بدم  املعلم ، والكتاا ، والصف ، وقا يف املعلوما  يتمثل يف املادة وصياغة دور

للتقنيا  دورًا أساسيًا يف عملية التعلم والتعليم  ةد أقل وروعية أجود حبيث يكون 

العملية الرتبوية . وم  جماال  دما التقنيا  احلديثة يف املستقبل مثاًل : املدرسة 

 اإللكرتورية ، التعليم اال رتاضي ، املكتبة اإللكرتورية ، الفصول الذكية .. إخل .

رهم للطلبة تدريبًا ممي ًا و ائقًا بةدف تطوي ميك  لتقنيا  التعليم أن تو ر كما

 اعلية وجدوى ، وهي تتي  للمعلم   مةنيًا . وهكذا تصب  العملية التعليمية أكثر

العوملة وليدة التطورا  السريعة اليت ةرأ  يف  ضبط أداء الطلبة ومراقبتةم ،و تعت 
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 عامل تقنيا  االتصاال  اليت ا  مجيعا على علم بةا ،  قد غدورا قادري  على تسخري

 ال مان واملكان ، وجعل إيصال املعلوما  أكثر إيصال التعليم ع  التقنية لتوسعة رطاق

التقدم  مرورة واستمابة الحتياجا  الطالا ، وتعليم الطلبة كيف يستخدمون م اهر

 التقين ويستفيدون أقصى استفادة منةا  .

سب  أن التقنيا  تعد م  أهم الهداف والوسةائل االسةرتاتيمية ملدرسةة     يتض  مما

 ،، وجنةةاح الرتبيةةة يقةةاس بسةةرعة اسةةتمابتةا وهاوبةةةا مةة  املةةتغريا  االجتماعيةةة املسةةتقبل 

املسةتقبل بشةكل    والعامل يعيش يف زم  تتسار   يه خطى الحدال والوقةائ  العامليةة اةو   

االستفادة م  الثورة اهلائلةة   واعتماد مدرسة املستقبل على تو ري ،ملفت يف مجي  اماال 

بةةدم  املعلةةم ، والكتةةاا ، والصةةف ، وقةةا   وصةةياغة دور ،املةةادةيف املعلومةةا  يتمثةةل يف  

عمليةةة الةةتعلم والتعلةةيم  ةةةد أقةةل وروعيةةة أجةةود حبيةةث يكةةون للتقنيةةا  دورًا أساسةةيًا يف    

العمليةةةة الرتبويةةةة . ومةةة  جمةةةاال  دمةةةا التقنيةةةا  احلديثةةةة يف املسةةةتقبل مةةةثاًل : املدرسةةةة       

 اإللكرتورية ، الفصول الذكية .. إخل .اإللكرتورية ، التعليم اال رتاضي ، املكتبة 

للطلبة تدريبًا ممي ًا و ائقًا بةةدف تطةويرهم    ميك  لتقنيا  التعليم أن تو ر كما

 اعليةةة وجةةدوى ، وهةةي تتةةي  للمعلمةة     مةنيةةًا . وهكةةذا تصةةب  العمليةةة التعليميةةة أكثةةر   

لةةيت ةةةرأ  يف  العوملةةة وليةةدة التطةةورا  السةةريعة ا   ضةةبط أداء الطلبةةة ومةةراقبتةم ،و تعتةة  

 عامل تقنيا  االتصاال  اليت ا  مجيعا على علم بةا ،  قةد غةدورا قةادري  علةى تسةخري     

 ال مان واملكان ، وجعل إيصال املعلومةا  أكثةر   التقنية لتوسعة رطاق إيصال التعليم ع 

التقةدم   مرورة واستمابة الحتياجةا  الطةالا ، وتعلةيم الطلبةة كيةف يسةتخدمون م ةاهر       

 فيدون أقصى استفادة منةا  .التقين ويست

 أهمية التكنولوجيا يف التعليم وتوظيفها يف تطوير التعليم :

يقةةةدم  قةةةط  السةةةري  يف تكنولوجيةةةا املعلومةةةا  واالتصةةةال وتطبيقاتةةةةا ال  إن التطةةةور

للعامل  رصًا جديدة ، ولك  أيضًا اهاهةًا يسةمى " الطرية  السةري  للمعلومةا  " واآلثةار       

عية والرتبوية املرتبطة به ، قةد ية دي إىل تغةريا  كةبرية يف أشةكال      االقتصادية واالجتما

 التحكم واإلبدا  والتعاون واملشاركة واملعر ة وأيضًا يف احلياة اليومية .

وم  أجل االسةتفادة مة  التطةورا  التكنولوجيةة يف جمةال الرتبيةة والتعلةيم ، عقةد          

اسةةةةةةا  التعليميةةةةةةة  م حتةةةةةةت عنةةةةةةوان " السي 9111مةةةةةة مترًا عةةةةةةام   من مةةةةةةة اليورسةةةةةةكو 

 والتكنولوجيا  اجلديدة " راقش عدة مواضي  رئيسية على النحو التالي :
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املوضةةةةو  الول : املتعلمةةةةون مةةةة  حيةةةةث أدوا  التعلةةةةيم ، الدوار اجلديةةةةدة ، وا يةةةةارا    

 اجلديدة للتعلم .

 املوضو  الثاري : املعلمون م  حيث التطبيقا  احلالية للتكنولوجيا  اجلديدة .

 الثالث : التكنولوجيا  م  حيث علوم الكمبيوتر ، والتعليم املرتبط به . املوضو 

املوضةةةو  الرابةةة  : تنةةةاول القضةةةايا االجتماعيةةةة واالقتصةةةادية والثقا يةةةة مةةة  حيةةةث : دور      

تكنولوجيةةةا املعلومةةةا  واالتصةةةال مةةة  أجةةةل الفةةةرص املتكا لةةةة لتطةةةوير املةةةةارا     

 واملعر ة .

 خطةةط التغةةيري     التعليميةةة مةة  حيةةث : تطةةوير   املوضةةو  ا ةةامس : قةةد غطةةى السياسةةا    

 (.12-29م ، ص ص1221واإلسرتاتيميا  م  أجل مناها املستقبل . سكتاوي ع 

ويةةرى الباحةةث أن للتكنولوجيةةا أهميةةة يف التعلةةيم وبتطبيقةةةا هعةةل املن ومةةة التعليميةةة         

توصف بأرةا أضخم تطبية  تكنولةوجي تعليمةي حبةت جيعةل املعلةم واملةتعلم واملنةةاج         

  ري  واحد .

 تقنيات التعليم يف التكيف مع املتغريات احلادثة يف الرتبية : دور

التكنوجلي م  حيث ختطيط وتنفيذ العمليةة التعليميةة ،    مفةوم الرتبية بالتطور تأثر

وحاجةة امتمة  ل ةراد مة هل  ، وااربةة الميةة وغريهةا ؛ لةذا          ومدى مواكبتةا للتطةور 

 تكنولوجيا التعليم : اليت ظةر  ب ةورسوف رستعرض أروا  التعليم 

 التعليم املصغر:   -9

عمليةةةة تةةةدريب الطالةةةب املعلةةةم علةةةى عمليةةةة التةةةدريس ومةاراتةةةه يف إيصةةةال        وهةةةو

آداء الطالةةب ومشةةاهدته الحقةةًا لتوضةةي     املعلومةةا  . وحتةةى تكتمةةل الفائةةدة يةةتم تصةةوير   

 وبيان أدائه ومةاراته ثم تعديلةا وتنميتةا .

 :التعليم امل ما   -1

يبنى التعلةيم املة ما علةى اآلال  ، ويف الوقةت احلاضةر علةى الكمبيةوتر . وحيةث         

 باإلجابةةة علةةى السةة ال والتغذيةةة الراجعةةة أوال مةة  خةةالل التع يةة ، ممةةا     يقةةوم الكمبيةةوتر

 تقان وم  ثم تعديل السلوك للمتعلم .ي دي لإل

 التعليم الذاتي :  -9

، ومة  حة  الطالةب مشةاهدة املةادة       يقوم املعلم يف التعليم الذاتي بتسميل الةدروس 

 املعلم موجةا ومرشدا للطالب . العلمية كل حسب الفروق الفردية له ، ويعت 
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 التدريس : تفريد  -2

يبنى تفريد التدريس على الرزم أو احلقيبة التعليميةة وهةو ر ةام يقةوم علةى مراعةاة       

، ص  1292 ع المة   احتياجا  وميول الطالب واالهتمةام بكةل ةالةب علةى حةده . الضةو      

 (.والشكل التالي يوض  أروا  التعليم التكنولوجية : 91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 وأبنائه الطلبة للحاسب اآللي : الرؤية العامة ملشروع عبداهلل بن عبدالعزيز

تتمثةةل هةةذه الرؤيةةة يف اسةةتيعاا تقنيةةة و م (،1222هةةة ع يوليةةو9219بةةدأ  هةةذه الرؤيةةة عةةام 

قةدرا    صاال  وتوظيفةا واستخدامةا إجيابيًا يف العمليةة التعليميةة وتطةوير   املعلوما  واالت

الةةتعلم  املعلمةة  ، ويف ر ةة  املسةةتوى املعةةريف للطلبةةة ومتكيةةنةم مةة  الوصةةول إىل مصةةادر     

 املباشرة ، واالرتقاء قخرجا  التعليم لتخريا جيل منتا لديه مةارا  عالية .

وأبنائةه الطلبةة للحاسةب     الع ية   بة  عبةد  وتكم  الهداف العامة ملشةرو  عبةداهلل   

 اآللي يف اآلتي:

تنمية مةارا  الطلبةة وإعةدادهم إعةدادًا جيةدًا يتناسةب مة  املتطلبةا  املسةتقبلية ،          -9

 تقنية املعلوما  يف التعليم واالستفادة منةا . دماوذلك ب

ر ةةة  مسةةةتوى قةةةدرا  املعلمةةة  يف توظيةةةف تقنيةةةة املعلومةةةا  يف كا ةةةة الرشةةةطة       -1

 ية .التعليم

إجيةةاد البيلةةة املعلوماتيةةة قحتواهةةا العلمةةي املالئةةم الحتياجةةا  الطلبةةة واملعلمةة  ،     -9

 التعلم املباشرة هلم . وإتاحة مصادر

 حتس  العملية التعليمية لتخريا جيل حيس  االستفادة م  تقنية املعلوما  . -2

 أنواع التعليم التكنولوجية         

 هة (9291ث ع ( أروا  التعليم التكنولوجية ، إعداد الباح 1شكل ع 
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 املساهمة يف إجياد رواة لصناعة تقنية معلوما  متقدمة . -1

 الشةةةاملة بأهميةةةة توظيةةةف تقنيةةةة املعلومةةةا  يف التعلةةةيم ، ورشةةةر تكثيةةةف التوعيةةةة  -1

 املعر ة بتقنية املعلوما  ب  أ راد امتم  .

 للحاسب اآللي : العزيز الفئات الرئيسية املستفيدة من مشروع عبداهلل بن عبد

 الطلبة   -

 املعلمون . -

 أولياء االمور. -

 ذة الكليا  .مديرو املدارس واإلداريون واملشر ون الرتبويون وأسات -

 امل سسا  التعليمية وإدارا  التعليم . مس ولو -

، 1229ةةةالا كليةةا  إعةةداد املعلمةة  وكليةةا  الرتبيةةة .سةةعادة ، السةةرةاوي ع        -

 ( .921ص

والشةةكل التةةالي يوضةة  الفلةةا  املسةةتةد ة مةة  مشةةرو  عبةةداهلل بةة  عبةةدالع ي          

 للحاسب:

 

  

 

 

 

 

  

 

 
 

 ية :مفاهيم نظم تقنية املعلومات التعليم -9

يقوم به املعلم م  عروض  يلعب احلاسب اليوم دورًا كبريًا ومتناميًا يف حتس  ما

عروض وي ما به م  عروض تعليمية ،  بعرض ما أن تعليمية ، حيث ميك  للحاسوا

 متكامال ااحلاسوا اليوم ر ام  تفاعلية ، حيث يعت وسائط متعددة تفاعلية وغري

 للعروض التعليمية .

 عبداهلل بن عبدالعزيز للحاسب مشروعالفئات املستهدفة من 

 
 

 هة(9291هلل ب  عبدالع ي  للحاسب ، إعداد الباحث ع ( يوض  الفلا  املستةد ة م  مشرو  عبدا 9ع شكل 
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يا  الوسائط املتعددة التفاعلية جميام احلاسوا ع  ةري  برإضا ة إىل ق

 تلك العملية التفاعلية .املتكاملة بإدارة 

 Multimediaعملية إرتاج برجميا  الوسائط املتعددة التفاعلية متر

Courseware  . ) املختلفة قراحل عديدة قبل أن ت ةرع بالشكل النةائي الذي رراه

ية املقدمة بواسطة احلاسوا بأرةا تتمت  باستقالل رسيب ع  وتتمي  ال جميا  التعليم

،  تخض  الكتب عادة حيدل عند استخدام الكتب املدرسية  املعلم عكس ما

ميارس  لتحكم املعلم الذي يقوم باالختيار والتعديل واحلذف وإعادة الرتتيب . كما

ى بعض املوضوعا  التلميذ م يدًا م  إعادة الرتتيب واحلذف االختياري والرتكي  عل

مستحيلة  دون غريها عند املراجعة ، ومثل هذه املعاجلا  ا ارجية قد تكون صعبة أو

 (111، ص 1221بالنسبة لل جميا  التعليمية . الفارع

ويورد الباحث تفصياًل ع  أهم تلك الن م التقنية التعليمية ذكرها سلطان 

 يلي : م ( كما 1221ع

 (:  Storage Devicesأواًل : " أجهزة التخزين ) 

خت ي  يرتبط يف عمله بوحدة املعاجلة املرك ية حيث يستقبل  هي أي جةاز  

يقرأ املعلوما  ثم يرسلةا إىل الوحدة ملعاجلتةا ، وهلذا  املعلوما  م  الوحدة ليخ رةا ، أو

خت ي  بأره م  أجة ة التخ ي  ، واإلدخال ،  السبب م  املمك  تصنيف أي جةاز

 (921، ص ع واإلخراج "

 وم  أمثلة أجة ة التخ ي  : 

 القرص الصلب عHard Disk) الصندوق ، وسعته : يوجد داخل

 ، وله سرعة عالية وسعة خت ي  كبرية .كيلوبايت(90222ع

 القرص الضوئي عCD – ROM112( : خت ينه رقميًا ، وسعته ترتاوح ماب  ع- 

 ة  قط.للقراء ميمابيت (، اتوياته رصوص ، ورسوم . وهو 112

 القرص الرقمي متعدد الغراض عDVD:)  الم أبديل لشرةة الفيديو وصفاء يف 

 عرضه . والشكل التالي يوض  منوذج لقرص خت ي  :
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ن أجة ة التخ ي  قليلة التكاليف، وسةلة احلمل و اعلة يف رقل أويرى الباحث 

تفادة م  القراص اتوى تعليمي جذاا حيق  أهداف عليا منشودة ، وميك  االس

لكرتوري وروابط تعليمية إلكرتورية م  إاملدجمة بوضعةا مر   حتتوي على منةا 

 املقررا  التعليمية تكون مرجعية للمعلم واملتعلم .

 ( : Multimedia Technologyثانيًا:  الوسائط املتعددة ) 

أدوا  ترمي  الرسالة إىل الوسائط املتعددة التعليمية على أرةا  ميك  الن ر             

أو مسموعة منطوقة  Textsالتعليمية م  لغة لف ية مكتوبة على هيلة رصوص 

words Spoken  وكذا الرسوما  ا طية Graphics بكا ة أمناةةا م  رسوم

بيارية ولوحا  ختطيطية ورسوم توضيحية وغريها هذا باإلضا ة إىل الرسوم املتحركة 

Animations املتحركة  والصورMotion Pictures  والصور الثابتةStill 

Pictures  192، ص 1221ولقطا  الفيديو .الفارع .) 

 يلي روض  أهم خصائة تكنولوجيا الوسائط املتعددة : و يما

 تعمل على أحدال تفاعل للمتعلم . -9

 ضبط املتعلم يف زم  العرض . -1

 حتقي  اهلدف املراد الوصول له . -9

عناصرها وهي  اإلشارة لذكر ة هدرالوسائط املتعدد خصائة وبعد ذكر

 كالتالي:

 هة (9291(  منوذج لقرص خت ي  ، إعداد الباحث ع  1شكل ع 
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 عناصر الوسائط املتعددة :

          ( Texts ع  وص املكتوبةالنص -9

  ( words Spokenاللغة املنطوقة ع  -1

     ( Graphics ية  عالرسوما  ا ط -9

 ( Still picturesع     الصور الثابتة  -2

 ( Animations الرسوم املتحركة ع -1

 (  Motion Picturesاملتحركة  ع  الصور -1

 ( Virtual Realityع    الواق  الوهمي  -2

الشك  يه أن التعدد يتطلب وجود حد أدرى م  هذه العناصر حتى يقال  ومما

يشرتط وجود مجي  هذه العناصر يف ال راما الواحد،  وسائل متعددة ؛ وعليه  إره ال

د الدرى لعدد  إن احل وهناك م  يرى أره عند وض  شاشة احلاسوا يف االعتبار

يقل ع   مبدأ جيب أال مفةوم أو العناصر الذي ميك  ان يستخدم لعرض حقيقة أو

 .أثن 

 اعلية يف جودة اتواها  وجند أن الوسائط تتض   اعليتةا وتكون أكثر

 نية يف مناهمنا الدراسية. الفارتنشد له رداءا  تطوي  التق وبلوغةا املثالية وهذا ما

 (.م1221ع

املتعددة الساب  اإلشارة  برراما الوسائط ي عرض تفصيلي لعناصرو يما يأت

 :إليةا

 :Textsأواًل: النصوص املكتوبة 

بالتن يم  ( أن الوسائل املتعددة رصوص مكتوبة متتازم1221يذكر الفارع 

 أثناء التعلم والتعليم .دجمةا والتفرد يف السما  االرشادية . وميك  التحكم يف 

 : Spoken wordsطوقة واملسموعة ثاريًا: اللغة املن

تكم  هذه الوسائط يف خمرجا  مسعية ذا  توجيه وإرشاد للطالا وبلوع 

 الهداف .

 ثالثًا: الرسوم ا طية ع اجلرا يك ( :

رسوم منتمة حاسوبيًا تقبل جمموعة م  الشكال والعمدة واللوحا  وال

 .التعديل
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 :Still picturesرابعًا: الصور الثابتة 

حقيقية يف تعدادها ، أصوهلا م  الكتب وامال  ع  ةري  املاس   صور تعت 

 الضوئي.

 : Cartonخامسًا: الرسوم املتحركة 

بنفس السلوا التقليدي ميك  الرسم عليةا وتعديلةا  متثل لقطا   يديو

 وتلوينةا.

 : Virtual Realityسادسًا: الواق  اال رتاضي 

 .بنفس صورة العامل احلقيقي  هظةور

يستةان  تقنيا  ال الوسائط املتعددة اليت أوردها الفاردما ن أويرى الباحث 

بأهميتةا عند دجمةا كركي ة أساسية يف تدريس مناها الرتبية الفنية املطورة ، 

والعمل على تسخريها ب  أيادي املعلم واملتعلم ، إال أرنا جند أن الطري  مازال بعيدًا 

تدريس الرتبية الفنية كورةا  كرة راضمة يف تدريس لتفعيل الواق  اال رتاضي يف 

 الوسائط املتعددة: املقررا  الخرى . والشكل التالي يوض  عناصر

 

      

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

النصوص 

 املكتوبة

اللغة 

 املنطوقة

الرسومات 

 اخلطية

الصور 

 الثابتة
الرسوم 

 املتحركة

الصور 

 املتحركة

الواقع 

 رتاضياالف

 

 هة ( 9291ددة ، إعداد الباحث ع ( عناصر الوسائط املتع 2شكل ع 
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 يف التعليم :لي احلاسب اآل دور

يف امل سسة التعليمية م  ظةور ر ريا  احلاسب ت داد وتتنو  الدوار اليت ي ديةا   

 ،احلاسب ر ريا  التعلم اجلديدة وم  االخرتاعا  اجلديدة يف تكنولوجيا التدريس و

على  املسيطراحلاسب يف أزمنة مضت كان و ،(Toolكأداة عاحلاسب  حيث جند

 م  يوجه للتعليم،ولك  اآلن بعد هذه الصحوة املعلوماتية أصب  املعلم وهوو احتوائه ه

 اسببراما احلأهم وم   .اج املعلوماتي، واق  لإلرتيف قبضة املعلم واملتعلم احلاسب

  اآللي:

 (: Word  Processing Programsبراما الكتابة ع -9

 ممي ا  :وهي رصوص تنسي  ، وحترير، وةباعة وهلا 

 ميك  التغلب مشكال  الكتابة م  خالل هذا ال راما . -

 الكتابة للمعلم واملتعلم . تتمي جوهر -

 ت يد م  الثقة . -

 : بةم  أمثلة براما الكتا

 الشركة املنتمة ال راما

Word Microsoft 

Word Perfect Corel 

 (: Wordوالشكل التالي يوض  برراما احلاسوا الوورد ع  
 

 

 

 هة(9291، إعداد الباحث عاملخصة لكتابة النصوص والتحكم يف إخراجةا MS Word( لل راما املعروف 1شكل ع 
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 ( : Presentation programsع براما العرض  -1

برراما تعليمي كتابي اتواه على هيلة شرائ  تعليمية ، وميك  االستفادة منه 

 .يف أي موقف تعليمي 

 ممي ا  براما العرض :

 السةولة والسرعة يف االرتقال ب  الشرائ  . -

 ميك  إضا ة الصوا  واحلركا  على اتوى العرض. -

 حيمل تشوي  يف عرضه احلركي . -

 أمثلة براما العرض :

 الشركة املنتمة ال راما

Power Point Microsoft 

Keynote Apple 

 

 ( : PowerPointالبوربوينت عوالشكل التالي يوض  برراما احلاسوا 

 

 

 

 

 

 

  هة(9291، إعداد الباحث عائيةذا  االغراض التعليمية والدع املخصة للعروض PowerPoint( لقطة ل راما 1شكل ع



 

 34 

 

 ( : Graphics Programsبراما الرسوم ع  -9

،  Bitmap   ،Vector  ،Quick drawروا  م  الرسوم وهيأهلا ثالثة   

مكاريا  املتو رة يف هذه ال اما تغين ع  القدرا  البشرية وتكون م ودة بأدوا  الرسم واإل

 كاملة .

 ممي ا  براما الرسوم :

 اللوان بكل تفاصيلةا ودرجاتةا . تقدم -

 غنية قواضي  شتى بالرسوم . -

 ميك  م  خالل هذه ال اما التالعب بالرسوم ومعاجلتةا . -

 م  أمثلة هذه ال اما : -

 الشركة املنتمة        ال راما                        

    IIIustrator                  Adobe 

                 Freehand   Macromedia 

 (: Adobe  IIIustratorاحلاسوا الرسوم ع  اوالشكل التالي يوض  بررام

 

 

 

 

 

 هة(9291، إعداد الباحث عاملخصة للرسم، والتصميم، والتلوي  ( Adobe  IIIustrator( لقطة ل راما  92شكل ع
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 :( Video –Editing Programsبراما منتمة الفيديوع  -2

براما تعمل كاستوديوها  إلكرتورية لتسميل ومنتمة ال الم املتحركة اليت 

اليت تبا  يف السواق ،  DVDأو  CD-ROMعلى أقراص  يف ال اما رفسةا ، أو تتوا ر

أويف مواق  عديدة على اإلررترت ، ويستطي  الفرد الواحد أن ينتا بواسطة براما منتمة 

يستطي  إرتاجه كادر كامل م  الفني  الذي  يعملون يف  قد ال ما للفيديو

 االستوديوها  التقليدية لتسميل ومنتمة اال الم املتحركة .

 و :مميزات برامج منتجة الفيدي
دما لقطا   يلمية متحركة أخذ  م  أكثر م  مصدر ع م  شريط  يديو ، م   -

 التلف يون ، أوم  اإلررترت ( 

إضا ة م ثرا  جذابة على الفيلم املتحرك ، مثل العناوي  املكتوبة املتحركة ، أو  -

امل ثرا  الصوتية ، أو رسوم م  براما الرسوم ، أوصور م  براما منتمة الصور ، 

 احل االرتقالية  يما ب  لقطا  الفيلم غري ادودة العدد .أو املر

التحكم يف لقطا  الفيلم املتحرك م  حيث القط  ، النس، ، الرتتيب ، الدما ،  -

 أو املدة ال منية .

،أو CD – ROM ،DVDرس، الفيلم النةائي املنتا على أي رو  م  القراص، سواء  -

 (. 919 –912م، ص ص  1221القرص الصلب يف الكمبيوتر. سلطان ع

 م  أمثلة براما منتمة الفيديو :

 الشركة املنتمة ال راما

Premiere Adobe 

Final Cut pro Apple 

 (: Adobe Premiereوالشكل التالي يوض  برراما احلاسوا منتمة الرسوم ع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .هة(9291د الباحث ع، إعدااملخصة اللتقاط لقطا  الفيديو ، ومنتماتةا ، إخراجةا Adobe Premiere( لقطة ل راما 99شكل ع 
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 :التعليم مواق  التواصل االجتماعي يف بعض توظيف 

واالتصاال  رفسةا  ررترت وتكنولوجيا املعلوما قا ة اإل: لقد  رضت ثمقدمة 

ذ ميك  م  خالهلا إصبحت هي الثقا ة السائدة عامليا ؛ أيف كا ة اماال  و اآلن

اكتساا للدول وامتمعا  و   ترتيبةا يف ضوء حتديد مدى احلكم على مدى التقدم 

ه الثقا ة التكنولوجية وتوظيف أ رادها للمعارف واملةارا  املرتبطة بةذ ،واستخدام

ثري وجية عالية التأمكارا  التكنوللعاملية احلديثة ، اليت تتصف باإلواملعلوماتية ا

ملثقف  واملتعلم  وغريهم م  والفاعلية الهتماما  املستخدم  . ويكاد العديد م  ا

 ررترت .شبكة اإل  راد يف كا ة امتمعا  جيمعون على الدور الفاعل الذي ت ديهال

ت ررترالستخدام شبكة اإل ثري كبريأويالحظ اآلن وجود ت، (991،ص1299الشرروبي ع 

للمتتب   قبال العاملي على توظيف مواق  الويب ، وميك يف التعليم يف ت ايد الطلب واإل

تس أا ، والفيس بوك ، وال يد لكرتوري وم  بينةا : الواتوظيف مواق  التواصل اإل

 ع  توظيفةما يف التعليم :ربذة لي ي لكرتوري. وروض   يمااإل

الواتس آا تطبي  يتم حتميله على اهلواتف املتنقلة  قط، و مل يتم :  الواتس أا

ال يوجد أي رية إلصدار  هرأإصدار أي رسخة منه للحواسيب أو لجة ة التابليت، وكما 

لرسائل مثل هذه النس، يف املستقبل، يستخدم برراما الواتس آا يف التواصل ع  ةري  ا

رسال مقاة   يديو ع  ةريقه، عند حتميل هذا إالقصرية أو املصورة وكما ميك  

ال راما، يطل  على قائمة المساء املوجودة مسبقا يف اهلاتف، و بشكل تلقائي يضيف 

كل م  يستخدم هذا ال راما لقائمة المساء ا اصة بال راما، ويعتمد برراما الواتس 

يف اهلواتف بشكل أساسي، حيث يتوجب وجود اتصال بشبكة  ررترتآا على خدمة اإل

رسال الرسال أو استقباهلا ال يوجد أي تكلفة إررترت لكي يعمل ال راما، و عند اإل

إضا ية يتم اقتطاعةا م  قبل شبكة اهلاتف املنتقل اليت ت ود ا دمة، حيث يتم 

  االشرتاك باحل م احتساا  قط خدمة الررترت، و لتمنب التكلفة اإلضا ية، ميك

 .اليت تقدمةا خمتلف شركا  اهلواتف املتنقلة
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االستفادة منه يف توضي  أي اتوى تطبي  إلكرتوري ميك   : الفيس بوك

م عرض الصور البالغة يف الهمية م  تعليمي أو غريه وهو مرتبط بشبكة إررترت و يه يت

املستخدم  أو الدعائية وهو تطبي  ميك  الدخول عليه ع  ةري  اهلاتف أو جةاز 

 الكمبيوتر .

 

 

 

 

 

 هة (9291(  لقطة ل راما الواتس اإللكرتوري ، إعداد الباحث ع 91شكل ع

 هة (9291( لقطة ل راما الفيس بوك اإللكرتوري ، إعداد الباحث ع 99شكل ع
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ال يةد االلكرتورةي مة  ا ةدما  االلكرتوريةةة      يعتة  (: E-mailال يةد االلكرتورةي : ع  

ل امللفةةا  مةمةةا كةةان روعةةةا   االبةةرز يف عةةامل االررترةةت وهةةي تقنيةةة تعمةةل ارسةةال واسةةتقبا    

 .تعرتف باملكان وال مان ، وخدمة تساهم يف تو ري الوقت واجلةد وسةلة االستخدام وال

ي  يف الرتبيةة  كرتورة الواتس أا والفيس بوك وال يةد اإل  ن توظيفأ  ويرى الباحث

ر بةدا  واالبتكةا  ساعد بةاالةال  الةدائم علةى اإل   يعمليا  التعلم االجتماعي والفنية ينشط 

ىل إومتكة  املةتعلم  مة  االةةال  علةى عةدد كةبري مة  الةروابط واالرتقةال            والتعلم احلةر 

 مواق  وصفحا  الكرتورية يسةتفاد منةةا يف الةتعلم . وهةذه الة اما تسةاعد املعلمة   يمةا        

بيةةنةم وتسةةاعد املعلمةة  يف التواصةةل مةة  املشةةر   الرتبةةوي  وتسةةاعد املعلمةة  يف االةةةال  

 .ةم الدائم م  ةالب

 خصائة ر م تقنية املعلوما  وتوصيفةا :

 م( جمموعة م  ا صائة وهي كالتالي :1292أورد  ت  اهلل ع  

: جند أن بيلة االتصال ب  املتعلم والتقنية املستخدمة يف بيلة تفاعل التفاعلية  -9

 أمناط التعلم (. –التفاعلي  .وجند هذا يف ع الفيديو

ذاتية املتعلم ، وجند هذا يف ع ر ام التعليم : يتحق   يةا االهتمام بالفردية  -1

 الشخصي (.

 –حيتاجه املتعلم ويبحث عنه ، وجند هذا يف ع الرسوما   : كل ماالتنو   -9

 التكوينا  ا طية (.

: تكون من ومة تكاملية يف عرض احملتوى التعليمي ، وجند هذا يف التكاملية  -2

 ع امل مترا  (.

احلصول على معلومة يعرتيةا الغموض عليه  ميك  املتعلم م  : كل ماالكورية  -1

 اإلررترت (. –االتصال باإلررترت ، وجند هذا يف ع ا طوط التلفورية 

واملساعدة  يما يصعب على : تقديم معورة الدعم  إتاحة البدائل وا يارا  -1

 ، وجند هذا يف ع اإلررترت ( .املتعلم

 مناسب للمتعلم . جو مجي  اإلمكارا  الضرورية يف : تو ر اجلودة الشاملة -2

 الثورة املعلوماتية )التقنية ( يف التعليم : أثر

م  خالل استعراض أدبيا  الدراسة واحلث على املستحدثا  التكنولوجية ، 

وتطوي  التقنيا  يف  الدائم لن م تقنية املعلوما  ، ومواكبة حتديا  العصر والتطور
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 لتدريسي ، لذا جيب أن روض  الثرمناهمنا املطورة ، والتغلب على صعوبا  املوقف ا

 الذي سيكون م  ثالل زوايا :

 : جند يف هذه املدرسة االتصال الدائم بامتم  بعد أن تتمرك  مدرسة املستقبل -9

يف كا ة التقنيا  املستخدمة  ،وهلا أرشطة  عالة تض، يف العقل البشري وتعمل 

 على  ت  آ اقه على را ذة العامل التكنولوجي .

ذلك املعلم الذي ينتقل م  معلم يعمل يف م سسته التعليمية كناقل  لفية :معلم ال -1

معلومة اىل معلم يف هيلة جديدة صاحب ثقا ة وصاحب قدرا   كرية عالية 

 التقنية واجلديد التقين يف مدرسة املستقبل . املستوى متسل  خبليط م  ال كار

ا  قيمة ترتبط قدرسة : عندما تكون مناهمنا ذا  معلومتقليدية  مناها غري -9

املستقبل ومعلم اللفية وواق  حقيقي يف امتم  ، وتكون عملية  ةذا يعين ل امًا 

أن تكون يف مفردتةا البحث ع  املعلومة وتوظيفةا يف مكارةا الصحي  ويصب  

 م(.1222التعليم قسمى التمي . سامل ع 

ملتعلم سوف ينتقالن م   ان التعليم وا ويرى الباحث أره عندما يتحق  هذا الثر

اإلملام واملعر ة باملستحدثا  التكنولوجية إىل قمة اإلبدا  التعليمي الذي رنشده وينشده 

 وهو التعليم والتعلم املدما . أصحاا القرار

 معلم الرتبية الفنية :مهارات النظم التقنية اليت حيتاجها 

وم   املعلم للتطوير احلاسوا العمود الفكري هلذه التقنيا  ومنه ينطل  ت يع

 يلي : هذا امال البد أن ينمي املعلم مةاراته يف احلاسوا كما

 بفعالية عالية .  Windowsندوز يالتعامل م  براما و -9

 لنس، امللفا  وحتويلةا. WWWاستعمال خدما   -1

 املشاركة يف امل مترا  والندوا  ا اصة باحلاسوا. -9

 . Javaعلى اإلررترت مثل لغة جا ا  تعلم بعض لغا  احلاسوا املةمة واملوجودة -2

 م  أجل املواد التعليمية. CD-ROMيسمى  عمل واستخدام عنوان ملا -1

 إجياد راتا تعليمي م  استخدام الرسوم واللوان والشكال املختلفة . -1

 املشاركة بالتدريس ع  ةري  االتصاال  ا ارجية . -2

 الدولية.شبكا  اإلررترت الوةنية و إرسال واستقبال ال يد ع  -1

 .Scannerاستخدام املاس  الضوئي  -1

 إعداد دروس  يديو لعرض مادة تعليمية. -92
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استخدام براما الرسوم واالشكال م  اجل اجياد مواد ووسائل تعليمية خمتلفة  -99

 (922 -929، ص ص 1229والصور املتحركة. سعادة ، السرةاوي ع

ى املعلم ان يكون ره يف ظل تقنيا  املعلوما  املتطورة  يمب علأويرى الباحث 

رةا ر م متشعبة وتصب يف مصلحة هو جديد يف عامل التقنية ل صلة بكل ما ذو

 هدا ةا احلقيقية .أالعملية التعليمية ب
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 :مناهج الرتبية الفنية املطورة دمج التقنية بتدريس : الثاني املبحث

برز ل فنية وأهدا ةا وااورها ثم عرضيتناول هذا اجل ء التعريف بالرتبية ال 

 التطبيقا  التقنية قمال تدريسةا على النحو التالي:  

 مفهوم الرتبية الفنية :

( أن الرتبية الفنية تعبري ع  احلياة بكل أبعادها ، وملكة التعبري م1221ويرى عبيد ع 

يف اإلرسان هي احلياة ويتخذ هذا التعبري شتى الشكال وكا ة املستويا  ، إبتداءا م  العمل 

إىل أعلى املةارا  اإلبداعية ، لذا  الرتبية الفنية تقوم برتقية العقول والحاسيس لدى اليدوي 

الطلبة والطالبا  وتدعيم القيم املرتبطة بالذوق العام وتةذيب النفس وحب العمل ، وهي قثابة 

تعديل لسلوك الطالب أو إضا ة سلوك جديد م  خالل قيامه قمارسة رشاط  ين مثل الرسم 

ير والتشكيل وغريها م  جماال  الف  ، كما أرةا جمال خصب للمتعلم لتفريس والتصو

 ةاقاته وتلبية رغباته ع  ةري  ممارسة النشاط الفين م  رسم وتشكيل وات .

جمموعة م  الرشطة التدريسية ، يكتسب املتعلم م  خالل ممارستةا والرتبية الفنية 

عقلي والوجداري واحلسي واحلركي او التقدم أصول الفنون ومعار ةا واليت تد   بنموه ال

واإلبدا  ، وتشمل مجي  اماال  التعبريية كالرسم والنحت وا ط العربي وما إىل ذلك ، 

كما اره يسلك يف مسارها املنةا الرتبوي اإلبداعي لالرتقاء بالكفاءة اإلبداعية والوجدارية 

صرف إىل القدرة اإلبداعية ا القة واإلرتاج واجلمالية ، حتى ينتقل املتعلم م  مرحلة النقل ال

 ( 1م، ص1229عبد احلميد ع الصيل.

هي الرتبية ع  ةري  الف  م  خالل ممارسة الرشطة " ( بأرةا م1221وعر ةا العتوم ع

الفنية املختلفة ، واالستفادة م  جماال  العلوم الخرى اليت تعت  الفنون التشكيلية والعلوم 

 ( 99عص . "ر الرئيسية هلاداملصاالرتبوية م  أهم 

مصطل  م  عنصري  هما ع    ، تربية ( أي أرةا "  :(  بأرةام9111ويعر ةا شوقي ع

تربية م  خالل الف  ، الذي يعد بكل جماالته املختلفة وسائل للرتبية الفنية ، وتستفيد الرتبية 

ية املتنوعة وأمناةةا الفنية م  كل الفنون قدارسةا الفنية املختلفة واهاهاتةا الفكر

 ( 91عص ."التعبريية املتعددة 

لذا تعد الرتبية الفنية م  الدعاما  الساسية لتكامل منو الطالا  كريا واجتماعيًا؛ 

 ةي تثري حياة الطالا ، وتساعدهم على التكيف م  جمتمعةم واستثمار أوقا   راغةم ، 

لطالب أكثر إقباال وأكثر رشاةا على وختلصةم م  آثار التعب واإلجةاد النفسي مما جيعل ا
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التعلم ،  ةي إذن ترعى الطلبة يف النواحي التذوقية واالبتكارية قا تتيحه هلم م   رص الداء 

واملمارسة الفنية املدعمة بالتوجيه الفردي واجلماعي قا جيعل عملية االبتكار يف منو مت ايد 

ة التذوق والنمو يف الداء وصقل موهب باإلحساس الفينومستمر ، وم  مثرة ذلك االرتقاء 

 (.11 م، ص9291ع الشليت  .الفين

 والعتوم، وشوقي . احلميد، ويتف  الباحث م  تعريفا  عبيد ،وعبد

 األهداف الرتبوية للرتبية الفنية :

 ( أن أهداف الرتبية الفنية ميك  حتديدها على النحو التالي:  1229يذكر عبد احلميد ع 

: حيث إرةا تساهم يف العبقرية اجلماعية املشرتكة ، ويف ر رتةا  يةأهداف اجتماع .9

 املشرتكة إىل الطبيعة وتصورها هلا ، ويف العادا  وأمناط احلياة .

: حيث إرةا مكملة للتكوي  املةين ،  تعد الرتبية الفنية ضرورة  أهداف تقنية ومةنية  .1

ي ، م  خالل البصمة اجلمالية اليت للتصني  ليقرتن اإلرتاج التقليدي باملذاق  اجلمال

ترتكةا على املنتما  الصناعية م  خالل القيم الفنية  والتصميما  اإلبداعية اليت 

 تضفي رورقا خاصا على ذلك املنتا 

حيث إن الرتبية الفنية تنطل  م  الرتبية الوجدارية ، لكنةا  أهداف مجالية خاصة :  .9

  اجلمالي املتد   ، وهذا ما مير به املبد  أثناء تتخطاها يف الصعود إىل مرتبة الرور

 مروره بعملية اإلبدا  .

احلميد لألهداف الرتبوية للرتبية الفنية هي المشل للعمل  ويرى الباحث أن ما ذكره عبد

على حتقي  احلس الفين للمتعلم  ويكسبةم خ ا  ومعلوما  وحقائ  تقنية م  خالل 

 االبتكار واملشاركا  الفعالة.

 حماور الرتبية الفنية :

ية اإلبداعية كما ذكرها العطار ميك  إبراز أهم ااور الرتبية الفنية م  الناح

 ( كما يلي :1222ع

: وتعد م  أهم احملاور ، ومتثل رؤية الطالب لألشياء الواقعية وتفصيلةا حبيث  الرؤية الفنية  –9

 لثابت ب  الشياء أو الرؤيا الفنية .تنمي لديه التحكم يف الرسم ، ورؤية املن ور النسيب ا

وهذا احملور مةم لدى الطالا لره يطل  خيال الطالب وإبداعه لدى أي التعبري احلر :  -1

 موضو  يطرح ، ويعتمد هذا  احملور على قوة خطوط الرسم وتعبري اللوان .
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 : وهذا احملور يعلم الطالا أساسيا  التصميم . التصميم واالبتكار -9

أن تنوي  املصادر ذا  العالقة بامال الفين واليت ميك  هلا أن تساهم يف  لثقا ة الفنية :ا -2

توسي  مدارك الطالا  وإكسابةم التعدد الذي م  خالله ميك  هلم أن حيذوا حذو 

 املدارس الفنية اليت ي خر بةا العامل .

ية  نية وتعبري حر ويتف  الباحث م  ما ذكره العطار يف ااور الرتبية الفنية م  رؤ

 وتصميم وابتكار وثقا ة  نية .

                                                                               

 حماور الرتبية الفنية  

 

                 

               

 

 

 

 

 

 

 مميزات العمل الفين:

 ( وهي :م9111 ا  كما تذكر  راج عحيتوي العمل الفين على جمموعة م  املمي

أي أره عندما يتصف العمل الفين باجلمال  معنى ذلك أن هذا العمل حيدل اجلمال :   – 9

 االستمتا  .

  العمل الفين يف الصل عمل متخيل .ا يال :   -1

  ا  ة اجلمالية اليت ال تنسى ، يقصد بةا ا  ة اليت تتصف بالثراء واإلشباا  ة :   -9

 واليت يتم ذكرها على الدوام .

 
الرؤية 
 الفنية

التعبري 
 احلر 

 
 التصميم

 

الثقا ة 
 الفنية

 (م1222ذكرها العطار ع( ااور الرتبية الفنية كما 92شكل ع
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الوظائف الرئيسية لكثري م  العمال الفنية هي مسرحة  : إحدىمسرحة احلقيقة -2

احلقيقة واالرتقاء باملعنى، إذ ينتقي كل عمل م ةرا معينا للوجود ، ويرك  ارتباهنا 

وء عليه بكل قوة ممكنة، وتكون هذه املسرحة أو تركي  االرتباه بواسطة إلقاء الض

 على شيء مع ، أو بواسطة حذف التفاصيل .

(، 919: تعد الصالة والتفرد م  الصفا  اهلامة للعمل الفين الصادق واجليد عصالصالة -1

وميك  إضا ة بعض المور اليت تعت  م  ممي ا  العمل الفين كما يراها الباحث 

 وهي :

ةا إال املشاعر .  الشاعر حيث إن الكثري م  العمال الفنية ال خترجاملشاعر :  -9

 مثال ال يبد  يف قصيدة إن مل تن م قشاعر صادقة .

وهي وجود مجي  العناصر السابقة يف العمل الفين م  خيال ومجال العبقرية :  -1

وخ ة ومسرحة للحقيقة وأصالة ومشاعر ،  العبقري هو م  يستطي  توظيف 

 مجي  املمي ا  السابقة قبل إجنازه لعمل  ين . 

 احلاسب اآللي يف الرتبية الفنية :دمج 

إىل تربية احلواس والتأمل " تسعى الرتبية الفنية م( أن 1292ذكر ال هراري ع

والرتكي  وتنمية الفكر وإصدار آراء لتنمية التذوق الفين ،  قد ال خترج أهداف الرتبية 

النقد الفين، وهي الفنية ع  ثالثة أهداف أساسية : اإلدراك ، والتعبري الفين، والتذوق و

أهداف تعليمية أساسية للرتبية الفنية وتتفر  منةا صياغة أهداف الدروس واملواقف التعليمية 

املختلفة، ويف رفس الوقت ينبغي أن تعد هلا الوسائل التعليمية اليت حتققةا، حيث إن وضوح 

 ( 29عص. "اهلدف هو الساس يف االختيار اجليد للوسيلة التعليمية

اسب اآللي أداة تعليمية يف جمال تدريس الرتبية الفنية لكوره أداة  عالة ويعد احل

، ولدية م  اإلمكارا  ما جيعله م هال ليكون هداف املأمولة يف الرتبية الفنيةلتحقي  ال

 (.19ص م،1221ععلي . وسيلة تعليمية مساعدة لتنمية مةارا  الطالا يف جمال الرتبية الفنية 

على الرتبية الفنية كل معطيا  التقنية ع  مراحل تاري، الرتبية  وقد استثمر القائمون

بالثقا ة املعاصرة، وقد اتض  ذلك بصورة جلية  هالفنية املختلفة، وذلك ر را لطبيعته وارتباة

وواضحة يف  نون ما بعد احلداثة، ملا واكبته م  تطور تقين يف الوسائط املتعددة، وجاء  

دة وخمتلفة تبدأ بالتوثي  للفنون سريعة ال وال واملعتمدة على اإلسةاما  يف مستويا  متعد

 (.م1229عأبو زيد  والداء احلركي داخل سياق ال م  .احلدل الذي ال يقبل التكرار 
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ولقد أصب  احلاسب اآللي قثابة امتداد لقدرا  اإلرسان ، شأره يف ذلك شأن كل آلة 

ا لقدرا  عقلية كالقدرة على التخ ي  ابتكرها يف زم  م  الزمان، حيث يأتي امتداد

والقدرة على اسرتجا  املعلوما  والصور ، وأداة ميك  م  خالهلا إثراء ا يال واإلبدا  حيث 

م  املمك  ختيل الشمرة مثال بألوان غري واقعية كأن تكون ملراء أو زرقاء .. وغريها ، 

 (.م1221عالصيفي  . ةو بذلك يتخطى حدود الواق  

أن الفنان هو مصمم ومنفذ العمل الفين الذي يريد أن هة( "  9212دع ويضيف عاب

برجه بقيم  نية جديدة ، ويبد   يه ليواكب العصر وما  يه م  ابتكارا  تساعده على 

الفنان للحاسب اآللي هو لتبادل احلوار وال كار  دماالنمو والتطور إلجناز أعماله الفنية، و

ة أو يرتاج  عنةا ،  ةو بةذه الداة ميكنه تنفيذ وإخراج م  العمل الفين حبيث يضيف  كر

 . ( 12" عصالعديد م  العمال الفنية

احلاسب اآللي يف الرتبية الفنية أمرا مكمال للوصول بالعمل دما ويرى الباحث أن 

ىل أ ضل صورة ممكنة ، وذلك باستغالل إمكارا  احلاسب اآللي اليت تيسر وتسةل إالفين 

 ملتعلم يف مناها الرتبية الفنية املطورة للوصول للمفاهيم املرادة بأدق تفاصيلةا .على املعلم وا

 احلاسب اآللي يف الرتبية الفنية :دمج ميزات وفوائد 

إن دخول احلاسب اآللي إىل جمال الفنون يثري اجلارب البصري الذي يكون الساس 

اإلرساري ، وذلك حبصول املتلقي ملفردا  الف  عامة ، واجلارب الرتبوي الذي يةتم بالسلوك 

على كم هائل م  ا  ا  البصرية اليت يرتمجةا اىل استمابا  سلوكية ع  ةري  اإلرتاج 

 الفين .

وم  هنا هدر اإلشارة إىل أهمية احلاسب اآللي يف الرتبية الفنية  كما ذكرها كٌل 

( 99، ص 1221، ؛ القباري 91، ص1222براهيم و وزي ، إ؛  11 ص م،1221م  ع م يد ، 

 كما يلي:  

 . يساعد املتعلم  على تنمية قدراتةم اإلبداعية باختالف الفروق الفردية بينةم 

  يسةل وصول املعلم  إىل حلول تشكيلية غري تقليدية م  خالل اإلمكارا  اليت

 يو رها. 

  يسةم يف تأكيد الساليب الفردية للمتعلم  ، وذلك بأن يو ر هلم تعدد اإلحتماال 

 إلرتاج العمل الفين الواحد . 

 . حل بعض املشكال  الفنية أثناء تعليم وتعلم الرتبية الفنية 
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 . إرتاج العمال الفنية يف التصميم والتصوير 

 كوسيلة تعليمية لتنمية اإلبدا  ، ويف حتقي  بعض أهداف الرتبية الفنية .  دجمه 

  يعطي الفرصة للطالب لالرتقاء م  املعلوما  والعمال. 

 . ملل املعر ة واملعلوما  لقصى الرض 

 . ميك  للحاسب أن يرسم ما ترمسه اليد بالفرشاة 

  خت ي  معلوما  وصور ورسوم باحلاسب اآللي واستعادتةا وقت احلاجة ، وقا بدم

 املوقف التعليمي أو الفين .

   م  الرسم والقياس وأدوا  الشغال ومطابقة ا اماتتوا ر يف احلاسب اآللي أدوا  

 خشب ومعادن وورق وغريها .

احلاسب اآللي يف الرتبية الفنية الثر الكبري يف شرح بعض  دماويرى الباحث أن ل

املفاهيم الصعبة وختيلةا بطريقة سةلة والرجو  إليةا عند احلاجة واملساعدة يف حل بعض 

رية واملةارية الفنية . املشكال  الفنية أثناء التعليم والتعلم وتنمية اماال  املعر ية والوجدا

 : والشكل التالي يوض  أهمية االتصال باحلاسب 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 إمكانات احلاسب اآللي يف تعليم الفن :

اإلمكارا  الفنية اليت يستخدمةا الفنان م  خالل احلاسب  م(9111صت م يد ع 

 اآللي يف النقاط التالية :

االتصال 

 التعلم الفعال 
 يتبعه

 اجيابي يف حدوث

 تغري
 املعلوما  عجمال معريف(

 

 

 داري(االهاها  عجمال وج

 

 املةارا  ع جمال مةاري (
االتصال غري 

 الفعال
 ال يتبعه 

 حدوث
 التعلم 

 م(1222ع( الفرق ب  االتصال التعليمي الفعال واالتصال التعليمي غري الفعال يف ضوء معيار حدول التعلم ، عادل السرايا 91شكل ع
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 القيم ا طية :  – 9

 طوط عنصرا مةما جدا يف اللوحة الفنية ، ويساعد احلاسب الفنان يف تعد ا

احلصول على ا طوط بكا ة أشكاهلا وأحمامةا وأةواهلا ، وتنو  مالمسةا وخاماتةا 

 وتكرارها وتغيري أبعادها .

 القيم امللمسية : -1

ذ هلا يعد امللمس أحد العناصر املةمة يف إظةار املفردا  الفنية بالشكل املراد، إ

القدرة على إعطاء أحاسيس متنوعة باختالف أشكاهلا مما يعطي قيمة عالية للعمل الفين ، 

و أوتوجد براما متعددة تو ر للفنان مالمس متنوعة كأروا  متعددة م   ري اللوان 

 البخاخا  أو تأثري اإلسفنا أو املاء أو ال جاج .

 القيم اللورية : -9

لون ،  ةو الذي يساعد على إعطاء البعاد اجلمالية يكاد ال بلو عمل  يًن م  ال

واجلاذبية لي منتا  ين ، وهو م  أكثر العناصر الفنية جذبا للن ر ، ويعت  اللون يف 

احلاسب اآللي م  أكثر اإلمكارا  إبةارا ، حيث إن أر مة احلاسب هلا القدرة على تدريا 

  (12عص .مليون درجة لورية خمتلفة 91اللوان يف أكثر م  

ويتف  الباحث م  دراسة م يد يف اإلمكارا  الفنية اليت يستخدمةا الفنان م  خالل 

احلاسب اآللي يف احلصول على القيم ا طية والقيم امللمسية والقيم اللورية وما حتققه هذه 

القيم م  سرعة توصيل احملتوى قمرد املشاهدة وتكون ذا  استمابا  حرة يف اسقاط 

تخيال  ،  القيم ا طية جندها يف رسوم الكاريكاتري، والقيم امللمسية التصورا  وال

جندها يف عينتةا الطبيعية مثل : الشمار ويف عينتةا الصناعية مثل : القمشة . والقيم اللورية 

 صعالعدوي  صناعية مثل : المساك والورق امللون . جندها يف عينتةا ان كارت ةبيعية او

 (.919-912 م، ص ص 1222

 التقنية يف مناهج الرتبية الفنية املطورة:دمج جماالت 

تعتةة  الرتبيةةة الفنيةةة املةةدخل لتعلةةيم الفنةةون بشةةكل عةةام ؛ حيةةث اعتةة   وزارة الرتبيةةة      

والتعلةةيم أن خيةةار دمةةا التقنيةةة مةة  ا يةةارا  االسةةرتاتيمية الةةيت ال حيةةاد عنةةةا وبنةةاء عليةةه  قةةد  

قةراص املدجمةة ،   لرس بالوسائل املساعدة تقنيًا مثل اأرشأ  مرك  مصادر التعلم لت ويد املدا

 وال جميا  املختلفة ، وغريها. 

باإلضةةا ة إىل أن الرتبيةةة الفنيةةة حبةةد ذاتةةةا  تقةةود قةةاةرة التقةةدم يف متابعةةة التطةةورا        

العاملية ملناها الف  قا حيق   ةم عمية  للةرتال احمللةي ، والعةاملي ، والفة  السةعودي ، وتنميةة        
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متعة إلرتاج وابتكار أعمال  نية جيدة يف تفاعل رشط م  ا  ا  البصرية ، وتنشةيط  شاملة و

دوا ة  اإلهلةام والتعةةبري واملمارسةا  اإلبداعيةة مةة  أجةل اإلثةراء اجلمةةالي للخة ة اإلرسةارية، ممةةا         

يةةةد   إىل تنميةةةة ذاتيةةةة وجمتمعيةةةة شةةةاملة ومسةةةتدامة للفةةةرد وللممتمةةة  يف تواصةةةل وتكامةةةل       

العامل ا ارجي مالحقة بالتطورا  التكنولوجية العاملية قا ميك  مة  الةتعلم   واستمرارية م  

 املستمر وتنمية املةارا  احلياتية.

تقنيا  التعليم يف تدريس الرتبية الفنية تق  على كاهل املعلم،  ةةو الةذي   دما  عملية و

 دمةا  ا مة  خةالل  يستطي  أن يد   بطالبه إىل تفمةري ةاقةاتةم ومةواهبةم الكامنةة بةالتعبري عنةة      

 احلاسوا أو ال جميا  التعليمية . 

ضةةةرورة االهتمةةةام بتطةةةوير بةةةراما إعةةةداد املعلةةةم،     : " إىل   (م1221يشةةةري الكنةةةدري ع 

وحتديثةا لتواكب االهاها  والتطورا  احلديثةة يف ر ةم إعةداد املعلةم واملسةتمدا  العلميةة ،       

 ( 91عص. "على التعلم مدى احلياة  اليت ت كد وجوا إعداد روعية م  املتعلم  متلك القدرة

أن معلم التَّربية الفنَّية أكثر مة  غةريه قةدرة علةى مواجةةة      : " ( إىل م 1221ويشري أم  ع

الحدال والتيارا  اليت هابه احلضارة املسةتحدثة ؛لن مةادة التَّربيةة الفنَّيةة قفةومةةا العصةري       

وال حيةدد اسةتمابة مليةول الطةالا الذاتيةة      ليس جمرد تعبري ع  م اهر البيلة الواقعية  حسب ، 

 إمنا أصبحت دروس الف  تنتقي النو  الذي بل  اجليل الناقد الواعي املنفةت  بأهةداف وةنيةة ،   

 . ( 921" عصكبرية ومقدسا  عليا وم ثل 

على وجوا أن يكون معلم التَّربية الفنَّية كفلا يسةتطي  أن  "  (م1222وي كد العن ي ع

االهاهةا  العلميةة إىل التالميةذ ،وأن ي َكةون الشخصةية العلميةة الفنَّيةة  الةيت         يوصل املفةاهيم  و 

يتحق  معةا أهداف التَّربية الفنَّية يف ضوء املستمدا  على الساحة الفنَّية م  ر ريةا  ومةدارس   

 ( 911عص ."واهاها   تية حديثة 

 سيا  حتس  التعلةيم ، أن التنمية املةنية للمعلم م  أسا: " ( إىل م1222وتذهب املفرح ع

وذلك ملا هلةا مة  أهميةة بالغةة يف تطةوير الداء التدريسةي للمعلةم ، وتطةوير تعلةم مجية  التالميةذ            

 (. 2" . عصللمةارا  الالزمة هلم مما ي دي إىل حتقي  جمتم  التعلم 

( ي كةد علةى ضةرورة تةدريب املعلةم علةى الكفايةا  الةيت         2، ص1222علذا  إن وشةاح  

 دوره بكفاءة عالية تسةم يف حتقي  النتاجا  التعليمية املخطط هلا . متكنه م  أداء

وتدريبةه   إعةداده أن اختيةار معلةم التَّربيةة الفنَّيةة و    : " علةى   هة( 9299وي كد  ال هراري ع

على جارب كبري م  الهمية ؛لن المر يتطلب االستعداد الفطري لدى م  يقوم قةنةة تةدريس   

تضةة  كليةةا  الرتبيةةة وكليةةا  املعلمةة  للمتقةةدم  لقسةةم التَّربيةةة الفنَّيةةة   التَّربيةةة الفنَّية؛ولةةذلك
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اختبةارا  قةةدرا  للتأكةةد مة  أن املتقةةدم هلةةذه الكليةةا  ميتلةك االسةةتعداد الكةةايف واملةةةارا     

 (11. عصالسةةاسيةةة اليت متك  م  التخصة يف مادة التَّربية الفنَّية

براما إعداد معلم التَّربية الفنَّية  أصبحت ويف ظل التطورا  العصرية تطور  مناها و 

م  مساتةا ما يلي :  ااولة ربط مناها التَّربية الفنَّية بالبيلة الدراسةية وامتمة  واحتياجاتةه ،    

حتقيةة  أهةةداف التَّربيةةة الفنَّيةةة مةة  الناحيةةة الفنَّيةةة والسةةلوكية واملةاريةةة واالجتماعيةةة والبيليةةة      

لفرديةة بةة  التالميةةذ مة  حيةةث القةةدرا  ا اصةة وتةةوجيةةم حسةةب    الرتاثيةة ، مراعةةاة الفةةروق ا 

ميوهلم واهاهاتةم الفنَّية يف ضوء املدارس الفنَّية احلديثةة واملعاصةرة ، االهةاه اةو اكتسةاا      

ا  ة التعليمية ،وأثر ذلك على خدمة البيلة وامتم ،وعدم االقتصار علةى اجلارةب الن ةري ،    

العنةةة ي لفنَّيةةةة والعلميةةةة الةةةيت تسةةةام بةةةدورها يف تطةةةوير امتمةةة .  االهتمةةةام برتسةةةي، اجلوارةةةب ا

 ( 912م، ص1222ع

التقنيةةة يف منةةاها الرتبيةةة الفنيةةة املطةةورة مةة  أقةةراص    دمةةا ويةةرى الباحةةث أن جمةةاال   

مدجمةة ، وبرجميةةا  خمتلفةة ، وغريهةةا مل تعةد أمنيةةة قائمةة يتمناهةةا الفةرد أو امتمةة  بةل هةةي       

ةا املعلمون واملشر ون الرتبويةون ، ودمةا التقنيةة يف منةاها الرتبيةة      خطة وةنية شاملة يشرتك  ي

 صالح .الفنية املطورة هو جوهر اإل

 تقنيات التعليم:دمج معوقات 

أثبتت التمارا أن أي م ةر م  م اهر التمديد الرتبوي قا يف ذلك التقنيا  التعليمية  

كةاف ،  لة   يتعةدى المةر يف الغالةب      إذا ما أدخل ضم  الن ام التعليمي دون  متةيد  وإعةداد  

م( 1229الشكل العام دون  عالية يف مضمون العملية التعليمية، ويف هةذا الصةدد يةرى احليلةة ع    

 أن هناك مخسة معوقا  لتنفيذ املستحدثا  التكنولوجية يف املدارس، وهي :

 عدم وضوح املستحدل يف أذهان املعلم . -

 ةارا  واملعر ة اليت حيتاجورةا ملمارسة الدوار اجلديدة.عدم متك  املعلم  م  أروا  امل -

 عدم توا ر املواد التعليمية املطلوبة. -

 تعارض الرتتيبا  التن يمية املوجودة يف املستحدل. -

  قدان الدا عية عند العامل . -
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تقنيةةا  التعلةةيم يف املةةدارس هةةو جةةةل بعةةض    دمةةا م(، أن معوقةةا 1222ويةةرى سةةالمة ع

واملتعلم  بأهميتةةا يف جمةال التعلةيم، إذ يعتقةدون ان التقنيةا  يف جمةال التعلةيم تقتةل         املعلم  

اإلبدا  والتخيل، إذ حتول الطالب إىل جمرد إرسان آلي متل   قط، كما يةرى بعةض الرتبةوي     

ان تقنيا  التعليم حتتاج اىل النفقا  املادية اليت تعت  زائدة ومكلفة   ينةة املدرسةة، وحتتةاج    

ىل العديد م  الدورا  التدريبية للمعلم ، واحلاجة اىل الكوادر الفنية للتةدريب ؛ وهةذا حبةد    ا

 ذاته حيتاج اىل النفقا  املادية ال ائدة.

التعلةةيم يف  حالةةت دون دمةةا تقنيةةا  عةةالوة علةةى تلةةك املعوقةةا  توجةةد معوقةةا  إضةةا ية   

 اماال  الرتبوية وهي كالتالي : 

م ،  املسة ولون  قةد هةاهلوا مسةألة تةدريب املعلمة  علةى اسةتخدام         استعداد وخ ة املعلة    -

التقنيا  ومساعدتةم على تكوي  ا  ا  اجليدة ، وبالتالي االستعداد التام السةتخدام  

 مستحدثا  التقنية على اختال ةا يف الغر ة الصفية .

 والتخطةيط  الوقت ، حيث حيتةاج دمةا التقنيةا  يف التعلةيم إىل وقةت كةبري يف التحضةري         -

وهنةةاك العديةةد مةة  املعلمةة  املةةثقل  باحلصةةة الكةةثرية واجلةةدول الدراسةةي الكةةبري ،   

حبيةةث يصةةعب علةةيةم إعطةةاء ذلةةك القةةدر مةة  الوقةةت للتحضةةري ، كمةةا أرةةةم حباجةةة إىل   

 الوقت ليكتسبوا مةارا  التعامل واالستخدام م  تلك املستمدا  . 

ميكةة  املعلةةم مةة    ، حيةةث إن عةةدم تو رهةةا ، ال  وجةةود املصةةادر واملةةواد املاديةةة املختلفةةة    -

 حتقي  مباد  الدما .

التغيري ، وهو ليس بالمر السةل على أي معلم ، وعند مطالبتنا املعلم بةدما التقنيةا  يف     -

أجةة ة   دماالتعليم ،  نح  رطلب منه  حقيقًة تغيري ةريقة التدريس ، واختالف دوره ، و

 ( 911م، ص1222الغ و ع تاد عليةا .حديثة أخرى غري اليت كان قد اع

التقنيةةا  احلديثةةة يف امةةال  دمةةا  بعةةض املشةةكال  الةةيت حالةةت دون   جنةةد أن كمةةا 

التعليمي ، ومنةا عدم وضوح مفةوم تقنيا  التعليم لدى رسبة ليست بالقليلةة مة  املسةلول  عة      

 الرتبية ، إىل جارب  :  
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راسةا  أن كةثريًا مة  الةدول العربيةة غةري قةادرة        إرتاج املواد وال جميا  ،  قد أثبتت الد  -

 على إرتاج املواد وال اما رغم تو ر القدرة املادية .

تةةدريب املعلمةة  يف جمةةاال  تقنيةةا  التعلةةيم ، حيةةث يشةةري الواقةة  أن غالبيةةة املعلمةة  يف      -

 مدارسنا غةري جمةة ي  التمةية  الةالزم يف جمةال اسةتخدام التقنيةا  التعليميةة احلديثةة .         

 ( 911، ص1221إبراهيم ع

أن م  املسلم به أن كل ما هو جديد يقابل بنو  مة  الةر ض وعةدم القبةول مة  النةاس       و

التقليةةدي  أو مةة  بعةةض اإلدارا  الةةيت تن ةةر إىل التكلفةةة املاليةةة  قةةط علةةى حسةةاا العوائةةد          

مةور  الكبرية احملققة م  إدخةال الةن م اإللكرتوريةة والتقنيةة احلديثةة كبةدائل لكةثري مة  ال        

الةةيت تسةةةل تسةةري العمةةل يف مجيةة  القطاعةةا  عامةةة وخباصةةة يف جوارةةب التعلةةيم ،  ومةة  هةةذه      

 العقبا  اليت يراها : ة

إن مة  أكةة  العوائةة  وأهمةةا عةةدم امةةتالك املعلةم املةةةارة الكا يةةة والالزمةة للتعامةةل مةة        -

ختةدم مادتةه    التقنية الرقمية م  حيث معر ته بطبيعة احلاسةب اآللةي وأهةم الة اما الةيت     

العلمية وكحل  عال هلذه املشكلة جيب على املعلم الةذي يتعامةل مة  التقنيةة الرقميةة أن      

 يعد رفسه إعدادًا كاماًل م  خالل الدورا  التعليمية .

أما املتعلم قد يعرتيه ا وف م  خوض غمار هربة التقنية الرقمية والتعامل م  احلاسةب    -

 بتشميعه وحتفي ه ومساعدته على هاوز خماو ه . اآللي ، وهنا يأتي دور املعلم

أيضا عدم تو ر البيلة املناسبة لتوظيف التقنية الرقمية ويتم ذلك مة  خةالل تةو ري أحةدل       -

 الجة ة يف معامل مناسبة وتو ري ال اما اليت ختدم املادة العلمية .

ب حتديةد مي اريةة   ضعف املخصصا  املالية اليت ختدم مراك  البحةث والتطةوير  الواجة     -

 مستقلة وكا ية ملثل هذه املراك  .

إهمةةال وقلةةة الةةدورا  املقدمةةة يف اجلوارةةب التقنيةةة يف كةةثري مةة  التخصصةةا   حةةري            -

بةةاملراك  املتخصصةةة الرتكيةة  علةةى المةةور املسةةتحدثة لكةةل قطةةا  قةةا بةةدم ةبيعتةةه    

 وكذلك إحلاق املوظف  بدورا  متتالية بةذه املراك  .
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تقنيا  التعليم  رض اسلوا مع  يف التدريس ، معوقا  دما حث أيضا أن م  ويرى البا

وكثرة االعمال االدارية املنوةة  باملعلم ؛ وكذلك عةدم وجةود التمةارس احلقيقةي املتعةادل بة        

الطالا ، وع وف املعلم ع  إعداد ذاته تقنيا ، وهو واق  يعيشه غالبية معلمي ومشةريف الرتبيةة   

 .( 22، ص9219الشاعر ع التعليم العام الفنية يف مدارس

 :  ادمج التقنيات يف تعليم الرتبية الفنية , وظيفتها , تطبيقاته

"مةة  خةةالل التةةأثر املتبةةادل بةة  العلةةم والفةة  رسةةتخلة أثةةر ذلةةك علةةى الرتبيةةة الفنيةةة            

العلةةم الكةةثري مةة  الوسةةائط وا امةةا  والدوا  احلديثةةة الةةيت  موتطبيقاتةةةا املعاصةةرة  قةةد قةةد

دجمةةه الفنةةان ومعلمةةو الرتبيةةة الفنيةةة إال أن أبةةرز مةةا قدمتةةه التكنولوجيةةا احلديثةةة و      دجمةةةا 

بشةةكل كةةبري أدى إىل ظةةةور العديةةد مةة  احللةةول التشةةكيلية مةة  قبةةل أال وهةةو احلاسةةوا أو      

الكمبيوتر ، ولقد تنبأ الكثري م  العلماء قا سيحدثه الكمبيوتر م  أثر إجيابي كبري على 

عليميةةة بوجةةه عةةام وعلةةى الرتبيةةة الفنيةةة علةةى وجةةه ا صةةوص ،  الفنةةان باسةةتطاعته    العمليةةة الت

مثةةةل الشةةةكال املرسةةةومة ، تطويةةة  الكمبيةةةوتر يف إجيةةةاد الكةةةثري مةةة  احللةةةول التشةةةكيلية  

 (. 99:  9219، بأسلوا ممي  ال يلس تفرد الفنان وخصوصيته " ع عابد : واللوان

جمةةال الفةة  التشةةكيلي ، وارتةةاد جمالةةه   ( أن الكمبيةةوتر دخةةل م9111عوتةةذكر إمةةام 

الكثري م  الفنار  ، بل لقد بلةس المةر أن تكورةت مجاعةا   نيةة بةه يف كةل مة  أمريكةا ،          

اليابةةان ، النمسةةا ، أملاريةةا ، هولنةةدا ، وبلميكةةا ، ورحبةةت قاعةةا  العةةرض واملتةةاحف بعةةرض    

ء الفنةار  الةذي  تعةاملوا    اإلرتاج الفين لعمال  نية أبدعت م  خالل الكمبيوتر ، وبرز  أمسةا 

معه ،  ةم على سبيل املثال الفنارة ع ليليان شوارت  ( والفنارة ع بربرا رسيم ( وكل م  الفنةار   

ع جون بريسون ، كينيت روالرد، جورج ريس ، هةواردوي  ، رةام جوربةك ، ومةاركودير( ورغةم      

ط جديد إال أن املالحظ أن هذه الكثرة م  الفنار  الذي  تعاملوا م  الكمبيوتر كأداة ووسي

العمال الناهة ت كد على تنةو  االهاهةا  والسةاليب وإن دل علةى شةيء  إمنةا يةدل علةى أن         

أعمةاال  نيةة ذا     كأداة ال يلغي اجلارب اإلرسةاري املبتكةر لشخصةية الفنةان، بةل بةرج      دجمه 

 (999أساليب متنوعة . عص
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"  " software graphicالة اما الفنيةة   ويتي  احلاسب اآللةي للرتبيةة الفنيةة مة  خةالل "     

أشةةكااًل مةة  ةةةرق الةةتفكري ، حتقةة  التعلةةيم البصةةري واحلسةةي والتخيلةةي ، كمةةا تسةةاعد         

، ويةتم بتنمية قدرة  compositionالطالا على أداء عمليا  عديدة منةا الرتكيب والتكوي 

خةةالل مةةا  الطةةالا علةةى تقةةديم تكوينةةا  جديةةدة أوصةةيس غةةري مسةةبوقة  يف جمةةال الفةة  مةة      

يتم تدريسه، وت ةر رواهه م  خالل التعليم كأن يبنوا موضوعا   نية جديةدة ،   دراسته وما

أو يعيدوا ترتيب عناصر شيء ما  كإعادة تكوي  عمل  ين ، أويعيةدوا بنةاءه أوكتابةة رةة ،     

 ( . 91:  9211يتيحه احلاسب اآللي م  خالل ال اما الفنية وأدواتةا املتاحة ع القباري  وهذا ما

( " أن ا ةةدما  املتعةةددة الةةيت يقةةدمةا احلاسةةب اآللةةي يف      هةةة9219عويةةذكر الشةةاعر  

تكةةاد حتصةةى  أينمةةا وقةة   بصةةررا وأينمةةا حللنةةا جنةةد احلاسةةب اآللةةي يقةةدم خدماتةةه    حياتنةةا ال

الالمتناهيةةة ملةة  حولةةه  أصةةب  هةةو العصةةب الرئيسةةي هلةةا ، وهةةو املقيةةاس الفعلةةي لتقةةدم المةةم      

حتى على مستوى ال راد وامل سسا   مة  ال يةتق  مةةارا  احلاسةب اآللةي       وتأخرها ، كذلك

 .(99عصيعد أميا ، وامل سسة اليت ال توظف احلاسب اآللي تعت  تقليدية متأخرة ع  الركب "

 ( أن م  أهم براما احلاسب اآللي املتخصصة بالرسم هي :هة9219عوتذكر  ودة 

ثر ال اما شيوعًا وذلك لرةه يةأتي ضةم  بةراما     ( :  يعد م  أك paintبرراما الرسام  ع  -9

النوا ذ " الو يندوز " اليت تةأتي العةادة مثبتةة مة  كةل جةةاز حاسةب ، ويعتة  مة  الة اما           

 السابقة ؛ وذلك بسبب ضعف وقلة الدوا  املرا قة وا يارا  .

 ( : corel drewبرراما كورل درو ع   -1

 وإمكاريا  عالية م  الرسم .ميتاز  بإمكارية التعامل م  النصوص   -

إمكارية عمل مشاري  صغرية مثل : غالف كتةاا أو جملةة ، صةفحا  التقةويم ،       -

 البطاقا  ، الشعارا  ، اإلعالرا  ..... اخل .

 االستعارة يف التصميم بصور أو رصوص خارجية .  -

عةددة  يضم أدوا  كثرية  م  القالم و ري الرسم واللوان وا طوط وخيارا  مت  -

 م  التأثريا  وا لفيا  واللوان .
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(  : مة  أشةةر الة اما احلاسةوبية وأكثرهةا       Adobe photoshopبررةاما  وتوشةوا ع     -9

سةةواًء علةةى صةةعيد التةةدريب والتعلةةيم أو اسةةتخدام ال ةةراد وذلةةك ملةةا ميتةةاز  بةةه مةة     دجمةةًا 

 ورتائا ممتازة يف اإلرتاج ، وم  ممي اته أيضا : دماسةولة يف ال

 يساعد على معاجلة الصور . -

إرتاج التصاميم باالستعارة بصور أو تصةاميم خارجيةة سةواء عة  ةرية  اإلررترةت أو        -

 املاسحة الضوئية أو الكامريا الرقمية أو امللفا  املخ رة .

إمكارية إرتاج وتصميم تطبيقا  خمتلفةة مثةل أغلفةة الكتةب وامةال  واجلرائةد         -

 واإلعالرا  ....... اخل .

 يو ر جمموعة م  املرشحا  اليت تضفي م ثرا  مجيلة على التصاميم .  -

 ميك  الرسم بواسطة الفأرة أو القلم الضوئي ، واستخدام النصوص .  -

ميكةة  حتويةةل التصةةميم إىل رسةةوما  مائيةةة أو خشةةبية أو  زيتيةةة أو حتةةى بةةالفحم      -

 وذلك بفضل امل ثرا  املوجودة عليه .

 ا  م  الصور يف تصميم واحد .إمكارية دما الرسوم -

 
 

  

                                         

 

                 

                                 

 الرسام                             كورول درو                        وتوشوا               
 

 

 

 

 

 

 

برامج الرسم  أشهر

 يف احلاسب

 هة(9219براما الرسم يف احلاسب اآللي ،  وده عأشةر ( 91شكل ع
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( أن مجية  الن ريةا  حةول أهميةة احلاسةب ، سةوًاء        Wendy: 1221وي كد وينةدي ع  

اليت تنادي بتكامل التقنية م  املنةا الدراسي لجل  ةم أ ضل ، والةيت تشةري إىل أن اسةتخدام    

احلاسب قد مس  للمسةتخدم بالتعةديل والتنقةي  والتخة ي  ؛ ممةا جعةل منةه أداة لالسةتخدام يف         

ديم احملتةوى الرقمةي لتع ية  املةنةا الفةين      التعليم البصر ي، مجيعةا صحيحة بشةرط أن يةتم تقة   

 اإلعةداد  بةراما  تكةون  أن بةد  والولةيس أن ي سةتبدل ليحةل مكةان الطةرق التقليديةة الفنيةة .        

 . سلًفا اددة بأهداف موجةة والتدريب

  :التعليم تقنيا  جمال يف والتدريب اإلعداد أهداف أهم وم 

 ) 229 ص  :م 1222 ،  فةار وال ، 221ص : م1221 ع إبةراهيم  مة   كةل  يوضحةا كما

 :  التالية النقاط يف

والعملية  العلمية بالسس العالقة ذا  ، وا  ا  واملةارا  باملعارف املتدرب  ت ويد  -

 يف خمتلف ، والتقنيا  الوسائل م  وحديثة تقليدية مناذج ودما وإعداد باختيار ا اصة

 التعليمية املوضوعا 

خمتلف  يف املقررة التعليمية املناها وتالءم تراعي اليت تعليميةال التقنيا  وإرتاج إعداد -

 . املتاحة واإلمكارا  تتناسب اليت ، التعليمية املراحل

وذلك  ؛ املتدرب  لدى واالبتكارية اإلبداعية االهاها  تقوية أو خل ، على العمل -

دما تطوير  أو ، راحية م  التعليمية التقنيا  يف مستحدثة مناذج تصميم على لتشميعةم

 . أخرى راحية م  معرو ة تقنيا 

 . وأرواعه وأدواته التقويم وسائل شتى على التعليم تقنيا  جمال يف املعلم  تدريب -

 التدريبية ال اما ةري  ع  وذلك ، التعليم تقنيا  جمال يف جديد كل مالح ة -

 . والتمديدية املستمرة التكميلية

التطبيقية  جماالته وله علًما كورةا حيث م  واالتصال يمالتعل تقنيا  على التعرف -

 . والتعلم التعليم عملييت يف املختلفة

 . والتعلم التعليم عملييت يف اآللي احلاسب دما وأمناط بأساليب اإلملام -

بالشبكا   ارتباةه خالل م  متمي  معلوما  كمصدر اآللي احلاسب م  االستفادة -

 . والعاملية احمللية

 . التعليمية ال جميا  وتطوير ، وتقويم ، اختيار على لقدرةا -

 . التخصة مادة تدريس يف اآللي احلاسبدما   على القدرة -

 . التخصة مادة يف تعليمية برجميا  إعداد يف املشاركة على القدرة -
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ويتف  الباحث م  ما ذكرته  وده وما ذكره إبراهيم والفار . وأن لدما التقنيا  يف 

ا الرتبية املطورة تطوير للعملية التعليمية ويكون املتعلم  يةا م  متل  للمعلومة وحا ظ هلا مناه

إىل ااور وباحث م  خالل املشاركة م  أقراره ، حيث جند ان دما التقنية يساهم يف حل 

 مشكلة سوء ا ط عند بعض املعلم  ، وت ود التالميذ خب ا  حية ، مثمرة .

 التعليم : تقنيات جمال يف املعلم تأهيل أهمية

 جلمي  املةين التدريب عملية يف كبري بشكل اإلسةام التعليم تقنيا  مال ميك 

 غري أخرى قطاعا  يف البشرية الكوادر تدريب يف بل ، واإلدارية الفنية الكوادر التعليمية

 التالية، النقاط يف املعلم  وتأهيل إعداد يف التعليم تقنيا  جمال أهمية التعليم وتتض  قطا 

 ،م1222ع وعيادا  ( 911م،ص 9111ع يوسف( 91م، ص1222رده كدوك عما أو حسب وذلك

 (  كما يلي:111ص

 . اللف ية ع  واالبتعاد ، املعلم وقت بتو ري تقوم -

يف  صعوبة جيدون الذي  املعلم  م  خاصة ، للمعلم بالنسبة التدريس عملية تيسري -

 . ةويلة ملدة والكالم الشرح

مثل   امردة املفاهيم م  خاصة ، شرحه املعلم على يصعب ما تشرح احلديثة التقنيا  -

 .توضي  البعد الثالث م  الشكل

 جيد قمةود االحتفاظ سبيل يف الوقت م  الكثري ختتصر حيث ، املعلم جةد ترشيد -

 . غري مبتذل

صياغتةا  وكيفية ، فالهدا على التعرف يف كبري بشكل املتدرب  املعلم  تساعد -

 . مستوياتةا وحتديد

تصميًما  الدراسية املواد تصميم بكيفية الهداف تلك ربط يف املتدرب  املعلم  تساعد -

 . دقيًقا

 . املادة بأهداف القياس أدوا  ربط على املتدرب  املعلم  تساعد -

   اعلية أكثر البهلط تدريسه وجعل كفاءته ر   إىل  ست دي توظيفةا املعلم أحس  إذا -

 اهتماماتةم رصد خالل م  بطلبتةم املتعلقة املعلوما  تلخية يف املعلم  تساعد -

  وميوهلم

املشكال   وحل اإلداري التخطيط جمال يف وعديدة جديدة خب ا  املعلم  ت ود -

 . املدرسي بالسياق املتعلقة
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 الطلبة بشأن والتباحث المور أولياء م  التواصل يف املعلم  تساعد -

ويرى الباحث أن م  االهمية القصوى تأهيل املعلم يف جمال تقنيا  التعليم لرةا مطلب  

رئيس للحد م  معوقا  دما التقنية ك راما وزارة الرتبية والتعليم املقدم للقيادا  الرتبوية 

(  access( ، وبرراما اإلكسس ع  wordم  خالل شركة ارتل وهو حيوي براما : الوورد ع 

( وبرراما اإلكسل  publisher( ، وبرراما الببلشرع  powerpointوبرراما البوربوينت ع 

 .  (excelع

ثناء التحاقه بةا وميك  ملعلمي ومشريف منةا الباحث أ ومثل هذه ال اما استفاد 

 يف تدريس مناها الرتبية الفنية املطورة .  الرتبية الفنية االستفادة منةا

 احلديثة : التعليمية للتقنياتالرتبية الفنية  دمج معلم أهمية

 املعلم للتقنيا  احلديثة يف التدريس  يما يلي : دما تتحق  أهمية 

 . وميوهلم وقدراتةم واستعداداتةم تتناسب تعليمية خب ا  الطالا ت ويد -

 هذه م  االستفادة أجل م  الطالب ذه  يف ثباًتا أكثر وجعله التعليم أثر إبقاء -

 . واحلياتية العلمية التعليمية املواقف يف  ا  وتوظيفةاا 

 واحلياتية. الدراسية املشكال  هاه ، وتركي ه ارتباهةم وجذا الطالا اهتمام إثارة -

العقلي  النشاط ومةارا  ، املعر ية واملةارا  ، التعلم مةارا  الطالا اكتساا -

 . الذاتي التعلم ومةارا  ، االجتماعي والتفاعل

 . التعليمية املواقف خالل وترابطةا ، وا  ا  ، ال كار تسلسل يف املساعدة -

 . التعليمية العملية يف اإلجيابي ودوره ، الذاتي ورشاةه ، الطالب  اعلية زيادة  -

املعلوما   لتقصي املناسب املناخ وتةيلة املتعلم، لدى والدا عية احلماس إثارة -

 . املعلوما  على صولاحل يف الدقة وحتري الصحيحة،

وسائط  استخدام على التدريب يف االستمرار أجل م  الكا ية الفرص الطالب من  -

 . بأول أوال تعلمه بنتيمة يت ود كما ، التعليم وتقنيا 

 . أ كارهم وترتيب ، ملحوظاتةم وتسميل ، أوقاتةم تن يم يف الطالا مساعدة  -

ويتف  الباحث م  ماذكره مصطفى . عملًيا تطبيًقا املعلوما  تطبي  على الرتكي  -

لهمية استثمار املعلم لتقنيا  التعليم ؛ وبالتالي ميك  ملعلمي الرتبية الفنية حتقي  

 (.11م، ص1221مصطفى عتلك االستثمارا  يف تدريس مناها الرتبية الفنية املطورة .
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 ملعلم الرتبية الفنية :   الالزمة التعليم تقنيات مهارات

( جمموعة م  املةارا  اليت جيب أن 19م ، ص1229ع وسرايا سامل م  كل أورد

 يتقنةا معلم الرتبية الفنية منةا: 

 . املعريف امال يف املةارا  -

 . التصميم جمال يف املةارا  -

 .االختيار جمال يف املةارا  -

 . اإلرتاج جمال يف املةارا  -

 . االستخدام جمال يف املةارا  -

 . والصيارة احلفظ جمال يف املةارا  -

 . التعليمي املوقف إدارة جمال يف املةارا  -

 . التقويم جمال يف املةارا  -

 ينبغي أن اليت ، املةارا  م  بعًضا( 919، صم1222ع الفتالوي سةيلة تضم  كما

 اآلتي: النحو على وذلك تقنيا  التعليم يف الداء إتقان م شرا  تشكل واليت  املعلم يتقنةا

 . التعليمية للمةام واملناسبة اجليدة املعلوما  مصادر اختيار -

اإلبدا   وتشمي  ، والناقد العلمي التفكري مةارا  لتنمية التقنيا  مصادر استعمال -

 . اإللكرتوري والتعلم التعليم وتسةيل

يف  الستخدامةا للتخطيط التعليمية امل سسا  يف املتو رة التقنيا  مصادر حتديد -

 .سالتدري

التحصيل  يف دورهم وتفعيل ، الطلبة مشكال  حل لدعم التقنيا  مصادر تطبي  -

 . أقصاه إىل واإلجناز

م   والتعلم التعليم دما بةدف ، الصفية املمارسا  م  التقنيا  مصادر لدما التخطيط -

 . الرمسية اجلةا  م  املعتمدة التقنيا  معايري

 سد أجل م  ، املناسب التقييم حتتوي نوعةمت تقنية تدريسية اسرتاتيميا  تنفيذ -

 . للطلبة احلاجا  املتنوعة

وأكادميية  ، تقنية خ ا  لتو ري التقنيا  مصادر إىل الوصول م  الطلبة متك  -

 .متخصصة
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 . املتنوعة التقنية مصادر باستخدام الذاتي التقييم أدوا  تطبي  يف الطلبة إرشاد -

 أهميتةا يرى اليت التعليم، تقنيا  مةارا  ا م بعًض (112م، ص1222ع سامل ويضيف

 : وهي ، معلم لي والزمة رئيسة واعتبارها

 . املفرد التعليم اسرتاتيميا  بتصميم املرتبطة الدائية املةارا  -

 . الدولية املعلوما  شبكة باستخدام املرتبطة الدائية املةارا  -

 . تم ام خدمة قمال املرتبطة الدائية املةارا  -

ويتف  الباحث م  ما أورده سامل وسرايا يف جمموعة املةارا  اليت جيب أن يتقنةا معلم 

 الرتبية الفنية لكي يستفاد منةا يف تدريس مناها الرتبية الفنية املطورة .

 التعليمية : املنظومة يف التعليم تقنيات دمج جناح عوامل

م   والهم ، سابًقا عرضةا   عديدة  وائد ، التعليمية املن ومة يف التعليم تقنيا  لدما

 لقد  واستمرارها الدما  اعلية لضمان التعليمية، املن ومة ضم  دجمةا جناح عوامل تو ر ذلك

 التالية : النقاط يف الدما جناح عوامل( 929م، ص1222ع الغ و إميان حدد 

 . العليا اإلدارا  م  الفعال الدعم -

 احلاسب تقنيا  استخدام دماب التعليمية البيلة متصمي يف احل  املعلم إعطاء -

 . اآللي

 . مدرسة كل يف اآللي احلاسب جمال يف متخصة معلم تو ري -

 . وأخرًيا أوال املعلم بتدريب االهتمام -

 . التطوير عملية يف والطالا اآلباء مشاركة -

 . اآللي احلاسب تقنيا  دمال مستمرة تدريبية براما استحدال -

 . التقنيا بدما  املنةاج تدريس لتن يم الكا ي  والوقت احلرية املعلم  إعطاء -

 عمليا  الدما يف الشرو  قبل التعليمية املن ومة التعليم ضم  تقنيا  دماولتحقي  

 جيب حتقي  اآلتي : 

 يف العليا والدراسا  البكالوريوس مستوى على التعليم تقنيا  براما صياغة إعادة -

 . امال يف والتطبيقية الن رية ضوء التحوال 

 . التعليم يف التقنية لدما املدى ةويلة خطة وض  -
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والتقنية  البشرية التحتية البنية دعم خالل م  وإداراتةا التعليم تقنيا  أقسام دعم -

 .واملعلوماتية

 إعداد املعلم . كليا  خصوًصا اجلامعا  يف التدريس هيلة لعضاء املةين التطور دعم -

 براما ومناها تطوير يف الخرى الرتبوية اماال  م  ليساهم التعليم تقنيا  جمال دعم -

 . السعودية العربية اململكة يف التعليم

 با دما   قط ليس تعين السعودية اجلامعا  يف التعليم لتقنيا  مراك  تأسيس -

 االستشارا   بتقديم التقليدية وإمنا

مل جناح دما التقنية يف مناها الرتبية الفنية املطورة معر ة ويرى الباحث أن م  عوا       

ارا  املعلم  واملشر   الرتبوي  قفةوم الدما قبل تطبيقه، ومعر ة أن دما التقنية ينمي املة

 الدائية لديةم عند تطبيقه. 
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 ثانيًا : الدراسات السابقة :

قةة قفةاهيم الدراسةة، والةيت     يتناول هذا اجلة ء عرضةًا لةبعض الدراسةا  السةابقة املتعل     

اسةةتطا  الباحةةث احلصةةول عليةةةا مةة  خةةالل مراجعةةة الرسةةائل اجلامعيةةة، والةةدوريا  العربيةةة       

والجنبيةةة، وشةةبكة اإلررترةةت، واملكتبةةة العربيةةة الرقميةةة، وقواعةةد البيارةةا  العامليةةة، وقةةد   

 عرضةا بتسلسل زمين م  القدم إىل الحدل و   التي:  

يف  بعنوان : استخدام احلاسةب اآللةي كةأداة   دراسة ، ( Olsn ،2000أجرى أولس  ع

حيةث تنةةاول:   هةد ت إىل اسةتخدام احلاسةب اآللةي يف تةدريس مقةرر التصةميم       الفنةون اجلميلةة،  

املفةةاهيم الساسةةية للتصةةميم وا امةةا  ثنائيةةة البعاد،واسةةتخدام ا ةةط واللةةوان ، وا ةةدا        

ال، و  إجةةراء هربةةة علةةى جممةةوعت  هريبيةةة    البصةةري عالفةةراع( والقةةيم الفنيةةة ، والشةةك   

( ةالبًا يدرسون 22وضابطة و   النةا التمرييب ،   اختيارهم بطريقة عشوائية وبلس عددهم ع

وقد أظةر  رتةائا الدراسةة وجةود    حتصيليًا.  ًامادة التصميم الفين، واستخدمت الدراسة اختبار

يةة والضةةابطة ولصةةاحل امموعةةة التمريبيةةة   ةروق ذا  داللةةة احصةةائية بةة  اممةةوعت  التمريب 

كما أظةر  أهمية استخدام احلاسب اآللي يف  صول الرتبيةة الفنيةة، حيةث إرةه يعة ز العمليةة       

 التعليمية.

 تعلي  الباحث على هذه الدراسة :

اختلفت هذه الدراسة مة  الدراسةة احلاليةة كورةةا دراسةة اتبعةت املةنةا التمةرييب الةيت          

باحلاسةةب اآللةةي ، بينمةةا اتبعةةت الدراسةةة املةةنةا الوصةةفي ، وكةةذلك        وّضةةحت أثةةر التةةدريس  

اختلفةةت يف العينةةة الةةيت   التطبيةة  عليةةةا ولكنةةةا تشةةابةت مةة  الدراسةةة احلاليةةة يف كورةةةا        

احلاسةةب اآللةةي يف تةةدريس موضةةو  بالرتبيةةة الفنيةةة، ممةةا ي كةةد إمكاريةةة دمةةا       دمةةا تناولةةت

 وحتديد العوامل الدا عة لالستخدام.  تقنيا  التعليم واستخدام تقنية املعلوما 

إعداد برراما تدرييب ملعلم  بعنوان :( ، 1222دراسة مرسي  ، رشوى عبدالرمل  ع ويف 

الةيت هةد ت   الرتبية الفنية على استخدام ر م الكمبيوترلتدريس الرسم باملرحلة االبتدائية ، 

بتدائية و   ر رية الن م لت ويده قةارة إىل إعداد برراما تدرييب ملعلم الرتبية الفنية باملرحلة اال

التدريس بالكمبيوتر يف جمال الرسم ، كما هد ت اىل إمناء التفكري املتشعب لةدى التلميةذ   

مةة  خةةالل ت ويةةده بعناصةةر الفةة  التشةةكيلي وتقنياتةةه بواسةةطة الكمبيةةوتر .وقةةد مشةةل جمتمةة    

(  92حمةةم عينةةة الدراسةةة ع  الدراسةةة معلمةةي وتالميةةذ املةةدارس االبتدائيةةة قحا  ةةة قنةةا، بلةةس     

( تلميةةذا مةة  مةةدارس املرحلةةة االبتدائيةةة  مسةةتخدما املةةنةا التمةةرييب واملةةنةا          12معلمةة  و ع 

الوصفي ، ومتثلت أدوا  الدراسة يف استمارة تقييم ذاتي للمعلم ، واستمارة تقييم للتعرف على 
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للموارةب املعر يةةة   مةدى  صةةالحية ال رةاما الكمبيةةوتري لتةدريس الرسةةم ، واسةتمارة حتصةةيل    

للمعلم ، واستمارة تقييم لألعمال الفنية ملدرسي املرحلة االبتدائية والتالميذ . وخلصت الدراسة 

يف متوسةط درجةا  التحصةيل لصةاحل      2،29اىل وجود  روق ذا  داللة إحصائية عنةد مسةتوى    

املعد ملعلم الرتبيةة   االختبار البعدي للممموعة التمريبية اليت درست م  خالل ال راما التدرييب

الفنية و   ر رية الن م لت ويده قةارة التةدريس بةالكمبيوتر يف جمةال الرتبيةة الفنيةة . ووجةود       

تشةةري إىل ثةةراء التعةةبريا  الفنيةةة لتلميةةذ املرحلةةة   2،29 ةةروق ذا  داللةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى  

 درست بالطريقة التقليدية.االبتدائية للممموعة اليت درست بالكمبيوتر مقاررة بامموعة اليت 

 تعلي  الباحث على هذه الدراسة :

اختلفت هذه الدراسة م  الدراسة احلالية كورةا دراسة اتبعت املنةا التمرييب  واملةنةا  

الوصفي اليت وّضحت أثر التدريس بةالكمبيوتر ولكنةةا تشةابةت يف جة ء منةةا بةالتطبي  علةى        

دمت اسةةتمارة التقيةةيم الةةذاتي للمعلةةم ،  واسةةتمارة   املعلمةة  بةةاختالف أداة التطبيةة  الةةيت اسةةتخ  

حتصيل اجلوارب املعر يةة للمعلةم بينمةا اتبعةت الدراسةة احلاليةة املةنةا الوصةفي ، وتشةابةت مة            

احلاسةةب اآللةةي يف تةةدريس موضةةو  بالرتبيةةة الفنيةةة، ممةةا  دمةةا الدراسةةة احلاليةةة كورةةةا تناولةةت 

نية املعلومةا  وحتديةد الصةعوبا  الةيت تواجةه      ي كد إمكارية دما تقنيا  التعليم واستخدام تق

 دما التقنية وتتشابه م  اجل ء الثاري م  الدراسة.  

وضة  خطةط تةدريس     دراسةة بعنةوان :  ،(  1229كما أجرى  الثقة ، عةدران حسة  ع   

بةةدف  تةدريس   ، ( باستخدام احلاسب اآللي  DBAEمقرتحة يف الرتبية الفنية و قا لن رية ع 

( ويعةين  DBAEفنية باسةتخدام تقنيةة احلاسةب اآللةي، ةبقةا لالهةاه التن يمةي ع       مادة الرتبية ال

مشةةرو  الرتبيةةة الفنيةةة املعر يةةة الةةذي يةةن م امةةاال  الربعةةة :التَّةةذوق اجلمةةالي، وتةةاري، الفةة ،    

والنَّقةةد الفةةين، واإلرتةةاج الفين،كأسةةاس للرتبيةةة الفنيةةة ،واسةةتخدام عةةدة برجميةةا  هلةةا عالقةةة    

ة الستخدامةا يف احلاسب اآللي. واتبعةت  الدَّراسةة املةنةا التمةرييب ،حيةث ةبقةت       بالرتبية الفني

علةةى ةةةالا املرحلةةة املتوسةةطة  قدينةةة مكةةة املكرمةةة ، وكارةةت املعاجلةةة التمريبيةةة تصةةميم     

دمةةا  أسةةطوارة مدجمةةة للوحةةدا  التدريسةةية النموذجيةةة املقرتحةةة . وأظةةةر  رتةةائا الدراسةةة أن    

الرتبيةةة الفنيةةة أصةةب  ضةةرورة حتميةةة، ،ويتةةي  احلاسةةب اآللةةي للمعلةةم   احلاسةةب اآللةةي يف جمةةال 

 رصةةا عديةةدة للتمريةةب وأسةةاليب التعلةةيم ، ويعةةد  اسةةتخدام احلاسةةب اآللةةي يف حتقيةة  أركةةان  

الن ريةةة املعر يةةة تقةةدما علميةةا وتقنيةةا ،واإلعةةداد اجليةةد للوحةةدا  الدراسةةية يف الرتبيةةة الفنيةةة       

، ويعد م  اماال  املتقدمة علميا وتقنيةا لتفعيةل دور   (DBAE)لتحقي  أركان لن رية املعريف 

الرتبية الفنية كأساس للمعر ة ،وأن الرتكي  علةى جوارةب االهةاه التن يمةي يف الرتبيةة الفنيةة       

 الربعة ي دي إىل رةو  مة  التكامةل املعةريف والفةين والثقةايف يف جوارةب تةدريس  الرتبيةة الفنيةة،          
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الرتبية الفنية إىل تطوير قدرا  املتعلم  قا ي هلةةم إلدراك وتقةدير    يةدف االهاه التن يمي يف

 الف  ،يرتك  تدريس  االهاه التن يمي يف الرتبية الفنية على وض  املنةا بطريقة متسلسلة .

 تعلي  الباحث على هذه الدراسة :

الةةيت  واختلفةةت هةةذه الدراسةةة مةة  الدراسةةة احلاليةةة كورةةةا دراسةةة اتبعةةت املةةنةا التمةةرييب    

تقنية احلاسب اآللي بينما اتبعت الدراسة املنةا الوصفي ، وكذلك  دماوّضحت أثر التدريس ب

دمةا  اختلفت بالعينة اليت   التطبي  عليةا ولكنةا تشابةت م  الدراسة احلالية كورةا تناولةت  

م احلاسةةب اآللةةي يف تةةدريس موضةةو  بالرتبيةةة الفنيةةة، ممةةا ي كةةد إمكاريةةة دمةةا تقنيةةا  التعلةةي 

ويتي  احلاسب اآللي للمعلم  رصةا عديةدة    .لدماتقنية املعلوما  وحتديد العوامل الدا عة ل دماو

دمةةا للتمريةةب وأسةةاليب التعلةةيم ورقةةا أضةةا ت ب عةةدًا للدراسةةة احلاليةةة حيةةث أكةةد  علةةى أن       

 احلاسب اآللي يف حتقي  أركان الن رية املعر ية تقدما علميا وتقنيًا.

اعةداد بررةاما كمبيةوتري     دراسةة بعنةوان :   ،(1221امةدع  كذلك أجرى علةي ،ايةةاا   

هةد ت إىل   متعدد الوسائل الثراء اللوحة ال خر ية لطالا كلية الرتبيةة الفنيةة وقيةاس اثةره ،    

إعداد برراما حاسوبي متعدد الوسائط إلثراء بنائية التشكيل يف اللوحة ال خر يةة لةدى ةةالا    

سة على عينة عشوائية م  ةةالا الفرقةة ا امسةة مة      كلية الرتبية الفنية ، حيث أجريت الدرا

( ةالبةةًا، واسةةتخدمت الدراسةةة املةةنةا شةةبه     12كليةةة الرتبيةةة الفنيةةة  امعةةة حلةةوان وعةةددهمع    

التمرييب ،  وكارت أداة الدراسة عبارة ع  استمارة حتكيم قام الباحث بإعدادها ، وأظةر  

ل الفنية البعدية ع  العمال الفنيةة القبليةة   النتائا وجود حتس  واض  يف أداء الطالا يف العما

 ، مما ي كد إثراء ال راما املعد لألعمال ال خر ية للطالا.

 تعلي  الباحث على هذه الدراسة :

واختلفةةت هةةذه الدراسةةة مةة  الدراسةةة احلاليةةة كورةةةا دراسةةة اتبعةةت املةةنةا التمةةرييب الةةيت     

بينمةا اتبعةت الدراسةة املةنةا     الوسةائط  بررةاما حاسةوبي متعةدد    وّضحت أثر التدريس باسةتخدام  

الوصفي ، وكذلك اختلفت بالعينة اليت   التطبي  عليةا ولكنةا تشابةت م  الدراسة احلالية 

احلاسةب اآللةي يف تةدريس موضةو  بالرتبيةة الفنيةة، ممةا ي كةد إمكاريةة          دمةا   كورةا تناولت 

 والصعوبا .  دما لدا عة للتقنية املعلوما  وحتديد العوامل ادما دما تقنيا  التعليم و

جمةاال  اسةتخدام احلاسةب     دراسةة بعنةوان:  (،1229جرى الشاعر، عبةداهلل مشةرف ع  وأ

هةد ت إىل تعةرف اإلجيابيةا      اآللي يف قسم الرتبية الفنيةة بكليةة املعلمة  قكةة املكرمةة ،     

املقدمة يف احلاسب اآللي واإلةال  على ال اما اجلرا يكية ذا  الصلة باملواد دما الناهة م  

الرتبية الفنية ، و  تطبي  الدراسة على جمموعة مة  اهليلةة التعليميةة يف قسةم الرتبيةة الفنيةة يف       
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كلية املعلم  بكل م  مكة املكرمةة والطةائف وجةدة، وقةد اتبة  الباحةث املةنةا الوصةفي ،         

ه تةةأثري وتكورةةت أداة الدراسةةة مةة  االسةةتبيان .وقةةد أظةةةر  رتةةائا الدراسةةة أن احلاسةةب اآللةةي لةة 

يفةت  جمةااًل جديةدًا    دجمةه   كبري على النواحي اإلدارية والتعليمية يف جمةال الرتبيةة الفنيةة، وأن    

يتي  العديد م  احللول للصور الواحدة تفتقر إليةةا  دجمه بعيدًا ع  الساليب التقليدية كما أن 

يتمةةاوا بسةةةولة مةة   الوسةةائل احلاليةةة، وأن التةةدريب واملمارسةةة للةة اما الفنيةةة تتةةي  أداء مغةةاير  

  كر املستخدم. 

 تعلي  الباحث على هذه الدراسة :

تشابةت الدراسة احلالية م  هةذه الدراسةة يف املةنةا  املتّبة  باإلضةا ة إىل أرةةا هةد ت إىل        

التقنيةا  يف تةدريس الرتبيةة الفنيةة ؛ وبالتةالي تشةابةت مة  الدراسةة         دمةا  حتديد اإلجيابيةا  مة    

 باختالف العينة اليت   التطبي  عليةا. احلالية يف هذا اجلارب 

 دراسةةة بعنةةوان : ( ،  1222كمةةا أجةةرى كةةل مةة  ةوالبةةة امةةد ، واجليةة اوي عةةامرع       

أثراستخدام احلاسب اآللي كأداة يف اكتساا ةالا الصف ا ةامس ملفةةوم اللةون يف مةادة     

د ت إىل التعةرف  هة  دراسةة شةبه هريبيةة    وهةي  الرتبية الفنية ومقاررتةا م  الطريقة التقليديةة ، 

احلاسب اآللي كأداة يف اكتساا ةالا الصف ا امس االبتدائي ملفةوم اللةون   دما  على أثر

( 21وقةد تكورةت عينةة الدراسةة مة  ع     يف مادة الرتبيةة الفنيةة ومقاررتةةا مة  الطريقةة التقليديةة،       

تبةار اكتسةاا   ةالبًا وةالبة ، واتبعت الدراسة املنةا التمرييب، واسةتخدم يف هةذه الدراسةة اخ   

وقد أظةر  رتائا  مشت  م  أهداف املادة التعليمية لقياس مدى اكتساا الطالا ملفةوم اللون.

الدراسة وجود  روق ذا  داللة إحصائية ب  امموعت  التمريبية والضابطة  اكتساا ةالا 

دريس ولصةاحل  الصف ا امس اإلبتدائي ملفةوم اللون يف مادة الرتبية الفنية يع ى إىل ةريقةة التة  

 ةريقة احلاسب اآللي.

  تعلي  الباحث على هذه الدراسة:

واختلفت هذه الدراسة م  الدراسة احلالية كورةةا دراسةة اتبعةت املةنةا التمةرييب الةيت       

وّضحت أثر التةدريس باحلاسةب اآللةي الكتسةاا مفةاهيم اللةون ؛ بينمةا اتبعةت الدراسةة املةنةا           

   التطبيةة  عليةةةا ، ولكنةةةا تشةةابةت مةة  الدراسةةة  الوصةةفي ، وكةةذلك اختلفةةت بالعينةةة الةةيت

احلاسب اآللي يف تدريس موضو  بالرتبية الفنية، ممةا ي كةد علةى    دما احلالية كورةا تناولت 

مة    دماتقنية املعلوما  وحتديةد العوامةل الدا عةة للة     دما وائد وإمكارية دما تقنيا  التعليم و

 خالل رتائا هذه الدراسة التمريبية. 

أثةر تةدريس بررةاما مقةرتح للةوعي       ، بعنةوان: م ( 1222راسة ياس  ، ثناء امد ع دويف 

الغذائي يف وحدة التغذية باسةتخدام احلاسةب اآللةي علةى حتصةيل الطالبةا  يف مقةرر الحيةاء         
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 دماوالةيت هةد ت إىل التعةرف علةى أثةةر    للصةف الول ثةاروي قةدارس مدينةة مكةة املكرمةةة ،      

تنميةةة الطالقةةة الفنيةةة التشةةكيلية لةةدي الطةةالا الةةذي  يدرسةةون  الكمبيةةوتر كوسةةيلة وأداة يف 

مقةةرر التصةةميم الساسةةي ذو البعةةدي   يف كليةةة الفنةةون اجلميلةةة والتطبيقيةةة، واقتصةةر جمتمةة    

الدراسة على ةالا السنة الوىل الذي  يدرسون هذا املقرر خالل الفصل الدراسةي الثةاري للعةام    

ةالبةًا   11نةون اجلميلةة والتطبيقيةة والةذي تكةون مة        م  يف كليةة الف 1222/ 1229الكةادميي  

ع  وةالبة ، ولتحقي  ذلةك ارتةمةت الدراسةة املةنةا التمةرييب. ُةبتة  اختبةار الطالقةة التشةكيلية         

تطبيقةةًا قبليةةًا للمممةةوعت  التمريبيةةة والضةةابطة. البةةدء يف التمربةةة وذلةةك بةةأن     قبلةةي ، بعةةدي (

 ما كمبيوتر مقرتح لتنمية الطالقة الفنيةة التشةكيلية  درست امموعة التمريبية م  خالل بررا

، بينما درست امموعة الضةابطة بالطريقةة التقليديةة . ُةبتة  اختبةار      م  إعداد وتصميم الباحث

الطالقة التشكيلية ع رفةس االختبةار القبلةي (. وقةد أظةةر  رتةائا الدراسةة : عةدم وجةود  ةروق           

متوسةطا  درجةا  ةلبةة امموعةة التمريبيةة "الةيت       بة    2021ذا  داللة إحصةائية عنةد مسةتوى    

تدرس باستخدام الكمبيوتر" وامموعة الضابطة " اليت تدرس بالطريقةة التقليديةة" يف مقيةاس    

تقدير الطالقة التشكيلية قبل تطبية  ال رةاما املقةرتح . وجةود  ةروق ذا  داللةة إحصةائية عنةد         

الضةةةابطة يف مقيةةةاس تقةةةدير الطالقةةةة  بةةة  متوسةةةطا  درجةةةا  ةلبةةةة امموعةةةة   2021مسةةةتوى 

التشكيلية قبل تطبية  ال رةاما وبعةد تطبية  ال رةاما املقةرتح لصةاحل التطبية  البعةدي . وجةود           

ب  متوسطا  درجا  ةلبة امموعةة التمريبيةة يف    2021 روق ذا  داللة إحصائية عند مستوى 

يةة  ال رةاما املقةةرتح لصةةاحل  مقيةاس تقةةدير الطالقةةة التشةكيلية قبةةل تطبيةة  ال رةاما وبعةةد تطب   

ب  متوسطا  درجةا  ةلبةة    2021التطبي  البعدي. وجود  روق ذا  داللة إحصائية عند مستوى 

امموعةةة التمريبيةةة وامموعةةة الضةةابطة يف مقيةةاس تقةةدير الطالقةةة التشةةكيلية بعةةد تطبيةة        

يت توصلت إليةا الدراسةة  ال راما املقرتح لصاحل ةلبة امموعة التمريبية . وم  خالل النتائا ال

تقدم الباحث بعدد م  التوصيا  اليت ترك   حول االسةتفادة مة  رتةائا البحةول الةيت أجريةت       

ملعر ةةة أثةةر اسةةتخدام املسةةتحدثا  التكنولوجيةةة يف تةةدريس الفنةةون والتصةةميم ، والعمةةل علةةى      

الفلةةةة  اسةةةتخدام ال رةةةاما التعليمةةةي املقةةةرتح  وذلةةةك لطةةةالا مقةةةرر التصةةةميم الساسةةةي ، وهةةةم

 املستةد ة يف تلك الدراسة.

 تعلي  الباحث على هذه الدراسة :

واختلفت هذه الدراسة م  الدراسة احلالية كورةةا دراسةة اتبعةت املةنةا التمةرييب الةيت       

املستحدثا  التكنلوجية وتقنية املعلوما   واحلاسةب اآللةي يف تةدريس املنةاها     دما وّضحت أثر 

لدراسة املنةا الوصفي ، وكذلك اختلفةت بالعينةة الةيت   التطبية      للرتبية الفنية، بينما اتبعت ا

الكمبيوتر كوسيلة وأداة يف دما عليةا ، ولكنةا تشابةت م  الدراسة احلالية كورةا تناولت 
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تقنيةةة  دمةةاتنميةةة الطالقةةة الفنيةةة التشةةكيلية ؛ ممةةا ي كةةد إمكاريةةة دمةةا تقنيةةا  التعلةةيم و        

 .  لدمال املعلوما  وحتديد العوامل الدا عة

مةدى وعةي معلةم الرتبيةة الفنيةة       بعنةوان:  ( ، 1221ويف دراسة أم  ، جمدي امةودع  

وقد هد ت إىل التعرف على مدى ، قستحدثا  تكنولوجيا التعليم واهاهةم او استخدامةا 

وعي معلم الرتبية الفنية باملرحلة اإلعدادية قستحدثا  تكنولوجيا التعلةيم وبة  اهةاهةم اةو     

دامةا، وأظةر  رتائا الدراسة أن هناك تدن يف املستوى العام يف وعي معلم الرتبيةة الفنيةة   استخ

باملرحلة اإلعدادية قستحدثا  تكنولوجيا التعلةيم وأن املعلمة  ذوي ا ة ة القةل هةم الكثةر       

 لتكنولوجيا التعليم يف التدريس .دجمًا 

   تعلي  الباحث على هذه الدراسة :

احلاليةةةة مةةة  هةةةذه الدراسةةةة يف املنةميةةةة الةةةيت اتبعتةةةةا وهةةةي املةةةنةا    تشةةةابةت الدراسةةةة

الوصفي، كذلك تناولت الدراسة مدى وعي معلم الرتبية الفنية باملرحلة اإلعدادية قسةتحدثا   

تكنولوجيا التعليم ، وقياس االهاه حتوها وأثر ا  ة على االسةتخدام ؛ وبالتةالي تشةابةت مة      

للتقنيةةة و الصةةعوبا  الةةيت    دمايت حاولةةت التعةةرف علةةى درجةةة الةة    أهةةداف الدراسةةة احلاليةةة الةة   

 تواجةةا. 

أثراسةةةتخدام اسةةةرتاتيمية  بعنةةةوان :،م (1221مال ع، سةةةحركويف دراسةةةة عبةةةداحلي 

احلاسةةب اآللةةي يف تةةدريس مقةةرر التشةةكيل بةةا ط العربةةي علةةى تنميةةة القةةدرة االبتكاريةةة       

 اليت امعة أم القرى قكة املكرمة ،  والتحصيل الدراسي لدى ةالبا  قسم الرتبية الفنية 

اسرتاتيمية احلاسب اآللي يف تةدريس مقةرر التشةكيل بةا ط     دما التعرف على أثر  هد ت إىل

العربي على تنمية القةدرة االبتكاريةة والتحصةيل الدراسةي لةدى ةالبةا  قسةم الرتبيةة الفنيةة  ،          

، وقةد بلةس   ا  قسم الرتبيةة الفنيةة  مجي  ةالب وأشار  الباحثة إىل أن  جمتم  الدراسة تكون م 

( ةالبةةة 91( ةالبةةة وزعةة  علةةى جممةةوعت  هريبيةةة وضةةابطة  بواقةة  ع 91عةةدد عينةةة الدراسةةة ع 

لكل جمموعة . وقد اعتمد  الدراسة على املنةا شبه التمرييب ، كمةا أعةد  الباحثةة أداتة      

يف وجةود  ةروق ذا  داللةة     اختبار حتصيلي ، وأداة لقياس املنتا الفين. وتةتلخة رتةائا الدراسةة   

إحصائية ب  متوسط درجا  امموعت  التمريبية والضابطة يف كل م  : التحصيل الدراسي 

البعةةدي للوحةةدة الدراسةةية ، ويف التحصةةيل البعةةدي لعناصةةر التصةةميم ، ويف التحصةةيل البعةةدي    

االبتكاريةة تعة ى    للمةارا  الدائية التقنية ، والتحصيل البعدي للمارب الوظيفي ، ويف القةدرة 

بررةةةاما رسةةةم وتلةةةوي  ، ومعاجلةةةة الصةةةور   دمةةةاإىل اسةةةرتاتيمية التةةةدريس باحلاسةةةب اآللةةةي ، و

 لفوتوشوا املستخدم يف الدراسة.با
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 تعلي  الباحث على هذه الدراسة :

واختلفةت هةذه الدراسةة مة  الدراسةة احلاليةة يف كورةةا دراسةة اتبعةت املةنةا التمةرييب            

اتيمية احلاسب االلي يف تدريس مقرر التشكيل با ط العربةي علةى   اسرت دمااليت وّضحت أثر

تنمية القدرة االبتكارية والتحصيل الدراسةي ، بينمةا اتبعةت الدراسةة املةنةا الوصةفي وكةذلك        

اختلفت بالعينة اليت   التطبي  عليةةا ، ولكنةةا تشةابةت مة  الدراسةة احلاليةة كورةةا تناولةت         

مية  مةارة التشكيل با ط العربةي ؛  ممةا ي كةد إمكاريةة     احلاسب كوسيلة وأداة يف تندما 

دمةةا تقنيةةا  التعلةةيم واسةةتخدام تقنيةةة احلاسةةب يف تةةدريس الرتبيةةة الفنيةةة مةة  خةةالل النتةةائا            

االجيابية اليت كشفت عنةا هذه الدراسة التمريبية على التحصةيل والةتفكري االبتكةاري ممةا     

 التقنية. دما ي ع ز 

 اعليةة أمنةوذج للتةدريب    دراسةة بعنةوان :   ، هةة ( 9211امل عوأجرى احلربي ، سةةيل سة  

اإللكرتورةةي إلكسةةاا معلمةةي ومعلمةةا  الرتبيةةة الفنيةةة الكفايةةا  الالزمةةة يف ضةةوء االهةةاه    

دراسةةة هةةد ت إىل معر ةةة دوراملعلةةم واملعلمةةة املةةأمول يف ظةةل التغةةيريا     ، D.B.A.Eالتن يمةةي 

( ، وحتديد DBEAوحتديدًا تبين االهاه التن يمي عواالهاها  احلديثة ملنةا الرتبية الفنية ، 

( ، وتصةةميم DBEAمةةدى حاجةةة املعلمةة  واملعلمةةا  الكتسةةاا كفايةةا  االهةةاه التن يمةةي ع   

أمنةةوذج للتةةدريب اإللكرتورةةي ع اإلررترةةت ، لتلبيةةة تلةةك االحتياجةةا  التدريبيةةة وتةةدريب معلمةةي   

(. DBEAمة يف ضوء االهةاه التن يمةي ع  ومعلما  الرتبية الفنية على اكتساا الكفايا  الالز

واتب  الباحث املنةا التمرييب ، وتصةميم امموعةة الواحةدة ذا  االختبةاري  القبلةي والبعةدي ،       

وتكون جمتم  الدراسة م  مجي  معلمي ومعلما  الرتبية الفنيةة ، وحةدد  عينةة الدراسةة يف ع     

لم ومعلمة الرتبية الفنية هم حباجةة إىل  ( متدربًا م  اجلنس  . وقد خلصت الدراسة إىل أن مع11

( ، وإمكاريةةةة تصةةةميم DBAEاكتسةةةاا الكفايةةةا  الالزمةةةة يف ضةةةوء االهةةةاه التن يمةةةي ع  

أمنوذج للتدريب اإللكرتورةي ، وتفعيلةه علةى هيلةة موقة  علةى شةبكة اإلررترةت ، ووجةود  ةروق           

 ملعلما  .ذا  داللة إحصائية ب  متوسطي االختبار البعدي مموعة املعلم  وا

 تعلي  الباحث على هذه الدراسة : 

اختلفت هذه الدراسة م  الدراسة احلالية يف كورةا اتبعت املنةا التمرييب ، واختلفةت  

يف العينة وهم معلمي ومعلما  الرتبية الفنية ، والدراسة احلاليةة اتبعةت املةنةا الوصةفي وعينتةةا      

ة .وتشةةابةت هةةذه الدراسةةة مةة  الدراسةةة   معلمةةي ومشةةريف الرتبيةةة الفنيةةة قنطقةةة مكةةة املكرمةة   

أمنةوذج للتةدريب اإللكرتورةي ع اإلررترةت كوسةيلة وأداة يف تنميةة       دمةا  احلالية كورةا تناولت 

 تدريس موضو  بالرتبية الفنية .
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بعنوان : م ( ، 1222ب  امد ع  الع ي  اهلل ب  عبد ، عبدكما هد ت دراسة املوسى

إىل معر ة تطبيقا   التعليم االلكرتوري . قدم إىل م مترمتطلبا  التعليم اإللكرتوري حبث م

التعليم اإللكرتوري يف العملية التعليمية، وقد استخدم الباحث منةا االستقصاء م  خالل 

حتليل وتركيب رتائا عديدة م  الدراسا  والكتابا  السابقة، وقد خلصت الدارسة إىل أن 

ليم اإللكرتوري ،  بعض الباحث  اكتفى باعتباره هناك عدم اتفاق ب  املةتم  يف مفةوم التع

التقنية ، أما الفري  اآلخر  ريى أن مفةوم التعليم  دماوسيلة مساعدة يف ةريقة التدريس ب

اإللكرتوري يشمل عناصر العملية الخرى كاملة. أما يف جمال الجة ة والدوا  والتمةي ا  

للبنية التحتية يف امال، ويف جمال املناها  قد خلصت الدراسة إىل وض  العناصر الساسية 

وصلت الدراسة إىل أن هناك معايري خاصة للمناها االلكرتورية جيب اتباعةا عند تصميم 

يف التعليم اإللكرتوري. ويف جمال املعلم أثبتت الدراسة أن تدريب  دجمةاملناها الدراسية امل

تيميا  التدريس يعد مطلبا أساسيا للعملية املعلم واملتعلم على التقنيا  اجلديدة وعلى اسرتا

التعليمية، أخريا اتض  م  خالل البحث أن البيلة التعليمية اإلجيابية ضرورية لكل تغيري 

 يف التعليم. دجمةاوخاصة يف جمال التقنيا  و

 تعلي  الباحث على هذه الدراسة :

بيقا  التعليم تشابةت هذه الدراسة يف غرضةا م  الدراسة احلالية حيث تناولت تط

االلكرتوري يف العملية التعليمية ، ولكنةا اختلفت يف موضوعةا الذي كان يف التدريس 

وتطبيقا  التعليم اإللكرتوري لتدريس الرتبية الفنية، دما بشكل عام بينما بالدراسة احلالية 

ليل وكذلك اختلفت م  منةمية الدراسة احلالية اليت اعتمد   منةا االستقصاء م  خالل حت

وتركيب رتائا عديدة م  الدراسا  والكتابا  السابقة، بينما الدراسة احلالية م  وجةة 

ر ر املعلم  واملشر   الرتبوي  بالتطبي  امليداري وإجراء املس  لوصف ال اهرة املتعلقة 

 واملتطلبا  والصعوبا .    دماوالعوامل الدا عة لل دمابال

دما التعليم اإللكرتوري يف التعليم : بعنوان ، م(1221ع  دراسة الفاحل، مريم سعتو

لوض  اجلودة الشاملة ع تصور مستقبلي ( ،  العام باململكة العربية السعودية يف ضوء معايري

مستقبلي حول الكيفية واآلليا  املناسبة لدما التعليم اإللكرتوري يف التعليم العام  تصور

تطلبا  دما التعليم اإللكرتوري يف التعليم العام باململكة ومتثلت أداة الدراسة يف قائمة مل

باململكة العربية السعودية، ومتثلت عينة الدراسة يف ا  اء املختص  يف تقنيا  التعليم م  

أعضاء هيلة تدريس وم جم  الذي    اختيارهم يف ضوء جةودهم ورشاةاتةم يف جمال 

مستقبلي لدما التعليم  احثة إىل وض  تصورالتعليم اإللكرتوري. ويف ضوء النتائا توصلت الب

اإللكرتوري يف مدارس التعليم العام باململكة العربية السعودية يف ضوء معايري اجلودة الشاملة 
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يتكون م : رؤية التعليم اإللكرتوري يف مدارس التعليم العام يف اململكة العربية السعودية، 

العام يف اململكة العربية السعودية، واملباد   ورسالة التعليم اإللكرتوري يف مدارس التعليم

املقرتحة للتعليم اإللكرتوري يف مدارس التعليم العام يف اململكة العربية السعودية، وحتديد 

 أهداف التعليم اإللكرتوري يف مدارس التعليم يف اململكة العربية السعودية.

 : تعلي  الباحث على هذه الدراسة

غرضةا م  الدراسة احلالية حيث تناولت وض  تصور تشابةت هذه الدراسة يف 

مستقبلي حول الكيفية واآلليا  املناسبة لدما التعليم اإللكرتوري يف التعليم العام وتشابةت 

م  الدراسة احلالية اليت تناولت متطلبا  توظيف التقنيا  يف تدريس مناها الرتبية الفنية 

دريس بشكل عام بينما بالدراسة احلالية ولكنةا اختلفت يف موضوعةا الذي كان يف الت

وتطبيقا  التعليم اإللكرتوري لتدريس الرتبية الفنية، وكذلك اختلفت م  دما متطلبا  

منةمية الدراسة احلالية والعينة املستةد ة حيث اعتمد   على ا  اء  بينما الدراسة احلالية 

راء املس  لوصف ال اهرة املتعلقة م  وجةة ت ر املشر   واملعلم  بالتطبي  امليداري واج

 .    دماوالعوامل الدا عة لل دماقتطلبا  ال

 اعلية استخدام  دراسة بعنوان :،( 1221كما أجر  احملمادي، هدى مليدان ع 

برراما احلاسب اآللي  ري هارد يف تدريس وحدة ال خر ة االسالمية م  مقرر الرتبية الفنية 

هد ت لدى ةالبا  الصف الثاري ثاروي قدينة مكة املكرمة على تنمية التفكري االبتكاري 

الكشف م  مدى  اعلية استخدام برراما الفري هارد، يف تدريس وحدة ال خر ة اإلسالمية 

ودور ال راما يف تنمية التفكري االبتكاري عالطالقة،املرورة،الصالة،التفاصيل( لدى 

( ةالبة م  الصف الثاري ثاروي 12سة م  عةالبا  امموعة التمريبية، وتكورت عينة الدرا

أدبي قنطقة مكة املكرمة قسمت إىل جمموعت  امموعة التمريبية يف املدرسة الثاروية 

(ةالبة، 12( وعددها ع11( ةالبة، وامموعة الضابطة يف املدرسة الثاروية ع12( وعددها ع92ع

الطالبا  امموعة التمريبية  وقد تب  وجود  روق ذا  داللة إحصائية ب  متوسط درجا 

ومتوسط درجا  ةالبا  امموعة الضابطة يف قدرة الطالقة والتفاصيل واملرورة  و قدرا  

           التفكري االبتكاري جمتمعة بعد ضبط االختبار القبلي، لصاحل امموعة التمريبية. 

 (.19ع ص،

 تعلي  الباحث على هذه الدراسة :

م  الدراسة احلالية يف كورةا دراسة اتبعت املنةا التمرييب الةيت  اختلفت هذه الدراسة 

بررةةاما الفةةري هارةةد، يف تةةدريس وحةةدة ال خر ةةة اإلسةةالمية ودور     دمةةا مةةدى  اعليةةة  وّضةةحت 
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، بينما اتبعت الدراسة املنةا الوصفي وكةذلك اختلفةت   ال راما يف تنمية التفكري االبتكاري 

دمةةا لكنةةةا تشةةابةت مةة  الدراسةةة احلاليةةة كورةةةا تناولةةت    بالعينةةة الةةيت   التطبيةة  عليةةةا ، و 

احلاسب كوسيلة وأداة يف تنميةة  تةدريس موضةو  بالرتبيةة الفنيةة ؛ ممةا ي كةد إمكاريةة دمةا          

تقنيةة احلاسةب يف تةدريس الرتبيةة الفنيةة مة  خةالل النتةائا اإلجيابيةة الةيت            دمةا تقنيا  التعليم و

دمةةا تحصةةيل والةةتفكري االبتكةةاري ممةةا ي عةة ز  كشةةفت عنةةةا هةةذه الدراسةةة التمريبيةةة علةةى ال 

 التقنية. 

مقررا  احلاسب اآللي  دراسة بعنوان :( ،1221كما أجر  القباري ، أريا عبداهلل ع

علةى واقة  دراسةة مقةررا       هةد ت إىل التعةرف  بيةة الفنيةة بة  الواقة  واملةأمول،      يف برراما الرت

إلجيابيةةا  والسةةلبيا  الةةيت تراهةةا عينةةة  احلاسةةب اآللةةي يف قسةةم الرتبيةةة الفنيةةة والتعةةرف علةةى ا 

الدراسة ملقررا  احلاسب اآللةي ، واتبعةت الدراسةة املةنةا الوصةفي ، وتكورةت عينةة الدراسةة         

( ةالبةة  92م  ةالبا  قسم الرتبية الفنية  امعة امللك سةعود مة  املسةتوى الرابة  بلةس عةدده  ع      

احلاسةةب اآللةةي دمةةا الدراسةةة أن  و  إعةةداد اسةةتبارة لتحقيةة  أهةةداف الدراسةةة. وأظةةةر  رتةةائا

م  قبةل يف جمةاال  التعةبري الفةين واإلبةدا  واالبتكةار،        دجمةيفت  جماال  جديدة مل تك  م

 وأن املقررا  حباجة إىل تطوير ووض  مقرتحا  وتطبيقةا.

 تعلي  الباحث على هذه الدراسة :

ليت   تصميمةا وهةي  تشابةت الدراسة احلالية م  املنةمية اليت   استخدامةا والداة ا

االسةةتبارة ولكةة  اختلفةةت بالعينةةة واملوضةةو  وتشةةابةت يف تشةةخية واقةة  مقةةررا  احلاسةةب يف  

حتقيةة  أهةةدا ةا بتةةدريس الرتبيةةة الفنيةةة ، وبالتةةالي تتشةةابه مةة  خةةالل تقةةديم معلومةةا  عةة             

الصةةةعوبا  مةةة  خةةةالل السةةةلبيا  الةةةيت تتناوهلةةةا الدراسةةةة ، وإمكاريةةةة التوظيةةةف مةةة  خةةةالل      

ابيا  هلذه املقررا  وأثرها على التعبري الفين واإلبدا  واالبتكار يف دراسةة الرتبيةة الفنيةة    اإلجي

 وتدريسةا. 

توظيف برراما البالك  بعنوان : ،م (1221صاحل عبداهلل  ع هدى ة امل رو  ،ويف دراس

بورد بن ام التعلةيم عة  بعةد يف تةدريس الرسةم اهلندسةي وقيةاس اثةره علةى التحصةيل املعةريف            

الةيت هةد ت بشةكل رئيسةي إىل     لطابا  قسم الرتبية الفنيةة بكليةة الرتبيةة  امعةة أم القةرى      

برراما البالك بورد بن ام التعليم ع  بعد علةى تةدريس الرسةم    توظيف  الكشف ع  إمكارية 

اهلندسي وقياس أثره على التحصيل املعريف لدى ةالبةا  قسةم الرتبيةة الفنيةة  امعةة أم القةرى       

(  22مة . استخدمت الباحثة املنةا الشبه هرييب . وتكورةت عينةة التمربةة مة  ع     قكة املكر

ةالبةةة قسةةم  إىل جممةةوعت  هريبيةةة وضةةابطة  ، وقامةةت الباحثةةة بإعةةداد أداة الدراسةةة وهةةي    

االختبار التحصيلي لطالبا  قسم الرتبية الفنيةة  امعةة أم القةرى ومة  ثةم قامةت بتحليةل رتةائا         
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النسب امللوية واملتوسطا  واالارا ا  املعيارية ، وحتليل التبةاي  املصةاحب   التمربة باستخدام 

ملعر ة داللة الفروق ب  امموعا  . وخلصت الدراسة إىل وجود  روق ذا  داللةة إحصةائية بة     

متوسطا  درجا  ةالبا  مساق الرسم اهلندسي عند مستوياته الستة معةا ع التةذكر ، الفةةم    

 ل ، الرتكيب ، التقويم ( لصاحل اموعة التمريبية.، التطبي  ، التحلي

 : تعلي  الباحث على هذه الدراسة

اختلفت هذه الدراسة م  الدراسة احلالية يف كورةا دراسة اتبعت املنةا التمرييب الةيت  

برراما البالك بورد بن ام التعليم ع  بعد على تدريس الرسم اهلندسي، دما  وّضحت إمكارية 

الدراسةةة املةةنةا الوصةةفي ، وكةةذلك اختلفةةت بالعينةةة الةةيت   التطبيةة  عليةةةا ،        بينمةةا اتبعةةت  

؛   دماال راما احلاسوبي  كوسيلة للة دما ولكنةا تشابةت م  الدراسة احلالية كورةا تناولت 

تقنية احلاسب يف تدريس الرتبية الفنية م  خالل  دمامما ي كد إمكارية دما تقنيا  التعليم و

 ة اليت كشفت عنةا هذه الدراسة التمريبية على التحصيل .النتائا اإلجيابي

أثةةةر بررةةةاما : دراسةةةة بعنةةةوان  هةةةة( ، 9211كةةذلك أجةةةرى احلميلةةةي ، عبةةةدالع ي  ع 

إلكرتوري مقرتح لتدريس مقرر ال خر ة اإلسالمية علةى حتصةيل ةةالا قسةم الرتبيةة الفنيةة       

ي مقةةرتح لتةةدريس مقةةرر  دراسةةة شةةبه هريبيةةة هةةد ت اىل التعةةرف علةةى أثةةر بررةةاما إلكرتورةة     

ال خر ة اإلسالمية على حتصيل الطالا قسم الرتبية الفنيةة، وقةد تكورةت عينةة الدراسةة مة        

( ةالبةًا   تقسةيمةم بالتسةةاوي إىل جممةوعت  إحةةداهما هريبيةة والخةةرى ضةابطة ، وقةةد      12ع

يةةةة أظةةةةر  رتةةةائا الدراسةةةة عةةةدم وجةةةود  ةةةروق ذا  داللةةةة إحصةةةائية بةةة  اممةةةوعت  التمريب  

والضابطة يف التحصيل الدراسي للممال املعريف ملقرر " ال خر ة اإلسالمية"بينما أظةر  رتةائا  

الدراسةةة وجةةود  ةةروق ذا  داللةةة إحصةةائية بةة  اممةةوعت  التمريبيةةة والضةةابطة يف التحصةةيل   

الدراسةةي للممةةال املةةةاري ملقةةرر " ال خر ةةة اإلسةةالمية" ، وأخةةريًا أظةةةر  رتةةائا الدراسةةة وجةةود  

 روق ذا  داللة إحصائية ب  امموعت  التمريبية والضةابطة يف التحصةيل الدراسةي ككةل     

ملقرر " ال خر ة اإلسالمية" وذلك لصةاحل امموعةة التمريبيةة الةيت درسةت باسةتخدام ال رةاما        

 اإللكرتوري.

 تعلي  الباحث على هذه الدراسة :

راسة اتبعت املنةا شبه التمةرييب  اختلفت هذه الدراسة م  الدراسة احلالية يف كورةا د

اليت تب   يةا  أثر بررةاما إلكرتورةي مقةرتح لتةدريس مقةرر ال خر ةة اإلسةالمية علةى حتصةيل          

الطالا قسم الرتبية الفنية ، بينما اتبعت الدراسة  احلالية املنةا الوصةفي ، وكةذلك اختلفةت    

دمةةا اليةةة يف كورةةةا تناولةةت بالعينةةة الةةيت   التطبيةة  عليةةةا ولكنةةةا تشةةابةت مةة  الدراسةةة احل 
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تقنيةةة دمةةا ممةةا ي كةةد إمكاريةةة دمةةا تقنيةةا  التعلةةيم و   دمابررةةاما إلكرتورةةي  كوسةةيلة للةة 

احلاسب يف تدريس الرتبية الفنية م  خالل النتائا اإلجيابيةة الةيت كشةفت عنةةا هةذه الدراسةة       

 التمريبية على التحصيل .

راستخدام برجميةع ثري دي ماكس ( أث بدراسة بعنوان :م( ،1221وقامت منرية احلمليع

سعت إىل معر ةة أثةر اسةتخدام برجميةة ثةري دي       ،يف تنمية القدرا  على الرسم الثالثي البعاد

( يف تنميةةة قةةدرة  ةالبةةا  جامعةةة امللةةك سةةعود علةةى رسةةم الشةةكال  ذا     9d maxمةةاكس ع

اةددة مة  بررةاما     البعاد الثالثة ومعر ة خصائصةا ، حيةث قامةت الباحثةة باسةتخدام  ج ئيةة     

ثري دي ماكس ختتة باملسةتوى الول للمبتةدئ   والةيت تعنةى برسةم العناصةر الثالثيةة البعةاد         

إضا ة إىل تطبي  قواعةد ال ةل والضةوء بشةكل صةحي  لتمسةيد العمة  يف الصةورة ، هةذا إىل          

 جارب قيامةا بتطبي  عملي  على الطالبا  حيةث قةدم  رسةوما  يدويةة اسةتطاعت الباحثةة مة        

خالهلا قياس قدرتة  على الرسم ثالثي البعاد ومتكنة  م  ضبط التوازن يف الصورة وتطبية   

( ةالبةة هة  ةالبةا  املسةتوى      91ال الل والضوء . وقد ةبقت الدراسة على عينة مكورة مة  ع  

ا امس بقسم الرتبية الفنية  امعة امللك سعود بالريةاض ع قسةم البنةا  ( ، وتوصةلت الدراسةة      

( علةةى تنميةةة   9d maxن هنةةاك أثةةرا إجيابيةةا رتيمةةة اسةةتخدام برجميةةة ثةةري دي مةةاكس عإىل أ

 (. 2،21قدرة الطالبا  على الرسم الثالثي البعاد وبداللة إحصائية عند املستوى ع 

 تعلي  الباحث على هذه الدراسة :

 الةيت  اختلفت هذه الدراسة م  الدراسة احلالية يف كورةا دراسة اتبعت املنةا التمرييب

( يف تنمية قةدرة  ةالبةا  جامعةة امللةك       9d maxبرجمية ثري دي ماكس عدما تب   يةا  اثر 

سةةةعود علةةةى رسةةةم الشةةةكال  ذا  البعةةةاد الثالثةةةة ومعر ةةةة خصائصةةةه،بينما اتبعةةةت الدراسةةةة   

احلالية املنةا الوصفي ، وكةذلك اختلفةت بالعينةة الةيت   التطبية  عليةةا ، ولكنةةا تشةابةت         

؛  دما( كوسيلة للة   9d maxراسة احلالية يف كورةا تناولت برجمية ثري دي ماكس عم  الد

مما ي كد إمكاريةة دمةا تقنيةا  املعلومةا  وال جميةا   يف تةدريس الرتبيةة الفنيةة مة  خةالل           

النتةةائا اإلجيابيةةة الةةيت كشةةفت عنةةةا هةةذه الدراسةةة التمريبيةةة يف تنميةةة مةةةارة الرسةةم الثالثةةي   

 البعاد .

دوراالررترةةت يف ممارسةةة   دراسةةة بعنةةوان : ( ،9211 لمبةةان ، باسةةم حسةة  ع   وأجةةرى 

دراسة ( لطالا املرحلة الثاروية،  DBAEالنشاط الفين و   االهاه التن يمي للرتبية الفنية ع 

التعةةرف علةةى املعةةايري واملواصةةفا  وا ةةدما  الالزمةةة ملوقةة  تعليمةةي علةةى اإلررترةةت     هةةد ت إىل

( لطةةةالا املرحلةةةة  DBAEو ةةة  االهةةةاه التن يمةةةي للرتبيةةةة الفنيةةةة ع   ملمارسةةةة النشةةةاط الفةةةين  

الثاروية،تصميم موق  على اإلررترت للتعرف على دوره يف ممارسة النشاط الفين لطالا املرحلةة  
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( لطةالا املرحلةة الثاروية(،تقةديم أسةلوا     DBAEالثاروية و   االهاه التن يمي للرتبية الفنية ع

اإلررترت،ولقةةد اتبةة   دماعلم الةةذاتي  ملمارسةةة النشةةاط الفةةين  بةةحةةديث ومتطةةور يعتمةةد علةةى الةةت

الباحث املنةا شبه التمرييب ، وصمم مقياسا الهاه الطالا او ممارسة النشةاط الفةين عة      

حتديدا دقيقا باملعةايري واملواصةفا  وا ةدما  الالزمةة ملوقة        ، وأظةر  رتائا الدراسةاإلررترت

( DBAEة النشةةاط الفةةين و ةة  االهةاه التن يمةةي للرتبيةةة الفنيةةة ع تعليمةي علةةى اإلررترةةت ملمارسة  

لطةالا املرحلةة الثارويةةة،  تصةميم موقة  علةةى اإلررترةت مةة  قبةل الباحةث ورشةةر علةى اإلررترةةت         

ومس  لطةالا املرحلةة الثارويةة بالتسةميل  يةه وممارسةة النشةاط الفةين و ة  االهةاه التن يمةي            

د  ةةروق ذا  داللةةة إحصةةائية بةة  العينةةت  املسةةتقلت  يف ( ، وتةةب  وجةةوDBAEللرتبيةةة الفنيةةة ع

اهاه الطالا مة  حيةث اةاور اإلررترةت وتصةميمه وممارسةة الرشةطة الفنيةة وجوارةب االهةاه           

وذلك لصةاحل   عتاري، الف ، رقد الف ، تذوق الف  واجلمال، إرتاج الف (،  (DBAEالتن يمي ع

 امموعة التمريبية .

 ه الدراسة :تعلي  الباحث على هذ

اختلفت هذه الدراسة مة  الدراسةة احلاليةة كورةةا دراسةة اتبعةت املةنةا شةبه التمةرييب          

تصةميم موقة  علةى اإلررترةت للتعةرف علةى دوره يف ممارسةة النشةاط الفةين          اليت تةب   يةةا  أثةر    

ليةةة ، بينمةةا اتبعةةت الدراسةةة  احلالطةةالا املرحلةةة الثارويةةة و ةة  االهةةاه التن يمةةي للرتبيةةة الفنيةةة 

املنةا الوصفي وكذلك اختلفت بالعينة اليت   التطبي  عليةا ، ولكنةا تشةابةت مة  الدراسةة    

تصميم موق  على اإلررترت للتعرف على دوره يف ممارسةة النشةاط الفةين    احلالية كورةا تناولت 

ومةا     كوسةيلة لتوظيةف تقنيةة املعل   لطالا املرحلة الثاروية و   االهاه التن يمي للرتبيةة الفنيةة   

يف تدريس الرتبية الفنية م  خالل النتائا االجيابية اليت كشفت عنةةا هةذه الدراسةة التمريبيةة     

 .املعايري واملواصفا  وا دما  الالزمة ملوق  تعليمي على اإلررترت ملمارسة النشاط الفينيف 

ي برراما حاسوب دراسة بعنوان : ( ، 1292وأجرى ال هراري ، عبداهلل امد مبارك ع 

مقرتح يف الرتبية الفنية لتنمية مةارا  التعبري الفين لدى ةالا الصف السادس االبتدائي 

التعبري الفين يف الرتبية الفنية املناسبة لطالا الصف  هد ت إىل التعرف على أهم مةارا ،

السادس االبتدائي، وإعداد برراما حاسوبي مقرتح يف الرتبية الفنية لتنمية مةارا  التعبري 

فين لدى ةالا الصف السادس االبتدائي. واتب  الباحث املنةا التمرييب، حيث ةب  على ال

( ةالبًا،   تقسيمةم إىل جمموعة هريبية 91عينة م  ةالا الصف السادس بلس عددهم ع

( ةالبًا، بينما امموعة الضابطة درست 91درست باستخدام ال راما احلاسوبي وعددها ع

( ةالبًا، وكارت أدوا  الدراسة عبارة ع  مقياس مةارا  91ددها عبالطريقة املعتادة وع

التعبري الفين وبرراما حاسوبي وهما م  إعداد الباحث، وأظةر  رتائا البحث وجود  روق 
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ذا  دالة إحصائية ب  امموعة التمريبية والضابطة يف املةارا  لصاحل امموعة التمريبية، 

 اعلية يف تنمية مةارا  التعبري الفين لدى ةالا الصف  وأن لل راما احلاسوبي املقرتح

 السادس االبتدائي .

 تعلي  الباحث على هذه الدراسة :

اختلفت هذه الدراسة م  الدراسة احلالية يف كورةا دراسة اتبعت املنةا شبه التمةرييب  

لصةف السةةادس  الةيت تةب   يةةا  أهةم مةةةارا  التعةبري الفةين يف الرتبيةة الفنيةةة املناسةبة لطةالا ا         

االبتدائي، وأثر برراما حاسةوبي مقةرتح يف الرتبيةة الفنيةة لتنميةة مةةارا  التعةبري الفةين ، بينمةا          

اتبعت الدراسة  احلالية املنةا الوصفي وكذلك اختلفت بالعينة اليت   التطبي  عليةا ولكنةا 

تقنيةةة  دمالةةكوسةةيلة ال رةةاما احلاسةةوبي   تشةةابةت مةة  الدراسةةة احلاليةةة يف كورةةةا تناولةةت    

 . املعلوما  يف تدريس الرتبية الفنية

، دراسةة بعنةوان : جممة  الوسةائط      (Sapalcowska, 2010)يف دراسة شابو سةكا 

هةد ت للكشةف عة  درجةة اسةتخدام املعلمة  لوسةائل         ،املتعددة يف مدرسةة كةويرت بكنةدا   

بتدائيةة املتوسةطة   تقنيا  التعليم املتاحة يف مرك  مصادر التعلم يف جمموعة مة  املةدارس اال  

( مشر ًا يف مراكة  مصةادر الةتعلم يف جمموعةة مة       121.  تكورت عينة الدراسة م  عوالثاروية

املةةدارس املتوسةةطة والثارويةةة يف مقاةعةةة كيبةةك الكنديةةة. اسةةتخدمت الدراسةةة االسةةتبيان يف     

ث الوصةةةول إىل آراء املسةةة ول  عةةة  مراكةةة  الةةةتعلم حةةةول درجةةةة اسةةةتخدام املعلمةةة  يف املباحةةة 

املدرسةةية املختلفةةة ملراكةة  مصةةادر الةةتعلم يف املةةدارس املختلفةةة. أشةةار  رتةةائا الدراسةةة إىل أن     

درجةةة اسةةتخدام املعلمةة  لوسةةائل تقنيةةا  التعلةةيم املتاحةةة يف مراكةة   مصةةادر الةةتعلم كارةةت        

متوسطة يف خمتلف املباحث املدرسية، وأشار  رتائا هذه الدراسة إىل  أن معلمي التخصصا  

ة العلوم، الفي ياء،  الكيمياء هم الكثر استخدامًا لوسائل تقنيةا  التعلةيم يف مراكة     العلمي

 مصادر التعلم يف املدرسة خالل التدريس.

 تعلي  الباحث على هذه الدراسة :

تشةةابةت الدراسةةة مةة  املنةميةةة الةةيت اتبعتةةةا الدراسةةة احلاليةةة وهةةي املةةنةا الوصةةفي،        

املعلمة  لوسةائل تقنيةا  التعلةيم املتاحةة يف مركة        ما دوتشابةت م  هد ةا وهو الكشف ع  

مصةةادر الةةتعلم يف جمموعةةة مةة  املةةدارس االبتدائيةةة املتوسةةطة والثارويةةة ولكنةةةا مل ختصصةةةا    

 الرتبية الفنية كما بالدراسة احلالية.  ملعلمي 

  اعلية برراما تدرييب مقرتح قةائم  دراسة بعنوان :هة( ،9299وأجر  الغامدي ،  اةمة  ع

علةةى الةةتعلم املةةدما لتنميةةة معةةارف ومةةةارا  معلمةةا  الرتبيةةة الفنيةةة علةةى اكتشةةاف ورعايةةة     
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أثر برراما تدرييب مقرتح قائم على التعلم املدما لتنمية  هد ت إىل التعرف على،املوهوبا   نيا

معةةةارف ومةةةةارا  معلمةةةا  الرتبيةةةة الفنيةةةة بةةةاملرحلت  املتوسةةةطة والثارويةةةة يف ضةةةووء حةةةاجتة    

بية يف جمال اكتشاف الطالبا  املوهوبةا   نيةًا قدينةة مكةة املكرمةة، وقةد تكورةت        التدري

( اةةاور تةةةدف إىل حتديةةد   2( معلمةةة و  بنةةاء اسةةتبارة مكورةةة مةة  ع    22عينةةة الدراسةةة مةة  ع  

احلاجا  التدريبية ملعلما  الرتبية الفنية باملرحلت  املتوسطة والثاروية ، بينمةا تكةون ال رةاما    

( وحةةدا  تدريبيةة تناولةةت مفةةةوم املوهبةة الفنيةةة واإلبةةدا  الفةين، كمةةا   بنةةاء    9ع التةدرييب مةة  

بعةةدي لقيةةاس  اعليةةة ال رةةاما التةةدرييب. وقةةد خلصةةت الدراسةةة إىل     -اختبةةار حتصةةيلي قبلةةي 

( حاجة تدريبية معلما  الرتبية الفنية باملرحلت  املتوسطة والثاروية ومجيعةةا احتلةت   12حتديد ع

 دًا( م  وجةة ر ر جمتم  الدراسة. مرتبة عمةمة ج

 تعلي  الباحث على هذه الدراسة :

اختلفت هذه الدراسة م  الدراسة احلالية يف كورةا دراسة اتبعت املنةا شبه التمةرييب  

الةةيت تةةب   يةةةا  أثةةر بررةةاما تةةدرييب مقةةرتح قةةائم علةةى الةةتعلم املةةدما لتنميةةة معةةارف ومةةةارا       

ت  ، بينمةةا اتبعةةت الدراسةةة  احلاليةةة املةةنةا الوصةةفي  وتشةةابةت    معلمةةا  الرتبيةةة الفنيةةة بةةاملرحل 

تقنيةة   دماكوسةيلة لة   بالعينة اليت   التطبي  عليةا وقوضوعةا كورةا تناولةت  الةتعلم املةدما   

 يف تدريس الرتبية الفنية. املعلوما  

اعلية استخدام   دراسة بعنوان :( ،1299ا ال  مساعد ع وأجرى ال هراري، عبد

( القائم على اسرتاتيمية تدريس ال ران يف تنمية مةارا    Free handما  ري هارد عبررا

هد ت إىل التعرف على أثر  ، اإلبدا  الفين ملادة الرتبية الفنية لدى ةالا املرحلة املتوسطة

القائم على اسرتاتيمية تدريس القران يف تنمية مةارا  اإلبدا   freehandاستخدام برراما 

ادة الرتبية الفنية لدى ةالا املرحلة املتوسطة ، م  خالل التصميم شبه التمرييب الفين مل

القائم على جمموعت  هريبيت  وأخرى ضابطة، حيث   التأكد م  تكا   امموعا  

على القياس القبلي بتطبي  بطاقة مالح ة تقيس جوارب اإلبدا  الفين عالطالقة والصالة 

س امموعة التمريبية الوىل الوحدة التعليمية بال راما احلاسوبي واملرورة(  حيث   تدري

القائم على اسرتاتيمية التدريس بالقران،وامموعة التمريبية الثارية   تدريسةا باستخدام 

عاسرتاتيمية التدريس بالقران( وامموعة الضابطة درست بالطريقة االعتيادية ، و بعد ارتةاء 

تب  وجود  رق دال إحصائيًا ب  رتب متوسطي تقدير جراء القياس البعدي . و رتة التمربة   إ

عمال الطالا بامموعة التمريبية االوىل و الضابطة على رتائا القياس أاإلبدا  الفين وأبعاده ب

حصائيًا ب  رتب متوسطي البعدي لصاحل امموعة التمريبية الوىل وتب   وجود  رق دال إ

عمال الطالا التمريبية االوىل والثارية لصاحل امموعة أبعاده بأالفين و بدا تقدير اإل
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التمريبية الوىل اليت   تدريسةا بال راما احلاسوبي، وتب  وجود  روق ذا  داللة إحصائية 

ب  رتب متوسطا  تقدير اإلبدا  الفين وأبعاده بأعمال الطالا بامموعا  الثالل لصاحل 

 ة الوىل ثم الثارية مقابل الضابطة .امموعة التمريبي

 تعلي  الباحث على هذه الدراسة :

اختلفت هذه الدراسة م  الدراسة احلالية يف كورةا دراسة اتبعت املنةا التمرييب الةيت  

القائم على اسرتاتيمية تةدريس القةران يف تنميةة    برراما الفري هارد، دما مدى  اعلية وّضحت 

بينما اتبعت الدراسة املنةا الوصفي ، وكذلك اختلفت  دة الرتبية الفنيةمةارا  اإلبدا  الفين ملا

دمةةا  بالعينةةة الةةيت   التطبيةة  عليةةةا ولكنةةةا تشةةابةت مةة  الدراسةةة احلاليةةة يف كورةةةا تناولةةت  

احلاسب كوسيلة وأداة يف تنميةة  تةدريس موضةو  بالرتبيةة الفنيةة ؛ ممةا ي كةد إمكاريةة دمةا          

 لرتبية الفنية . تقنيا  احلاسب يف تدريس ا

مطالب التعليم اإللكرتوري  دراسة بعنوان:،(1299العمري ، عبدالرمل  عأجرى و 

اهمية  هد ت إىل  حتديد ، لتدريس الرتبية الفنية باملرحلة املتوسطة م  وجةة ر راملختص 

 الرتبية الفنية للمرحلة املتوسطة  الواجب تدريس يف اإللكرتوري التعليم استخدام مطالب

والكشف ع  داللة الفروق اإلحصائية   ( التعليمية البيلة ،املتعلم،  املعلم ، عاملنةا يف و رهات

ب  متوسطا  تقديرا  أ راد عينة الدراسة م  املختص  لهمية مطالب استخدام التعليم 

ة ملتغري الوظيفة ، واتبعت الدراسة املنةا الوصفي عاملسحي( و  بناء استبار اإللكرتوري تع ى

.تكون (متطلب موزعة على أربعة أبعاد عاملنةا، الطالب، املعلم، املتعلم ( 11مكورة م  ع

جمتم  الدراسة م  املتخصص  م  أعضاء هيلة التدريس يف مناها وةرق تدريس الرتبية 

الفنية  امعة أم القرى ومشريف الرتبية الفنية قدارس التعليم العام بإدارة الرتبية والتعليم 

( ، تب  م  رتائا الدراسة أن درجة أهمية متطلبا  21املكرمة، البالس عددهم عقكة 

استخدام التعليم اإللكرتوري بشكل عام و املتعلقة باملنةاج واملعلم والطالب والبيلة التعليمية 

ظةر  بدرجة هامة و متثلت أبرز املتطلبا  املتعلقة قمال املناها إتاحة استخدام الوسائط 

عالصو ، الصورة ، الفيديو( يف تقدميه للمتعلم، وتنّو   الوسائط اإللكرتورية اليت املتعددة 

وسةولة تعامل املتعلم م  املنةا اإللكرتوري ، ، وكشفت الدراسة ع  .يقدم م  خالهلا املنةا 

وجود  روق دالة إحصائية ب  تقدير املختص  لهمية متطلبا  استخدام التعليم االلكرتوري 

لرتبية الفنية باملتطلبا  ككل واملناها واملعلم و قًا لطبيعة العمل لصاحل املختص  بتدريس ا

م  أعضاء هيلة التدريس. وأوصت بضرورة تطبي  التعليم اإللكرتوري بتدريس الرتبية الفنية 

 (.  21-92والعمل على تو ري متطلباتةا. عص،
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 : تعلي  الباحث على هذه الدراسة

نةميةةةة الةةيت اتبعتةةةةا الدراسةةة احلاليةةةة وهةةي املةةةنةا الوصةةةفي    تشةةابةت الدراسةةةة مةة  امل  

التقنيةة والتعلةيم اإللكرتورةي يف تةدريس     دمةا  وتشابةت م  هد ةا وهو الكشف عة  متطلبةا    

الرتبية الفنية ، ولكنةا اختلفت معةا بالعينة حيث   تطبيقةا على أعضاء هيلة التدريس بينما 

 لفنية.  الدراسة احلالية على معلمي الرتبية ا

تصةةميم   بعنةةوان : دراسةةة، هةةة(9292ي ، عبةةدالرمل  حسةة  خضةةر ع وأجةةرى العمةةر 

برجمية تعليمية  إلكرتورية لتدريس رسم املن ور اهلندسةي وال ةل والنةور وقيةاس أثرهةا علةى       

هةةد ت إىل تصةةميم برجميةةة تعليميةةة     ، مةةةارا  الرسةةم لةةدى ةةةالا الصةةف الثةةاري متوسةةط      

لرسةم  ور اهلندسةي وال ةل والنةور، وقيةاس أثرهةا علةى مةةارا  ا       إلكرتورية لتدريس رسم  املن ة 

اتبعت الدراسة منةم  متكةامل  وهمةا : املةنةا الوصةفي      ،.لدى ةالا الصف الثاري متوسط

للوصةةول إىل قائمةةة للمةةةارا  الدائيةةة لرسةةم املن ةةور والقةةدرة علةةى إبةةراز ال ةةل والنةةور  واملةةنةا    

تمريبية والضابطة ذو االختبار القبلي والبعدي. وقةد    التمرييب حيث   استخدام امموعة ال

بناء اختبار حتصيلي معريف لقياس اجلارب املعريف لرسم املن ور وإبراز ال ةل والنةور، وكةذلك    

ز ال ةةل و  حتليلةةةا وإعةةداد   بنةاء قائمةةة مةاريةةة لقيةةاس املةةارا  الدائيةةة لرسةةم املن ةةور وإبةرا   

بطاقةةة مالح ةةةة ، باإلضةةةا ة إىل تصةةةميم وإرتةةاج ال جميةةةة التعليميةةةة ، وقةةةد   تطبيةةة  ادوا    

( ةالبةةةًا   تقسةةةيمةم عشةةةوائيًا إىل  91الدراسةةةة قبةةةل إجةةةراء تطبيةةة  ال رةةةاما  وبعةةةده علةةةى  ع   

تخدام ال جميةة  ( ةالبةًا   تدريسةةم الوحةدة التعليميةة باسة     91جممةوعت  الوىل تكورةت مة  ع   

( ةالبًا أ راد امموعة الضةابطة الةيت   تدريسةةا بالطريقةة االعتياديةة وقةد       91اإللكرتورية وع

  تطبيةة  ادوا  الدراسةةة علةةيةم عاالختبةةار التحصةةيلي وبطاقةةة املالح ةةة ( قبليةةًا وبعةةديًا  تةةب    

ريبيةةة علةةى  وجةةود  ةةرق دال إحصةةائيا يف حتصةةيل ةةةالا امموعةةة الضةةابطة وامموعةةة التم      

بالقيةةاس  االختبةةار التحصةةيلي املعةةريف واملةةةاري يف تةةدريس رسةةم املن ةةور  وإبةةراز ال ةةل والنةةور   

 البعدي لصاحل امموعة التمريبية بعد ضبط التكا   على القياس القبلي. 

 تعلي  الباحث على هذه الدراسة :

ةا التمرييب الةيت  اختلفت هذه الدراسة م  الدراسة احلالية يف كورةا دراسة اتبعت املن

تصميم  برجمية تعليمية  إلكرتورية لتدريس رسةم  املن ةور اهلندسةي وال ةل والنةور      وّضحت أثر 

بينمةةا اتبعةةت الدراسةةة املةةنةا الوصةةفي ، وكةةذلك اختلفةةت بالعينةةة الةةيت   علةةى مةةةارا  الرسةةم 

جميةةا  ال دمةةا التطبيةة  عليةةةا ، ولكنةةةا تشةةابةت مةة  الدراسةةة احلاليةةة يف كورةةةا تناولةةت       

 االلكرتورية  كوسيلة وأداة يف تنمية  تدريس موضو  بالرتبية الفنية  .
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 ما متيزت به الدراسة احلالية بشكل عام  عن تلك الدراسات:

 يالحظ أن الدراسة احلالية تتمي  ع  الدراسا  السابقة يف ما يلي:

الفنيةةة املطةةورة مةة  تناولةةت الدراسةةة احلاليةةة واقةة  دمةةا تقنيةةا  التعلةةيم يف منةةاها الرتبيةةة   -

وجةة ر ر املعلم  واملشر   الرتبوي  على عينة واسةعة مةنةم قنطقةة مكةة املكرمةة،      

مما يساهم يف تعميم رتائمةا على اململكة العربية السعودية. حبيث   وصةف واقة  دمةا    

يةة  التقنيا  املعلوماتية والتعليمية يف منةاها الرتب دما التقنية م  خالل التعرف على درجة 

 الفنية املطورة ودراسة العوامل الدا عة لذلك واملعوقا  واملتطلبا  بن ره مشولية. 

دمةةا تعتةة  الداة املسةةتخدمة بالبحةةث وسةةيلة هامةةة لتشةةخية الواقةة  وتقييمةةه لتشةةخية   -

تقنيةةا  التعلةةيم يف منةةاها الرتبيةةة الفنيةةة املطةةورة .  والةةيت تتمتةة  بةةدالال  سةةيكومرتية         

 دية اليت هعل م  البحول املستقبلية أكثر سةولًة ويسرًا. تناسب البيلة السعو

التقنية قناها تدريس الرتبيةة الفنيةة بشةكل عةام دون     دما مجي  الدراسا  اليت تناولت  -

حتديد لتلك الوسائل التقنية وهذا ما ميي  الدراسةة احلاليةة عة  تلةك الدراسةا  الشةبيةة       

 تية والتقنيا  بعينةا. حيث حدد  الدراسة احلالية الن م املعلوما

 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة :

متثلةةت الفائةةدة مةة  تنةةاول تلةةك الدراسةةا  بتحديةةد مشةةكلة الدراسةةة وصةةياغتةا بأسةةلوا   -

علمةةي حبثةةي. والتعةةرف إىل إجةةراءا  الدراسةةا  السةةابقة واالسةةتفادة منةةةا يف الدراسةةة        

صةول علةى الداة قةا يةتالءم مة  عينةة       احلالية، واالعتماد على الدراسا  السةابقة يف احل 

وهدف الدراسة احلالية. ودعم اإلةةار الن ةري ومناقشةة النتةائا يف ضةوء تلةك الدراسةا         

 السابقة. 

استفاد الباحث م  الدراسا  السابقة يف تكوي  خلفية جيدة حول مشكلة الدراسة يف  -

واسةةتخالص أهةةم  البنةةاء الن ةةري للدراسةةة ،كمةةا اسةةتفاد يف حتديةةد أهةةداف الدراسةةة،  

املفاهيم واملصطلحا  العلميةة،ويف ةريقةة بنةاء االسةتبارة وةريقةة حتكيمةةا واسةتخدام        

الساليب اإلحصةائية الةيت تناسةب الدراسةة احلاليةة،  ويف حتليةل رتةائا الدراسةة الراهنةة          

 للتعرف على مدى اتفاقةا أو اختال ةا م  تلك اليت سبقتةا. 
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 الفصل الثالث

 دراسة وإجراءاتهامنهجية ال

تناول هذا الفصةل منةميةة الدراسةة وإجراءاتةةا مة  حيةث توصةيف جمتمة  الدراسةة وعينتةةا           

وتوصةةةيف خصائصةةةةا، وعرضةةةًا لداة الدراسةةةة مةةة  حيةةةث صةةةدقةا وثباتةةةةا وإجةةةراءا  التطبيةةة   

 واملعاجلا  اإلحصائية .  

 واًل: منهج الدراسة :أ

ناسةةب لهةةداف الدراسةةة والةةيت هةةد ت إىل    اتبعةةت الدراسةةة املةةنةا الوصةةفي التحليلةةي امل   

وصف ومج  املعلوما  حول ال ةاهرة ، وحتليةل  املعلومةا  إحصةائيًا  للوصةول للنتةائا مة  خةالل         

املعلمة  واملشةر      الكشف ع  واق  دما التقنية يف مناها الرتبية الفنية املطورة م  وجةةة ر ةر  

لتقنيةةة املعلومةةا  يف منةةاها    لةةدماا الرتبةةوي  قنطقةةة مكةةة املكرمةةة  مةة  خةةالل وصةةف درجةةة   

يف منةةاها الرتبيةةة الفنيةةة املطةةورة ،     دجمةاالرتبيةةة الفنيةةة املطةةورة ، وحتديةةد العوامةةل الدا عةةة لةة     

وحتديد املتطلبةا  الةيت ينبغةي توا رهةا يف منةاها الرتبيةة الفنيةة املطةورة  ، و الكشةف عة  أهةم            

يف مناها الرتبية الفنيةة املطةورة ؛ لةذلك       تقنية املعلوما دما الصعوبا  والتحديا  اليت تواجه 

( 919ص ،م 1222استخدام املنةا الوصفي التحليلي والذي يعر ه  عبيدا ، وعبداحل ،عةدس ع 

بةةأن املةةنةا الوصةةفي ي عنةةى بدراسةةة ال ةةاهرة كمةةا توجةةد يف الواقةة  ، ويعةة  عنةةةا تعةةبريًا كيفيةةًا    

صائصةةا، بينمةا التعةبري الكمةي يعطينةا      وكميًا،  التعبري الكيفي يصف لنةا ال ةاهرة ويةب  خ   

وصفًا دقيقًا ملقدار ال اهرة وحممةا باإلضا ة جلمة  املعلومةا  حةول ال ةاهرة وحتليلةةا للوصةول       

 إىل النتائا.

 أداة الدراسة :

ر رًا لطبيعة الدراسة م  حيث أهدا ةا، ومنةمةا، وجمتمعةا،   بناء استبارة،   

بية الفنية قنطقة مكة املكرمة جلم  املعلوما  والبيارا  توجيةةا إىل  معلمي ومشريف الرت

املتعلقة بةذه الدراسة ، واليت تعد م  أكثر أدوا  البحث شيوعًا واستخدامًا يف جمال العلوم 

اإلرسارية، وعمد الباحث يف إعدادها على مراجعة الدراسا  السابقة قمال واق  دما التقنية 

 ا يلي عرضًا للخطوا  املنةمية اليت متت لبناء االستبارة كما يلي. قناها الرتبية الفنية ، و يم

مراجعة الدراسا  السابقة اليت تناولةت دمةا تقنيةة املعلومةا  يف تةدريس منةاها الرتبيةة         -9

 الفنية .
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مراجعةةة أدوا  الحبةةال والرسةةائل العلميةةة والدراسةةا  السةةابقة الةةيت هةةد ت إىل قيةةاس  -1

معوقةةا  توظيةةف  تقنيةةا  التعلةةيم والتعلةةيم اإللكرتورةةي  يف  درجةةة دمةةا أو متطلبةةا  أو 

تةةدريس املةةواد بشةةكل عةةام ومقةةررا  الرتبيةةة الفنيةةة بوجةةه خةةاص ، أو الدراسةةا  الةةيت   

تناولت وسائل التقنية اليت جيب امتالكةا لتةدريس  الرتبيةة الفنيةة، كدراسةة العمةري      

هةةةةة( 9299و الغامةةةةدي عم(  1221ع  هةةةةة( والقبةةةةاري 9211م( ودراسةةةةة  لمبةةةةان  ع 1299ع

م(. والدراسةةةا  الةةةيت  1292م( باإلضةةةا ة إىل دراسةةةة ال هرارةةةي ع 1221دراسةةةة أمةةة  ع و

 .  م( 1222دريس مثل دراسة املوسى ع تناولت متطلبا  ومعوقا  دما تقنيا  التعليم بالت

حتديةةد الغةةرض العةةام لةةألداة وأهةةداف االسةةتبارة : حيةةث متثةةل اهلةةدف العةةام مةة  أداة            -9

التعرف على واق  دما التقنية يف مناها الرتبية الفنية املطورة. وذلك مة  خةالل    الدراسة

حتديد درجة الدما  لتقنية املعلوما  يف مناها الرتبية الفنية املطورة ، وحتديد العوامل 

الدا عةةة لةةدجمةا يف منةةاها الرتبيةةة الفنيةةة املطةةورة ، و حتديةةد املتطلبةةا  الةةيت ينبغةةي         

 أهم الصعوبا  والتحديا  اليت تواجه دما تقنية املعلوما  . توا رها ، والكشف ع 

حتديةةد اةةاور االسةةتبارة  : متثلةةت عناصةةر القيةةاس يف االسةةتبارة يف الجةة اء الرئيسةةية        -2

 التالية وهي:

ول : وتضةةم  البيارةةا  العامةةة عةة  املسةةتميب  مةة  حيةةث  امل هةةل العلمةةةي         لاجلةة ء ا -

را  التدريبية قمال احلاسب اآللي، وكذلك املسمى وسنوا  ا  ة، واملشاركة بالدو

دجمه قمةال العمةل ودمةا    الوظيفي، واملعلوما  املتعلقة بتوا ر احلاسب اآللي باملكتب و

 اإلررترت.

جل ء الثاري : يتعلة   وارةب القيةاس لالسةتبارة حيةث تضةمنت اربعةة جمةاال  تقةيس          ا-

 ة املطورة وهي: واق  دما تقنية املعلوما  قناها الرتبية الفني

درجة دما تقنية املعلوما  يف مناها الرتبية الفنية ويقيس هذا احملور  امال االول: •

درجة دما املعلم  للوسائل التقنية والوسائط املتعددة وال الم والفيديو والقةراص  

املدجمة وال يد اإللكرتوري ، ور ام رقل امللفا ، واحملادثة باإلررترةت، وجمموعةة   

وار والصف اال رتاضي ، وتقنية الرسةوم ثالثيةة البعةاد، ودمةا بةراما الصةور،       احل

وبررةةةةاما الرسةةةةام و بةةةةراما تعلةةةةيم الرسةةةةوم، والرسةةةةوم اإليضةةةةاحية ، والصةةةةور       

الفوتوغرا يةةة  ، والفيةةديو وال ةةالم الثابتةةة ، والسةةبورة الضةةوئية  والشةةفا يا  ،       

، ودمةةا الفةةةيس بةةةوك يف  ودمةةا البوربوينةةةت، ودمةةا الداتاشةةةو، ودمةةا الةةةواتس أا   

 تدريس مناها الرتبية الفنية املطورة.
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: العوامل الدا عة لدما تقنية املعلوما  يف الرتبيةة الفنيةة  يف اململكةة    امال الثاري •

العربيةةة السةةعودية يقةةيس هةةذا احملةةور العوامةةل الةةيت تعةة ز دمةةا التقنيةةة وتوظيفةةةا        

 باملناها املطورة. 

دما تقنية املعلوما  يف الرتبية الفنية  يف اململكةة العربيةة    : متطلبا امال الثالث •

السةةعودية تقةةيس املتطلبةةا  الةةيت ينبغةةي توا رهةةا لةةدما تقنيةةة املعلومةةا  يف منةةاها    

 املعلم  واملشر   الرتبوي  .  الرتبية الفنية املطورة م  وجةة ر ر

علومةةةا  تقةةةيس : الصةةةعوبا  والتحةةةديا  الةةةيت تواجةةةه دمةةةا ر ةةةم املامةةةال الرابةةة  •

املعوقةةا  والتحةةديا  الةةيت تواجةةه دمةةا ر ةةم املعلومةةا  يف توظيةةف التقنيةةة قنةةاها   

 الرتبية الفنية املطورة. 

صةةياغة عبةةارا  وم شةةرا  االسةةتبارة بصةةورتةا الوليةةة : بعةةد حتديةةد اةةاور االسةةتبارة     -1

متةةةت صةةةياغة عبةةةارا  أداة الدراسةةةة مةةة  خةةةالل مراجعةةةة اإلةةةةار الن ةةةري ومقةةةاييس      

 الدراسا  السابقة املرتبطة قحاور االستبارة. 

تةةدريا االسةةتمابا  للعبةةارا  باسةةتخدام مقيةةاس التةةدريا ا ماسةةي السةةتمابا  أ ةةراد    -1

عينة  الدراسة لعبارا  مستوى الةدما للتقنيةة عالةن م ( : عمةدما بدرجةة كةبرية جةدا،        

مةةدما(.  مةةدما بدرجةةة كةةبرية مةةدما بدرجةةة متوسةةطة، ومةةدما بدرجةةة ضةةعيفة، وغةةري

وكذلك   استخدام التدريا ا ماسي لقياس درجة املوا قة على الدوا   اليت ميك  

      أن تةةدعم  كةةرة دمةةا تقنيةةة املعلومةةا  يف منةةاها الرتبيةةة الفنيةةة واملعوقةةا  واملتطلبةةا      

 ال أوا   بشدة (.  -ال أوا    –أوا   حلد ما  –موا   –ع موا   بشدة 

لدراسةةة : بغةةرض تعريةةف أ ةةراد عينةةة الدراسةةة باهلةةدف مةة  أداة    صةةياغة تعليمةةا  أداة ا -2

الدراسة  مة  مراعةاة وضةوح العبةارا  ومالءمتةةا ملسةتوى املسةتميب ، والتأكيةد علةى          

 كتابة البيارا  ا اصة قتغريا  الدراسة .

عرض أداة الدراسة على احملكم  : حيث بعد وضة  أداة الدراسةة يف صةورتةا الوليةة      -1

(   عرضةةةا علةةى جمموعةةة مةة  احملكمةة  مةة  أعضةةاء هيلةةةة        9حةة  رقةةم ع  عار ةةر مل 

( ؛  1( اكمةة  ار ةةر ملحةة  رقةةم ع 92التةةدريس املتخصصةة  باجلامعةةا  وعةةةددهم ع

وذلةك بسة اهلم  يمةةا إذا كارةت العبةارا  تنتمةةي للبعةد الةذي تقيسةةه وعة  مةدى وضةةوح         

الةةذي تقيسةةه ،  وذلةةك   العبةةارة والصةةياغة اللغويةةة، باإلضةةا ة إىل درجةةة أهميتةةةا للبعةةد  

للتأكد مة  مةدى مناسةبة العبةارا  ، والن ةر يف مةدى كفايةة أداة الدراسةة مة  حيةث           

عةةدد العبةةارا  ومناسةةبتةا ومةةدى السةةالمة اللغويةةة ، وإضةةا ة أي اقرتاحةةا  أو تعةةديال  

 يرورةا مناسبة، وسرتد التفصيال  الحقًا. 
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ى العينةةة االسةةتطالعية  :   إخةةراج   إخةةراج االسةةتبارة بصةةورتةا النةائيةةة والتطبيةة  علةة      -1

( وتطبيقةةا علةى عينةة اسةتطالعية  علةى      9االستبارة بصورتةا النةائية ار ر ملح  رقم ع

( معلمةةًا مةة  خةةارج عينةةة الدراسةةة املسةةتةد ة مةة  أجةةل التأكةةد مةة  صةةدق االتسةةاق   92ع

 الداخلي لالستبارة ، والتأكد م  م شر الثبا .

  األساليب اإلحصائية املستخدمة:

  اسةتخدام العديةد مة  السةةاليب واملعاجلةا  اإلحصةائية لالجابةةة عة  اسةللة الدراسةةة ،        

باإلضةةا ة إىل أسةةاليب تقةةن  أداة الدراسةةة علةةى العينةةة االسةةتطالعية ، وذلةةك باسةةتخدام بررةةاما    

 ( وهي :  spssاحل م اإلحصائية للعلوم االجتماعية  ع 

رباخ ومعادلة سبريمان وبراون حلسةاا الثبةا    معامل ارتباط بريسون و معامل ألفا كرو . 9

 وصدق االستبارة .  

 التكرارا  والنسب امللوية لوصف خصائة عينة الدراسة. . 1

 املتوسةةةطا  احلسةةةابية واالارا ةةةا  املعياريةةةة ع لةةةدرجا  الةةةدما ، العوامةةةل الدا عةةةة،  . 9

 املتطلبا ، املعوقا  ( .

( للكشةف عة  داللةة     Independeant sample T testاختبار   لعينةت  مسةتقلت  ع   . 2

الفروق اإلحصائية ب  متوسطي تقةدير عينةة  الدراسةة حةول درجةا  واقة  دمةا التقنيةة         

قناها الرتبية الفنية املطورة قنطقةة مكةة املكرمةة و قةًا ملةتغريا  الدراسةة عاملسةمى        

 الوظيفي ، وامل هل العلمي، وتوا ر احلاسوا واالستخدام لإلررترت( .  

(  للتعةرف علةى داللةة الفةروق بة       One-way ANOVAحتليةل التبةاي  أحةادي البعةد ع     . 1

متوسطا  تقدير عينة  الدراسةة حةول درجةا  واقة  دمةا التقنيةة قنةاها الرتبيةة الفنيةة          

املطةةورة قنطقةةة مكةةة املكرمةةة و قةةًا ملةةتغرييع ا ةة ة  والةةدورا  ( ويف احلةةاال  الةةيت  

ىل داللةةة  إحصةةائية   اسةةتخدام اختبةةار أقةةل مربةة  للفةةرق     أشةةار  يةةةا حتليةةل التبةةاي  إ  

( للمقاررةةا  البعديةةة لتحديةةد اهةةاه مةةا قةةد يوجةةد مةة   ةةروق باملتوسةةطا  بةة          LSDع

 مستويا  املتغريا  املستقلة .

 جمتمع الدراسة :

( معلمًا، 9212م  مجي  معلمي الرتبية الفنية والبالس عددهم ع الدراسة تكّون جمتم 

( م شر ًا قنطقة مكة املكرمة. و قًا لإلحصائيا  11   الرتبوي  البالس عددهم عومجي  املشر

-9292العامة إلدارة الرتبية والتعليم قنطقة مكة املكرمة بالفصل الدراسي الثاري م  العام  
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( توزي  جمتم  الدراسة م  املعلم  واملشر   الرتبوي  و قًا إىل 9عرقم هة ويب  جدول  9291

 قة مكة املكرمة .منط

 (9ول عجد

 توزي  ا راد جمتم  الدراسة و قًا للمناة  التعليمية قنطقة مكة املكرمة

 املشر ون الرتبويون املعلمون  

 النسبة امللوية العدد النسبة امللوية العدد

 %99 1 %91 212 اا  ة جدة

 %91 99 %92 211 اا  ة مكة املكرمة

 %99 1 %92 212 اا  ة الطائف

 %922 11 %922 9212 اممو  الكلي

 :( 9عرقم دول اجليتب  م  

أن مع م أ راد جمتم  الدراسة م  معلمي الرتبية الفنية حيث بلس عددهم يف مدارس 

( 211%( ثم يف اا  ة مكة املكرمة ع91( معلمًا بنسبة ع212التعليم العام قحا  ة جدة ع

%(. بينما بلس عدد مشريف 92( معلمًا بنسبة ع212لطائفع%( ، ثم يف اا  ة ا92معلمًا بنسبة ع

% بينما بلس عددهم 99( مشر   لكاًل منةما بنسبة 1الرتبية الفنية قحا  يت الطائف و جدة ع

( توزي  جمتم  الدراسة 9%( ويب  شكل ع91(  مشر ًا بنسبة ع99قحا  ة مكة املكرمة ع

وقد   احلصول على هذه  يم ملنطقة مكة املكرمة.و قًا لتوزيعةم على إدارا  الرتبية والتعل

ع  ةري  معلمي ومشريف الرتبية الفنية قنطقة مكة املكرمة االحصائيا  العامة المجالي 

 رؤساء اقسام الرتبية الفنية بكل اا  ة تعليمية قنطقة مكة املكرمة وهم: 

 . رئيس قسم الرتبية الفنية قحا  ة جدة ، االستاذ: وليد قطان -9

 رئيس قسم الرتبية الفنية قحا  ة مكة املكرمة ، االستاذ:  ةد عاشور. -1

 رئيس قسم الرتبية الفنية قحا  ة الطائف ، االستاذ :  ةد الذوييب.   -9
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 عينة الدراسة:

ي  ملادة الرتبية الفنية وقد   اختيارهم بأسلوا   اختيار عينة الدراسة م  املشر   الرتبو

( معلمًا   اختيارهم بطريقة 122( مشر ًا ، وكذلك تكّورت العينة م  ع11احلصر الشامل ع

% بطريقة التمثيل املتناسب م  جمتم  الدراسة 91عشوائية ةبقية م  اإلدارا  التعليمية  بنسبة 

(. ويب  912،صهة9212كما أشار هلا الضحيان ع وتعت  رسبة كا ية لتمثيل جمتم  الدراسة

( االستبارا  املوزعة واالستبارا  العائدة واملستبعدة م  املعلم  واملشر   1ع رقم جدول

 :الرتبوي  و قًا إلدارا  الرتبية والتعليم قنطقة مكة املكرمة

 (1جدول ع

 بية الفنيةاالستبارا  املوزعة والعائدة واملستبعدة م  معلمي ومشريف الرت

 االستبارا  

 املوزعة 

 االستبارا 

 العائدة 

 االستبارا  

 ةاملستبعد

 االستبارا  

 النةائية

 % العدد % العدد % العدد % العدد

- %11 1 %99 1 املشرف جدة - - - 1 11% 

 %91 912 %92 19 %12 912 %91 912 املعلم

مكة 

 املكرمة

- %11 1 %91 99 املشرف - - - 1 99% 

 %99 919 %91 12 %12 929 %92 922 علمامل

- %21 2 %99 1 املشرف الطائف - - - 2 91% 

 %92 921 %901 1 %19 911 %92 922 املعلم

اممو  

 الكلي

- %11 91 %922 11 املشرف - - - 91 922% 

 %922 911 %101 21 %12 221 %922 122 املعلم

 

 ( توزي  جمتم  الدراسة م  املعلم  واملشر   الرتبوي  و قًا إلدارا  الرتبية والتعليم 92شكل ع

قنطقة مكة املكرمة
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 :(1ع رقم دولاجليتب  م  

( استبارة بنسبة 91ستبارة على املشر   الرتبوي   كان العائد منةا ع( ا11أره   توزي  ع 

% م  االستبارا  املوزعة ، ومل ت ستبعد أي استبارة ر رًا الكتمال البيارا   يةا ، بينما   11

( استبارة بنسبة 221( استبارة على معلمي الرتبية الفنية  كارت االستبارا  العائدة ع122توزي  ع

%(  كارت 101( استبارة منةا بنسبة ع21الستبارا  املوزعة حيث   استبعاد ع%( م  ا12ع

 %( م  امتم  الكلي للمعلم . 11( م  املعلم  بنسبة ع911االستبارا  املتبقية اإلمجالية ع

 خصائص أفراد عينة الدراسة : 

صفًا   حساا التكرارا  والنسب امللوية ملستويا  متغريا  الدراسة، و يما يلي و

  صائة العينة . 

 . توزي  عينة الدراسة و قًا اىل املسمى الوظيفي :9

  حساا التكرارا  والنسب امللوية ملستويا  املسمى الوظيفي للمستميب  كما  

 اآلتي :( 9عرقم  تتب  النتائا  دول 

 ( 9جدول رقم ع 

 وصف خصائة املستميب  حبسب املسمى الوظيفي

 النسبة امللوية دالعد املسمى الوظيفي

 %209 91 مشريف مادة الرتبية الفنية

 %1102 911 معلمي الرتبية الفنية

 %922 292 اممو  

 

 :(9يتض  م  اجلدول رقم ع

%( بينما بلغت رسبة 1102أن غالبية أ راد العينة م  معلمي الرتبية الفنية بنسبة ع 

( توزي  أ راد عينة الدراسة م  1كل ع%(. وي ب  ش209املستميب  م  املشر   الرتبوي  ع

 املشر   الرتبوي   و املعلم  و قًا للمسمى الوظيفي. 
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 . توزي  جمتم  وعينة الدراسة و قًا للم هل العلمي  :1

الدراسة كما تتب    حساا التكرارا  والنسب امللوية لفلا  امل هل العلمي لعينة  

 اآلتي:( 2عائا  دول رقم النت

 ( توزي  عينة الدراسة و قًا للم هل العلمي 2جدول رقم ع 

 امل هل العلمي

 الكلي املشر   املعلم 

 % العدد % العدد % العدد

- %109 1 دبلوم - - - 1 101% 

 %1901 911 %2101 99 %1101 911 بكالوريوس

 %1 11 %1201 1 %1 12 ماجستري

- %201 9 ه دكتورا - - - 9 201% 

 %922 292 %922 91 %922 911 اممو 

 

 :(2يتض  م  اجلدول رقم ع

%(، حيث 1901أن الغالبية الع مى م  املستميب  حاصل  على درجة البكالوريوس بنسبة ع 

( م  املستميب  على درجة 11%(  بينما حصل ع101( حاصل  على دبلوم بنسبة ع1تب  أن ع

عينة الدراسة و قًا للمسمى الوظيفي البياري لتوزي   (: التمثيل91شكل ع
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( 1101. وكذلك مع م املعلم  حاصل  على درجة البكالوريوس بنسبة ع %(1املاجستري بنسبة ع

%( بينما مع م امل هال  حلملة البكالوريوس م  املشر   الرتبوي  بنسبة 1ثم املاجستري ع

 ( توزي  عينة الدراسة و قًا للم هل العلمي. 9%( وي ب  شكل ع1201%( واملاجستري بنسبة ع2101ع
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 . توزي  جمتم  وعينة الدراسة و قًا لسنوا  ا  ة  :9

  حساا التكرارا  والنسب امللوية لفلا  سنوا  ا  ة لعينة الدراسة كما تتب   

 اآلتي:( 1ع رقم النتائا  دول

 ( توزي  عينة الدراسة و قا لسنوا  ا  ة 1جدول رقم ع

 سنوا  ا  ة

 الكلي املشر   املعلم 

 % العدد % العدد % العدد

 %901 1 %101 9 %901 2 سنوا  1أقل م  

- %101 11 92اىل أقل م   1م   - - - 11 101% 

 %91 921 %9102 9 %9101 929 91اىل اقل م  92م  

 %1101 192 %2201 92 %1101 119 سنة  أكثر 91م  

 %922 292 %922 91 %922 911 اممو 

 :(1يتض  م  اجلدول رقم ع

%(، 1101سنة  أكثر بنسبة ع 91أن غالبية أ راد عينة الدراسة ترتاوح خ اتةم م   

%( وبلغت 91سنة  ع 91سنوا  إىل أقل م   92بينما بلغت رسبة الذي  تراوحت سنوا  خ تةم م  

زي  جمتم  وعينة الدراسة و قًا ( تو2%(. وي ب  شكل ع109سنوا   ع 92رسبة م  تقل خ تةم ع  

(: التمثيل البياري لتوزي  عينة الدراسة و قًا للم هل العلمي91شكل ع
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سنة  أكثر  91لسنوا  ا  ة . وكارت مع م خ ا  املعلم  واملشر   الرتبوي  بالفلة م  

( توزي  عينة الدراسة و قًا 2%(. وي ب  شكل ع2201%، 1101كارت رسبتةم على التوالي ع

 لسنوا  ا  ة. 
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 . توزي  جمتم  الدراسة و قًا اىل للمشاركة بالدورا  قمال احلاسب اآللي:2

  حساا التكرارا  والنسب امللوية ملستويا  متغري املشاركة بالدورا  التدريبية قمال  

 اآلتي :(1عب اآللي كما تتب  النتائا  دول رقم احلاس

 ( 1جدول رقم ع 

 لدراسة حبسب الدورا  التدريبية قمال احلاسب اآلليوصف خصائة عينة ا

 الدورا  التدريبية
 الكلي املشر   املعلم 

 % العدد % العدد % العدد

 %12 111 %9102 9 %1101 111 ال يوجد دورا 

 %1909 12 %12 1 %1109 11 دورة واحدة

 %101 29 %9102 9 %101 91 دورتان

 %9101 12 %9102 9 %9101 19 ثالل دورا  واكثر

 %922 292 %922 91 %922 911 اممو 

 :(1يتض  م  اجلدول رقم ع

%( م  أ راد عينة الدراسة مل يلتحقوا بدورا  تدريبية قمال احلاسب  12أن ما رسبته ع 

%( التحقوا بثالثة دورا  9101%( التحقوا بدورة واحدة  ، بينما تب  أره بنسبة ع1909يف ح  ع

(: التمثيل البياري لتوزي   عينة الدراسة و قًا لفلا  سنوا  ا  ة 12شكل ع
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رسبة الذي  مل يلتحقوا بالدورا  التدريبية قمال احلاسب اآللي م    أكثر.  وكارت

( التمثيل البياري لعينة 1%( م  املشر   الرتبوي . ويب  شكل ع9102%( وبنسبة ع1101املعلم ع

 الدراسة و قًا للدورا  التدريبية قمال احلاسب اآللي. 
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 احلاسب واإلررترت : دما. توزي  جمتم  الدراسة و قًا لتو ر و1

احلاسب ودما  غريا  توا ر  حساا التكرارا  والنسب امللوية ملستويا  مت  

 ( اآلتي:2عرقم واإلررترت كما تتب  النتائا  دول 

 ( 2جدول رقم ع 

 ام احلاسب واإلررترتحبسب متغريا  توا ر واستخد وصف خصائة عينة الدراسة

 الكلي املشر   املعلم  

 % العدد % العدد % العدد

هل لديك حاسب آلي 

 يف مكتبك؟

 %2901 929 %1101 91 %9109 912 رعم

 %1101 122 %9909 1 %1202 121 ال

احلاسب يدما هل 

اآللي يف جمال 

 ؟العمل

 %2102 121 %1101 91 %2101 911 رعم

 1 %1902 199 ال
9909% 191 1901% 

هل سب  لك أن 

 ؟اإلررترتادجمت 

 %1201 222 %922 91 %1201 911 رعم

 %102 92 2 2 %101 92 ال

 

لمشاركة بالدورا  التدريبية (: التمثيل البياري لتوزي  عينة الدراسة و قًا ل19شكل ع
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 :(2يتض  م  اجلدول رقم ع

%( م  أ راد عينة الدراسة لديةم حاسب آلي يف مكتبةم يف ح  1101أن ما رسبته ع 

 %( يدجمون1201أره ينسبه عبينما تب  %( يستخدمون احلاسب اآللي قمال العمل ، 1901ع

 اإلررترت يف العمل.  

%( م  املشر   الرتبوي  لديةم حاسب آلي يف 1101وكذلك تب  أره أن ما رسبته ع 

احلاسب اآللي قمال العمل ، بينما تب  أن مجي  املشر    دجمون%( ي1101مكتبةم يف ح  ع

( ال يوجد حاسب آلي 1202كان ما رسبته عاإلررترت يف العمل، أما املعلم    دجمونالرتبوي  ي

اإلررترت  %( يدجمون1201اآللي قمال العمل ، و عاحلاسب  دجمون%( ال ي1902يف مكتبةم ، و ع

 .  لتوا ر احلاسوا و الدما( التمثيل البياري لعينة الدراسة و قًا 1يف العمل.  ويب  شكل ع

 

 

 

 :  وصف أداة الدراسة )االستبانة(

االستبارة يف صورتةا النةائية م  سب  صةفحا ، وتشةمل الصةفحة الوىل غةالف     تتألف 

االسةةتبارة ، وعنةةوان الدراسةةة ، و التعريةةف بالباحةةث ، و غةةرض الدراسةةة والتعليمةةا ، وتبعتةةةا   

املتغريا  والبيارا  الشخصية ع  املستميب  واليت تتضم  عاملسمى الةوظيفي و امل هةل العلمةي    

احلاسةب واإلررترةت    دمةا شاركة بالدورا  التدريبية ، وتو ر احلاسةب، و وسنوا  ا  ة ، وامل

بالعمل( أما الصفحا  الخرى  تشةمل أربعةة اةاور لدراسةة واقة  دمةا التقنيةة قنةاها الرتبيةة          

 ( :9الفنية املطورة وهي : ار ر ملح  رقم ع

(: التمثيل البياري لتوزي   عينة الدراسة و قًا لتوا ر ودما احلاسب واإلررترت11شكل ع
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-9للعبارا  م  ع تقنية املعلوما  يف مناها الرتبية الفنيةدما  مدى امال االول: درجة 

 ( باحملور االول م  االستبارة. 91

يف اململكة العربية  نية املعلوما  يف الرتبية الفنيةتق دماالعوامل الدا عة ل: امال الثاري 

 ( باحملور الثاري م  االستبارة. 91-9للعبارا  م  ع السعودية

يف اململكة العربية  ية املعلوما  يف الرتبية الفنيةتقندما متطلبا  : امال الثالث 

 ( باحملور الثالث م  االستبارة. 91-9للعبارا  م  ع السعودية

للعبارا  م                  ر م املعلوما دما الصعوبا  والتحديا  اليت تواجه : امال الراب  

 ( باحملور الراب  م  االستبارة. 12-9ع

 مفتاح  تصحيح االستبانة ومعيار احلكم  :

املعلمةةة  دمةةةا  مةةةدى ا ماسةةةي لتحديةةد درجةةةة  Likertيةةةاس ليكةةةر    اسةةتخدم مق 

واملعوقةةا  واملتطلبةةا .    دمالتقنيةةا  التعلةةيم يف الرتبيةةة الفنيةةة، أو حتديةةد العوامةةل الدا عةةة للةة      

( السةتمابا  أ ةراد عينةة الدراسةة علةى العبةارا  ملسةتوى        1حبيث  يتم  إعطاء الدرجة املوزورة ع

( السةةتمابا  أ ةةراد عينةةة    2دا/ موا ةة  بشةةدة ( و الدرجةةة ع  بدرجةةة كةةبرية جةة   دماالتقةةدير عمةة 

( الستمابا  9بدرجة كبرية /موا   ( . والدرجة ع دماالدراسة على العبارا  ملستوى تقدير عم

بدرجة متوسطة/ موا   اىل حد ما(  "و دما أ راد عينة  الدراسة على العبارا  ملستوى تقديرعم

بدرجةةة  دماالدراسةةة علةةى العبةةارا  ملسةةتوى تقةةدير عمةة     ( السةةتمابا  ا ةةراد عينةةة    1الدرجةةة ع

/ ال  دما( لالسةةتمابا  علةةى العبةةارا  ملسةةتوى تقةةدير عغةةري مةة  9/ ال أوا ةة (  والدرجةةة عضةةعيفة

 أوا   وبشدة( .  

/ العوامةل الدا عةة    دماالمدى وعلى ذلك   استخدام املعيار التالي للحكم على درجة 

( وأدرةةى 1مةةدى الةةدرجا  حبسةةاا الفةةرق بةة  أعلةةى قيمةةة ع املعوقةةا / املتطلبةةا ، وذلةةك بتحديةةد 

( وهي ةول الفلة .  وعليةه  2012( مستويا   كان راتا  القسمة ع1( ثم قسمة الناتا على ع9قيمةع

 اآلتي:  (1عاجلدول رقم  تفسري النتائا و   املعيار التالي ب
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  (1جدول ع

 معيار احلكم على الدرجا 

 املتطلبا  املعوقا  الدا عةالعوامل  الدمادرجة  الفلا 

 كبرية جدًا كبرية جدًا عالية جدًا كبرية جدًا  أكثر 2012م  

 كبرية كبرية عالية كبرية 2091 -9022م 

 متوسطة متوسطة متوسطة متوسطة 9091-1012م 

 قليلة  قليلة  منخفضة ضعيفة 1011-9019م  

 دًاقليلة ج قليلة جدًا منخفضة جدًا دماغري م 9012-9م  

 صدق أداة الدراسة: 

للتأكد م  صدق أداة الدراسة وأرةا تقيس ما ُأعّد  لقياسه  قد   التأكد م  ذلك  

م  خالل صدق احملكم  وصدق االتساق الداخلي لعبارا  االستبارة  لكل جمال م  

 جماال  االستبارة. وذلك على النحو التالي: 

 (. الصدق ال اهريعصدق احملكم ( :  9

(  م  92رض االستبارة يف صورتةا الولية على جلنة م  احملكم  عددهم ع  ع

جامعة امللك عبدالع ي ( ،  أعضاء هيلة التدريس يف اجلامعا  السعودية عجامعة أم القرى ،

( ، حيث تصدر  استبارة التحكيم خطاا   توضي  أهداف الدراسة ، 9ار ر امللح  رقم ع

د معايري التحكيم املطلوبة م  قبل اصحاا السعادة م   ، وحتدي والتعريفا  االجرائية

احملكم  إلبداء أرائةم ومالح اتةم حول عبارا  االستبارة ، م  حيث مدى مناسبة ووضوح 

العبارة ، ومدى ارتماء كل عبارة م  العبارا  للممال الذي تنتمي إليه، واحلكم على مدى 

تةا لتحقي  اهلدف الذي وضعت م  أجله، سالمة صياغتةا اللغوية، ومدى مالئمتةا وأهمي

واقرتاح ةرق حتسينةا باإلضا ة أو إعادة الصياغة أو احلذف أو غري ما ورد مما يروره مناسبًا . 

باإلضا ة إىل الن ر يف تدريا املقياس ومدى مالئمته للقياس ، وبعد استعادة النس، امُلحَكمة  

وء آراء احملكم  حيث تب  ان مجي    تعديل صياغة بعض العبارا  باالستبارة يف ض

العبارا  تنتمي للب عد الذي ص ّنفت  يه، وعليه   اإلبقاء على العبارا  اليت رالت رسبة اتفاق م  

%( على أرةا تنتمي للب عد امُلقاس، ومجي  العبارا  تتمت   12جلنة احملكم  أعلى أو تساوي ع

 بالصدق ال اهري أو صدق احملكم . 
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 التساق الداخلي لعبارا  االستبارة :  صدق ا( 1

  التأكد م  صدق االتساق الداخلي للفقرا  قحاور االستبارة ، بعد تطبيقةا على 

( معلمًا م  معلمي الرتبية الفنية م  خارج عينة الدراسة ، وذلك 92عينة استطالعية مشلت ع

االرتباط ب  درجا  للتأكد م  صدق االتساق الداخلي لالستبارة، حيث   حساا معامل 

كل  قرة م   الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي اليه العبارا  يف االستبارة  كما تتب  النتائا 

  اآلتي : (1ع رقم  باجلدول

 (1جدول ع

 معامال  ارتباط بريسون ب  العبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه العبارة باالستبارة   

دما ل عةالعوامل الدا  تقنية املعلوما  دما 

 تقنية املعلوما 

تقنية دما متطلبا  

 املعلوما 

تقنية  دماالصعوبا  والتحديا  ل

 املعلوما 

 رقم  

 العبارة

 معامل 

 االرتباط

رقم   

 العبارة

 معامل 

 االرتباط

رقم   

 العبارة

 معامل 

 االرتباط

 معامل  رقم العبارة  

 االرتباط

9 2021** 9 2022** 9 2021** 9 2012** 

1 2019** 1 2011** 1 2019** 1 2011** 

9 2021** 9 2012** 9 2021** 9 2019** 

2 2029** 2 2021** 2 2021** 2 2011** 

1 2021** 1 2021** 1 2011** 1 2011** 

1 2021** 1 2021** 1 2012** 1 2011** 

2 2011** 2 2022** 2 2011** 2 2019** 

1 2011** 1 2029** 1 2019** 1 2012** 

1 2011** 1 2021** 1 2012** 1 2011** 

92 2019** 92 2011** 92 2011** 92 2029** 

99 2011** 99 2011** 99 2011** 99 2029** 

91 2011** 91 2011** 91 2012** 91 2011** 

99 2011** 99 2021**  99 2021** 

92 2021** 92 2011** 92 2021** 

91 2029** 91 2012** 91 2022** 

91 2029**  91 2011** 

92 2029** 92 2021** 

91 2021** 91 2019** 

91 2021** 91 2012** 

 12 2012** 

 

 .   2029** دال عند مستوى الداللة 
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 :(1عاجلدول رقمم   يتض 

أن مجي  قيم معامال  االرتباط ب  كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي  

( ،  و يما يتعل   باحملور الول الذي يقيس 2029ه العبارة دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة عإلي

تقنية املعلوما  يف املناها املطورة ،  قد تراوحت معامال  االرتباط ب  العبارا  دما درجا  

( وقد تراوحت باحملور الثاري الذي يقيس 2011( إىل ع2011والدرجة الكلية للمحور م  ع

( وقد 2011( اىل ع2011تقنية املعلوما  يف مناها الرتبية الفنية  م  ع دما العوامل الدا عة ل

( وقد 2019( اىل ع2011تقنية املعلوما  م عدما تراوحت للمحور الثالث الذي يقيس متطلبا  

تقنية املعلوما  دما تراوحت للمحور الراب  الذي يقيس الصعوبا  واملعوقا  اليت حتد م  

(  ومجيعةا دالة إحصائيًا عند مستوى 2011( اىل ع2011اها الرتبية الفنية املطورة م  عقن

 ( مما ي عين تو ر صدق االتساق الداخلي للعبارا  . 2029الداللة ع

 ثبات أداة الدراسة : 

  التأكد م  ثبا  االستبارة باستخدام صيغة معامل ارتباط عألفا كرورباخ( 

  التأكد م  الثبا  بطريقة التم ئة النصفية قعادلة سبريمان  للتمارس الداخلي، وكذلك

وبراون . حيث   حساا معاملي الثبا  لالستبارة، بتطبيقةا على العينة االستطالعية واليت 

رتائا معامال   اآلتي (92عرقم معلمًا م  خارج عينة الدراسة، وي ب  جدول  92تكورت م  

 :بارة ككل الثبا  لبعاد االستبارة ولالست

 (92جدول ع

معامال  ثبا  االستبارة بطريقة االتساق الداخلي كرورباخ ألفا وثبا  التم ئة النصفية لسبريمان وبراون 

 البعاد االستبارة ولالستبارة ككل .

 ااور االستبارة
عةةةةةةةةةةةدد 

 الفقرا 

الثبا  بطريقة 

 كرورباخ ألفا

قيمة الثبا  بالتم ئة 

 النصفية

وما  يف مناها تقنية املعلمدى دما 

 الرتبية الفنية املطورة
91 2011 2012 

 تقنية املعلوما  دماالعوامل الدا عه ل

 يف مناها الرتبية الفنية املطورة. 
91 2011 2012 

تقنية املعلوما  يف مناها دما متطلبا  

 املطورة .  الرتبية الفنية
91 2019 2011 

لصعوبا  واملقرتحا  اليت حتد م  ا

يف مناها الرتبية  ملعلوما تقنية ا دما

 الفنية املطورة .

12 2021 2029 

 2011 2011 11 االستبارة ككل
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 :(92ع رقم دولاجلم  يتض  

ن مجي  معامال  الثبا  أعلى م  احلد املقبول ملعامل الثبا  بالدراسا  املسحية وهو أ 

( وبالتم ئة 2011فا ع( حيث بلس  معامل الثبا  لالستبارة ككل و   معادلة كرورباخ أل2012ع

(.وبلس معامل الثبا  بطريقة كرورباخ ألفا للمحور الول 20119النصفية بطريقة سبريمان وبراون ع

( ، بينما بلس م شر الثبا   للمحور الثاري بطريقة التمارس 2012( وبالتم ئة النصفية ع2011ع

الثالث بطريقة كرورباخ ألفا   . وللمحور(2012( وبالتم ئة النصفية ع2011عالداخلي كرورباخ ألفا 

( و 2021وللمحور الراب  بطريقة كرورباخ ألفا ع (2011( . و بطريقة التم ئة النصفية ع2019ع

(. ومجي  قيم م شر الثبا  عالية تدل على توا ر خاصية الثبا  2029بطريقة التم ئة النصفية ع

 ة.لداة الدراسة وصالحيتةا للتطبي  على جمتم  الدراسة االصلي

 إجراءات الدراسة:

   تطبي  أداة الدراسة و   اإلجراءا  التالية :  

  احلصول على خطاا تعريف م  جامعة أم القرى م  كلية الرتبية  يفيد ارتباط الباحث

بدراسة املاجستري، وذلك بكتابة خطاا إىل رئيس قسم الرتبية الفنية  باجلامعة يتضم  

 (. 1ار ر ملح  رقم ع ةلب املوا قة على تطبي  االستبارة،

  احلصول على خطاا م  سعادة عميد كلية الرتبية  امعة أم القرى موجه  إىل سعادة

مدير الرتبية والتعليم قحا  ة الطائف ومكة املكرمة وجدة  للسماح بتطبي  أداة 

 .  (2الدراسة ،ار ر ملح  رقمع 

  يم  باملناة  التعليمية الثالثةتعل  املوا قة على تطبي  الداة يف مجي  مكاتب الرتبية وال 

( استبارة  على 11هة  ، حيث   توزي  ع9291هة /9292بالفصل الدراسي الثاري للعام 

( استبارة. و  91املشر   الرتبوي  حيث    اختيارهم باحلصر الشامل  تم اسرتدادع

ستبارا  ( استبارة على املعلم    كارت اال122 حصةا وتفقدها، وكذلك   توزي  ع

( استبارة لعدم اكتمال البيارا   يةا  كارت املتبقية 21( استبارة   استثناء ع221العائدة ع

( م  املعلم  ، وقد   ادخال مجي  االستبارا   للتحليل اإلحصائي بال راما 911ع

والوصول إىل رتائا الدراسة ومناقشتةا والوصول لالستنتاجا   SPSSاحلاسوا 

 والتوصيا . 
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 ئج السؤال األول ومناقشته. نتا -

 نتائج السؤال الثاني ومناقشته.  -

 نتائج السؤال الثالث ومناقشته .  -

 ته . نتائج السؤال الرابع ومناقش -

 نتائج السؤال اخلامس ومناقشته .  -

 

 الرابعالفصل 

 نتائج الدراسة ومناقشتها 
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة ومناقشتها

 متهيد : 

لتقنيةةة املعلومةةا  يف منةةاها الرتبيةةة الفنيةةة       دماالةةمةةدى هةةد ت الدراسةةة إىل حتديةةد   

، و حتديةةد أهةةم املتطلبةةا  الةةيت ينبغةةي توا رهةةا ، و  دجمةااملطةةورة  وحتديةةد العوامةةل الدا عةةة لةة 

تقنيةة املعلومةا  ، و يمةا يلةي رتةائا       دمةا الكشف عة  أهةم الصةعوبا  والتحةديا  الةيت تواجةه       

 الدراسة امليدارية ومناقشتةا  وتفسريها وربطةا بالدراسا  السابقة وذلك على النحو التالي: 

 نتائج السؤال األول ومناقشته:

تقنية املعلوما  يف مناها الرتبية الفنية املطورة قنطقة مكة دما ما مدى : رة الس ال االول

 املكرمة؟

ع  هذا الس ال  َّ حساا املتوسطا  احلسابية واالارا ا  املعيارية جلمية   ولإلجابة 

عبارا  احملور الول باالستبارة والةذي يقةيس واقة  اسةتخدام تقنيةة املعلومةا  يف منةاها الرتبيةة         

معلمةةي ومشةةريف الرتبيةةة الفنيةةة قنطقةةة مكةةة املكرمةةة وقةةد     الفنيةةة املطةةورة مةة  وجةةةة ر ةةر

  ( اآلتي :99عرقمدول اجلكما يتب  يف  ترتيبةا تنازليًا

 

 (99جدول ع

تقنية املعلوما  يف مناها الرتبية الفنية مدى دما املتوسطا  احلسابية واالارا ا  املعيارية لتقدير درجا  

 (292مرتبة تنازليًا عن=معلمي ومشريف الرتبية الفنية قنطقة مكة املكرمة  املطورة م  وجةة ر ر

 لرتبةا العبارة الرقم
املتوسط 

 احلسابي

االاراف 

 املعياري
 مستوى التقدير

 ضعيفة 9099 1011 9 الصور الفوتوغرا ية   91

 ضعيفة 9012 1029 1 الرسوم اإليضاحية  99

 ضعيفة 9099 1029 9 الداتاشودما  92

 ضعيفة 9091 1029 2 براما الصوردما  1

 ضعيفة 9092 9011 1 م الثابتةالفيديو وال ال 99

 ضعيفة 9011 9012 1 البوربوينتدما  91
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 (99جدول ع

تقنية املعلوما  يف مناها الرتبية الفنية دما مدى املتوسطا  احلسابية واالارا ا  املعيارية لتقدير درجا  

 (292مرتبة تنازليًا عن=رمة معلمي ومشريف الرتبية الفنية قنطقة مكة املك املطورة م  وجةة ر ر

 الرتبة العبارة الرقم
املتوسط 

 احلسابي

االاراف 

 املعياري
 مستوى التقدير

 ضعيفة 9091 9019 2 الواتس أادما  91

 ضعيفة paint) 1 9011 9011برراما الرسام ع 1

 ضعيفة 9012 9011 1 براما تعليم الرسوم 92

 غري مستخدمة 9021 9021 92 الشفا يا    91

1 
 Electronic  ال يةةد اإللكرتورةةي

Mail 
99 9021 9011 

 غري مستخدمة

 غري مستخدمة CD ROM 91 9011 9021    القراص املدجمة 9

1 
 Discussionجمموعةةةةة احلةةةةوار 

Group  
99 9012 9021 

 غري مستخدمة

 غري مستخدمة 9099 9012 92 الفيس بوكدما  91

9 
 File Transferر ةةام رقةةل امللفةةا 

Protocol (FTP)   
91 9019 9021 

 غري مستخدمة

 غري مستخدمة 9021 9019 91 السبورة الضوئية   92

 غري مستخدمة 9022 9012 92 تقنية الرسوم ثالثية البعاد 2

2 
 Internet Relayاحملادثة باإلررترت 

Chat (IRC) 
91 9012 9021 

 غري مستخدمة

 غري مستخدمة Virtual Class 91 9022 2011الصف اال رتاضي  1

تقنية املعلوما  يف مناها الرتبية دما واق  درجا  تقدير 

 الفنية املطورة
 ضعيفة 2011 9019

 ( ما يلي :  99عيتض  م  اجلدول رقم

   تقنية املعلوما  يف مناها  دما  مدى لواق  عينة الدراسة أن متوسط درجة تقييم أ راد

( وهو حبسب معيار 9019مة حيث بلس عالرتبية الفنية املطورة  قنطقة مكة املكر

ضعيفة لتقنية املعلوما  يف ح  ي شري دما احلكم املعد بةذه الدراسة ي شري إىل درجة 

 ( إىل هارس يف آراء أ راد البحث. 2011االاراف املعياري والبالس قدرها ع

    را ية  ضعيفة وهي: الصور الفوتوغدما تب  م  النتائا  ظةور تس  ر م تقنية بدرجة

براما الصور، والفيديو وال الم الثابتة ،  دما الداتاشو، و دماوالرسوم اإليضاحية، و

(، وبراما تعليم الرسوم paintالواتس أا، وبرراما الرسام ع دماالبوربوينت، و دما و

( بااراف معيارية تراوحت م  9011- 1011حيث تراوحت املتوسطا  احلسابية م  ع

ذه االارا ا  على عدم هارس ب  استمابا  املعلم  ( وتدل ه9091-9012ع

 واملشر   الرتبوي  بعضةم البعض .
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تقنية ور م املعلوما  يف  دمادى ويفسر الباحث سبب ذلك إىل تدري اهتمام املعلم  ق

التدريس  ضاًل ع  ضعف اإلملام باملعر ة التقنية املتخصصة يف توظيفةا بالتدريس وتدل 

 تقنية املعلوما   ب  املعلم .  دماب قدى عيارية على اختالف املعر ةاالارا ا  امل

   أبدًا وهي : الشفا يا ، وال يد  دجمةبينما جاء  بقية التقنيا  ور م املعلوما  غري م

، وجمموعة احلوار CD ROM، والقراص املدجمة Electronic Mailاإللكرتوري  

Discussion Group ور ام رقل امللفا الفيس بوك،  ، ودماFile Transfer 

Protocol (FTP والسبورة الضوئية ، و تقنية الرسوم ثالثية البعاد، واحملادثة )

و  Virtual Class(، و الصف اال رتاضي IRC) Internet Relay Chatباإلررترت 

( 9022-9021أبدًا ، حيث تراوحت متوسطاتةا احلسابية م  ع دماجاء  قستوى غري م

 (. 9011-2011ف معياري عباارا

ويالحظ أن ةبيعة هذه التقنيا  تعت  م  التقنيا  املستحدثة بالتدريس وبالتعليم  

التقنية دما اإللكرتوري، ورقا سبب ذلك يعود إىل غياا التأهيل الواعي القائم على 

ال الرتبية بالتدريس، أثناء إعداد الطالا بكلية الرتبية الفنية،  وعدم االهتمام بالتقنية قم

الفنية، ورقا تركي  املعلم  على املةارا  اليدوية يف تدريس الرتبية الفنية  أكثر م  

الرتكي  على املةارا  التقنية يف دراسة موضوعا  الرتبية الفنية  ساهم  يف اخنفاض استخدام 

قنيا ، مثل هذه التدما هذه التقنيا ،  ضاًل ع  عدم قناعة بعض املعلم  بأهمية و اعلية 

باإلضا ة إىل تدري مستوى املعر ة باالستخدام وغياا التأهيل والتدريب املستمر ملعلمي الرتبية 

 لتقنية قمال الرتبية الفنية.بدما ا التقنية بالتدريس، وعدم االهتمامدما الفنية القائم على 

ة( اليت ه 9299اسة الغامدي عواتفقت رتائا الدراسة بصورة غري مباشرة  م  رتائا  در 

 بدما التقنية بالتدريس.ية ملعلمي الرتبية الفنية كثرية إىل أن االحتياجا  التدريبخلصت 

( إىل أهم املعايري واملواصفا  وا دما  الالزمة ملوق  تعليمي 9211وأشار  دراسة   لمبان  ع

الدراسة م  . واتفقت رتائا   دماعلى اإلررترت ملمارسة النشاط الفنية وبينت أثر ال راما امل

( اليت توصلت إىل أن هناك تدن يف املستوى العام يف وعي معلم الرتبية 1221رتائا دراسة أم  ع

الفنية باملرحلة اإلعدادية قستحدثا  تكنولوجيا التعليم ، وأن املعلم  ذوي ا  ة القل هم 

 لتكنولوجيا التعليم يف التدريس .  دجمًا الكثر 

لتقنية املعلوما  الدما  يةاسا  التمريبية اليت أشار  إىل أهموهناك العديد م  الدر 

الفنية ، كدراسة ال هراري وتقنيا  التعليم اليت ميك  استخدامةا يف تدريس الرتبية 

دراسة  دجمتال راما احلاسوبي يف تنمية مةارا  التعبري الفين . ودجمت  ( اليت1292ع

القائم على إسرتاتيمية تدريس القران يف تنمية هارد freehandبرراما  ري ( 1299ال هراري ع
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برجمية ثري  دمام( ب1221، و دراسة منريه احلمليع مةارا  اإلبدا  الفين ملادة الرتبية الفنية

كذلك أجرى  .و ( على تنمية قدرة الطالبا  على الرسم الثالثي البعاد 9d maxدي ماكس ع

ئية التشكيل يف اللوحة ائط إلثراء بناإعداد برراما حاسوبي متعدد الوسم( 1221علي ع

تقنية  دما تدريس مادة الرتبية الفنية باليت تناولت ( 1229و دراسة  عالثقة ،  ال خر ية ،

 . احلاسب اآللي، ةبقا لالهاه التن يمي
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 نتائج السؤال الثاني ومناقشته:

الرتبية الفنية  تقنية املعلوما  يف مناها دماما العوامل الدا عة لرة الس ال الثاري" 

املطورة يف اململكة العربية السعودية م  وجةة ر ر املعلم  واملشر   الرتبوي  قنطقة مكة 

 املكرمة؟

ولإلجابة ع  هذا الس ال  َّ حساا املتوسطا  احلسابية واالارا ا  املعيارية جلمي  

تقنية املعلوما  يف مناها  دمااحملور الثاري باالستبارة والذي يقيس العوامل الدا عة لعبارا  

الرتبية الفنية املطورة يف اململكة العربية السعودية م  وجةة ر ر املعلم  واملشر   الرتبوي  

 (اآلتي :91عرقم تنازليًا كما يتب  يف جدول  قنطقة مكة املكرمة وقد   ترتيبةا

 

 (91جدول ع

تقنية املعلوما  يف مناها  جا  العوامل الدا عة لدمالتقدير در املتوسطا  احلسابية واالارا ا  املعيارية

 (292الرتبية الفنية املطورة مرتبه تنازليًاعن=

 الرتبة العبارة الرقم
املتوسط 

 احلسابي

االاراف 

 املعياري

مستوى 

 التقدير

1 
تعمل على تبادل املعر ة واملعلوما  والتمارا الدراسية ما 

 ب  معلمي الرتبية الفنية.
 عالية جدًا 2011 2011 9

1 
تساعد على تطوير مةارا  وقدرا  معلمي الرتبية الفنية 

 والطالا يف التعامل م  احلاسب اآللي واإلررترت.
 عالية جدًا 212 2012 1

92 
تتي  أدوا  تكنولوجيا املعلوما  للطالا مصادر متعددة 

 . ومتنوعة للحصول على املعلوما 
 دًاعالية ج 2019 2011 9

99 

تساعد تكنولوجيا املعلوما  أن هعل م  تعليم وتعلم 

موضوعا  الرتبية الفنية عملية مبةرة للطالا واملعلم  

 معًا.

 عالية جدًا 2012 2011 2

2 
تساعد معلمي الرتبية الفنية على استثمار البنية التحتية 

 لتقنية املعلوما  املتو رة يف املدرسة.
 عالية جدًا 2011 2011 1

99 
تسةل استخدام الساليب التكنولوجية احلديثة يف تعليم 

 . الرتبية الفنية يف تدعيم املةارا  العليا يف التفكري
 عالية جدًا 2011 2011 1
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 الرتبة العبارة الرقم
املتوسط 

 احلسابي

االاراف 

 املعياري

مستوى 

 التقدير

91 

والساليب احلديثة لتكنولوجيا املعلوما   تساعد الدوا 

تدعيم ل واالتصاال  يف تقديم وتو ري بيلة خصبة

ب  الطالا واملعلم  وب   والعمل اجلماعي التعاون

 .  الطالا أرفسةم

 عالية جدًا 2022 2011 2

1 
تقدم تكنولوجيا املعلوما  للطالا بيلة تعليمية متفاعلة 

 . تشم  الطالا على االردماج يف العملية التعليمية
 عالية جدًا 2011 2011 1

91 
لفصل ككل إىل تعليم تغيري أسلوا التعليم م  تعليم ا

 . امموعا  الصغرية م  الطالا أو التعليم الفردي
 عالية جدًا 2029 2012 1

 عالية جدًا 2022 2011 92 تشم  الطالا على تبادل اآلراء م  اآلخري . 1

 عالية جدًا 2029 2019 99 . تسةل عملية االتصال ب  معلمي الرتبية الفنية والطالا 9

92 
تيميا  التعليمية املقدمة للطالا يف تدريس تساعد االسرتا

  .الرتبية الفنية قا يتوا   وةبيعتةم وخصائصةم
 عالية جدًا 2029 2012 91

 عالية جدًا 2021 2022 99 تسةل عملية االتصال ب  الطالا أرفسةم. 2

1 
تساعد الطالا على مواصلة تعليمةم م  خالل ر م 

 املعلوما  املستخدمة يف التعليم.
 عالية جدًا 2022 2021 92

9 
تسةل ملعلمي الرتبية الفنية والطالا عملية االتصال خارج 

 املدرسة.
 عالية جدًا 2021 2029 91

تقنية املعلوما  يف مناها الرتبية الفنية  دماتقدير درجا  العوامل الدا عة ل

 املطورة
 عالية جدًا 2019 2011

 ( ما يلي :  91ع رقم يتض  م  اجلدول

 تقنية املعلوما  يف مناها  دماتوسط درجة تقييم أ راد عينة الدراسة للعوامل الدا عة لأن م

( وهو حبسب معيار احلكم املعد 2011الرتبية الفنية املطورة قنطقة مكة املكرمة بلس ع

بةذه الدراسة ي شري اىل درجة عالية جدًا يف ح  ي شري االاراف املعياري والبالس قدرها 

 هارس يف آراء أ راد البحث. ( إىل 2019ع

 تقنية املعلوما  يف مناها الرتبية الفنية  دما مجي  العوامل الدا عة ل تب  م  النتائا ظةور

 املطورة قنطقة مكة املكرمة بدرجة أهمية  عالية جدًا  وأبرزها: 
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  ية.تعمل على تبادل املعر ة واملعلوما  والتمارا الدراسية ما ب  معلمي الرتبية الفن 

    تساعد على تطوير مةارا  وقدرا  معلمي الرتبية الفنية والطالا يف التعامل م

 احلاسب اآللي واإلررترت.

( باارا ا  معيارية تراوحت 2029- 2011حيث تراوحت املتوسطا  احلسابية م  ع 

   علم  واملشر   الرتبوي( وتدل هذه االارا ا  على اتفاق  استمابا  امل2021-2011م   ع

 .بعضةم البعض 

ويفسر الباحث سبب ظةور هذه العوامل بدرجة كبرية بسبب أهمية هذه العوامل         

تقنية املعلوما  يف مناها الرتبية الفنية املطورة واليت جاء  أعلى  دماباعتبارها أسبابًا دا عة ل

 معلمي الرتبية الفنية" مرتبة وهي" تعمل على تبادل املعر ة واملعلوما  والتمارا الدراسية ما ب 

و تساعد على تطوير مةارا  وقدرا  معلمي الرتبية الفنية والطالا يف التعامل م  احلاسب 

 اآللي واإلررترت.

وجاء  العبارت  تساعد الطالا على مواصلة تعليمةم م  خالل ر م املعلوما  

ة االتصال خارج املدرسة. املستخدمة يف التعليم  و تسةل ملعلمي الرتبية الفنية والطالا عملي

( 2029، 2021ورقا جاء  العبارتان قراتب متأخرة الخنفاض متوسطةما احلساب  ع

( وميك  تفسري سبب ذلك لتدري أهميتةما مقاررة بالعوامل 2021، 2022باارا   معياري  ع

 السابقة واليت ظةر أهمةا يف املراتب الولية . 

احلاسب دما م( اليت تب   يةا أن  1221لقباري عواتفقت كذلك م  رتائا دراسة  ا

م  قبل يف جماال  التعبري الفين واإلبدا   دجمةاآللي يفت  جماال  جديدة مل تك  م

هة( إىل جناح  كرة  تصميم أمنوذج للتدريب 9211واالبتكار. و أشار  دراسة  احلربيع

يب معلمي ومعلما  الرتبية الفنية  اإللكرتوري ع  اإلررترت  لتلبية االحتياجا  التدريبية وتدر

 يف اكتسابةم  الكفايا  الالزمة .

احلاسب اآللي دما م( إىل الفوائد املكتسبة م   1229وأشار  رتائا دراسة  الشاعر ع

يفت  دجمه أن له تأثري كبري على النواحي اإلدارية والتعليمية يف جمال الرتبية الفنية، وأن 

يتي  العديد م  احللول للصور دجمه ساليب التقليدية ، كما أن جمااًل جديدًا بعيدًا ع  ال

أداء مغاير  الواحدة تفتقر إليةا الوسائل احلالية، وأن التدريب واملمارسة لل اما الفنية تتي 

احلاسب اآللي دما ( إىل أن 1229. وأشار  دراسة عالثقة ، دماامل يتماوا بسةولة م   كرة

ة ب  ضرورة حتمية ،ويتي  احلاسب اآللي للمعلم  رصا عديديف جمال  الرتبية الفنية أص

احلاسب اآللي يف حتقي  أركان الن رية املعر ية تقدما دما  للتمريب وأساليب التعليم ،ويعد

 علميا وتقنيا .
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 نتائج السؤال الثالث ومناقشته:

يف مناها الرتبية  تقنية املعلوما   املتطلبا  اليت ينبغي توا رها لدما مارة الس ال الثالث " 

 قنطقة مكة املكرمة؟ الفنية املطورة م  وجةة ر ر املعلم  واملشر   الرتبوي 

ولإلجابة ع  هذا الس ال  َّ حساا املتوسطا  احلسابية واالارا ا  املعيارية جلمي  

توا رها عبارا  احملور الثالث باالستبارة والذي يقيس درجة املوا قة على املتطلبا  اليت ينبغي 

املطورة م  وجةة ر ر املعلم  واملشر   الرتبوي  نية املعلوما  يف مناها الرتبية الفنيةتق دمال

  ( اآلتي :99عرقم قنطقة مكة املكرمة وقد   ترتيبةا تنازليًا كما يتب  يف جدول 

 

 (99جدول ع

تقنية املعلوما   دماليت ينبغي توا رها لاملتوسطا  احلسابية واالارا ا  املعيارية لتقدير درجا  املتطلبا  ا

 (292عن= يف مناها الرتبية  الفنية املطورة مرتبه تنازليًا

 الرتبة العبارة الرقم
املتوسط 

 احلسابي

االاراف 

 املعياري
 مستوى التقدير

 كبرية جدا 2021 2019 9 ( يف كل معمل تربية  نية.DSLتو ري خط إررترت ع 1

9 
الرتبيةةة الفنيةةة بةةالتمةي ا  والةة اما الالزمةةة مةة      ت ويةةد معامةةل  

 التقنية احلديثة .
1 2019 2011 

 كبرية جدا

1 
العمل على توظيف اإلررترت يف تنمية وتبادل ا  ا  بة  معلمةي   

 . الرتبية الفنية يف املنطقة التابعة إلدارة الرتبية والتعليم
9 2021 2012 

 كبرية جدا

 كبرية جدا 2012 2021 2  .أهمية التقنية واستخداماتةا يف تدريس الرتبية الفنية القناعة ب 2

1 
إقامة دورا  تدريبية مكثفة ر رية وتطبيقية يف احلاسب اآللي 

 . والتعامل م  اإلررترت ملعلمي الرتبية الفنية
1 2021 2019 

 كبرية جدا

9 
ة ختةدم تةدريس الرتبيةة    من  حوا   تشميعية إلرشاء مواق  متمية  

 .  الفنية باستخدام التقنية
1 2022 2012 

 كبرية جدا

1 
عقد االجتماعا  واللقاءا  ع  بعد ب  مشريف ومعلمي الرتبية 

 . الفنية لتبادل ا  ا 
2 2011 2012 

 كبرية جدا

99 
إرشةةةاء قةةةوائم بريديةةةة ملعلمةةةي الرتبيةةةة الفنيةةةة للتواصةةةل وتبةةةادل       

 ر املستمدا .املعلوما  وآخ
1 2012 2011 

 كبرية جدا

1 
إقامةةةة دورا  تدريبيةةةة لتحسةةة  مسةةةتوى اللغةةةة اإلجنلي يةةةة لةةةدى    

 معلمي الرتبية الفنية.
1 2011 2011 

 كبرية جدا
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 الرتبة العبارة الرقم
املتوسط 

 احلسابي

االاراف 

 املعياري
 مستوى التقدير

2 
إصةةدار رشةةرا  تربويةةة وأدلةةة إرشةةادية مةة  قبةةل مشةةريف الرتبيةةة       

 . الفنية حول تفعيل استخدام التقنية يف تدريس الرتبية الفنية
92 2019 2012 

 كبرية جدا

91 
ربط معامةل الرتبيةة الفنيةة يف مجية  املةدارس مة  بعضةةا الةبعض         

 . بقاعدة بيارا  اددة حتت إشراف مشرف الرتبية الفنية
99 2011 2021 

 كبرية جدا

 كبرية جدا 2021 2011 91 متابعة مةام معلمي الرتبية الفنية إلكرتوريًا م  قبل املشر   92

تقنية املعلوما  يف مناها  دماتطلبا  اليت ينبغي توا رها لتقدير درجا  امل

 الرتبية  الفنية املطورة
2022 2021 

 كبرية جدا

 ( ما يلي :  99عيتض  م  اجلدول رقم

 تقنية  دماأن متوسط درجة تقييم أ راد عينة الدراسة للمتطلبا  اليت ينبغي توا رها ل

( ، وهو حبسب 2022قنطقة مكة املكرمة بلس ع  ةاملعلوما  يف مناها الرتبية  الفنية املطور

معيار احلكم املعد بةذه الدراسة ي شري اىل درجة توا ر عالية جدًا يف ح  ي شري االاراف 

 ( إىل هارس يف آراء أ راد البحث. 2021املعياري والبالس قدرها ع

 ة املعلوما  يف مناها تقني دماتب  م  النتائا  ظةور مجي  املتطلبا  اليت ينبغي توا رها ل

قنطقة مكة املكرمة وأرةا كارت بدرجة توا ر كبرية  جدًا ؛   الرتبية  الفنية املطورة

-2021( بااراف معيارية تراوحت م  ع2022-2019تراوحت متوسطاتةا احلسابية م  ع

( وتدل هذه االارا ا  على اتفاق استمابا  املعلم  واملشر   الرتبوي  بعضةم 2021

 لبعض وأبرزها: ا

 ( يف كل معمل تربية  نية.DSLتو ري خط إررترت ع -

 ت ويد معامل الرتبية الفنية بالتمةي ا  وال اما الالزمة م  التقنية احلديثة . -

العمل على توظيف اإلررترت يف تنمية وتبادل ا  ا  ب  معلمي الرتبية الفنية يف املنطقة  -

 التابعة إلدارة الرتبية والتعليم .

 يف تدريس الرتبية الفنية . ودجمةا لقناعة بأهمية التقنية ا -

ويفسر الباحث سبب ظةور هذه املتطلبا  باملراتب الولية بسبب أهمية توا رها حتى 

 دماالتقنية باملنةا وهي خط اإلررترت وهةي  املعامل بال اما احلديثة، ودما ميك  

 تقنية.  الدما اإلررترت لنقل ا  ا ، والقناعة بأهمية 

 دماوجاء  بقية املتطلبا  قراتب متأخرة حسب ترتيبةا  كارت أقل املتطلبا  توا رًا ل

 تقنية املعلوما  يف مناها الرتبية  الفنية املطورة هي:  
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 إقامة دورا  تدريبية لتحس  مستوى اللغة اإلجنلي ية لدى معلمي الرتبية الفنية. -

دما قبل مشريف الرتبية الفنية حول تفعيل إصدار رشرا  تربوية وأدلة إرشادية م   -

 التقنية يف تدريس الرتبية الفنية .

ربط معامل الرتبية الفنية يف مجي  املدارس م  بعضةا البعض بقاعدة بيارا  اددة  -

 حتت إشراف مشرف الرتبية الفنية.

 متابعة مةام معلمي الرتبية الفنية إلكرتوريًا م  قبل املشر   الرتبوي . -

سبب ذلك إىل أن بعض املتطلبا  ظةر  أهمية توا رها أدرى م  غريها حبكم  ويع ى

ةبيعة هذه املتطلبا  ، ومدى احلاجة الفعلية لتلبيته أو تأجيله حبكم دراسة الولويا  حسب 

ترتيبةا، ولتدري أولويتةا جاء  هذه املتطلبا  بدرجة عالية جدًا م  حيث أهميتةا ولك  برتب 

 متأخرة . 

راسا  عديدة حدد  متطلبا  دما  تقنيا  املعلوما  يف تدريس مناها الرتبية وهناك د

م( حيث  متثلت أبرز املتطلبا  املتعلقة قمال املناها إتاحة  1299الفنية منةا ما ذكره العمري ع 

الوسائط املتعددةعالصو ، الصورة ، الفيديو( يف تقدميه للمتعلم، وتنّو   الوسائط دما 

ليت يقدم م  خالهلا املنةا عأسطوارا  ، مواق  إلكرتورية ،منتديا (، وسةولة اإللكرتورية ا

تعامل املتعلم م  املنةا اإللكرتوري ، وكارت أبرز املتطلبا  قمال املعلم  " متك   املعلم م  

( WINDOWSتوصيل وتشغيل احلاسب اآللي وملحقاته، والتعامل م  ر ام  التشغيل ع

برراما حترير الصور والرسوم ، وإدارة  دمايكروسو ت أو يس، واالستفادة م  براما ماو

،   اإلررترت و البحث ع  املعلوما امللفا  اإللكرتورية عحفظ ، حذف ، تلقي ، ارسال ..( تصف

لي وملحقاته، واالستفادة م  متكنه م  توصيل وتشغيل احلاسب اآلوأبرز املتطلبا  بالطالب 

إرسال ، ة امللفا  اإللكرتوريةعحفظ ،حذف ، تلقي، براما مايكروسو ت او يس، و إدار

استخدام  اإلررترت يف البحث ع  املعلوما  واالستفادة ، وتقدير الطالب لهمية احلاسب اآللي و

والشبكا  وتطبيقاتةا يف خدمة العملية التعليمية، و االستفادة م  توجيةا  معلميه يف التعليم 

البنية  صول دراسية جمة ة إلكرتوريا، و يلة  تتعل  يف تو راإللكرتوري ، وابرز املتطلبا  بالب

التحتية، وتو ر أجة ة حاسب آلي حديثة وبأعداد كا ية، وتو ر برجميا  تعليمية متنوعة و 

تو ر اتصال بالشبكة العاملية اإلررترت بسرعة مناسبة، وتو ر براما الرسم والتصميم املناسبة 

 . واحلديثة 
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 ع ومناقشته:نتائج السؤال الراب

تقنية املعلوما  يف اململكة دما ما الصعوبا  والتحديا  اليت تواجه رة الس ال الراب  " 

 العربية السعودية يف مناها الرتبية  الفنية املطورة م  وجةة ر ر املعلم  واملشر   الرتبوي 

 قنطقة مكة املكرمة ؟

ية واالارا ا  املعيارية جلمي  ولإلجابة ع  هذا الس ال  َّ حساا املتوسطا  احلساب

عبارا  احملور الراب   باالستبارة والذي يقيس درجة وجود الصعوبا  والتحديا  اليت تواجه 

تقنية املعلوما  يف اململكة العربية السعودية يف مناها الرتبية  الفنية املطورة  م  وجةة دما 

يبةا تنازليًا كما يتب  يف وقد   ترت ر ر املعلم  واملشر   الرتبوي  قنطقة مكة املكرمة

 ( اآلتي :92عجدول رقم

 (92جدول ع

الصعوبا  والتحديا  اليت املتوسطا  احلسابية واالارا ا  املعيارية الستمابا  جمتم  الدراسة يف تقدير 

تبه مر تقنية املعلوما  يف اململكة العربية السعودية يف مناها الرتبية  الفنية املطورةدما تواجه 

 (292تنازليًاعن=

 الرتبة ارةةةةةةالعب الرقم
املتوسط 

 احلسابي

االاراف 

 املعياري

مستوى 

 التقدير

91 
عدم وجود آلية معينة لتدريب معلمي الرتبية الفنية على 

 استخدام التقنيا  التعليمية احلديثة.
 كبرية جدًا 2022 2011 9

92 
يميةة يف مقةرر الرتبيةة    قلة تو ر أدلة اسةتخدام التقنيةا  التعل  

 .  الفنية
 كبرية جدًا 2019 2029 1

2 
عدم تدريب معلمي الرتبية الفنية على استخدام التقنيا  

 احلديثة أثناء ا دمة .
 كبرية جدًا 2019 2029 9

 كبرية جدًا 2019 2012 2 ضعف مقدرة املعلم  يف التعامل م  اللغة اإلجنلي ية. 99

 كبرية 9022 2091 1 قلة توا ر براما تعليم الرتبية الفنية باللغة العربية. 92

 كبرية 2011 2091 1 عدم وجود  ين متخصة لصيارة الجة ة املدرسة . 1

91 
عةةةدم تةةةو ر الصةةةيارة املسةةةتمرة لعطةةةال أجةةةة ة احلاسةةةب      

 وشبكة اإلررترت يف املدرسة .
 كبرية 2011 2099 2

92 
وجةةود حةةوا   خمصصةةة ملعلمةةي الرتبيةةة الفنيةةة الةةذي      عةةدم 

 يستخدمون التقنية يف التدريس.
 كبرية 9091 2029 1
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 الرتبة ارةةةةةةالعب الرقم
املتوسط 

 احلسابي

االاراف 

 املعياري

مستوى 

 التقدير

2 
ا تقةةار معلمةةي الرتبيةةة الفنيةةة إىل إتقةةان مةةةارا  التعامةةل مةة  

 احلاسب اآللي.
 كبرية 9021 9012 1

12 
التكلفةةةة الباه ةةةة للةةة اما والتقنيةةةا  التعليميةةةة احلديثةةةة    

 م الرتبية الفنية.املستخدمة يف تعلي
 كبرية 9021 9011 92

 كبرية 9021 9022 99 عدم س ال املشرف الرتبوي ع  استخدام التقنيا  . 99

91 
ضةةعف متابعةةة املشةةرف الرتبةةوي السةةتخدام معلمةةي الرتبيةةة      

 الفنية للتقنية يف عملية التدريس.
 كبرية 9099 9011 91

91 
لفنيةةةة عةةةدم وجةةةود الوقةةةت الكةةةايف لةةةدى معلمةةةي الرتبيةةةة ا   

 الستخدام التقنية داخل احلصة املدرسية .
 متوسطة 9091 9091 99

1 
ضعف اهتمام معلمي الرتبية الفنية بفائدة التقنية يف عملية 

 التدريس.
 متوسطة 9021 9011 92

9 
ر ةةام عةةدم إدراك إدارة املدرسةةة لهميةةة تقنيةةة املعلومةةا  يف 

 التعليم ع  بعد يف التعليم .
 طةمتوس 9091 9091 91

1 
ضعف الفوائد التعليمية والنتائا عة  الوصةول إىل املعلومةا     

 املطلوبة لتدريس الرتبية الفنية.
 متوسطة 9091 9092 91

1 

عدم اقتنا  إدارة املدرسة بأهمية تقنية املعلوما  يف التعليم 

كوسيلة تعليمية تساعد على تطوير خدماتةا املقدمة 

 للطالا والطالبا .

 سطةمتو 9021 9099 92

1 

قناعةةة املعلمةة  بةةأن مةةةامةم وتطةةورهم الفكةةري والثقةةايف     

واملةةةةين ال ميكةةة  أن يةةةتم مةةة  خةةةالل اسةةةتخدام التقنيةةةا    

 التعليمية.

 متوسطة 9091 9021 91

91 
ااربةةة التغةةيري مةة  قبةةل معلمةةي الرتبيةةة الفنيةةة السةةتخدام       

 التقنية يف التدريس.
 متوسطة 9091 9029 91

9 
نفس عند معلمي الرتبية الفنية عند عدم الشعور بالثقة بال

 استخدام احلاسب اآللي واإلررترت.
 متوسطة 9092 1011 12

تقنية املعلوما  يف مناها دما الصعوبا  والتحديا  اليت تواجه تقدير 

 الرتبية  الفنية املطورة
 كبرية 2011 9029

 ( ما يلي :  92عيتض  م  اجلدول رقم

 تقنية دما الدراسة للصعوبا  والتحديا  اليت تواجه  أن متوسط درجة تقييم أ راد عينة

( وهو حبسب 9029املعلوما  يف مناها الرتبية  الفنية املطورة  قنطقة مكة املكرمة بلس ع

معيار احلكم املعد بةذه الدراسة ي شري إىل درجة وجود الصعوبة عالية جدًا يف ح  ي شري 

  هارس يف آراء أ راد البحث. ( إىل2011االاراف املعياري والبالس قدرها ع
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  تقنية املعلوما  يف مناها الرتبية  الفنية املطورة قنطقة دما ظةر  أرب  مشكال  تواجه

مكة املكرمة كارت بدرجة صعوبة كبرية جدًا تراوحت متوسطاتةا احلسابية م  

وتدل هذه االارا ا  على  (2019-2022( بااراف معيارية تراوحت م  ع2012-2011ع

 استمابا  املعلم  واملشر   الرتبوي  بعضةم ببعض وهي "  اتفاق 

  التقنيا  التعليمية احلديثة.دما عدم وجود آلية معينة لتدريب معلمي الرتبية الفنية على 

  التقنيا  التعليمية يف مقرر الرتبية الفنية.دما قلة تو ر أدلة 

  احلديثة أثناء ا دمة .التقنيا  دما عدم تدريب معلمي الرتبية الفنية على 

 .ضعف مقدرة املعلم  يف التعامل م  اللغة اإلجنلي ية 

وم  الطبيعي أن ت ةر هذه الصعوبا  والتحديا  يف دما التقنية بالتدريس لوجود خلل 

احلاسب واإلررترت يف تدريس الرتبية  دماواض  يف آلية التدريب والتحس  ملةارا  املعلم  ب

علم  الذي  التحقوا بكليا  الرتبية قبل ا دمة مل يدرسوا مساقا  الفنية، وذلك بأن امل

متخصصة يف تقنيا  التعليم قناها الرتبية الفنية سوى بعض املقررا  اليت كارت ت عطى هلم 

 بشكل عام. 

املتعلقة بتقنيا  التعليم،  ساعدة يف تدريبس الرتبية الفنيةباإلضا ة إىل غياا الدلة امل

لرتبية الفنية يف اللغة االجنلي ية م  حيث االستفادة م  املواق  اإللكرتورية وضعف معلمي ا

 واملعلوما  املنشورة على الشبكة العنكبوتية. 

  تقنية املعلوما  يف مناها الرتبية  الفنية املطورة دما مشكال   تواجه ظةر  مثارية

ا احلسابية م  كبرية  تراوحت متوسطاتة ةقنطقة مكة املكرمة  كارت بدرجة صعوب

( وتدل هذه االارا ا  على 9099-2011( بااراف معيارية تراوحت م  ع9011-2091ع

اختالف استمابا  املعلم  واملشر   الرتبوي  بعضةم ببعض أبرزها العبارتان :"  قلة توا ر 

براما تعليم الرتبية الفنية باللغة العربية ... وعدم وجود  ين متخصة لصيارة الجة ة 

 املدرسة ". 

ويفسر الباحث سبب ذلك لتدري وضعف كفايا  معلمي الرتبية الفنية قصطلحا   

اللغة اإلجنلي ية وبالتالي ضعف ال اما العربية املنتمة قمال الرتبية الفنية، وكذلك عدم 

وجود الدعم الفين م  مةندسي برجمة و ني  ملعامل احلاسوا ساهم يف وجود هذه الصعوبة 

 تفعة أعلى م  غريها. بدرجة مر

 

أما أبرز الصعوبا  اليت ظةر  بدرجة متوسطة واليت تراوحت متوسطاتةا احلسابية  

( وتدل هذه االارا ا  9021-9091( باارا ا  معيارية تراوحت م  ع1011-9011م  ع
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ف الكبرية على وجود تباي  ب  استمابا  املعلم  واملشر   الرتبوي  الختالف املناة  وظرو

املدارس وتعددها باإلضا ة إىل اختالف وجةة الن ر ب  املعلم  واملشر   الرتبوي  على 

 مستوى هذه الصعوبا  . 

 التقنية داخل احلصة  دماعدم وجود الوقت الكايف لدى معلمي الرتبية الفنية ل

 املدرسية 

 التقنية يف عملية التدريس. دماضعف اهتمام معلمي الرتبية الفنية ب 

ى سبب هذه النتيمة إىل أن املشكلة ال تتعل  بالوقت لوجود وقت كبري، ولك  ال ويع 

التقنية ؛ رقا لعدم تو ر الكفاية أو عدم اهتمام املعلم  وإدراكةم لهمية دما دما يتم 

 التقنية بالتعليم.  

 وكارت آخر ثالثة عبارا  تدل على الصعوبا  اليت جاء  برتب متأخرة هي:  

م  بأن مةامةم وتطورهم الفكري والثقايف واملةين ال ميك  أن يتم م  قناعة املعل 

 التقنيا  التعليمية.دما خالل 

 التقنية يف التدريس. دماااربة التغيري م  قبل معلمي الرتبية الفنية ل 

 احلاسب اآللي واإلررترت.دما عدم الشعور بالثقة بالنفس عند معلمي الرتبية الفنية عند  

العبارا  اليت جاء  برتب متأخرة ميك  التوصل إىل أن بعض املعلم  ال  وم  خالل هذه

ين رون للتقنية على أرةا بديل لتطور احلس الفكري الفين الثقايف ، وكذلك بعض املعلم  

 .احلاسب دما يشعرون بالثقة بالنفس عند 

بالرتبية  التقنية بالتدريس وعدم دما التقنية قناها دما و يرى الباحث أن عدم     

الفنية، ليس بالضرورة سببه عدم امتالك املعلم  مةارا  التقنية أو احلاسب اآللي، قد يرتبط 

قلة الدما لوجود عوامل أخرى غري كفايا  املعلم  منةا التمةي ا  وال اما واملعوقا  البيلية 

 واملنةاج.  واملالية والتن يمية اليت قد حتول دون القدرة على توظيف التقنية بالتدريس

وهناك الكثري م  أدبيا  الدراسة أشار  إىل الصعوبا  واملشكال  اليت حتد م   

م( عندما ذكر بعض املعوقا  والتحديا  1222سالمة عدما التقنية بالتدريس  كما أشار 

التقنيا  احلديثة يف التدريس مثل قلة إدراك  بعض املعلم  بأهميتةا يف دما اليت حتول دون 

تعليم، إذ يعتقدون ان التقنيا  يف جمال التعليم تقتل اإلبدا  والتخيل، إذ حتول الطالب جمال ال

إىل جمرد إرسان آلي متلٍ   قط ، كما يرى بعض الرتبوي  أن تقنيا  التعليم حتتاج إىل 

النفقا  املادية اليت تعت  زائدة ومكلفة   ينة املدرسة، وحتتاج إىل العديد م  الدورا  

ية للمعلم ، واحلاجة إىل الكوادر الفنية للتدريب وهذا حبد ذاته حيتاج إىل النفقا  التدريب

 املادية ال ائدة.
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( مشكال  أخرى كتدري االهتمام بالتدريب م  911م، ص1222وأورد   إميان الغ و ع

قبل املسلول  ، باإلضا ة إىل مشكلة الوقت حيث حيتاج دما التقنيا  يف التعليم إىل وقت 

 يف التحضري والتخطيط وهناك العديد م  املعلم  املثقل  باحلصة الكثرية واجلدول كبري

الدراسي الكبري حبيث يصعب عليةم إعطاء ذلك القدر م  الوقت للتحضري ، كما أرةم 

 م  تلك املستمدا  .دما حباجة إىل الوقت ليكتسبوا مةارا  التعامل وال

املختلفة ، حيث إن عدم تو رها ي دي إىل عدم وكذلك وجود املصادر واملواد املادية  

الدما . ومقاومة التغيري ، وهو ليس بالمر السةل على أي معلم ،   استطاعة املعلم حتقي  مباد

منه  حقيقًة تغيري ةريقة وعند مطالبتنا املعلم بدما التقنيا  يف التعليم ،  نح  رطلب 

 أخرى غري اليت كان قد اعتاد عليةا . ، واختالف دوره ، واستخدام أجة ة حديثةالتدريس

( أسبابًا أخرى مثل عدم امتالك املعلم املةارة الكا ية 22هة، ص9219وأضاف  الشاعر ع 

والالزمة للتعامل م  التقنية الرقمية م  حيث معر ته بطبيعة احلاسب اآللي وأهم ال اما اليت 

نية علم الذي يتعامل م  التقختدم مادته العلمية وكحل  عال هلذه املشكلة جيب على امل

،أن يعد رفسه إعدادًا كاماًل م  خالل الدورا  التعليمية . وأيضا عدم تو ر البيلة الرقمية

التقنية الرقمية ، ويتم ذلك م  خالل تو ري أحدل الجة ة يف معامل مناسبة ،   دمااملناسبة ل

املالية اليت ختدم مراك  البحث وتو ري ال اما اليت ختدم املادة العلمية . وضعف املخصصا  

 والتطوير  الواجب حتديد مي ارية مستقلة وكا ية ملثل هذه املراك  .

( بعض املشكال  اليت ترتبط يف تدريب املعلم  يف 911،ص1221ووض   إبراهيم ع

جماال  تقنيا  التعليم ، حيث يشري الواق  إىل أن غالبية املعلم  يف مدارسنا غري جمة ي  

 التقنيا  التعليمية احلديثة .دما   الالزم يف جمال التمةي

املستحدثا  االتكنولوجية يف دما م( إىل أن مع م  معوقا  1229وأشار احليلة ع 

التدريس هي عدم وضوح املستحدل يف أذهان املعلم ، و عدم متك  املعلم  م  أروا  

يدة، وعدم توا ر املواد التعليمية املةارا   واملعر ة اليت حيتاجورةا  ملمارسة  الدوار اجلد

 املطلوبة، وتعارض الرتتيبا  التن يمية املوجودة يف املستحدل، و  قدان الدا عية عند العامل .
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 نتائج السؤال اخلامس  ومناقشته:

ب    (=2021مستوى الداللة ع هل توجد  روق دالة إحصائيًا عند رة الس ال ا امس " 

التقنية يف مناها الرتبية الفنية املطورة م  وجةة ر ر املعلم   دمامتوسطا  تقدير واق  

واملشر   الرتبوي  قدارس التعليم العام قنطقة مكة املكرمة  ت ع ى إىل متغريا  الدراسة 

دما احلاسب، دما عةبيعة العمل، سنوا  ا  ة، امل هل العلمي، الدورا  التدريبية، 

 اإلررترت(؟

س ال، وللكشف ع  الداللة اإلحصائية للفروق ب  متوّسطا  ولإلجابة ع  هذا ال

و قًا دما التقنية يف مناها الرتبية الفنية املطورة واق  تقدير أ راد امتم  م  املعلم  حول 

 قد  َّ   اإلررترتدما احلاسب، دما تغريا  الدراسة: املسمى الوظيفي، وامل هل العلمي ، و مل

للمقاررة ب  متوسط   (Independent sample Ttest مستقلت  عاستخدام اختبار   لعينت 

للتعرف   (One-way ANOVA). وكذلك   استخدام حتليل التباي  أحادي البعد  مستقل 

دما التقنية يف مناها الرتبية الفنية اق  على داللة ما قد يوجد م   روق ب  املتوسطا  لو

سنة، م   91سنوا  إىل أقل م   92سنوا ، م   92قل م  سنوا  ا  ة عأاليت ت ع ى لاملطورة 

ذلك على عال يوجد، دورة واحدة، دورتان، ثالثة  أكثر(  والدورا  التدريبيةسنه  أكثر (  91

 التفصيل التالي:

 :(. الفروق ب  املتوسطا  و قًا للمسمى الوظيفي 9

 ( 91جدول ع

ستمابا  أ راد عينة الدراسة حول تقدير ( للفروق ب  متوسطا  اT-Testرتائا اختبار ع ( ع

 واق  دما التقنية يف مناها الرتبية الفنية املطورة و قًا للمسمى الوظيفي

 التخصة البعاد
املتوسط 

 احلسابي

االاراف 

 املعياري

درجا  

 احلرية
 قيمة ع (

مستوى 

 الداللة

تقنية املعلوما  قناها دما مدى 

 املطورةالرتبية الفنية 

 2022 1099 يمشرف تربو
291 1011 

20212 

 2011 9019 معلم دالة

تقنية املعلوما   العوامل الدا عة لدما

 قناها الرتبية الفنية املطورة

 291 2021 2099 مشرف تربوي
9021 

20211 

 2012 2011 معلم غري دالة

تقنية املعلوما  قناها دما متطلبا  

 املطورةالرتبية الفنية 

 291 2021 2019 مشرف تربوي
2011 

20922 

 2021 2029 معلم غري دالة

تقنية دما الصعوبا  اليت حتد م  

 املعلوما  قناها الرتبية الفنية املطورة

 291 2022 9019 مشرف تربوي
2011 

20212 

 2019 9022 معلم غري دالة
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 ( ما يلي :91ع رقم ي ْ ِةر اجّلدول

بةة  متوسةةطا   (، = 2021ع عنةةد مسةةتوى الداللةةة   توجةةد  ةةروق ذا  دالّلةةة إحصةةائية      -

الرتبيةة الفنيةة   تقنيةة املعلومةا  قنةاها    دما مدى  درجة تقدير املعلم  واملشر    لتقييم 

( عنةد  1011بالدرجة الكلية تع ى للمسمى الوظيفي  حيث بلغةت  قيمةة اختبةار  ع    املطورة

( وهةي قيمةة تقةل عة      2021ان ع( و مستوى الداللةة اإلحصةائية للفةروق كة    291درجة حرية ع

( وبالتةةالي توجةةد  ةةروق ذا  داللةةة احصةةائية بةة       2021مسةةتوى الداللةةة احملةةدد الدراسةةة ع   

لصاحل املشر   حيث بلةس متوسةطةم    دمااملشر   الرتبوي  واملعلم    يف تقدير درجة ال

 ( 9019( مقابل املعلم  ع1099احلسابي ع

التقنية م  خةالل  دما سبب أن املشر    ي دركون واق  وي فسر الباحث هذه النتيمة ب      

زيةةاراتةم الصةةفية للمعلمةة  وبالتةةالي  قةةد ي الح ةةون أن بعةةض التقنيةةا  ور ةةم املعلومةةا         

لدى بعض املعلم ،  وإن كان التقدير العام لدرجة ضعيفة ولكنةةا بدرجةة أعلةى     دجمةم

للتقنيةةا  بدرجةةة ضةةعيفة، ،  م دجمةةةمةة  تقةةدير املعلمةة  ، الةةذي  غةةالبيتةم قةةّدروا درجةةة    

 وبالتالي م  الطبيعي أرةا متدرية وأقل م  تقدير املشر  .

بة  املتوسةطا      (، = 2021ع ال توجد  روق ذا  دالّلةة إحصةائية عنةد مسةتوى الداللةة        -

 تقنيةة املعلومةا  قنةاها الرتبيةة الفنيةة املطةورة       دما أهمية العوامةل الدا عةة  لة    حول درجة

(  وكارت الداللة اإلحصائية هلا  291( عند درجه حرية ع9021يمة اختبار   عحيث بلغت  ق

( ممةا يةدل علةى عةدم وجةود  ةروق إحصةائية بة  متوسةطي          2021ت يد ع  مستوى الداللةة ع 

قنةاها الرتبيةة    لةدما تقديرا  املشر   واملعلم ، يف تقةديرهم لهميةة العوامةل الدا عةة ل    

سةبب اتفةاق وجةةا  الن ةر بة  املشةر   الرتبةوي  واملعلمة          الفنية املطورة . و قد يرجة  ال 

علةى أهميةة ومشةروعية هةذه العوامةل والةيت جةاء  بدرجةة كةبرية جةدًا مة  حيةث املوا قةةة             

عليةةةا ، كورةةةا عوامةةل أساسةةية هامةةة وأسةةباا تةةدعو قمملةةةا إىل ضةةرورة دمةةا تقنيةةا     

الوقت الذي رك    يةه وزارة الرتبيةة   التعليم واملعلوما  يف مناها الرتبية الفنية املطورة، ب

والتعلةةةيم علةةةى ضةةةرورة دمةةةا التقنيةةةة بتةةةدريس منةةةاها الرتبيةةةة الفنيةةةة باسةةةتخدام الةةة اما    

مةة  ا يةةارا  احلاسةةوبية احلديثةةة وبالتةةالي أصةةب  دمةةا التقنيةةة يف تةةدريس الرتبيةةة الفنيةةة    

لةةتعلم لت ويةةد اإلسةةرتاتيمية الةةيت الحيةةاد عنةةةا ؛ وبنةةاء عليةةه  قةةد أرشةةأ  مراكةة  مصةةادر ا

 املدارس بالوسائل املساعدة تقنيًا مثل القراص املدجمة وال جميا  املختلفة وغريها. 
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بة  املتوسةطا     (، = 2021ع ال توجد  روق ذا  دالّلةة إحصةائية عنةد مسةتوى الداللةة         -

ث حي املطورة الرتبية الفنية تقنية املعلوما  قناهادما تقدير توا ر متطلبا   حول درجة

(  وكارت الداللة اإلحصائية هلا  ت يد 291( عند درجه حرية ع2011بلغت  قيمة اختبار   ع

( مما يدل على عدم وجود  روق إحصائية ب  متوسطي تقديرا  2021ع  مستوى الداللة ع

تقنيةةة املعلومةةا   قنةةاها دمةةا املشةةر   واملعلمةة ، يف تقةةديرهم لهميةةة تةةوا ر متطلبةةا    

املطورة واليت قد يرج  السبب يف ذلك إىل اتفاق وجةا  الن ر بة  املشةر      الرتبية الفنية

الرتبوي  واملعلم  حول املتطلبا  الساسية اليت ينبغي توا رها للدما واليت  جاء مع مةا 

بدرجة كبرية وكبرية جدًا، لتشابه إدراك املعلم  واملشر   الرتبوي  لهمية تةو ر هةذه   

ا متطلبةةا  تقنيةةة تتعلةة  بةةالتمةي ا  والبنيةةة التحتيةةة ملعامةةل املدرسةةة         املتطلبةةا  . كورةةة 

وهةي ا  املدارس بشةبكة اإلررترةت ومع مةةا متطلبةا  بشةرية تتعلة  بالةدعم الفةين مة           

الفني  الذي  جيب توا رهم باملدرسة ومةندسي ال جميةا  و املختصة  يف غةرف مصةادر     

 التعلم باملدرسة. 

بة  املتوسةطا      (، = 2021ع ّلة إحصائية عنةد مسةتوى الداللةة    ال توجد  روق ذا  دال   -

الرتبية تقدير الصعوبا  والتحديا  اليت حتد م  دما تقنية املعلوما  قناها  حول درجة

( وكارت الداللة 291(  عند درجه حرية ع2011حيث بلغت  قيمة اختبار   ع املطورة الفنية 

( مما يةدل علةى عةدم وجةود  ةروق إحصةائية       2021لة عاإلحصائية هلا  ت يد ع  مستوى الدال

ب  متوسطي تقديرا  املشر   واملعلم ، يف تقديرهم هلذه الصعوبا ،  واليت قةد يرجة    

السبب يف ذلك إىل اتفاق وجةا  الن ر ب  املعلم   واملشر   الرتبوي  حةول ةبيعةة هةذه    

يةةة الفنيةةة وال ةةروف املتعلقةةة   التحةةديا  والةةيت أدركوهةةا مةة  خةةالل العمةةل بتةةدريس الرتب     

بةةاملعلم  سةةواء املتعلقةةة بالتةةدريب علةةى توظيةةف التقنيةةة بالتةةدريس أو اإلملةةام باسةةرتاتيميا   

التةةدريس والتقةةويم  القائمةةة علةةى احلاسةةوا أو الصةةعوبا  املتعلقةةة بتطبيةة  احلاسةةةب يف         

صةعوال  كورةةا   التدريس. مما ساهم يف متاثل إدراك املعلم  واملشر   الرتبةوي  هلةذه ال  

ملموسة م  قبل املعلم  حبكم معايشتةا وهم الذي  يواجةورةا واملشر ون حبكم ةبيعةة  

 التقنية بتدريس املناها.دما العمل واالةال  على واق  احلال وظروف 
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 : (. الفروق ب  املتوسطا  و قًا للم هل العلمي1

 ( 91جدول ع

ا  استمابا  أ راد عينة الدراسة حول تقدير واق  دما ( للفروق ب  متوسطT-Testرتائا اختبار ع ( ع

 التقنية يف مناها الرتبية الفنية املطورة و قًا للم هل العلمي

 امل هل العلمي البعاد
املتوسط 

 احلسابي

االاراف 

 املعياري

درجا  

 احلرية
 قيمة ع (

مستوى 

 الداللة

الرتبية تقنية املعلوما  قناها دما مدى 

 املطورةالفنية 

 2012 9012 بكالوريوس  ما دون
 دالة 20221 1019 291

 2012 1099 دراسا  عليا

تقنيةةة املعلومةةةا    دماالعوامةةل الدا عةةة  لةة   

 قناها الرتبية الفنية املطورة

 291 2012 2011 بكالوريوس  ما دون
9012 

غري  20999

 2021 2091 دراسا  عليا دالة

اها علوما  قناملتقنية دما متطلبا  

 املطورةالرتبية الفنية 

 291 2021 2022 بكالوريوس  ما دون
20221 

غري  20112

 2092 2022 دراسا  عليا دالة

تقنية دما الصعوبا  اليت حتد م  

 املعلوما  قناها الرتبية الفنية املطورة

 291 2019 9021 بكالوريوس  ما دون
2011 

غري  20912

 2019 9011 دراسا  عليا دالة

 ( ما يلي: 91ع رقم دولاجليتب  م  رتائا 

بةة  متوسةةطا  (، = 2021ع توجةةد  ةةروق ذا  دالّلةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى الداللةةة      -

الرتبيةة  تقنية املعلوما  قناها دما مدى استمابا  املعلم  واملشر   الرتبوي   لتقييم 

( 1019بلغةت  قيمةة اختبةار  ع   بالدرجة الكلية تع ى للم هل العلمي  حيث  املطورةالفنية 

( وهةي قيمةة   2022( و مسةتوى الداللةة االحصةائية للفةروق كةان ع     291عند درجا  حريةة ع 

( وبالتالي توجد  ةروق ذا  داللةة احصةائية    2021تقل ع  مستوى الداللة احملدد الدراسة ع

ب  احلاصل  علةى بكةالوريوس  مةا دون واحلاصةل  علةى الدراسةا  العليةا   يف تقةدير         

لصةةاحل احلاصةةل  علةةى مةة هال  عاليةةة وهةةم الدراسةةا  العليةةا .  حيةةث بلةةس  دمادرجةة الةة 

 ( 9012( مقابل املعلم  ع1099متوسطةم احلسابي ع

وي فسر الباحث هذه النتيمة بسبب أن املعلم  أو املشر   الرتبوي  احلاصةل  علةى         

مة  خةالل املعلومةا  واملعةارف      التقنية ور م املعلومةا  دما م هال  عليا  ي دركون واق  

 واملةارا  اليت   اكتسابةا م  خالل دراستةم العليا. 
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بة  املتوسةطا     (، = 2021ع ال توجد  روق ذا  دالّلة إحصائية عند مستوى الداللةة     -

 تقنيةة املعلومةا  قنةاها الرتبيةة الفنيةة املطةورة       دماأهمية العوامةل الدا عةة لة    حول درجة

( 291(  عنةةد درجةةا  حريةةة ع 9012لمةةي حيةةث بلغةةت  قيمةةة اختبةةار   ع   تعةة ى للم هةةل الع 

( مما يدل على عةدم وجةود   2021وكارت الداللة اإلحصائية هلا  ت يد ع  مستوى الداللة ع

 روق إحصائية بة  متوسةطي تقةديرا  املشةر   واملعلمة  سةواء احلاصةل  علةى م هةل          

ليةةا(  يف تقةةديرهم لهميةةة   بكةةالوريوس  مةةا دون وأعلةةى مةة  بكةةالوريوس عدراسةةا  ع     

قناها الرتبية الفنية املطةورة والةيت قةد يرجة  السةبب يف ذلةك إىل        دماالعوامل الدا عة لل

 متاثل إدراك وجةا  الن ر ب  احلاصل  على بكالوريوس ودراسا  عليا . 

بة  املتوسةطا    (، = 2021ع ال توجد  روق ذا  دالّلة إحصائية عنةد مسةتوى الداللةة       -

 املطةورة  الرتبيةة الفنيةة   تقنيةة املعلومةا  قنةاها    دمةا  تقةدير تةوا ر متطلبةا      درجةة حول 

(  291( عنةد درجةا  حريةة ع   20221تع ى إىل امل هل العلمي حيةث بلغةت  قيمةة اختبةار   ع    

( مما يدل على عةدم وجةود   2021وكارت الداللة اإلحصائية هلا  ت يد ع  مستوى الداللة ع

تقةديرا   املعلمة  واملشةر   الرتبةوي  ، سةواء احلاصةل         روق إحصائية ب  متوسطي 

على م هل بكالوريوس  ما دون أو الدراسا  العليا يف تقديرهم لهمية تةوا ر متطلبةا    

تقنية املعلومةا   قنةاها الرتبيةة الفنيةة املطةورة والةيت قةد يرجة  السةبب يف ذلةك إىل           دما 

غةض الن ةر عة  م هالتةمةا حةول املتطلبةا        اتفاق وجةا  الن ر ب  املشر   واملعلمة  ب 

 الساسية اليت ينبغي توا رها للدما واليت  جاء مع مةا بدرجة كبرية جدًا .

بة  املتوسةطا      (، = 2021ع ال توجد  روق ذا  دالّلة إحصائية عنةد مسةتوى الداللةة     -

الرتبية ا تقدير الصعوبا  والتحديا  اليت حتد م  دما تقنية املعلوما  قناه حول درجة

(  وكارةت  291( عنةد درجةا  حريةة ع   2011حيةث بلغةت  قيمةة اختبةار   ع     املطةورة  الفنية 

( ممةا يةدل علةى عةدم وجةود  ةروق       2021الداللة اإلحصائية هلا  ت يد ع  مسةتوى الداللةة ع  

إحصةةةائية بةةة  متوسةةةطي تقةةةديرا  املشةةةر   واملعلمةةة ، سةةةواء احلاصةةةل  علةةةى م هةةةل 

دراسا  العليا يف تقديرهم هلذه الصةعوبا ،  والةيت قةد يرجة      بكالوريوس  ما دون أو ال

السبب يف ذلك إىل اتفاق وجةا  الن ر ب  املعلم  واملشر   الرتبوي  حول ةبيعة هةذه  

التحديا  واليت أدركوها م  خالل العمةل بتةدريس الرتبيةة الفنيةة سةواء احلاصةل  علةى        

 راسا  العليا .م هل بكالوريوس  ما دون أو احلاصل  على الد
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 :(. الفروق ب  املتوسطا  و قًا ملتغري تو ر احلاسب اآللي بالعمل9

 ( 92جدول ع

( للفروق ب  متوسطا  استمابا  أ راد عينة الدراسة حول تقدير واق  دما T-Testرتائا اختبار ع ( ع

 التقنية يف مناها الرتبية الفنية املطورة و قًا لتوا ر احلاسب اآللي

 البعاد
توا ر احلاسب 

 بالعمل اآللي

املتوسط 

 احلسابي

االاراف 

 املعياري

درجا  

 احلرية
 قيمة ع (

مستوى 

 الداللة

الرتبية تقنية املعلوما  قناها دما مدى 

 املطورةالفنية 

 2011 1021 رعم
 دالة 20222 99021 291

 2011 9022 ال

تقنيةةة املعلومةةا   دماالعوامةةل الدا عةةة  لةة

 ية الفنية املطورةقناها الرتب

 291 2012 2011 رعم
2021 

20222 

 2021 2092 ال داالة

علوما  قناها املتقنية  دما متطلبا 

 املطورةالرتبية الفنية 

 291 2021 2019 رعم
 دالة 20222 1022

 2022 2011 ال

تقنية دما الصعوبا  اليت حتد م  

 املعلوما  قناها الرتبية الفنية املطورة

 291 2012 9022 مرع
9099 

غري  20912

 2011 9011 ال دالة

 ( ما يلي: 92ع رقم دولاجليتب  م  

(، بةةة  متوسةةةطا  = 2021توجةةةد  ةةةروق ذا  دالّلةةةة إحصةةةائية عنةةةد مسةةةتوى الداللةةةة  ع  -

 الرتبيةة الفنيةة   تقنيةة املعلومةا  قنةاها   دمةا  مةدى  استمابا  املعلم  واملشر    لتقيةيم  

( 99021لتةوا ر احلاسةب اآللةي يف مكةاتبةم  حيةث بلغةت  قيمةة اختبةار  ع        تع ى  ةطورامل

( وهي قيمةة تقةل   2022( و مستوى الداللة اإلحصائية للفروق كان ع291عند درجة حرية ع

( وبالتالي توجد  ةروق ذا  داللةة إحصةائية بة      2021ع  مستوى الداللة احملدد الدراسة ع

م والةذي  ال يتةوا ر حاسةب آلةي يف مكةاتبةم       الذي  يتو ر لديةم حاسةب آلةي يف مكةاتبة   

لصةاحل الةذي  يتةو ر هلةم احلاسةب حيةث بلةس متوسةطةم احلسةابي          الةدما  يف تقدير درجة 

وي فسر الباحث هذه النتيمةة بسةبب أن    (،9022( مقابل الذي  ال يتو ر هلم حاسب  ع1021ع

ور ةم املعلومةا    التقنية دما تو ر احلاسب لدى املعلم واملشرف يساهم يف تشخية واق  

 للتقنيا  يف تدريس أو اإلشراف على تدريس املناها املطورة.  دما ويساعده على ال

(، بة  املتوسةطا  حةول    = 2021توجد  روق ذا  دالّلةة إحصةائية عنةد مسةتوى الداللةةع       -

تعة ى   تقنيةة املعلومةا  قنةاها الرتبيةة الفنيةة املطةورة       لةدما أهمية العوامل الدا عة  درجة

( 291(  عنةةد درجةةة حريةةة ع  2021احلاسةةب اآللةةي حيةةث بلغةةت  قيمةةة اختبةةار   ع      لتةةوا ر
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( مما يدل على وجةود  ةروق   2021وكارت الداللة اإلحصائية هلا  تقل ع  مستوى الداللة ع

إحصائية ب  الذي  يتو ر لديةم حاسب آلي يف مكاتبةم والذي  ال يتوا ر حاسب آلي يف 

تةةو ر هلةةم احلاسةةب حيةةث بلةةس متوسةةطةم احلسةةابي   لصةةاحل الةةذي  ي دما تقةةدير درجةةة الةة

( ، وي فسر الباحث أن تو ر احلاسب لدى 2092( مقابل الذي  ال يتو ر هلم حاسب  ع2011ع

قناها الرتبيةة الفنيةة    دمااملعلم واملشرف يساهم يف إدراكةم  لهمية العوامل الدا عة لل

 املطورة . 

(،   ب  املتوسةطا  حةول   = 2021داللة ع توجد  روق ذا  دالّلة إحصائية عند مستوى ال -

تعة ى   الرتبيةة الفنيةة املطةورة    تقنيةة املعلومةا  قنةاها   دمةا  تقدير توا ر متطلبةا    درجة

لتوا ر احلاسب اللي يف مكاتب املعلم  واملشر   الرتبوي   حيث بلغةت  قيمةة اختبةار    

تقةةل عةة  مسةةتوى     (  وكارةةت الداللةةة اإلحصةةائية هلةةا  291( عنةةد درجةةة حريةةة ع  2021  ع

( ممةةا يةةدل علةةى وجةةود  ةةروق إحصةةائية بةة  متوسةةطي تقةةديرا  املشةةر      2021الداللةةة ع

واملعلمةة  الةةذي  يتةةو ر احلاسةةب لةةديةم و الةةذي  ال يتةةو ر احلاسةةب علةةى مكةةاتبةم  يف       

تقنيةة املعلومةا   قنةاها الرتبيةة الفنيةة املطةورة ،       دمةا  تقديرهم لهمية توا ر متطلبةا    

( مقابةل الةذي  ال   2019  يتو ر هلةم احلاسةب حيةث بلةس متوسةطةم احلسةابي ع      لصاحل الذي

( ،  وي فسر الباحث ذلك لن تو ر احلاسب لدى املعلةم واملشةرف   2011يتو ر هلم حاسب  ع

هعله على مكتبه ةوال وقةت العمةل هعلةه  ي ةدرك أهميةة تةوا ر متطلبةا  دمةا التقنيةة          

 قناها الرتبية الفنية املطورة .

(،  بةة  املتوسةةطا  = 2021وجةةد  ةةروق ذا  دالّلةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى الداللةةة ع  ال ت -

الرتبية علوما  قناها املتقدير الصعوبا  والتحديا  اليت حتد م  دما تقنية  حول درجة

تع ى إىل تةوا ر احلاسةب اآللةي يف مكاتةب املعلمة  واملشةر   الرتبةوي          املطورة الفنية 

(  وكارةت الداللةة اإلحصةائية    291( عند درجةة حريةة ع  9099ر   عحيث بلغت  قيمة اختبا

( ممةةا يةةدل علةةى عةةدم وجةةود  ةةروق إحصةةائية  بةة     2021هلةةا  ت يةةد عةة  مسةةتوى الداللةةة ع  

متوسطي تقديرا  الذي  يتو ر هلم احلاسب اآللي والذي  ال يتةو ر هلةم احلاسةب،  والةيت     

ملعلمة  واملشةر   الرتبةوي  بغةض     قد يرج  السبب يف ذلك اىل اتفاق وجةا  الن ر ب  ا

الن ةةةر عةةة  تةةةوا ر أو عةةةدم تةةةوا ر احلاسةةةب اآللةةةي حبكةةةم أرةةةةم ي ةةةدركون الصةةةعوبا     

 والتحديا  اليت يواجةورةا يف امليدان الرتبوي والتدريس للمناها املطورة. 
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 :(. الفروق ب  املتوسطا  و قًا ملتغري استخدام  احلاسب اآللي بالعمل2

 ( 91جدول ع

( للفروق ب  متوسطا  استمابا  أ راد عينة الدراسة حول تقدير واق  دما T-Testاختبار ع ( ع رتائا

 احلاسب اآللي دماالتقنية يف مناها الرتبية الفنية املطورة و قًا ل

 البعاد
استخدام  احلاسب 

 اآللي  بالعمل

املتوسط 

 احلسابي

االاراف 

 املعياري

درجا  

 احلرية
 قيمة ع (

مستوى 

 لةالدال

تقنية املعلوما  قناها دما مدى 

 املطورةالرتبية الفنية 

 9029 1092 رعم
 دالة 20222 92019 291

 2012 9022 ال

قناها  دما العوامل الدا عة  لل

 الرتبية الفنية املطورة 

 291 2011 2011 رعم
 دالة 20222 2021

 2011 2021 ال

قناها تقنية املعلوما  دما متطلبا  

 لرتبية الفنية املطورة ا

 291 2029 2021 رعم
 دالة 20222 1022

 2022 2012 ال

 التقنيةدما الصعوبا  اليت حتد م  

 قناها الرتبية الفنية املطورة

 291 2011 9022 رعم
9012 

غري  20211

 2011 9011 ال دالة

 ( ما يلي: 91عرقمدول اجليتب  م  

( ، بةة  متوسةةطا    = 2021ة عنةةد مسةةتوى الداللةةة  ع   توجةةد  ةةروق ذا  دالّلةةة إحصةةائي    -

الرتبيةة  تقنية املعلوما  قناها دما مدى استمابا  املعلم  واملشر   الرتبوي   لتقييم 

( 92019احلاسب اآللي يف العمل  حيةث بلغةت  قيمةة اختبةار  ع     دماتع ى ل املطورةالفنية 

( وهي قيمة تقل عة   2022وق كان ع( و مستوى الداللة اإلحصائية للفر291بدرجة حرية ع

( وبالتةةالي توجةةد  ةةروق ذا  داللةةة إحصةةائية بةة    2021مسةةتوى الداللةةة احملةةدد الدراسةةة ع 

احلاسةب اآللةي يف العمةل  حةول تقةدير       دجموناحلاسب اآللي والذي  ال ية  دجمون الذي  ي

احلسةةابي احلاسةةب حيةةث بلةةس متوسةةطةم  دجمونللتقنيةةا   لصةةاحل الةةذي  يةة دمادرجةةة الةة

(  ، وي فسر الباحث هذه النتيمةة بسةبب   9022احلاسب  ع ( مقابل الذي  ال  يدجمون1092ع

التقنيةةا  احلديثةةة دمةةا احلاسةةب لةةدى املعلةةم واملشةةرف  حبةةد ذاتةةه يسةةاعد علةةى    دمةةا أن

 احلاسب يف تدريس أو اإلشراف على تدريس املناها املطورة.  دمااملرتبطة ب

(   بة  املتوسةطا  حةول    = 2021سةتوى الداللةة ع  توجد  روق ذا  دالّلة إحصةائية عنةد م   -

تعة ى   قناها الرتبية الفنيةة املطةورة  املعلوما  تقنية  دماأهمية العوامل الدا عة  ل درجة
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( وكارةت  291(  بدرجةة حريةة ع  2021احلاسب اآللي حيةث بلغةت  قيمةة اختبةار   ع      دمال

يةةدل علةةى وجةةود  ةةروق    ( ممةةا  2021الداللةةة اإلحصةةائية هلةةا  تقةةل عةة  مسةةتوى الداللةةة ع      

يف العمةل حةول     دجمورةه احلاسب اآللي يف العمل والذي  ال ييدجمون إحصائية ب  الذي  

احلاسب بالعمل حيث بلةس متوسةطةم احلسةابي    دما للتقنيا   لصاحل  دماتقدير درجة ال

دمةةةا ( ، وي فسةةةر الباحةةةث ذلةةةك لن  2021( مقابةةةل الةةةذي  ال يتةةةو ر هلةةةم حاسةةةب  ع  2011ع

 دمابةل  املعلةم واملشةرف يسةاهم يف إدراكةةم  لهميةة العوامةل الدا عةة للة         احلاسب مة  ق 

 التقنية  قناها الرتبية الفنية املطورة .

(   بة  املتوسةطا  حةول    = 2021توجد  روق ذا  دالّلة إحصةائية عنةد مسةتوى الداللةة ع     -

 تع ى إىل رة املطوالرتبية الفنية تقنية املعلوما  قناها دما تقدير توا ر متطلبا   درجة

احلاسب اآللي يف العمل مة  قبةل  املعلمة  واملشةر   الرتبةوي   حيةث بلغةت  قيمةة           دما

(  وكارةت الداللةة اإلحصةائية هلةا  تقةل عة  مسةتوى        291( بدرجة حريةة ع 1022اختبار   ع

وغةةري  دجم ( ؛ ممةةا يةةدل علةةى وجةةود  ةةروق إحصةةائية بةة  متوسةةطي املةة       2021الداللةةة ع

تقنية املعلومةا    دما اآللي بالعمل يف تقديرهم لهمية توا ر متطلبا    للحاسب دجم امل

( 2021حيةث بلةس متوسةطةم احلسةابي ع      دجم قناها الرتبية الفنية املطورة ، لصاحل املة 

احلاسةب لةدى   دمةا  (  وي فسةر الباحةث ذلةك لن    2012احلاسةب  ع  دجمونمقابل الذي  ال ية 

ر ة كا ة التقنيا  اليت تساعده  يف حتديد  توا ر املعلم واملشرف  يساهم يف إدراك ومع

 للتقنية ودما التقنية قناها الرتبية الفنية املطورة . دمامتطلبا  ال

(   بة  املتوسةطا  حةول    = 2021ال توجد  روق ذا  دالّلة إحصائية عند مستوى الداللةع -

الرتبيةة  نةاها  تقنيةة املعلومةا  ق  دمةا  تقدير الصعوبا  والتحديا  الةيت حتةد مة      درجة

( 9012احلاسب اآللي يف العمل حيث بلغت  قيمة اختبار   عدما تع ى إىل  املطورة الفنية 

( ممةا  2021(  وكارت الداللة اإلحصائية هلا  ت يد ع  مستوى الداللة ع291بدرجة حرية ع

احلاسةب    دجمونيدل علةى عةدم وجةود  ةروق إحصةائية بة  متوسةطي تقةديرا  الةذي  ية          

،  والةةيت قةةد يرجةة  السةةبب يف ذلةةك إىل اتفةةاق وجةةةا  الن ةةر بةة      دجم املةة اآللةةي وغةةري

احلاسةةةب بالعمةةةل حبكةةةم أرةمةةةا دمةةةا املعلمةةة  واملشةةةر   الرتبةةةوي  بغةةةض الن ةةةر عةةة  

ي ةةدركان الصةةعوبا  والتحةةديا  الةةيت يواجةورةةةا يف امليةةدان الرتبةةوي والتةةدريس للمنةةاها  

 املطورة.
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 اإلررترت بالعمل:دما تغري (. الفروق ب  املتوسطا  و قًا مل1

 ( 91جدول ع

( للفروق ب  متوسطا  استمابا  أ راد عينة الدراسة حول تقدير T-Testرتائا اختبار ع ( ع

 االررترت بالعمللدما واق  دما التقنية يف مناها الرتبية الفنية املطورة و قًا 

 البعاد
استخدام  االررترت  

 بالعمل

املتوسط 

 احلسابي

االاراف 

 املعياري

درجا  

 احلرية
 قيمة ع (

مستوى 

 الداللة

الرتبية تقنية املعلوما  قناها دما مدى 

  املطورةالفنية 

 2011 9019 رعم
291 20119 

غري  20992

 9022 1091 ال دالة

تقنية املعلوما   دما العوامل الدا عة  ل

  املطورةالرتبية الفنية ناها ق

 291 2019 2011 رعم
90292 

غري  20992

 2012 2091 ال دالة

قناها تقنية املعلوما  دما متطلبا  

 الرتبية الفنية املطورة 

 291 2021 2029 رعم
90119 

غري  20212

 2012 2021 ال دالة

 تقنيةدما الصعوبا  اليت حتد م  

 املعلوما  قناها الرتبية الفنية املطورة 

 291 2011 9029 رعم
20299 

غري  20112

 2012 9021 ال لةدا

 ( ما يلي: 91ع رقم دولاجليتب  م  

( بةة  متوسةةطا   = 2021ال توجةةد  ةةروق ذا  دالّلةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى الداللةةة  ع       -

الرتبيةة   تقنية املعلومةا  قنةاها  دما مدى استمابا  املعلم  واملشر   الرتبوي  لتقييم 

( بدرجةة  2011حيث بلغةت  قيمةة اختبةار  ع    اإلررترت يف العمل، دماتع ى ل املطورةالفنية 

( و كان مستوى الداللة اإلحصائية ي يد ع  مستوى الداللةة احملةدد الدراسةة    291حرية ع

اإلررترةت والةذي  ال    دجمون( وبالتالي ال توجد  روق ذا  داللة إحصائية ب  الذي  ي2021ع

فسةةر الباحةةث هةةذه   للتقنيا .وي الةةدما اإلررترةةت يف العمةةل  حةةول تقةةدير درجةةة      دجمونيةة

اإلررترت. حبكم دما النتيمة بسبب اتفاق وجةا  الن ر ب  املستميب  بغض الن ر ع  

 التقنيا  احلديثة. دما تشابه الواق  يف 

(   ب  املتوسطا  حةول  = 2021ال توجد  روق ذا  دالّلة إحصائية عند مستوى الداللة ع -

تعة ى   لومةا  قنةاها الرتبيةة الفنيةة املطةورة     تقنية املع دما أهمية العوامل الدا عة ل درجة

( وكارةت الداللةة   291(  بدرجةة حريةة ع  9029ع  اإلررترت حيث بلغت  قيمة اختبار   دمال

( مما يدل على عدم وجةود  ةروق إحصةائية    2021اإلحصائية هلا  ت يد ع  مستوى الداللة ع

قةدير درجةة االسةتخدام    يف العمةل حةول ت    دجمورةه اإلررترت يف العمةل والةذي  ال ي  دما ب  
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للتقنيا  . وي فسر الباحث ذلك لتشةابه إدراك مجية  املسةتميب  لهميةة العوامةل الدا عةة       

 اإلررترت.دما التقنية  قناها الرتبية الفنية املطورة  بغض الن ر ع   دمال

(  بة  املتوسةطا  حةول    = 2021ال توجد  روق ذا  دالّلة إحصائية عند مستوى الداللة ع -

تع ى إىل  الرتبية الفنية املطورة تقنية املعلوما  قناهادما تقدير توا ر متطلبا   درجة

اإلررترت  يف العمل م  قبل  املعلم  واملشةر   الرتبةوي   حيةث بلغةت  قيمةة اختبةار       دما 

(  وكارت الداللة اإلحصائية هلةا  ت يةد عة  مسةتوى الداللةة      291( بدرجة حرية ع9011  ع

وغةةةري  دجم  ل علةةةى عةةدم وجةةةود  ةةةروق إحصةةةائية بةة  متوسةةةطي املةةة  ( ، ممةةا يةةةد 2021ع

تقنيةةة املعلومةةا    دمةةا لإلررترةةت بالعمةةل يف تقةةديرهم لهميةةة تةةوا ر متطلبةةا       دجم املةة

قنةةاها الرتبيةةة الفنيةةة املطةةورة . وي فسةةر الباحةةث ذلةةك لتشةةابه ال ةةروف والوضةة  السةةائد    

 لتحديد متطلبا  دما التقنية .

(   ب  املتوسطا  حةول  = 2021دالّلة إحصائية عند مستوى الداللة عال توجد  روق ذا   -

الرتبيةة  تقنيةة املعلومةا  قنةاها    دمةا  تقدير الصعوبا  والتحديا  الةيت حتةد مة      درجة

(  2029اإلررترةةت يف العمةةل حيةةث بلغةةت  قيمةةة اختبةةار   ع  دمةةا تعةة ى إىل  املطةةورة الفنيةةة 

( ، 2021صائية هلا  ت يد عة  مسةتوى الداللةة ع   ( ، وكارت الداللة اإلح291بدرجة حرية ع

اإلررترةت   دجمونمما يدل على عدم وجود  روق إحصائية ب  متوسطي تقديرا  الةذي  ية  

،  واليت قةد يرجة  السةبب يف ذلةك إىل اتفةاق وجةةا  الن ةر بة  املعلمة           دجم  وغري امل

ةةةم ي ةةةدركون  اإلررترةةةت بالعمةةل حبكةةةم أر دمةةا  واملشةةر   الرتبةةوي  بغةةةض الن ةةر عةةة     

 الصعوبا  والتحديا  اليت يواجةورةا يف امليدان الرتبوي والتدريس للمناها املطورة. 

 (. الفروق ب  املتوسطا  و قًا لسنوا  ا  ة : 1

( للكشةةف عةة  الفةةروق  ANOVA One way  اسةةتخدام حتليةةل التبةةاي  الحةةاديع  

يةة الفنيةة املطةورة و قةًا ملةتغري سةنوا        اإلحصائية ب  متوسطا  واق  دما التقنية يف منةاها الرتب 

  اآلتي: (12ع رقم ا  ة كما تتب  النتائا  دول
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 (12جدول ع

( للفروق ب  متوسطا  تقدير واق  دما التقنية يف مناها الرتبية ANOVAرتائا حتليل التباي  الحادي ع

 الفنية املطورة و قًا ملتغري سنوا  ا  ة

 مصدر التباي  البعاد                
جممو  

 املربعا 

درجة 

 احلرية

متوسط 

 املربعا 

قيمة 

 عف(

مستوى 

 الداللة

      تقنية المعلومات بمناهج  دمجمدى   
 المطورةلتربية الفنية ا

 92011 1 19091 ب  امموعا 

 20122 292 912099 داخل امموعا  دالة 2022 9101

 291 9190111 اممو  الكّلي

       ية ةتقن دما ل ةةةةةةل الدا عةةةةةةةعواملا 

 ملعلوما  قناها الرتبية الفنية املطورةا

 1029 1 10212 ب  امموعا 

 20121 292 991029 داخل امموعا  دالة 2022 1012

 291 912012 اممو  الكّلي

                     تقنية املعلوما  دما  متطلبا    

 املطورة لرتبية الفنيةا ناهاق

 9012 1 1021 ب  امموعا 

1011 
20229 

 دالة
 20121 292 11019 داخل امموعا 

 291 11011 اممو  الكّلي

تقنية دما الصعوبا  اليت حتد م  

 املعلوما  قناها الرتبية الفنية املطورة 

 20119 1 10111 ب  امموعا 

9902 
20222 

 دالة
 20911 292 911019 موعا داخل ام

 291 911021 اممو  الكّلي

 ( ما يلي: 12عرقم دول اجليتب  م  

    2021توجةةةد  ةةةروق ذا  دالّلةةةة إحصةةةائية عنةةةد مسةةةتوى الداللةةةة  ع=α  بةةة  متوسةةةطا ،)

الرتبيةة  تقنية املعلوما  قنةاها  دما مدى لتقييم  ا  املعلم  واملشر   الرتبوي استماب

، 1( عنةد درجةا  حريةة ع   9101تع ى للخ ة ، حيث بلغت  قيمة اختبةار فع  طورةاملالفنية 

( 2021( و كان مستوى الداللة اإلحصائية يقل ع  مستوى الداللةة احملةدد الدراسةة ع   292

 للتقنيا  تع ى للخ ة.الدما وبالتالي توجد  روق ذا  داللة إحصائية حول تقدير درجة 

  2021عنةةد مسةةتوى الداللةةة عتوجةةد  ةةروق ذا  دالّلةةة إحصةةائية=α بةة  املتوسةةطا  حةةول  )

تعة ى   تقنية املعلوما  قناها الرتبية الفنيةة املطةورة  لدما  أهمية العوامل الدا عة درجة 

(  وكارةت الداللةة اإلحصةائية هلةا  تقةل عة        1012للخ ة ، حيث بلغت  قيمةة اختبةار ف ع   

يدل علةى وجةود  ةروق إحصةائية      ( مما292، 1( عند درجا  حرية ع2021مستوى الداللة ع

 للتقنيا  تع ى للخ ة   .الدما  حول تقدير درجة 
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  2021توجةةد  ةةروق ذا  دالّلةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى الداللةةة ع=α بةة  املتوسةةطا  حةةول  )

تع ى إىل   املطورةالرتبية الفنية علوما  قناها املتقنية دما  درجة تقدير توا ر متطلبا  

(  وكارةةت 292، 1( عنةةد درجةةا  حريةةة ع 1011قيمةةة اختبةةار ف عا ةة ة ،  حيةةث بلغةةت   

( ممةةا يةةدل علةةى وجةةود  ةةروق     2021الداللةةة اإلحصةةائية هلةةا  تقةةل عةة  مسةةتوى الداللةةة ع      

تقنيةة املعلومةا  قنةاها الرتبيةة الفنيةة املطةورة       دما إحصائية حول أهمية توا ر متطلبا  

 تع ى للخ ة.

  2021وى الداللةةة عتوجةةد  ةةروق ذا  دالّلةةة إحصةةائية عنةةد مسةةت=α بةة  املتوسةةطا  حةةول  )

الرتبيةة  درجة تقدير الصعوبا  والتحديا  الةيت حتةد مة  دمةا تقنيةة املعلومةا  قنةاها        

( عنةد درجةا    9902املطورة تع ى إىل ا  ة يف العمل حيث بلغت  قيمة اختبةار فع  الفنية

( مما يدل 2021اللة ع(  وكارت الداللة اإلحصائية هلا  تقل ع  مستوى الد292، 1حرية ع

 على وجود  روق إحصائية ب  متوسطا   تقديرا  الصعوبا  تع ى للخ ة. 

( LSDوللكشةةف عةة  داللةةة تلةةك الفةةروق  قةةد   اسةةتخدام اختبةةار أقةةل مربةة  للفةةرق ع   

 اآلتي:(19عرقم للمقاررا  البعدية كما تتب  النتائا  دول 

 (19جدول ع

هاه الفروق يف درجا  تقدير واق  دما التقنية يف مناها ا( لتحديد LSDختبار أقل مرب  للفرق عارتائا 

 الرتبية الفنية املطورة و قًا ملتغري سنوا  ا  ة

 الفلا  االبعاد
املتوسطا  

 احلسابية

أقل م  

 سنوا 92

اىل  92م  

 سنة 91

 91أكثر م  

 سنة

تقنية املعلوما  دما مدى 

 املطورةالرتبية الفنية قناها 

- 1021 سنوا  92أقل م   - 2011* 2011* 

- 9011 سنة 91اىل  92م  - - - - - 

- 9012 سنة 91أكثر م   - 2099* - - 

تقنية لدما العوامل الدا عة 

املعلوما  قناها الرتبية الفنية 

 املطورة 

- 2029 سنوا  92أقل م   - - - - - 

- *2011 2022 سنة 91اىل  92م  - 2019* 

- 2022 سنة 91أكثر م   - - - - - 

تقنية املعلوما  دما متطلبا  

 الرتبية الفنية املطورة قناها 

- 2011 سنوا  92أقل م   - - - - - 

- *2011 2019 سنة 91اىل  92م  - 2091* 

- 2011 سنة 91أكثر م   - - - - - 

دما الصعوبا  اليت حتد م  

املعلوما  قناها الرتبية  تقنية

 الفنية املطورة

- 9019 سنوا  92أقل م   - - - 2099* 

- 9011 سنة 91اىل  92م  - - - 2099* 

- 9011 سنة 91أكثر م   - - - - - 
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 ( ما يلي: 19ع رقم دولاجليتب  م  

     تقنية املعلوما  دما مدى لتقييم أن الفروق ب  متوسطا  استمابا  املعلم  واملشر

سنوا   92خ اتةم أقل م   اليت تع ى للخ ة لصاحل الذي  املطورةالرتبية الفنية قناها 

 ةأكثر( ورقةا سةبب     91سةنة ومة     91سنوا  لقةل مة     92عم   ةمقابل ا  ا  الطويل

نمةا ظةةر   ةروق    دما التقنيةة بالتةدريس ، بي  اثة التخرج واملعلوما  املتعلقة بة ذلك اىل حد

أقةل مة    -92سنة مقابل م  تراوحت سةنوا  خة تةم مة   ع   91م   كثرأيضًا لصاحل ال

 حبكم ا  ة والنضا واملةارا  املكتسبة م  ا  ة. ( 91

      تقنيةة املعلومةا     دماأهميةة العوامةل الدا عةة لة    أن  الفروق بة  املتوسةطا  تقةدير درجةة

اىل أقل م   92تع ى للخ ة  لصاحل الذي  خ تةم م  اليت قناها الرتبية الفنية املطورة 

سةنة لتةدري    91كثةر مة    لومقابةل ا  سنوا  حبكةم ا ة ة   92سنة  مقابل االقل م   91

 .  دمااهتمام املعلم  واملشر   الرتبوي  بإدراك العوامل الدا عة لل

  تقنية املعلوما  قناها دما درجة تقدير توا ر متطلبا  أن الفروق ب  املتوسطا  حول

أقةل   إىل 92اليت ت ع ى إىل ا  ة كارت لصاحل الذي  خ تةم مة    املطورةالرتبية الفنية 

سنوا  حبكم ا ة ة  الرتاكميةة ومقابةل الكثةر مة        92سنة  مقابل القل م   91م  

سنة لتدري اهتمام املعلم  واملشر   الرتبوي  بإدراك متطلبا  دما التقنية بتةدريس   91

 املناها املطورة. 

  دمةا  درجة تقةدير الصةعوبا  والتحةديا  الةيت حتةد مة        أن الفروق ب  املتوسطا  حول

تع ى إىل ا  ة  لصاحل الذي  خ تةم أقل  املطورةالرتبية الفنية قنية املعلوما  قناها ت

سةنة   91سةنة  مقابةل الكثةر مة       91إىل أقةل مة     92سنوا  والذي  خة تةم مة     92م  

وهذا منطقي حبكم عامل ا  ة الذي يقلل تقدير الصعوبا  والتحةديا  لةدما التقنيةة    

 ة. بتدريس املناها املطور

 (. الفروق ب  املتوسطا  و قًا للدورا  التدريبية :2

( للكشةةف عةة  الفةةروق  ANOVA One way  اسةةتخدام حتليةةل التبةةاي  الحةةاديع  

اإلحصائية ب  متوسطا  واق  دما التقنية يف مناها الرتبية الفنية املطورة و قةًا ملةتغري الةدورا     

  آلتي:( ا11عرقم التدريبية  كما تتب  النتائا  دول 
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 (11جدول ع

( للفروق ب  متوسطا  تقدير واق  دما التقنية يف مناها الرتبية ANOVAرتائا حتليل التباي  الحادي ع

 الفنية املطورة و قًا ملتغري الدورا  التدريبية

 مصدر التباي  البعاد
جممو  

 املربعا 

درجة 

 احلرية

متوسط 

 املربعا 

قيمة 

 عف(

مستوى 

 الداللة

نية املعلوما  قناها تقدما مدى 

 املطورةالرتبية الفنية 

 91019 9 921012 ب  امموعا 

1102 
20222 

 دالة
 20111 299 121022 داخل امموعا 

 291 919011 اممو  الكّلي

تقنية  دماالعوامل الدا عة ل

املعلوما  قناها الرتبية الفنية 

 املطورة 

 10221 9 120921 ب  امموعا 

1202 
20222 

 دالة
 20122 299 9220129 داخل امموعا 

 291 912012 اممو  الكّلي

تقنية املعلوما   دما متطلبا 

 الرتبية الفنية املطورة قناها 

 9022 9 99012 ب  امموعا 

9101 
20222 

 دالة
 20911 299 22022 داخل امموعا 

 291 11011 اممو  الكّلي

 تقنيةدما با  اليت حتد م  الصعو

املعلوما  قناها الرتبية الفنية 

 املطورة

 20129 9 9019 ب  امموعا 

9091 
20122 

 غري دالة
 20911 299 912011 داخل امموعا 

 291 911021 اممو  الكّلي

 ( ما يلي: 11ع رقم يتبيَّ  م  اجّلدول

  2021الداللةةةة  ع  توجةةةد  ةةةروق ذا  دالّلةةةة إحصةةةائية عنةةةد مسةةةتوى=α  بةةة  متوسةةةطا ،)

الرتبيةة  تقنية املعلوما  قنةاها  دما مدى لتقييم استمابا  املعلم  واملشر   الرتبوي  

، 9( عنةد درجةا  حريةة ع   1102تع ى للدورا  حيث بلغت  قيمة اختبةار فع املطورة الفنية 

( 2021د الدراسةة ع كان مستوى الداللة اإلحصائية يقل ع   مستوى الداللة احملد(  و299

للتقنيةةةا  تعةةة ى الةةةدما وبالتةةةالي توجةةةد  ةةةروق ذا  داللةةةة إحصةةةائية حةةةول تقةةةدير درجةةةة 

 للدورا .

  2021توجةةد  ةةروق ذا  دالّلةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى الداللةةة ع=α بةة  املتوسةةطا  حةةول  )

 تعة ى تقنية املعلوما  قناها الرتبية الفنيةة املطةورة    دما أهمية العوامل الدا عة لدرجة 

( وكارةةت 299، 9(  عنةد درجةةا  حريةة ع  1202للةدورا  ، حيةث بلغةةت  قيمةة اختبةةار ف ع   

( ،  ممةةا يةةدل علةةى وجةةود  ةةروق  2021الداللةةة اإلحصةةائية هلةةا  تقةةل عةة  مسةةتوى الداللةةة ع  

 للتقنيا  تع ى للدورا   . دما إحصائية حول تقدير درجة ال

  2021توجةةد  ةةروق ذا  دالّلةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى الداللةةة ع=α بةة  املتوسةةطا  حةةول  )

تعة ى    املطةورة  الرتبيةة الفنيةة   تقنيةة املعلومةا  قنةاها   دما تقدير توا ر متطلبا  درجة 
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(  وكارةةت 299، 9( عنةةد درجةةا  حريةةة ع 9101للةةدورا   حيةةث بلغةةت  قيمةةة اختبةةار ف ع  

( ممةةا يةةدل علةةى وجةةود  ةةروق     2021الداللةةة اإلحصةةائية هلةةا  تقةةل عةة  مسةةتوى الداللةةة ع      

تقنيةة املعلومةا  قنةاها الرتبيةة الفنيةة املطةورة       دما حول أهمية توا ر متطلبا  إحصائية 

 تع ى للدورا .

   2021ال توجد  روق ذا  دالّلة إحصائية عند مسةتوى الداللةة ع=α    بة  املتوسةطا  حةول  )

الرتبيةة  درجة تقدير الصعوبا  والتحديا  اليت حتةد مة  دمةا تقنيةة املعلومةا  قنةاها       

، 9( عنةد درجةا  حريةة ع   9091تع ى للدورا  حيث بلغت  قيمةة اختبةار فع   ةاملطورالفنية 

( ممةا يةدل علةى    2021(  وكارت الداللةة اإلحصةائية هلةا  ت يةد  عة  مسةتوى الداللةة ع       299

 عدم وجود  روق إحصائية ب  متوسطا   تقديرا  الصعوبا  تع ى للدورا  

( LSDر أقةةل مربةة  للفةةرق عوللكشةةف عةة  داللةةة تلةةك الفةةروق  قةةد   اسةةتخدام اختبةةا   

 اآلتي:(19عرقم للمقاررا  البعدية كما تتب  النتائا  دول 

 (19جدول ع

( لتحديد اهاه الفروق يف درجا  تقدير واق  دما التقنية يف مناها LSDرتائا أختبار أقل مرب  للفرق ع

 الرتبية الفنية املطورة و قًا ملتغري الدورا  

 الفلا  االبعاد
املتوسطا  

 حلسابيةا
 دورتان دورة ال يوجد

تقنية دما   مدى

املعلوما  قناها 

 املطورةالرتبية الفنية 

- 9021 ال يوجد  - - - - - 

- *2012 9011 دورة - - - 

- 1021 دورتان - 2022* - - 

 *2091 *2011 *9091 1011 ثالل دورا   أكثر

لدما العوامل الدا عة 

تقنية املعلوما  قناها 

 ية املطورة الرتبية الفن

- 2012 ال يوجد  - - - - - 

- 2011 دورة - - - - - 

- 2091 دورتان - - - - - 

 *2091 *2021 *2012 2022 ثالل دورا   أكثر

تقنية دما متطلبا  

 املعلوما  قناها

  املطورةالرتبية الفنية 

- 2021 ال يوجد  - - - - - 

- 2012 دورة - - - - - 

- 2011 دورتان - - - - - 

 *211 *2091 *292 2011 ورا   أكثرثالل د
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 ( ما يلي: 19عاجلدول رقميتب  م  

    تقنية دما مدى لتقييم أن الفروق ب  متوسطا  استمابا  املعلم  واملشر   الرتبوي

اليت تع ى للدورا   لصاحل الذي  التحقوا بةدورة   املطورةالرتبية الفنية املعلوما  قناها 

واحلاصةةل  علةةى دورتةة  مقابةةل دورة واحلاصةةل  علةةى ثةةالل      مقابةةل الةةذي  مل يلتحقةةوا   

 دورا  مقابل القل. 

   تقنية املعلوما   دما أهمية العوامل الدا عة لأن  الفروق ب  املتوسطا  يف تقدير درجةة

تعة ى للةدورا   لصةاحل الةذي  التحقةوا بةثالل دورا        الةيت  قناها الرتبية الفنية املطورة 

 مقابل القل.  

 تقنية املعلوما  قناها دما درجة تقدير توا ر متطلبا  وق ب  املتوسطا  حول أن الفر

الةةيت ت عة ى  للةةدورا  لصةةاحل الةذي  التحقةةوا بةةثالل دورا  مقابةةل    املطةةورةالرتبيةة الفنيةةة  

 القل.  
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 الفصل اخلامس

 ملخص النتائج والتوصيات

 ملخص ملشكلة الدراسة :

 حدد الباحث مشكلة الدراسة يف اإلجابة على الس ال الرئيس التالي :

املعلمة  واملشةر   الرتبةوي      واق  دما التقنية يف مناها الرتبية الفنية املطورة م  وجةة ر ةر  ما

 قنطقة مكة املكرمة ؟

 وتفر  منه السللة الفرعية التالية :

معلمةةي  الفنيةةة املطةةورة مةة  وجةةةة ر ةةر   تقنيةةة املعلومةةا  يف منةةاها الرتبيةةة دمةةا مةةدى مةةا  -9

 ومشريف منطقة مكة املكرمة ؟

تقنيةةة املعلومةةا  يف منةةاها الرتبيةةة الفنيةةة املطةةورة يف اململكةةة  لةةدما مةةا العوامةةل الدا عةةة  -1

 العربية السعودية م  وجةة ر ر معلمي ومشريف منطقة مكة املكرمة ؟

مةا  يف منةاها الرتبيةة الفنيةة املطةورة      تقنيةة املعلو  دما ما املتطلبا  اليت ينبغي توا رها لة  -9

 م  وجةة ر ر معلمي ومشريف منطقة مكة املكرمة ؟

تقنيةة املعلومةا  يف اململكةة العربيةة السةعودية      دمةا  ما الصعوبا  والتحديا  اليت تواجه  -2

 يف مناها الرتبية الفنية املطورة م  وجةة ر ر معلمي ومشريف منطقة مكة املكرمة ؟

( يف متوسط تقةديردرجا   2021داللة إحصائية عند مستوى الداللة عهل توجد  روق ذا   -1

واق  دمةا التقنيةة يف منةاها الرتبيةة الفنيةة املطةورة قةدارس التعلةيم العةام قنطقةة مكةة            

املكرمة تع ى إىل متغريا  الدراسة ع ةبيعة العمل ، سةنوا  ا ة ة ، امل هةل العلمةي ،     

 اإلررترت ( ؟دما ،  احلاسب اآلليدما الدورا  التدريبية ، 

 ويف ضوء مشكلة الدراسة ُحددت اهدافها كما يلي :

تةةةدف الدراسةةة اإلجابةةة علةةى السةة ال الةةرئيس وهةةو الكشةةف عةة  واقةة  دمةةا التقنيةةة يف    

مناها الرتبية الفنية املطورة م  وجةة ر ر املعلم  واملشر   الرتبوي  قنطقةة مكةة املكرمةة    

د اإللكرتوري ، والقراص املدجمة ، وال اما احلاسوبية مثةل :  مثل : اإلررترت ، وخدما  ال ي

الرسم ، والتصميم ، وامل مترا  املرئية واملسموعة وغريها . وعلى وجه التحديد تةدف الدراسة 

 إىل ما يلي :
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تقنيةة املعلومةا  يف منةاها الرتبيةة الفنيةة املطةورة مة  وجةةة ر ةر          دما مدى الكشف ع   -9

 الرتبوي  قنطقة مكة املكرمة .املعلم  واملشر   

تقنية املعلوما  يف مناها الرتبية الفنية املطورة يف اململكة  دما حتديد العوامل الدا عة ل -1

 العربية السعودية م  وجةة ر راملعلم  واملشر   الرتبوي  قنطقة مكة املكرمة .

منةةاها الرتبيةةة الفنيةةة  تقنيةةة املعلومةةا  يف  دما حتديةةد املتطلبةةا  الةةيت ينبغةةي توا رهةةا لةة   -9

 املطورة م  وجةة ر راملعلم  واملشر   الرتبوي  قنطقة مكة املكرمة .

تقنيةة املعلومةا  يف اململكةةة   دمةا  الكشةف عة  أهةم الصةعوبا  والتحةديا  الةيت تواجةه         -2

العربيةةة السةةعودية يف منةةاها الرتبيةةة الفنيةةة املطةةورة مةة  وجةةةة ر ةةراملعلم  واملشةةر             

 طقة مكة املكرمة.الرتبوي  قن

الكشةةف عةة  داللةةة الفةةروق اإلحصةةائية يف تقةةدير درجةةا  واقةة  دمةةا التقنيةةة يف منةةاها      -1

، العوامل الدا عة ، املتطلبةا  ، املعوقةا  ( مة  وجةةة ر ةر      الدما الرتبية الفنية املطورة ع

املعلمةة  واملشةةر   الرتبةةوي  قنطقةةة مكةةة املكرمةةة قةةدارس التعلةةيم العةةام ت عةة ى إىل    

غريا  الدراسة ع ةبيعة العمل ، سنوا  ا  ة ، امل هل العلمي ، الدورا  التدريبية ، مت

 اإلررترت ( .دما احلاسب ، دما 

وقد   عرض رتائا الدراسة ومتت مناقشةتةا بالفصةل الرابة ،  ويف هةذا الفصةل يعةرض الباحةث         

دراسةا  املسةتقبلية يف ضةوء    خالصة رتائا الدراسة و تقديم بعض التوصيا  واملقرتحا  والبحول وال

 النتائا اليت أسفر  عنةا الدراسة ، كما يلي: 

 أواًل: ملخص نتائج الدراسة:

تقنية املعلوما  يف مناها الرتبية الفنية املطورة قنطقة دما  دىاوال : ملخة النتائا املتعلقة ق

 مكة املكرمة   م  خالل إجابة هذا الس ال تب  للباحث :

تقنية املعلوما  يف مناها  الرتبية الفنية املطورة  قنطقة دما مدى  ن درجة تقييمأ 

ضعيفة وهي: دما تس  ر م تقنية بدرجة جاء  مكة املكرمة كارت بدرجة ضعيفة  ، حيث 

براما الصور، والفيديو  دماالداتاشو، ودما الصور الفوتوغرا ية ، والرسوم اإليضاحية، و

(، وبراما paintالواتس أا، وبرراما الرسام ع دمانت، والبوربوي دماوال الم الثابتة ، و

الشفا يا ، : أبدًا وهي  دجمةتعليم الرسوم ، وجاء  بقية التقنيا  ور م املعلوما  غري م

جمموعة ، و ( CD ROM)القراص املدجمة، و( Electronic Mailوال يد اإللكرتوري ع
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 (File Transferام رقل امللفا ر ، والفيس بوك دما، و (Discussion Groupعاحلوار 

Protocol (FTP )السبورة الضوئية ، و تقنية الرسوم ثالثية البعاد، واحملادثة باإلررترت و

Internet Relay Chat (IRC) عالصف اال رتاضي ، وVirtual Class ). 

بية الفنية تقنية املعلوما  يف مناها الرت دماثاريا : ملخة النتائا املتعلقة بالعوامل الدا عة ل

 املطورة م  وجةة ر ر املعلم  واملشر   الرتبوي  قنطقة مكة املكرمة 

  م  خالل اجابة هذا الس ال تب  للباحث :

تقنية املعلوما  يف مناها الرتبية الفنية املطورة  دماأن درجة تقييم العوامل الدا عة ل 

للباحث م  النتائا اره ظةر  مجي  وتب    ملكرمة  كارت بدرجة عالية جدًا ؛قنطقة مكة ا

املكرمة تقنية املعلوما  يف مناها الرتبية الفنية املطورة قنطقة مكة  دماالعوامل الدا عة ل

وأبرزها: تعمل على تبادل املعر ة واملعلوما  والتمارا الدراسية ما ب  بدرجة أهمية عالية جدًا 

وقدرا  معلمي الرتبية الفنية والطالا يف  معلمي الرتبية الفنية، وتساعد على تطوير مةارا 

التعامل م  احلاسب اآللي واإلررترت. وجاء  العبارتان :" تساعد الطالا على مواصلة تعليمةم 

الرتبية الفنية والطالا عملية و"تسةل ملعلمي  يف التعليم "، دجمةم  خالل ر م املعلوما  امل

 االتصال خارج املدرسة. قراتب متأخرة ".

تقنية املعلوما  يف مناها  دماالنتائا املتعلقة باملتطلبا  اليت ينبغي توا رها ل ملخة

قنطقة مكة املكرمة  قد  الرتبية  الفنية املطورة م  وجةة ر ر املعلم  واملشر   الرتبوي 

 تب  للباحث :

رتبية  تقنية املعلوما  يف مناها ال دماأن درجة تقييم املتطلبا  اليت ينبغي توا رها ل 

الفنية املطورة قنطقة مكة املكرمة كارت بدرجة توا ر كبرية  جدًا  وجاء   مجي  

قنطقة  تقنية املعلوما  يف مناها الرتبية  الفنية املطورة دمااملتطلبا  اليت ينبغي توا رها ل

( يف كل DSLمكة املكرمة كارت بدرجة توا ر كبرية  جدًا  وأبرزها: تو ري خط إررترت ع

. اما الالزمة م  التقنية احلديثةتربية  نية، وت ويد معامل الرتبية الفنية بالتمةي ا  وال  معمل

تقنية لدما وجاء  بقية املتطلبا  قراتب متأخرة حسب ترتيبةا  كارت أقل املتطلبا  توا رًا 

للغة املعلوما  يف مناها الرتبية  الفنية املطورة هي: إقامة دورا  تدريبية لتحس  مستوى ا

اإلجنلي ية لدى معلمي الرتبية الفنية، وإصدار رشرا  تربوية وأدلة إرشادية م  قبل مشريف 
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ربط معامل الرتبية الفنية ، والرتبية الفنية حول تفعيل استخدام التقنية يف تدريس الرتبية الفنية

، لفنيةيف مجي  املدارس م  بعضةا البعض بقاعدة بيارا  اددة حتت إشراف مشرف الرتبية ا

 متابعة مةام معلمي الرتبية الفنية إلكرتوريًا م  قبل املشر   الرتبوي  .و

تقنية املعلوما  يف مناها الرتبية دما الصعوبا  والتحديا  اليت تواجه رابعا : ملخة رتائا 

 م  خالل  الفنية املطورة م  وجةة ر ر املعلم  واملشر   الرتبوي  قنطقة مكة املكرمة

 هذا الس ال تب  للباحث :إجابة 

  تقنية املعلوما  يف مناها الرتبيةدما أن درجة تقييم الصعوبا  والتحديا  اليت تواجه  

الفنية املطورة قنطقة مكة املكرمة كارت بدرجة توا ر كبرية  حيث جاء  أرب  

تقنية املعلوما  يف مناها الرتبية  الفنية املطورة قنطقة مكة دما مشكال  تواجه 

املكرمة كارت بدرجة صعوبة كبرية جدًا ،  وهي عدم وجود آلية معينة لتدريب معلمي 

التقنيا  دما الرتبية الفنية على استخدام التقنيا  التعليمية احلديثة، وقلة تو ر أدلة 

التقنيا  دما التعليمية يف مقرر الرتبية الفنية، وعدم تدريب معلمي الرتبية الفنية على 

ا دمة ، وضعف مقدرة املعلم  يف التعامل م  اللغة اإلجنلي ية. و ظةر  احلديثة أثناء 

مثارية  مشكال   بدرجة صعوبة كبرية أبرزها : قلة توا ر براما تعليم الرتبية الفنية 

باللغة العربية وعدم وجود  ين متخصة لصيارة الجة ة املدرسية . أما أبرز الصعوبا  

جود الوقت الكايف لدى معلمي الرتبية الفنية اليت ظةر  بدرجة متوسطة. عدم و

 ضعف اهتمام معلمي الرتبية الفنية بفائدةو الستخدام التقنية داخل احلصة املدرسية .

 التقنية يف عملية التدريس. دما

ملخة رتائا الفروق ب  متوسطا  تقدير واق  دما التقنية يف مناها الرتبية الفنية  -هة 

علم  واملشر   الرتبوي  قنطقة مكة املكرمة اليت ت ع ى املطورة م  وجةة ر ر امل

 إىل متغريا  الدراسة :

 (. املسمى الوظيفي:9

  بالدرجة الكلية  تقنية املعلوما  باملناها املطورةدما مدى توجد  روق إحصائية  لتقييم

لهمية وال توجد  روق إحصائية ،  تع ى للمسمى الوظيفي لصاحل املشر   الرتبوي 

 قناها الرتبية الفنية املطورة . لدما العوامل الدا عة  ل

 . تقنية املعلوما  باملناها املطورةدما لتقدير توا ر متطلبا  ال توجد  روق إحصائية  -
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لتقدير الصعوبا  والتحديا  اليت حتد م  دما تقنيةة املعلومةا    ال توجد  روق إحصائية  -

 . باملناها املطورة

 ( امل هل العلمي :1

تعة ى للم هةل    تقنيةة املعلومةا  باملنةاها املطةورة    دمةا  مةدى  جد  روق إحصائية لتقيةيم  تو -

 العلمي لصاحل دراسا  عليا .

 تع ى للم هل العلمي .للدما لهمية العوامل الدا عة  ال توجد  روق إحصائية  -

 تقنيةة املعلومةا  باملنةاها املطةورة     دمةا  لتقةدير تةوا ر متطلبةا     ال توجد  روق إحصةائية   -

 ع ى للم هل العلمي .ت

تقنية املعلوما  دما لتقدير الصعوبا  والتحديا  اليت حتد م  ال توجد  روق إحصائية  -

 تع ى للم هل العلمي .باملناها املطورة 

 تو ر احلاسب اآللي بالعمل : ( 9

تعة ى لتةوا ر   تقنيةة املعلومةا  باملنةاها املطةورة     دمةا  مةدى  توجد  ةروق إحصةائية لتقيةيم     -

 لي يف مكاتبةم لصاحل الذي  يتوا ر لديةم احلاسب. احلاسب اآل

تع ى لتوا ر احلاسب اآللي لصاحل  دما همية العوامل الدا عة  لللتوجد  روق إحصائية  -

 الذي  يتوا ر لديةم احلاسب . 

تع ى  تقنية املعلوما  باملناها املطورة دما لتقدير توا ر متطلبا   روق إحصائية  توجد -

لةةي يف مكاتةةب املعلمةة  واملشةةر   الرتبةةوي  لصةةاحل الةةذي  يتةةوا ر     لتةةوا ر احلاسةةب ال 

 لديةم احلاسب .

لتقدير الصعوبا  والتحديا  اليت حتد م  دما تقنية املعلوما   روق إحصائية  ال توجد -

 تع ى لتوا ر احلاسب اآللي يف مكاتب املعلم  واملشر   الرتبوي . باملناها املطورة

 بالعمل: احلاسب اآللي دما   (2

لةةدما تعةة ى  تقنيةةة املعلومةةا  باملنةةاها املطةةورةدمةةا مةةدى لتقيةةيم  يةإحصةةائتوجةةد  ةةروق  -

 احلاسب .يدجمون احلاسب اآللي يف العمل لصاحل الذي  

تعة ى السةتخدام  احلاسةب اآللةي     للةدما   لهميةة العوامةل الدا عةة    إحصةائية توجد  ةروق   -

 احلاسب .يدجمون لصاحل الذي  

 تقنيةةة املعلومةةا  باملنةةاها املطةةورة  دمةةا لتقةةدير تةةوا ر متطلبةةا   توجةةد  ةةروق إحصةةائية   -
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 احلاسب .اليدجمون لصاحل الذي  

دما تقنية املعلوما  الصعوبا  والتحديا  اليت حتد م   لتقديرال توجد  روق إحصائية  -

 احلاسب اآللي يف العمل . دماتع ى ل باملناها املطورة

 اإلررترت بالعمل:دما  الفروق ب  املتوسطا  و قًا ملتغري  (1

 دماتعة ى لة   تقنيةة املعلومةا  باملنةاها املطةورة    دمةا   مةدى  ال توجد  روق إحصائية لتقييم -

 االررترت يف العمل  . 

 تع ى الستخدام اإلررترت . دمالهمية العوامل الدا عة للال توجد  روق إحصائية  -

 ومةا  باملنةاها املطةورة   تقنيةة املعل دمةا  لتقدير تةوا ر متطلبةا    ال توجد  روق إحصائية   -

 اإلررترت .  دما تع ى ل

لتقدير الصعوبا  والتحديا  اليت حتد م  دما تقنية املعلوما  ال توجد  روق إحصائية  -

 اإلررترت يف العمل . دماتع ى ل باملناها املطورة 

 الفروق ب  املتوسطا  و قًا لسنوا  ا  ة :  ( 1

   تعة ى للخة ة    نيةة املعلومةا  باملنةاها املطةورة    تقدمةا  مةدى  لتقيةيم  توجد  روق إحصائية

سةنوا  لقةل    92عمة    سةنوا  مقابةل ا ة ا  الطويلةة     92  لصاحل الذي  خ اتةم أقل م

 ةةأكثر( ؛ ورقةةا سةةبب ذلةةك حداثةةة التخةةرج ، واملعلومةةا  املتعلقةةة    91سةةنة ومةة   91مةة  

سةنة مقابةل    91 كثةر مة   لدما التقنية بالتدريس ، بينما ظةةر   ةروق أيضةًا لصةاحل  ا    ب

( حبكةم ا ة ة والنضةا واملةةارا      91أقةل مة    -92م  تراوحت سةنوا  خة تةم مة   ع   

 املكتسبة م  ا  ة. 

     للخ ة لصاحل الةذي  خة تةم    تع ى همية العوامل الدا عة  للدمالتوجد  روق إحصائية

لكثةر  سةنوا  حبكةم ا ة ة ومقابةل ا     92مقابةل القةل مة      سنة 91ىل أقل م  إ 92م  

 . دما سنة ؛  لتدري اهتمام املعلم  واملشر   الرتبوي  بادراك العوامل الدا عة لل 91م  

   تقنية املعلوما  باملنةاها املطةورة  تعة ى    دما توجد  روق إحصائية لتقدير توا ر متطلبا

 92سنة  مقابل القل م   91اىل أقل م   92اىل ا  ة  كارت لصاحل الذي  خ تةم م  

سةنة ؛ لتةدري اهتمةام املعلمة       91وا  حبكم ا  ة  الرتاكمية ومقابل الكثةر مة    سن

 واملشر   الرتبوي  بإدراك متطلبا  دما التقنية بتدريس املناها املطورة.  

           توجد  روق إحصائية لتقدير الصعوبا  والتحةديا  الةيت حتةد مة  دمةا تقنيةة املعلومةا
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سةةنوا  والةةذي    92ة لصةةاحل الةةذي  خةة تةم أقةةل مةة     باملنةةاها املطةةورة  تعةة ى إىل ا ةة   

سةنة ؛ وهةذا منطقةي حبكةم      91سنة  مقابل الكثةر مة     91ىل أقل م  إ 92خ تةم م  

دما التقنيةةة بتةةدريس املنةةاها  لةةعامةةل ا ةة ة الةةذي يقلةةل تقةةدير الصةةعوبا  والتحةةديا      

 املطورة. 

 ( الفروق ب  املتوسطا  و قًا للدورا  التدريبية: 2

 تعة ى للةدورا    رة تقنيةة املعلومةا  باملنةاها املطةو    دما مدى لتقييم د  روق إحصائية توج

لصاحل الذي  التحقوا بدورة مقابل الذي  مل يلتحقوا واحلاصل  على دورتة  مقابةل دورة   

 واحلاصل  على ثالل دورا  مقابل القل.  

  ورا  لصةاحل الةذي    تعة ى إىل الةد   دماللة  هميةة العوامةل الدا عةة   ل توجد  روق إحصةائية

 التحقوا بثالل دورا  مقابل القل. 

  تعة ى   تقنية املعلوما  باملناها املطورةدما لتقدير توا ر متطلبا  توجد  روق إحصائية

 إىل الدورا  لصاحل الذي  التحقوا بثالل دورا  مقابل القل. 

  يةة املعلومةا    ال توجد  روق إحصائية لتقدير الصعوبا  والتحديا  اليت حتد م  دمةا تقن

 باملناها املطور تع ى للدورا   لصاحل الذي  التحقوا بثالل دورا  مقابل القل. 
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 ثانيًا: التوصيات :

تقنية املعلوما  يف دما على ضرورة تدريب معلمي الرتبية الفنية على مةارا   التأكيد (9

ضعيفة  بدرجةمدجمة تدريس مناها الرتبية الفنية حيث كشفت النتائا أن مع مةا 

 أبدًا. مدجمة  غريوبعضةا 

 على تبادل املعر ة واملعلوما  والتمارا التدريسية ما ب  معلمي الرتبية الفنية.العمل  (1

ضرورة العمل على  تطوير مةارا  وقدرا  معلمي الرتبية الفنية يف التعامل م  احلاسب  (9

 اآللي واإلررترت.

 نية، وت ويد معامل الرتبية الفنية ( يف كل معمل تربية DSLضرورة تو ري خط إررترت ع (2

 بالتمةي ا  وال اما الالزمة م  التقنية احلديثة .

ضرورة إقامة دورا  تدريبية لتحس  مستوى اللغة اإلجنلي ية لدى معلمي الرتبية الفنية  (1

التعامل م  ال جميا  احلاسوبية حيث اظةر  النتائا ان هذا املتطلب قد للقدرة على 

 خرة.أجاء قرتبة مت

ضرورة إصدار رشرا  تربوية وأدلة إرشادية م  قبل مشريف الرتبية الفنية حول تفعيل  (1

 التقنية يف تدريس الرتبية الفنية.دما 

العمل على ربط معامل الرتبية الفنية يف مجي  املدارس م  بعضةا البعض بقاعدة بيارا   (2

نية إلكرتوريًا الرتبية الفاددة حتت إشراف مشريف الرتبية الفنية، ومتابعة مةام معلمي 

 م  قبل املشر   الرتبوي  ملادة الرتبية الفنية .

التقنيا  التعليمية دما العمل على تصميم آلية معينة لتدريب معلمي الرتبية الفنية على   (1

 احلديثة.

التقنيا  التعليمية يف مقرر الرتبية الفنية، باإلضا ة إىل  تدريب معلمي  دما إعداد أدلة ل (1

 التقنيا  احلديثة أثناء ا دمة .دما بية الفنية على الرت

  .ضرورة توا ر براما تعليم الرتبية الفنية باللغة العربية  (92

 العمل على إجياد الفني  املختص  لصيارة الجة ة املدرسية التقنية .  (99

ضرورة العمل على التغلب على مقاومة التغيري خاصة معلمي الرتبية الفنية الذي     (91

دريبةم على دما التقنية بالتدريس، حيث اظةر  سنة وت 91وز  خ اتةم أكثر م  ها

 حديثي التخرج .معلمي الرتبية الفنية  لصاحل النتائا وجود  روق يف واق  دما التقنية 
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ضرورة العمل على تو ري احلاسب اآللي على مكاتب املعلم  والتأكيد على ضرورة  (99

 حلاسوبية قمال التخصة عند املعلم .تو ر كا ة ال جميا  وال اما ا

 ثالثًا : املقرتحات والدراسات املستقبلية :

 على ضوء رتائا الدراسة وتوصياتةا  إنَّ الباحث يقرتح ما يلي:  

تقنية املعلوما   يف تدريس الرتبية الفنيةة   دما إجراء م يد م  البحول والدراسا  قمال  .9

ر م املعلوما  وتقنيا  التعليم يف دما عدم  وإجراء دراسا  وصفية للكشف ع  أسباا

 تدريس مناها الرتبية الفنية املطورة.

إجراء دراسا  أخرى تتعل  بقياس املةةارا  التكنلوجيةة  والكفايةا  املعر يةة والدائيةة       .1

 ملعلمي الرتبية الفنية. 

 .رمةليمية أخرى غري منطقة مكة املكدارا  تعإإجراء دراسة مشابةة للدراسة احلالية ب .9

تقنيا  التعلةيم  دما تدريب الطالب املعلم ب اما الرتبية العملية بكليا  الرتبية على  تبين .2

ور م املعلوما  وكذلك ضرورة إشراك أقسةام الرتبيةة الفنيةة باجلامعةا  لتقةديم دورا       

 مكثفة لوسائل وآليا  دما التقنية بتدريس الرتبية الفنية. 

لدراسةة احلاليةة م شةرًا مبةدئيًا لتشةخية جوارةب       ميك  أن تكةون الداة املسةتخدمة با   .1

 الضعف والقوة  للواق  الفعلي املمارس قدارس التعليم العام  لتشخية واق  دما التقنيةة 

ملةا تتمتةة  بةةه مة  خصةةائة سةيكومرتية وعينةةة كةةبرية       قنةاها الرتبيةةة الفنيةة املطةةورة  

 تطبي  االستبارة عليةا. 
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 املراجــــــع

 راجع العربيــة :امل –أواًل 

مناها وةرق تدريس الرتبية الفنية ب   (.م1222إبراهيم ، ليلى و وزي، امود ع  

 ، مكتبة الجنلو املصرية ، القاهرة .الن رية والتطبي  

، الطبعة الوىل ،  الكمبيوتر والعملية التعليمية(. م9112إبراهيم ، جمدي ع ي  ع  

 جنلو املصرية ، القاهرة .مكتبة ال

، مطبعة أبناء  اسرتاتيميا  التعليم وأساليب التعلم(. م1222إبراهيم ، جمدي ع ي  ع  

 وهبه حسان ، مكتبة الجنلو املصرية ، القاهرة .

االتصال  وسائط لتوظيف رؤى  :الرتبوية التقنيا   )  .م ٤٠٠٤ ع ع ي  جمدي ، إبراهيم 

  .القاهرة ، املصرية الجنلو مكتبة ، التعليم وتكنولوجيا

توظيف احلاسب اآللي واملعلوماتية  (.م1222زيد ، عبد الباقي ع  أبو الفتوح ، حلمي وأبو 

، امل متر السادس عشر للحاسب اآللي والتعليم يف مناها التعليم الفين بدولة البحري  

 املنعقد يف الرياض .

ملفاهيم الوسائط املتعددة يف  نون ما بعد احلداثة وتغري ا(. م1229أبو زيد، عماد ع  

 رسالة ماجستري غري منشوره ، كلية الرتبية الفنية ، جامعة حلوان .اجلمالية ، 

 اعلية برراما مقرتح باستخدام الوسائل التعليمية (. م1222اإلدريسي ، علي سامل علي ع  

رسالة ماجستري ،  البصرية يف تنمية اإلبدا  الفين التشكيلي لدى ةلبة املرحلة الثاروية

 ، جامعة ا ليا العربي . غري منشورة

ثراستخدام برراما تدرييب مقرتح ملعلما  أ (.م1221آل مبارك ، ريم عبد الرمل   ع 

، رسالة الرتبية الفنية على تنمية مةارا  استخدام احلاسوا يف تدريس التصميم الفين

 ، كلية الرتبية ، جامعة امللك سعود. غري منشورة ماجستري

استخدام تقنيا  الكمبيوتر لتصميم برراما لتذوق الف  (. م1221إمام ، إميان أملد ع  

، رسالة دكتوراة غري منشورة ،   املصري القديم كوسيلة تعليمية يف جمال التصوير

 كلية الرتبية الفنية ، جامعة حلوان .

استخدام امكاريا  الكمبيوتر كوسيلة تعليمية لتنمية  (.م9111إمام، أميان أملد ع  

 رسالة ماجستري غريمنشورة ، جامعة حلوان .اإلبدا  الفين ، 



 

 141 

االحتياجا  املةنية ودورها يف حتس  أداء معلم هة( . "9292أم  ، ةالل امد قاسم ،ع 

" ،رسالة ماجستري غري الرتبية الفنية يف التعليم املتوسط قنطقة مكة املكرمة

                                 ، جامعة أم القرى ، مكة املكرمة .                         منشوره

مدى وعي معلم الرتبية الفنية قستحدثا  تكنولوجيا م(.  1221أم  ، جمدي امود ع 

جامعة -،املة العلمية لكلية الرتبيةالتعليم واهاهةم او استخدامةا 

 .121-921، ص9، 19أسيوط،م

ية أبان حركة إعادة اهاها  تطوير مناها الرتبية الفنم( ." 1229باجودة ،مل ة ع 

"،جملة  صياغة مناها التعليم العام كمدخل لتطوير مناها الرتبية الفنية باململكة

 .992 -19،كلية الرتبية ،جامعة حلوان ،مصر ، ص ص 2. 2حبول و نون ،م

 ، دار املعارف ، مصر . ميادي  الرتبية الفنيةم(.  9122البسيوري ، امود ع  

وض  خطط تدريس مقرتحة يف الرتبية الفنية  و قا  م( . 1229الثقة ،عدران حس  ع  

،رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة أم ( باستخدام احلاسب اآلليDBAEلن رية ع

 القرى، كلية الرتبية، قسم الرتبية الفنية. 

متطلبا  االرتقال م  التعليم التقليدي إىل التعليم  م( . ٤٠٠١اجلرف، رميا سعد ع  

مقدم للم متر العلمي الثالث عشر " مناها التعليم والثورة املعر ية ، حبث اإللكرتوري

 ، مصر، جامعة ع  مشس. ٤٠٠١يوليو  11-12والتكنولوجية املعاصرة 

جملة  . هديد العملية التعليمية يف جامعة املستقبل،م(  9119جالل، عبدالفتاح أملد ع   

حول الرتبوية والتنمية، يوليو ص ص العلوم الرتبوية، العدد الول، القاهرة، املرك  للب

12-99 . 

ترمجة عبدالسالم  املعلوماتية ع  اإلررترت عةري  املستقبل(.م(  . 1221جيتس، بيلع 

 . الكويت مارس . 199رضوان. عامل املعر ة، العدد 

اثر برراما إلكرتوري مقرتح لتدريس مقرر ال خر ة هة(. 9211احلميلي، عبد الع ي ع 

،  صيل ةالا قسم الرتبية الفنية، رسالة دكتوراه غري منشورةاإلسالمية على حت

 جامعة أم القرى ، مكة املكرمة. 

 اعلية أمنوذج للتدريب اإللكرتوري إلكساا معلمي هة( . 9211احلربي،سةيل سامل  ع 

،رسالة  DBAEومعلما  الرتبية الفنية الكفايا  الالزمة يف ضوء االهاه التن يمي

 القرى، كلية الرتبية، قسم الرتبية الفنية.دكتوراه  جامعة أم 
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 التعليمية الوسائل استخدام معوقا  حتديد  ) .م ٤٠٠٠ ع احملس  عبد أملد ، حكيم 

ردوة  ، السابقة الدراسا  مراجعة خالل م  السعودية العربية باململكة العام يف التعليم

الرتبية  كلية ، ملحة وتدريبية تعليمية ملشكال  حلول واملعلوما  التعليم تكنولوجيا

 . بالرياض سعود امللك جامعة

املسرية  دار ، وممارسة ر رية  :التعليمي التصميم   ) .م 1229 ع امود امد ، احليلة 

 . الردن ، عمان ، والطباعة والتوزي  للنشر

 ٢، ط  تكنولوجيا التعليم ب  الن رية والتطبي م ( .   ٤٠٠1احليلة ، امد امود ع  

 سرية للنشر والتوزي  والطباعة ، عمان ، الردن .دار امل

 ٢ ط ، والتطبي  الن رية ب  التعليم تكنولوجيا  ) .م ٤٠٠٢ ع امود امد ، احليلة 

 . الردن ، عمان ، والطباعة والتوزي  للنشر املسرية دار

سرية . عمان: دار امل3، طتقنيا  التعليم ب  الن رية والتطبي م(.  1229احليلة، امد ع 

  .للنشر والتوزي  والطباعة

-، الع  التكنولوجيا التعليمية واملعلوماتيةم( .  1229احليلة، امد امود ع 

 اإلمارا  العربية املتحدة، دار الكتاا اجلامعي. 

، مكتبة العبيكان ،  اهاها  حديثة يف الرتبية الفنيةم(.  1221ا ا  ، سعد ع  

 الرياض 

بناء منةا الرتبية الفنية  للصف  ا امس ( . 9111حلميد عخضر، صالح الدي  عبد ا 

، والسادس م   مرحلة التَّعليم الساسي يف ضوء اهليكل البنائي ل راما سيمريل 

 رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية الفنية، جامعة حلوان. 

ء املوج  استخدام اسلوا الرسم القصصي يف برراما إلثرا(. م9111دقماق ، حنان ع  

، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية الرتبية ،  الشكلي لطفل املرحلة اإلبتدائية

 جامعة حلوان 

دور املشرف الرتبوي يف ر   كفاءة الداء الوظيفي  هة( .9211الدوسري،بدر سامل ع 

ة ،رسالة ماجستري جامعملعلمي الرتبية الفنية يف املرحلة االبتدائية م  وجةة ر ر املعلم  

 امللك سعود ، كلية الرتبية، قسم الرتبية الفنية. 
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برراما حاسوبي مقرتح يف الرتبية الفنية (. م1292ال هراري ، عبداهلل امد مبارك ع 

، رسالة ماجستري غري  لتنمية مةارا  التعبري الفين لدى ةالا الصف السادس اإلبتدائي

 منشورة ، جامعة امللك خالد .

 Free.  اعلية استخدام برراما  ري هارد ع (م1299ساعد عال هراري عبدا ال  م 

hand القائم على اسرتاتيمية تدريس القران يف تنمية مةارا  اإلبدا  الفين ملادة )

، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية الرتبية الرتبية الفنية لدى ةالا املرحلة املتوسطة

         ، قسم تقنيا  التعليم، جامعة الباحة، الباحة. 

دور الدورا  التدريبية يف تطوير املةارا  التدريسية  هة( . 9299ال هراري،بندر سعيد ع  

رسالة ماجستري غري منشورة ، جامعة أم  ، ملعلمي الرتبية الفنية م  وجةة ر رهم

 القرى، كلية الرتبية، قسم الرتبية الفنية. 

–التعلم اإللكرتوري  –رؤية جديدة يف التعلم  م(.1221زيتون ، حس  حس  ع 

 . الرياض ، الدار الصولتية للرتبية . املفةوم،القضايا،التطبي  ، التقويم 

املعلوما   عصر يف التعليم تكنولوجيا  ) .م ٤٠٠٢ ع احلميد عبد كمال ، زيتون 

  .القاهرة ، الكتب عامل ، ٤ ط ، واالتصاال 

 االوىل ، عمان ، االردن.، الطبعة  تكنولوجيا التعليمم ( ، 1222سامل ، رائدة ع  

 الرشد مكتبة ، اإللكرتوري والتعليم التعليم تكنولوجيا  ) .م ٤٠٠٢ ع أملد ، سامل 

 .، الرياض

 مكتبة ، التعليم تكنولوجيا من ومة  ) .م ٤٠٠3  (،عادل وسرايا أملد ، سامل 

 . الرشد الرياض

  .الرياض ، رشدال مكتبة ، التعليم وتكنولوجيا وسائل  ) .م ٤٠٠٢ أملدع ، سامل 

وحدا  رسقية للتدريب والتعلم الذاتي يف تكنولوجيا التعليم (. م1222السرايا ، عادل ع 

 ، جامعة حلوان . ومصادر التعلم 

استخدام احلاسوا واإلررترت يف ميادي   م(.1229سعادة ، جود  والسرةاوي ، عادل ع  

 ، دار الشروق ، الردن .الرتبية والتعليم 

 – دور التكنولوجيا يف حتس  العملية الرتبويةم ( ،  1221ةاهرع  سكتاوي ، منال 

 هةة. 9292جدة ، 
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 – وسائل االتصال والتكنولوجيا يف التعليمم( ،  1221سالمة ، عبداحلا ظ امد ع  

 الطبعة السادسة ، دار الفكر.

 التعليم يف والتكنولوجيا االتصال وسائل  ) .م ١٩٩٢ ع امد احلا ظ عبد ، سالمة 

 . الردن ، عمان ، والتوزي  والنشر للطباعة الفكر دار

 ، دار وإرتاجةا املتعددة الوسائط تصميم  ) .م ٤٠٠٢ ع امد احلا ظ عبد ، سالمة 

 . الرياض ، والتوزي  للنشر ا رجيي

الهلية  ، التعليم يف احلاسوا  ) .م ٤٠٠٤ ع امد ، ريا وأبو احلا ظ عبد ، سالمة 

 . الردن ، مانع ، والتوزي  للنشر

، كلية الرتبية الساسية ،  تكنولوجيا التعليم والتدريبم( ، 1221سلطان ، عادل ع 

 الكويت .

،  (. دور ر م املعلوما  ووسائل اإلتصال يف تعليم الةفالم 1229شاي ، امد ع  

 ة .( ، وزارة الرتبية السوري12(، جملة املعلم العربي ، العدد الراب  ، السنة ع 1اجل ء ع 

جماال  استخدام احلاسب اآللي يف قسم الرتبية  هة( .9219الشاعر ، عبداهلل مشرف ع 

 ، رسالة ماجستري غري منشورة ، جامعة ام القرى. الفنية بكلية املعلم  قكة املكرمة

، مصراته، ليبيا، الدار . املرج  يف علوم الرتبية( م  9112الشا عي، إبراهيم امدع  

 والتوزي  واإلعالن.  اجلماهريية للنشر 

، اإلدارة العامة للتعليم حقيبة معلم الرتبيةةة الفنيةهة(. 9211شعبة الرتبيةةة الفنية بالرياضع 

 الرتبيةةة الفنيةةة. –قنطقة الرياض،إدارة اإلشراف الرتبوي 

أثر من ومة البيلة املدرسية يف تنمية القيم هة(.  9299الشليت ، أمل امد علي ع  

، رسالة  التشكيلية ملادة الرتبية الفنية باملرحلة الثاروية م  وجةة ر ر املعلما اإلبداعية 

 ماجستري غري منشورة ، جامعة أم القرى ، مكة املكرمة .

مداخل هريبية إلثراء جمال الشغال الفنية يف  م(. 9111صاحل ، امد حامد امد ع  

، كلية الرتبية ، جامعة منشورة ضوء اإلهاها  الفنية احلديثة ، رسالة ماجستري غري 

 حلوان .

، حبث  الكمبيوتر ومناها التصميم بكلية الرتبية الفنيةم(.  1221الصيفي ، إيةاا ع   

مقدم يف امل متر العلمي التاس  " قضايا تطوير الرتبية الفنية ب  التعليم والتثقيف بالف  

 .   111-119" العدد التاس  ، ص  



 

 145 

وىل ال ةةةةة،الطبع وسائل وتكنولوجيا التعليمهة ( ، 9299بداهلل ع الم  ،  ادية ع الضو 

 والتوزي  . ردلس للنشرلا دار –

استخدام احلاسب اآللي كأداة يف  ثرأ .م(1222، اجلي اوي عامر عةوالبة امد 

اكتساا ةالا الصف ا امس اإلبتدائي ملفةوم اللون يف مادة الرتبية الفنية ومقاررتةا 

( 1كلية الرتبية جامعة البحري ، جملة العلوم الرتبوية والنفسيةعالتقليدية، م  الطريقة 

 . 12-29. ص  ص1

أثر اإلمكارا  اجلرا يكية للحاسب اآللي يف إثراء مجاليا  هة(. 9212عابد ، أماري ع  

، رسالة  التكوي  لدى ةالبا  قسم الرتبي الفنية بكلية الرتبية  امعة أم القرى

 ورة ، جامعة أم القرى . ماجستري غري منش

التفضيل اجلمالي " دراسة يف سيكولوجية التذوق م(.  1229عبد احلميد ، شاكر ع  

 . 1229، أذار   112" ، جملة عامل املعر ة ، العدد  الفين

 ، الكتب عامل ، الشبكا  ع  التعليم من ومة  ) .م ٤٠٠5 امدع ، احلميد عبد 

 .القاهرة

يف  اآللي احلاسب اسرتاتيمية استخدام أثر  ) .م ٠٠٢٤ ع كمال سحر ، احلي عبد 

 والتحصيل االبتكارية القدرة تنمية على العربي با ط التشكيل مقرر تدريس

 رسالة ، املكرمة قكة القرى أم  امعة الفنية الرتبية قسم ةالبا  الدراسي لدى

 القرى، أم عةجام الرتبية، كلية التدريس، وةرق املناها قسم غري منشورة، ماجستري

 .مكة املكرمة

 وائل للنشر. ، الطبعة االوىل ، دار احلاسوا يف التعليمم ( ،  1222عبود ، حارل ع  

، الطبعة االوىل ،  الف  التشكيلي رقد اإلبدا  وابدا  النقدم(.  1221عبيد ، كلود ع  

 دار الفكر البناري ، بريو .

خدام اسرتاتيمية تعليم القران يف  عالية استم(.  1222عثمان ، عبري كمال امد ع   

،  تنمية اإلدراك املةارية لدى ةالا شعبة املالبس اجلاه ة بكلية الرتبية  امعة حلوان

 جامعة حلوان . ،رسالة ماجستري غري منشورة 

، كلية الرتبية  .تكنولوجيا التعليم يف الرتبية الفنية( 1222العدوي ، داليا حسين ع 

 الفنية ، جامعة حلوان.

ا اق الف  التشكيلي على مشارف القرن احلادي م(. 1222العطار، خمتار ع   

 ، الطبعة الوىل ، دار الشروق للنشر .والعشري 
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اعداد برراما كمبيوتري متعدد الوسائل إلثراء اللوحة م(.  1221علي ، ايةاا امد ع   

 منشورة ، ، رسالة ماجستري غري ال خر ية لطالا كلية الرتبية الفنية وقياس اثرة

 كلية الرتبية الفنية ، جامعة حلوان .

، جملة  املعوقا  اليت تواجه تدريس احلاسوام(.  9111العمري ، أكرم امود ع  

 (.12الرتبية ، اللمنة القطرية للرتبية والثقا ة والعلوم ، العدد ع

نية مطالب التعليم اإللكرتوري لتدريس الرتبية الفم( . 1299العمري ، عبد الرمل  ع 

، 991مصر ،  -، جملة القراءة واملعر ة  باملرحلة املتوسطة م  وجةة ر ر املختص 

 . 21 - 92(، ص ص 1299ع

. تصميم  برجمية تعليمية  الكرتورية  هة(9292العمري، عبد الرمل  حس  خضر ع 

لتدريس رسم  املن ور اهلندسي وال ل والنور وقياس اثرها على مةارا  الرسم لدى 

رسالة دكتوراة غري منشورة ، كلية الرتبية، قسم ف الثاري متوسط، ةالا الص

 تقنيا  التعليم واملناها ، جامعة أم القرى ، مكة املكرمة.

رؤية مستقبلية إلعداد معلم الرتبية الفنية يف ضوء إسرتاتيمية  م( . 1222العن ي ،وليدع 

، ص 1222أكتوبر،21، 99،جملة مستقبل الرتبية،م  تطوير املناها بدولة الكويت

 . 912 -911ص 

دار  ، الرتبوية وتطبيقاته التعليمي احلاسوا  ) .م ٤٠٠٢ ع أملد يوسف ، عيادا  

 . الردن ، عمان ، والطباعة والتوزي  للنشر املسرية

. دراسة هد ت اىل التعرف على اثر برراما تدرييب مقرتح قائم على  هة( 9299الغامدي ع 

ومةارا  معلما  الرتبية الفنية باملرحلت  املتوسطة والثاروية  التعلم املدما لتنمية معارف

يف ضووء حاجتة  التدريبية يف جمال اكتشاف الطالبا  املوهوبا   نيًا قدينة مكة 

، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية الرتبية. جامعة أم القرى ، مكة املكرمة

 املكرمة.

املعوقا  اليت  تواجه منةا الرتبية الفنية هة( . 9211الغامدي ، عبد ا ال  هماد ع   

، باملرحلة املتوسطة قنطقة الباحة التعليمية م  وجةة ر ر املشر   الرتبوي  و املعلم 

 ، جامعة أم القرى ، مكة املكرمة .  رسالة ماجستري غري منشورة

ملدما .  اعلية برراما تدرييب مقرتح قائم على التعلم اهة( 9299الغامدي ،  اةمة ع 

 لتنمية معارف ومةارا  معلما  الرتبية الفنية على اكتشاف ورعاية املوهوبا   نيًا،

 رسالة دكتوراه غري منشورة ، جامعة أم القرى ، مكة املكرمة.
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. مدخل إىل م (  1222الغامدي ذوقان ، وعدس عبدالرمل  ، وعبداحل  كايد ع  

 . عمان : دار املسرية للنشروالتوزي مناها البحث ، 

لأللفية  تقنًيا املعلم إعداد  :التعليم يف التقنيا  دما ) .م ٤٠٠٢ ع امد إميان ، الغ و 

  .املتحدة العربية اإلمارا  ، دبي ، والتوزي  للنشر القلم دار ، الثالثة

القرن  مطل  وحتديا  ، احلاسوا تربويا    ).م ٤٠٠٢ ع الوكيل عبد إبراهيم ، الفار 

  .القاهرة ، العربي الفكر دار ، والعشري  احلادي

، الطبعة  استخدام احلاسوا يف التعليمم( ، 1221الوكيل ع  الفار، ابراهيم عبد 

 االوىل ، عمان.

دما التعليم االلكرتوري يف التعليم العام باململكة العربية م( . 1221الفاحل ، مريم ع  

ة الرتبية وعلم ، رسال السعودية يف ضوء معايري اجلودة الشاملة ع تصور مستقبلي(

 ، الرياض . 99، العدد النفس

م( ، وسائل وتقنيا  التعليم مفاهيم وتطبيقا  ، مكتبة 1292 ت  اهلل ، مندورع  

 الرشيد.

أمنوذج  املعلم وتأهيل إعداد يف ، التعليم تفريد  ) .م ٤٠٠٢ ع اس  سةيلة ، الفتالوي 

 .الردن ، عمان ، ي والتوز للنشر الشروق دار ، الرتبوي والتقويم القياس يف

، مكتبة الجنلو  سيكولوجية التذوق الفينم(.  9111 راج ، عفاف أملد امد ع  

 املصرية ، القاهرة .

، دار  ةرائ  التدريس يف القرن الواحد والعشري م(.  1221 رج ، عبد اللطيف حس  ع  

 املسرية للنشر والتوزي  ، عمان .

تطوير منةا الرتبية الفنية للمرحلة الثاروية يف  .هة(  9219 لمبان ، مريم بنت حس  ع  

، رسالة ماجستري غري منشورة ، جامعة أم هاه القائم على املفاهيم املعر ية ضوء اال

 القرى .

دور اإلررترت يف ممارسة النشاط الفين و قا لالهاه  هة( . 9211 لمبان ،باسم حس  ع 

، رسالة ماجستري غري الثاروية  ( لطالا املرحلةDBAEالتن يمي للرتبية الفنية ع

 منشورة ، جامعة أم القرى.

مقررا  احلاسب اآللي يف برراما الرتبية الفنية ب   م(. 1221القباري ، أريا عبداهلل ع   

 ، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية الرتبية ، جامعة امللك سعود . الواق  واملأمول 

والتطبيقا   والسس املاهية  :التعليم اتكنولوجي  )م ٤٠٠٠ ع الرمل  عبد ، كدوك 

 . الرياض ، والتوزي  للنشر املفردا  دار ، العملية
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 وىل، االردن.، الطبعة ال اجلودة يف التعلم ع  بعد(، 1291الكسمي ،  لسط  ع 

 إعداد املعلم  امعة الكويت الواق  واملأمولم( . 1221الكندري ،جاسم يوسفع 

،جامعة البحري  ،كلية الرتبية،املد الثالث،العدد نفسية ،جملة العلوم الرتبوية وال

 . 99 -92الثالث، ص ص

.  اعلية استخدام برراما احلاسب اآللي  ري هارد م(  1221احملمادي ، هدى مليدان ع  

يف تدريس وحدة ال خر ة االسالمية م  مقرر الرتبية الفنية على تنمية 

، رسالة  ي ثاروي قدينة مكة املكرمةالتفكرياالبتكاري لدى ةالبا  الصف الثار

 ماجستريغريمنشورة ، كلية الرتبية ، جامعة أم القرى .

منوذج للتعليم الذاتي يف القرن  –التعليم م  بعد هة(  . 9219امد وحيد صيام ع  

الرتبوي الثاري : خصخصة التعليم العالي واجلامعي ، املد  ، يف وقائ  امل مترالقادم

 هة (. 9219ن : جامعة السلطان قابوس رجب الثاري ، ع عما

االحتياجا  التدريبية للمعلم  م( . 1222راج  امد حس  وعثمان، مجالع امود، 

واملوجة  ورجال اإلدارة املدرسية يف جمال توظيف تكنولوجيا التعليم يف العملية 

 .119-  121ص ص ،1، ك 92ما ، مصر ،،  التعليمية

إعداد برراما تدرييب ملعلم الرتبية الفنية على م( .  1222  مرسي ،رشوى عبد الرمل  ع 

،رسالة دكتوراه  غري  استخدام ر م الكمبيوتر لتدريس الرسم باملرحلة االبتدائية

 منشورة ،كلية الرتبية الفنية، جامعة حلوان.                                                 

توظيف برراما البالك بورد بن ام التعليم م ( .  1221صاحل عبداهلل ع  هدى امل رو  ، 

ع  بعد على توظيف برراما البالك بورد بن ام التعليم ع  بعد يف تدريس الرسم 

اهلندسي وقياس اثره على التحصيل املعريف لطاال  قسم الرتبية الفنية بكلية الرتبية 

 امعة أم القرى . ، رسالة ماجستريغريمنشورة ، كلية الرتبية ، ج  امعة أم القرى

،  توظيف الكمبيوتر يف التصوير وأبعاده الرتبويةم(.  9111م يد ، مةا عبد املنعم ع  

 رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية الرتبية ، جامعة حلوان ، القاهرة .

. إمكارا  الكمبيوتر يف إثراء تكوي  الصوره م( 1221م يد ، مةا عبد املنعم ع  

رة ، كلية الرتبية ، جامعة ، رسالة دكتوراةغري منشوية لطالا املرحلة اإلعداد

 ، القاهرة .  حلوان

الفكر  دار ، بعد ع  التعليم وجماال  املستقبل مدرسة  ) .م ٤٠٠5 ع  ةيم مصطفى 

 . القاهرة العربي
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االهاها  املعاصرة يف  إعداد املعلم وتنميته مةنًيا  م( . 1222املفرح ،بدرية وآخران ع 

 وزارة الرتبية والتعليم ،وحدة حبول التمديد الرتبوي.،الكويت ، 

للقرن  والتعلم التعليم وجودة التعليم تكنولوجيا  ) .م ٤٠٠٠ ع حامد أملد ، منصور 

 تعليمية ملشكال  حلول واملعلوما  التعليم تكنولوجيا ردوة ، والعشري  احلادي

 . بالرياض سعود امللك جامعة ، الرتبية كلية وتدريبية جملة 

منوذج إلسرتاتيمية مقرتحة يف صناعة م( ."  1229منري الدي ، أمرية عبد الرمل  ع  

مناها الرتبية الفنية و قًا ملستمدا  العصر ومستحدثاته يف اململكة العربية 

 .911 -912، ص ص2،  2"،حبول يف الرتبية الفنية والفنون، مالسعودية

ري دي ماكس يف تنمية القدرا  على . أثر استخدام برجمية ث م(1221منرية احلملي ع 

 . رسالة ماجستري غري منشورة ، جامعة امللك سعود .الرسم الثالثي البعاد 

الساليب احلديثة يف تدريس مادة  هة (.9212املةنا ، مةنا عبداهلل واحلداد ، عبداهلل ع  

 ، الطبعة الوىل ، مكتبة الفالح للنشر ، الكويت .الرتبية الفنية 

متطلبا  التعليم اإللكرتوري  م(. 1222عبداهلل ب  عبدالع ي  ب  امد ع  املوسى ، 

مارس  91-92. الكويت حبث مقدم إىل م متر التعليم اإللكرتوري ...آ اق وحتديا  

 م.1222

، الطبعة  استخدام احلاسب اآللي يف التعليمم(.  1229املوسى ، عبداهلل عبد الع ي  ع  

 ياض .الوىل ، مكتبة الشفري ، الر

. التعليم اإللكرتوري السس م(1221املوسى عبداهلل ، واملبارك، أملد ع 

 .الرياض ،م سسة شبكة البيارا .والتطبيقا 

- وائده -خصائصه-التعليم اإللكرتوري مفةومه م(. "1221املوسى،عبداهلل  ع 

هة( 92/1/9219-91" . ورقة عمل مقدمة  لندوة مدرسة املستقبل خالل الفرتة ععوائقه

م. 1221م( . كلية الرتبية ، جامعة امللك سعود ، الرياض . 19/92/1221-11املوا   ع

http://wwww.ksu.edu.sa/seminars/future-املوق  ع متو ر على

school/index2.htm. ) 

، وزارة الرتبية  مرحلت  االبتدائية واملتوسطة يف التعليم العاموثيقة منةا الرتبية الفنية لل 

 م(.1221والتعليم ، اململكة العربية السعودية ع

هيلة اجلودة بوزارة الرتبية (:1221وثيقة الرتبية الفنية عم(.  1221وزارة الرتبية والتعليم ع 

 والتعليم ،مجةورية مصر العربية .   

http://wwww.ksu.edu.sa/seminars/future-school/index2.htm
http://wwww.ksu.edu.sa/seminars/future-school/index2.htm
http://wwww.ksu.edu.sa/seminars/future-school/index2.htm
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تطبي  املعلم  للكفايا  التكنولوجية التعليمية املبنية درجة م( .  1222وشاح،هاري ع 

،جملة كلية الرتبية،   على اقتصاد املعر ة م  وجةة ر ر املشر   الرتبوي  يف الردن

 . 9،ج99جامعة ع  مشس ،العدد 

 .، دار النةضة ، القاهرة  مرشد املعلم يف الرتبية الفنيةم(.  1222وشاي ، أملد عياي ع 

وحدة  يف الغذائي للوعي مقرتح برراما تدريس ثرأ  ) .م 1٤٠٠ ع امد اءثن ، ياس  

الول  للصف الحياء مقرر يف الطالبا  حتصيل على اآللي احلاسب باستخدام التغذية

املناها  قسم ، منشورة غري دكتوراه رسالة ، املكرمة مكة مدينة قدارس ثاروي

 . املكرمة مكة ، رىالق أم جامعة ، الرتبية كلية ، التدريس وةرق

،  التعليم تكنولوجيا إىل التعليمية الوسائل م   ) .م ١٩٩٩ ع إمساعيل ماهر ، يوسف  

 . الرياض ، الشقري مكتبة

. رسةالة الرتبيةة    مدرسة املستقبل : دورالتقنية يف مدرسة املستقبلم( .  1291املطو  ، مريم  ع  

 91سلطنة عمان ،   –

. اعليةةةةة توظيةةةةف الشةةةةبكا  االجتماعيةةةةة   م( 1299يم عالشةةةةرروبي ، هاشةةةةم سةةةةعيد ابةةةةراه   

ع اإلررترت املصةاحبة للمواقة  التعليميةة وأمنةاط الرسةائل اإللكرتوريةة يف التحصةيل وتنميةة         

مةةةارا  تشةةغيل واسةةتخدام الجةةة ة التعليميةةة احلديثةةة والقةةيم الخالقيةةة االلكرتوريةةة لةةدى    

عربيةةةة يف الرتبيةةةة وعلةةةم الةةةنفس ، . دراسةةةا  ةةةةالا تكنولوجيةةةا التعلةةةيم بكليةةةا  الرتبيةةةة 

 (.1299،   ايرع 9،ج92السعودية ،  

حتديةةد أدوارمةةديري املةةدارس يف دمةةا تقنيةةة      م( .1221العطيةةوي ، صةةاحل امةةد عبةةداهلل ع    

التعليم بالبيلة التعليمية مة  وجةةة ر رمشةريف املنةاها واملشةر   الرتبةوي  بةالتعليم العةام يف         

 . اململكة العربية السعودية

الصةةعوبا  الةةيت تواجةةه م( .1292احلسةة  واملةةال ، ريةةاض عبةةدالرمل  ، احةةالم عبةةداللطيف ع  

. جملةة   معلمي املرحلةة املتوسةطة يف دمةا التقنيةة يف املةنةا مة  وجةةة ر راملشةر   الرتبةوي          

 (.1292ع9،  91البحري  ، ما  –العلوم الرتبوية والنفسية 

،  تصةةال االلكرتورةةي وتكنولوجيةةا التعلةةيم   االم ( .1221الل ،زكريةةا ، اجلنةةدي ، عليةةاء ع   

 م.1221مكتبة العبيكان ، الطبعة الثالثة ، 

تصميم وتطبي  برجمية الكرتورية تفاعلية ملقرر تقنيا  التعلةيم  م( . 1221ال هراري ، عماد ع 

 لقياس أثرها يف التحصيل الدراسي لطالا كلية املعلم  يف الباحة.
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 . تها االولية( االستبانة يف صور1ملحق رقم )
 . (: قائمة بأمساء احملكمني2ملحق رقم )
 (: االستبانة بصورتها النهائية .3ملحق رقم )

(: خطاب تسهيل مهمة الباحث من جامعة أم 4ملحق رقم )
 –جدة  -القرى الدارات الرتبية والتعليم ) مكة املكرمة

 .الطائف (
(: خطاب تسهيل مهمة الباحث من ادارات  5ملحق رقم )

 رتبية والتعليم اىل املدارس .ال
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 (1ملحق رقم )

 االستبانة بصورتها االولية 
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حتكيم استبارة واق  دما التقنية يف مناها الرتبية الفنية م  وجةة ر ر املعلم  

 واملشر   الرتبوي  قنطقة مكة املكرمة 
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 االستاذ/ الدكتور .................................................................................حف ك اهلل

 السالم عليكم ورملة اهلل وبركاته

اها الرتبية الفنية املطورة م  وجةة يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان ع واق  دما التقنية يف من

ر راملعلم  و املشر   الرتبوي  قنطقة مكة املكرمة (  إحدى الدراسا  امليدارية اليت تتناول 

الدراسة دور استخدام تقنية املعلوما  املختلفة يف ادارة االزما   ى قطا  التعليم وذلك م  خالل 

 لتعليم. توظيف ر م املعلوما  املختلفة يف جمال  ا

وتةدف الدراسة اإلجابة على تساؤل رئيسي اال وهو ما هو واق  تقنية املعلوما             

املستخدمة  يف مناها الرتبية الفنية املطورة مثل "اإلررترت، وخدما  ال يد اإللكرتوري، واالقراص 

سموعة وغريها" وسوف يتم املدجمة وال اما احلاسوبية مثل الرسم والتصميم  وامل مترا  املرئية وامل

 تطبي  الدراسة قنطقة مكة املكرمة على عينة م  املعلم  واملشر   الرتبوي  .

أرجو منكم التكرم التكرم بتحكيم ابعاد وجماال  االستبارة ، م  حيث ارتماء العبارة 

 للممال الذي تقيسه ومناسبة اماال  للدراسة و الصياغة اللغوبة. 

 ركم ومقدرًا جةودكم حس  تعاو ًاشاكر

 الباحث:   

  ةد خلف الطويرقي                                                                                                                     
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 اجل ء الول: البيارا  الساسية:

 ( يف ا ارة املناسبة: ضاًل ض  إشارة ع

 

  العمل : -9

 ع   ( مشرف تربوي           

 ع    ( معلةةةةةةةةةةةةم                                           

 

 سنوا  ا  ة: -1

 سنوا  92 – 1ع    (  م   سنوا  1ع    (  أقل م      

 سنة 91ع    ( أكثر م   سنة 91-99ع    (  م      

  

 امل هل العلمي : -9   

 ع    (  بكالوريوس                   ع    (  دبلوم            

 ع    ( دكتوراة ع    (  ماجستري    

  : الدورا  التدريبية يف جمال احلاسب اآللي. 2

  ع    (  ال يوجد                ع   ( دورة       

 ع    ( دورتان                 ع    (  ثالل دورا   أكثر      

  

  

 لي يف مكتبك؟هل لديك حاسب آ -1

 ع    (  ال  ع    (  رعةةم      

  

 هل تستخدم احلاسب اآللي يف جمال العمل؟ -1

 ع    (  ال  ع    (  رعةم    

  هل سب  لك أن استخدمت اإلررترت؟ -2

 ع    (  ال  ع    (  رعةم    
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 اجل ء الثاري

  قرا  االستبيان

 ها الرتبية الفنية :أواًل: تقنية املعلوما  املستخدمة يف منا

 ما مدى استخدام التقنيا  التالية يف مناها الرتبية الفنية يف مدارس التعليم ؟ : -1

 الن م

 الصياغة االرتماء
التعديل 

 واضحة التنتمي تنتمي املقرتح
غري 

 واضحة

      CD ROM    القراص املدجمة .9

      Electronic Mail  ال يد اإللكرتوري .1

 File Transfer ةةةةام رقةةةةل امللفةةةةا  ر .9

Protocol (FTP) 

     

 Internet Relay Chatاحملادثة باإلررترت  .2

(IRC) 

     

       Discussion Groupجمموعة احلوار  .1

      Virtual Classالصف اال رتاضي  .1

      تقنية الرسوم ثالثية البعاد .2

      استخدام براما الصور .1

      (paintما الرسام عبررا .1

      براما تعليم الرسوم 92

      الرسوم اإليضاحية  .99

      الصور الفوتوغرا ية   .91

      الفيديو وال الم الثابتة  .99

      السبورة الضوئية  .92

      الشفا يا   .91

      استخدام البوربوينت .91

      استخدام الداتاشو .92

      ستخدام الواتس أاا .91

      استخدام الفيس بوك  .91
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ثاريةةًا: العوامةةل الدا عةةة السةةتخدام تقنيةةة املعلومةةا  يف الرتبيةةة الفنيةةة  يف اململكةةة    

 العربية السعودية:

 الدوا   اليت ميك  أن تدعم  كرة استخدام تقنية املعلوما  يف مناها الرتبية الفنية : -1       

  ( يف ا ارة املناسبة ملدى موا قتك على تلك امل را .اًل ض  إشارة ع***   ض      

 العبارة 

 الصياغة االرتماء
التعديل 

 واضحة التنتمي تنتمي املقرتح
غري 

 واضحة

تسةةةل ملعلمةةي الرتبيةةة الفنيةةة والطةةالا عمليةةة االتصةةال خةةارج         .9

 املدرسة.

     

خةالل ر ةم املعلومةا     تساعد الطالا على مواصلة تعليمةم مة    .1

 املستخدمة يف التعليم.

     

      تسةل عملية االتصال ب  معلمي الرتبية الفنية والطالا. .9

      تسةل عملية االتصال ب  الطالا أرفسةم. .2

      تشم  الطالا على تبادل اآلراء م  اآلخري . .1

نيةةةة تسةةةاعد علةةةى تطةةةوير مةةةةارا  وقةةةدرا  معلمةةةي الرتبيةةةة الف  .1

 والطالا يف التعامل م  احلاسب اآللي واإلررترت.

     

تساعد معلمي الرتبية الفنية على اسةتثمار البنيةة التحتيةة لتقنيةة      .2

 املعلوما  املتو رة يف املدرسة.

     

تعمل على تبادل املعر ة واملعلومةا  والتمةارا الدراسةية مةا بة        .1

 معلمي الرتبية الفنية.

     

كنولوجيا املعلوما  للطالا بيلة تعليمية متفاعلة تشةم   تقدم ت .1

  الطالا على االردماج يف العملية التعليمية

     

تتةةةي  أدوا  تكنولوجيةةةا املعلومةةةا  للطةةةالا مصةةةادر متعةةةددة     .92

  ومتنوعة للحصول على املعلوما 

     

تسةل استخدام الساليب التكنولوجية احلديثة يف تعليم الرتبية  .99

 . فنية يف تدعيم املةارا  العليا يف التفكريال

     

تغةةةيري أسةةةلوا التعلةةةيم مةةة  تعلةةةيم الفصةةةل ككةةةل إىل تعلةةةيم      .91

 امموعا  الصغرية م  الطالا أو التعليم الفردي.

     

تساعد تكنولوجيا املعلوما  أن هعل م  تعليم وتعلم موضوعا   .99

 لم  معًا.الرتبية الفنية عملية مبةرة للطالا واملع

     

تسةةاعد االسةةرتاتيميا  التعليميةةة املقدمةةة للطةةالا يف تةةدريس       .92

  .الرتبية الفنية قا يتوا   وةبيعتةم وخصائصةم

     

والسةةةاليب احلديثةةةة لتكنولوجيةةةا املعلومةةةا     تسةةةاعد الدوا  91

والعمل  لتدعيم التعاون  واالتصاال  يف تقديم وتو ري بيلة خصبة

 .  الطالا واملعلم  وب  الطالا أرفسةمب   اجلماعي
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ثالثًا: متطلبا  استخدام تقنية املعلوما  يف الرتبيةة الفنيةة  يف اململكةة العربيةة     

 السعودية:
 املتطلبا  اليت ينبغي توا رها الستخدام تقنية املعلوما  يف مناها الرتبية الفنية : -92     

  ارة املناسبة ملدى موا قتك على تلك امل را .( يف ا **   ضاًل ض  إشارة ع     

 العبارة 

 الصياغة االرتماء
التعديل 

 واضحة التنتمي تنتمي املقرتح
غري 

 واضحة

ت ويد معامل الرتبية الفنية بالتمةي ا  وال اما الالزمة م   .9

 التقنية احلديثة .

     

ا  ب  معلمي العمل على توظيف اإلررترت يف تنمية وتبادل ا   .1

 الرتبية الفنية يف املنطقة التابعة إلدارة الرتبية والتعليم.

     

من  حوا   تشميعية إلرشاء مواق  متمي ة ختدم تدريس الرتبية  .9

 الفنية باستخدام التقنية.

     

      القناعة بأهمية التقنية واستخداماتةا يف تدريس الرتبية الفنية  . .2

تدريبية لتحس  مستوى اللغة اإلجنلي ية لدى معلمي  إقامة دورا  .1

 الرتبية الفنية.

     

إقامة دورا  تدريبية مكثفة ر رية وتطبيقية يف احلاسب اآللي  .1

 والتعامل م  اإلررترت ملعلمي الرتبية الفنية

     

إصدار رشرا  تربوية وأدلة إرشادية م  قبل مشريف الرتبية الفنية  .2

 تخدام التقنية يف تدريس الرتبية الفنيةحول تفعيل اس

     

عقد االجتماعا  واللقاءا  ع  بعد ب  مشريف ومعلمي الرتبية  .1

 الفنية لتبادل ا  ا 

     

      ( يف كل معمل تربية  نية.DSLتو ري خط إررترت ع .1

      متابعة مةام معلمي الرتبية الفنية إلكرتوريًا م  قبل املشر  . .92

إرشاء قوائم بريدية ملعلمي الرتبية الفنية للتواصل وتبادل املعلوما   .99

 وآخر املستمدا .

     

ربط معامل الرتبية الفنية يف مجي  املدارس م  بعضةا البعض  .91

 بقاعدة بيارا  اددة حتت إشراف مشرف الرتبية الفنية.
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 خدام ر م املعلوما  :رابعًا: الصعوبا  والتحديا  اليت تواجه است

 ما أهم الصعوبا  والتحديا  اليت تواجه استخدام ر م املعلوما  يف اململكة العربية السعودية؟-  99

       ( يف ا ارة املناسبة ملدى موا قتك على تلك امل را . ***   ضاًل ض  إشارة ع            

 العبارة 

 الصياغة االرتماء
التعديل 

 واضحة التنتمي ميتنت املقرتح
غري 

 واضحة

عدم إدراك إدارة املدرسة لهمية تقنية املعلوما  يف ر ام التعليم ع  بعد يف   .9

 التعليم  .

     

عدم اقتنا  إدارة املدرسة بأهمية تقنية املعلوما  يف التعليم كوسيلة تعليمية   .1

 تساعد على تطوير خدماتةا املقدمة للطالا والطالبا .

     

الشعور بالثقة بالنفس عند معلمي الرتبية الفنية عند استخدام احلاسب عدم   .9

 اآللي واإلررترت.

     

      ا تقار معلمي الرتبية الفنية إىل إتقان مةارا  التعامل م  احلاسب اآللي.  .2

قناعة املعلم  بأن مةامةم وتطورهم الفكري والثقايف واملةين ال ميك  أن    .1

 التقنيا  التعليمية.يتم م  خالل استخدام 

     

ضعف الفوائد التعليمية والنتائا ع  الوصول إىل املعلوما  املطلوبة لتدريس   .1

 الرتبية الفنية.

     

عدم تدريب معلمي الرتبية الفنية على استخدام التقنيا  احلديثة أثناء   .2

 ا دمة .

     

      عدم وجود  ين متخصة لصيارة الجة ة املدرسة .  .1

      ف اهتمام معلمي الرتبية الفنية بفائدة التقنية يف عملية التدريس.ضع  .1

      قلة تو ر أدلة استخدام التقنيا  التعليمية يف مقرر الرتبية الفنية   .92

      عدم س ال املشرف الرتبوي ع  استخدام التقنيا  .  .99

       التدريس. ااربة التغيري م  قبل معلمي الرتبية الفنية الستخدام التقنية يف  .91

      ضعف مقدرة املعلم  يف التعامل م  اللغة اإلجنلي ية.   .99

      قلة توا ر براما تعليم الرتبية الفنية باللغة العربية.  .92

عدم وجود آلية معينة لتدريب معلمي الرتبية الفنية على استخدام التقنيا    .91

 التعليمية احلديثة.

     

دى معلمي الرتبية الفنية الستخدام التقنية داخل عدم وجود الوقت الكايف ل  .91

 احلصة املدرسية .

     

عدم وجود حوا   خمصصة ملعلمي الرتبية الفنية الذي  يستخدمون التقنية يف   .92

 التدريس.

     

عدم تو ر الصيارة املستمرة لعطال أجة ة احلاسب وشبكة اإلررترت يف   .91

 املدرسة .

     

رتبوي الستخدام معلمي الرتبية الفنية للتقنية يف ضعف متابعة املشرف ال  .91

 عملية التدريس.

     

التكلفة الباه ة لل اما والتقنيا  التعليمية احلديثة املستخدمة يف تعليم   .12

 الرتبية الفنية.
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 (4ملحق رقم )

 قائمة أمساء احملكمني
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 مساء احملكمنيأقائمة ب

 جةة العمل ع التخصة (          االسم        م   

قسم  –كلية الرتبية  –استاذ مشارك جامعة ام القرى  املد امد رملي  ريق  د. -9

 الرتبية الفنية.

قسم  –كلية الرتبية  –استاذ مساعد جامعة ام القرى  د.  خليل منرحس  ةبازه -1

 الرتبية الفنية

قسم  –كلية الرتبية  –استاذ مشارك جامعة ام القرى  د.  شحته حسين حس  امود -9

 بية الفنيةالرت

قسم  –كلية الرتبية  –استاذ مساعد جامعة ام القرى  د.  وليد ربيل مرسي امد -2

 الرتبية الفنية

قسم  –كلية الرتبية  –استاذ مساعد جامعة ام القرى  د.  ع   عبالع ي  السيد البطراوي -1

 الرتبية الفنية.

 تربية خاصة  –الع ي   استاذ مساعد جامعة امللك عبد د. حس  ابراهيم النمار 1

مناها واساليب  –استاذ مساعد جامعة امللك عبد الع ي   د. امد غازي القسامية 2

 تدريس 

 تقنيا  التعليم –استاذ مشارك جامعة امللك عبد الع ي   د. عصام  شوقي شبل  1

 قياس وتقويم  –استاذ مساعد جامعة امللك عبد الع ي   د. امود امد البستنمي 1

 صحة رفسية  –استاذ مشارك جامعة امللك عبد الع ي   د. هشام ابراهيم عبداهلل 92
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 (8ملحق رقم )
 

 االستبانة  بصورتها النهائية
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 استبيان واق  

ما التقنية  ى مناها الرتبية الفنية املطورة م  وجةة ر ر املعلم  واملشر   الرتبوي  قنطقة د

 مكة املكرمة.

 السالم عليكم ورملة اهلل وبركاته                    

 ع حقل اختياري (        اسم املعلم : 

 ع حقل اختياري (       اسم املشرف الرتبوي : 

 تعد هذه الدراسة بعنوان ع واق  دما التقنية يف مناها الرتبية الفنية املطورة م  وجةة ر ر

الدراسا  امليدارية اليت تتناول  املعلم  واملشر   الرتبوي  قنطقة مكة املكرمة (  إحدى

الدراسة دور استخدام تقنية املعلوما  املختلفة يف ادارة االزما   ى قطا  التعليم وذلك م  خالل 

 توظيف ر م املعلوما  املختلفة يف جمال  التعليم. 

وتةدف الدراسة اإلجابة على تساؤل رئيسي اال وهو ما هو واق  تقنية املعلوما             

ملستخدمة  يف مناها الرتبية الفنية املطورة مثل "اإلررترت، وخدما  ال يد اإللكرتوري، ا

واالقراص املدجمة وال اما احلاسوبية مثل الرسم والتصميم  وامل مترا  املرئية واملسموعة 

 وغريها" ؟

 وي  .وسوف يتم تطبي  الدراسة قنطقة مكة املكرمة على عينة م  املعلم  واملشر   الرتب

أرجو منكم التكرم باإلجابة ع  أسللة االستبارة املر قة م  الخذ يف االعتبار حتري 

الدقة واملوضوعية، ومما الشك  يه أن مشاركتكم يف اإلجابة ع  أسللة االستبارة 

 سيكون له الثر البالس على رتائا الدراسة.

البحث ور كد لكم أن املعلوما  اليت ستمألها ل  تستخدم إال لغرض 

 العلمي وستعامل بغاية م  السرية.

 شاكري  حس  تعاوركم............                                                     

 الباحث:

  ةد خلف الطويرقي
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 اجل ء الول: البيارا  الساسية:

 ( يف ا ارة املناسبة: ضاًل ض  إشارة ع

  العمل : -9

 ع   ( مشرف تربوي           

 ع    ( معلةةةةةةةةةةةةم                                           

 

 سنوا  ا  ة: -2

 سنوا  92 – 1ع    (  م   سنوا  1ع    (  أقل م      

 سنة 91ع    ( أكثر م   سنة 91-99ع    (  م      

 امل هل العلمي : -9   

 (  بكالوريوس ع    ع    (  دبلوم                              

 ع    ( دكتوراة ع    (  ماجستري    

الةةةدورا  التدريبيةةةة يف جمةةةال احلاسةةةب  . 2

 : اآللي

 

  ع    (  ال يوجد                ع   ( دورة       

 ع    ( دورتان                 ع    (  ثالل دورا   أكثر      

 هل لديك حاسب آلي يف مكتبك؟ -1

 ع    (  ال  ةةم ع    (  رع     

 هل تستخدم احلاسب اآللي يف جمال العمل؟ -1

 ع    (  ال  ع    (  رعةم    

  هل سب  لك أن استخدمت اإلررترت؟ -2

 ع    (  ال  ع    (  رعةم    



 

 166 

 اجل ء الثاري

  قرا  االستبيان

 أواًل: تقنية املعلوما  املستخدمة يف مناها الرتبية الفنية :

 تخدام التقنيا  التالية يف مناها الرتبية الفنية يف مدارس التعليم ؟ :ما مدى اس -1

 مةةةةالن 

مستخدم 

 بدرجة

كبرية 

 جدا

 

مستخدم 

 بدرجة

 كبرية

 مستخدم

 بدرجة

 متوسطة

 

مستخدم 

 بدرجة

 ضعيفة

 غريمستخدم

      CD ROM    القراص املدجمة .9

      Electronic Mail  ال يد اإللكرتوري .1

 File Transferام رقةةل امللفةةةا  ر ةة  .9

Protocol (FTP) 

     

 Internet Relayاحملادثةة باإلررترةت    .2

Chat (IRC) 

     

       Discussion Groupجمموعة احلوار  .1

      Virtual Classالصف اال رتاضي  .1

      تقنية الرسوم ثالثية البعاد .2

      استخدام براما الصور .1

      (paintا الرسام عبررام .1

      براما تعليم الرسوم .92

      الرسوم اإليضاحية  .99

      الصور الفوتوغرا ية   .91

      الفيديو وال الم الثابتة  .99

      السبورة الضوئية  .92

      الشفا يا   .91

      استخدام البوربوينت .91

      استخدام الداتاشو .92

 ستخدام الواتس أاا .91

 

     

 استخدام الفيس بوك  .91

 

     

 

 



 

 167 

ثاريةةًا: العوامةةل الدا عةةة السةةتخدام تقنيةةة املعلومةةا  يف الرتبيةةة الفنيةةة  يف اململكةةة      

 العربية السعودية:

 الدوا   اليت ميك  أن تدعم  كرة استخدام تقنية املعلوما  يف مناها الرتبية الفنية : -1       

  ( يف ا ارة املناسبة ملدى موا قتك على تلك امل را .ضاًل ض  إشارة ع***         

 العبارة 
أوا   

 بشدة
 أوا  

إىل حد 

 ما

ال 

 أوا  

ال أوا   

 بشدة

      تسةل ملعلمي الرتبية الفنية والطالا عملية االتصال خارج املدرسة. .9

ا  تساعد الطالا على مواصةلة تعلةيمةم مة  خةالل ر ةم املعلومة       .1

 املستخدمة يف التعليم.

     

      تسةل عملية االتصال ب  معلمي الرتبية الفنية والطالا. .9

      تسةل عملية االتصال ب  الطالا أرفسةم. .2

      تشم  الطالا على تبادل اآلراء م  اآلخري . .1

تساعد على تطوير مةارا  وقدرا  معلمي الرتبية الفنية والطالا  .1

 لتعامل م  احلاسب اآللي واإلررترت.يف ا

     

تساعد معلمي الرتبية الفنيةة علةى اسةتثمار البنيةة التحتيةة لتقنيةة        .2

 املعلوما  املتو رة يف املدرسة.

     

تعمل على تبةادل املعر ةة واملعلومةا  والتمةارا الدراسةية مةا بة          .1

 معلمي الرتبية الفنية.

     

ا  للطالا بيلة تعليمية متفاعلةة تشةم    تقدم تكنولوجيا املعلوم .1

  الطالا على االردماج يف العملية التعليمية

     

تتي  أدوا  تكنولوجيا املعلوما  للطالا مصادر متعددة ومتنوعة  .92

  للحصول على املعلوما 

     

تسةل استخدام الساليب التكنولوجية احلديثة يف تعليم الرتبية  .99

 . ةارا  العليا يف التفكريالفنية يف تدعيم امل

     

تغةةةيري أسةةةلوا التعلةةةيم مةةة  تعلةةةيم الفصةةةل ككةةةل إىل تعلةةةيم       .91

 امموعا  الصغرية م  الطالا أو التعليم الفردي.

     

تساعد تكنولوجيا املعلوما  أن هعل م  تعليم وتعلم موضوعا   .99

 الرتبية الفنية عملية مبةرة للطالا واملعلم  معًا.

     

تساعد االسرتاتيميا  التعليمية املقدمة للطالا يف تدريس الرتبية  .92

  .الفنية قا يتوا   وةبيعتةم وخصائصةم

     

والسةةةاليب احلديثةةةة لتكنولوجيةةةا املعلومةةةا      تسةةةاعد الدوا  91

والعمل  لتدعيم التعاون  واالتصاال  يف تقديم وتو ري بيلة خصبة

 .  وب  الطالا أرفسةم ب  الطالا واملعلم  اجلماعي
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 ثالثًا: متطلبا  استخدام تقنية املعلوما  يف الرتبية الفنية  يف اململكة العربية السعودية:

 املتطلبا  اليت ينبغي توا رها الستخدام تقنية املعلوما  يف مناها الرتبية الفنية : -92     

  دى موا قتك على تلك امل را .( يف ا ارة املناسبة مل**   ضاًل ض  إشارة ع     

 العبارة 
أوا   

 بشدة
 أوا  

إىل حد 

 ما

ال 

 أوا  

ال أوا   

 بشدة

ت ويد معامل الرتبية الفنية بالتمةي ا  وال اما الالزمة م   .9

 التقنية احلديثة .

     

العمل على توظيف اإلررترت يف تنمية وتبادل ا  ا  ب  معلمي  .1

 املنطقة التابعة إلدارة الرتبية والتعليم.الرتبية الفنية يف 

     

من  حوا   تشميعية إلرشاء مواق  متمي ة ختدم تدريس الرتبية  .9

 الفنية باستخدام التقنية.

     

      القناعة بأهمية التقنية واستخداماتةا يف تدريس الرتبية الفنية  . .2

لي ية لدى معلمي إقامة دورا  تدريبية لتحس  مستوى اللغة اإلجن .1

 الرتبية الفنية.

     

إقامة دورا  تدريبية مكثفة ر رية وتطبيقية يف احلاسب اآللي  .1

 والتعامل م  اإلررترت ملعلمي الرتبية الفنية

     

إصدار رشرا  تربوية وأدلة إرشادية م  قبل مشريف الرتبية الفنية  .2

 لفنيةحول تفعيل استخدام التقنية يف تدريس الرتبية ا

     

عقد االجتماعا  واللقاءا  ع  بعد ب  مشريف ومعلمي الرتبية  .1

 الفنية لتبادل ا  ا 

     

      ( يف كل معمل تربية  نية.DSLتو ري خط إررترت ع .1

      متابعة مةام معلمي الرتبية الفنية إلكرتوريًا م  قبل املشر  . .92

لرتبية الفنية للتواصل وتبادل املعلوما  إرشاء قوائم بريدية ملعلمي ا .99

 وآخر املستمدا .

     

ربط معامل الرتبية الفنية يف مجي  املدارس م  بعضةا البعض  .91

 بقاعدة بيارا  اددة حتت إشراف مشرف الرتبية الفنية.

     

 



 

 169 

 

 رابعًا: الصعوبا  والتحديا  اليت تواجه استخدام ر م املعلوما  :

 الصعوبا  والتحديا  اليت تواجه استخدام ر م املعلوما  يف اململكة العربية السعودية؟ما أهم  -  99

       ( يف ا ارة املناسبة ملدى موا قتك على تلك امل را . ***   ضاًل ض  إشارة ع

 العبارة 
أوا   

 بشدة
 أوا  

إىل حد 

 ما

ال 

 أوا  

ال أوا   

 بشدة

قنيةةة املعلومةةا  يف ر ةةام  عةةدم إدراك إدارة املدرسةةة لهميةةة ت   .19

 التعليم ع  بعد يف التعليم  .

     

عدم اقتنا  إدارة املدرسة بأهمية تقنية املعلوما  يف التعليم   .11

كوسيلة تعليمية تساعد على تطوير خدماتةا املقدمة للطالا 

 والطالبا .

     

عدم الشعور بالثقة بالنفس عند معلمي الرتبية الفنية عند   .19

 سب اآللي واإلررترت.استخدام احلا

     

ا تقار معلمي الرتبية الفنية إىل إتقان مةارا  التعامل م    .12

 احلاسب اآللي.

     

قناعة املعلم  بأن مةامةم وتطورهم الفكري والثقايف    .11

واملةين ال ميك  أن يتم م  خالل استخدام التقنيا  

 التعليمية.

     

لوصول إىل املعلوما  ضعف الفوائد التعليمية والنتائا ع  ا  .11

 املطلوبة لتدريس الرتبية الفنية.

     

عدم تدريب معلمي الرتبية الفنية على استخدام التقنيا    .12

 احلديثة أثناء ا دمة .

     

      عدم وجود  ين متخصة لصيارة الجة ة املدرسة .  .11

ضعف اهتمام معلمي الرتبية الفنية بفائدة التقنية يف عملية   .11

 التدريس.

     

قلة تو ر أدلة استخدام التقنيا  التعليمية يف مقرر الرتبية   .92

 الفنية 

     

      عدم س ال املشرف الرتبوي ع  استخدام التقنيا  .  .99

ااربة التغيري م  قبل معلمي الرتبية الفنية الستخدام التقنية   .91

 يف التدريس. 
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 رابعًا: الصعوبا  والتحديا  اليت تواجه استخدام ر م املعلوما  :

 الصعوبا  والتحديا  اليت تواجه استخدام ر م املعلوما  يف اململكة العربية السعودية؟ما أهم  -  99

       ( يف ا ارة املناسبة ملدى موا قتك على تلك امل را . ***   ضاًل ض  إشارة ع

 العبارة 
أوا   

 بشدة
 أوا  

إىل حد 

 ما

ال 

 أوا  

ال أوا   

 بشدة

      لي ية. ضعف مقدرة املعلم  يف التعامل م  اللغة اإلجن  .99

      قلة توا ر براما تعليم الرتبية الفنية باللغة العربية.  .92

عدم وجود آلية معينة لتدريب معلمي الرتبية الفنية على    .91

 استخدام التقنيا  التعليمية احلديثة.

 

     

عدم وجود الوقت الكايف لدى معلمي الرتبية الفنية الستخدام   .91

 . التقنية داخل احلصة املدرسية

     

عدم وجود حوا   خمصصة ملعلمي الرتبية الفنية الذي    .92

 يستخدمون التقنية يف التدريس.

     

عدم تو ر الصيارة املستمرة لعطال أجة ة احلاسب وشبكة   .91

 اإلررترت يف املدرسة .

     

ضعف متابعة املشرف الرتبوي الستخدام معلمي الرتبية الفنية   .91

 .للتقنية يف عملية التدريس

     

التكلفة الباه ة لل اما والتقنيا  التعليمية احلديثة   .22

 املستخدمة يف تعليم الرتبية الفنية.
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 (2ملحق رقم )

 خطابات تسهيل املهمة
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