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 مستخمص البحث
 بعض الميارات الفنية لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية. تدني مشكمة البحث:

 تنمية بعض ميارات التربية الفنية لدى تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي. ىدفا البحث:
 إجراءات البحث:
اس الجانب المعرفي صميـ مدونة تعميمية، واعداد اختبار تحصيمي لقيتـ تصميـ 

عداد بطاقة مالحظة لقياس الجانب  لمميارات الفنية لدى تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي، وا 
األدائي لمميارات الفنية لدى تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي، وتـ التطبيؽ القبمي لألدوات عمى 

التعميمية،  مجموعة البحث، وتدريس مجموعة البحث مادة التربية الفنية باستخداـ المدونة
والتطبيؽ البعدي لألدوات، وتحميؿ النتائج واستخداـ المعالجات اإلحصائية، وتقديـ التوصيات 

 والمقترحات في ضوء نتائج البحث.
 نتائج البحث:

( بيف متوسطي درجات مجموعة البحث في 0...يوجد فرؽ داؿ إحصائيا عند مستوى )      
حصيمي الخاص بالجوانب المعرفية لمميارات الفنية التطبيقيف القبمي والبعدي لالختبار الت
 وبالجانب األدائي لصالح التطبيؽ البعدي

 المدونات التعميمية اإللكترونية، الميارات الفنية.الكممات المفتاحية: 

http://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabic
http://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabic
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Abstract 
Research problem: The decline in some art  skills among middle 
school students. 
The objectives of the research: develop some art  education 
skills  among middle school pupils. 
Search procedures: The blog was designed, and an achievement 
test was prepared to measure the cognitive side of the art skills of first-
grade middle school students, a note card was prepared to measure the 
performance side of the art  skills of first-grade middle school students, 
the pre-application of the tools to the research group, the teaching of 
the research group the art education subject using the code, the post-
application of the tools, the analysis of results and the use of statistical 
treatments, and the presentation of recommendations. 
research results: 

There is a statistically significant difference at the level (0.01) 
between the mean scores of the research group in the pre and post 
applications of the achievement test related to the cognitive aspects of 
art  skills and the performance aspect in favor of the post application. 
Keywords: educational blogs, art  skills. 
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 :مقدمة
أصبح العصر الحاضر حافؿ بالتغيرات الفنية المختمفة العفوية منيا والتمقائية؛ فكثير 
ما نجد اإلنساف ينحت ويرسـ ويتعامؿ مع الفف بعشؽ وشغؼ، وذلؾ ليكوف شخصيتو االجتماعية 
والحضارية، خاصة وأف الفف في ىذا العصر أصبح رمزا مف رموز الوعي، والذوؽ والثقافة مثؿ 

احؼ والمجالت والموحات، ومف ىنا يبرز افتخار األمـ و الشعوب بقنانييا ومفكرييا، مثمما المت
تفتخر بقيادييا وحكاميا، وما وِضعت التربية الفنية في المناىج والبرامج التعميمية إال لغرس روح 

ئؿ التربوية االبتكارية وتنمية قدرة االفراد عمى اإلبداع والتأليؼ، ولقد أصبح الفف مف أفضؿ الوسا
 في ايدي المربيف في ىذا المجاؿ.

وتعد التربية الفنية إحدى القنوات األساسية في العممية التربوية، وتتأثر موادىا الدراسية 
تأثيرًا مباشرًا بالتطورات التكنولوجية واالكتشافات العممية؛ فتأثير التكنولوجيا عمى الفنوف البصرية 

مر التاريخ شكمت التكنولوجيا األدوات، والتقنيات، ووسائؿ  والتربية ليست ظاىرة حديثة فعمى
 (Cennamo; Ross; Ertmer,2010,453التعبير اإلبداعي والتمثيؿ البصري )

فطالب الفنوف يمكنيـ استخداـ اإلنترنت كمصادر لمبحث عف موضوعات مرتبطة 
ه، تحضير عرض تقديمي بأعماليـ الفنية، الرسـو المتحركة، واستخداـ الفيديو كتوثيؽ لما حققو 

باستخداـ البرامج التكنولوجية فيناؾ أربع أنواع مف الوسائط المتاحة في العرض التقديمي: 
النص، الصورة، الصوت، الحركة وعمى سبيؿ المثاؿ: الصور تعبر ليس بمحتواىا فقط ولكف 

ئط المختمفة بالسياؽ الذي توجد فيو ولذلؾ يجب أف يتعمـ الطالب التفكير في اليدؼ مف الوسا
عند إعداد النصوص بالوسائط المتعددة، ومثاؿ عمى ذلؾ األصوات )خمفية، تعميؽ، موسيقى، 

 وكذلؾ الحركة التجميؿ، –رأي –السياؽ–داميا في التوضيحمؤثرات صوتية( يمكف استخ
 (3، .0.0تحريؾ النصوص( يمكف استخداميا في التركيز.)سرية، –تحريؾ األشياء –)االنتقاؿ

( سوؼ تمكف  (Digital Literacy( أف الثقافة الرقمية الحديثة4، .0.0ية )تؤكد سر 
الطالب مف الدخوؿ عمى ميارات وخبرات، إدارة، تكامؿ، تقييـ، وخمؽ المعمومات. فذلؾ كمو 

 أدوات تمكف الطالب مف زيادة قدرتيـ عمى التعمـ ليس فقط الفنوف ولكف خالؿ الحياة أيًضا.
حدثات التكنولوجيا في العممية التعميمية، وفي ىذا الصدد ومف ذلؾ تتضح أىمية مست

( إلى أف عممية دمج التكنولوجيا في الممارسات الصفية ليست باألمر 8، 5..0يشير عصاـ )
السيؿ، لما يتطمب ذلؾ مف نقمة جذرية في انماط التعميـ السائدة، وكذلؾ تغيير رؤية المعمـ 

ية الجديدة تتطمب تغير دور المعمـ وتقمؿ مف أىمية لمفصؿ الدراسي وما يرتبط بو، ىذه الرؤ 
األسموب اإللقائي، وكذلؾ تغييرًا في أساليب قيادة الصؼ وتخطيطو وتصميمو وكيفية التقويـ 

 وممارسات جديدة بيف المعمـ والطالب داخؿ وخارج الفصؿ الدراسي.
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تعميـ والتعمـ فقد ُأتيحت الفرصة لمكمبيوتر الستخدامو كوسيمة مساعدة في عمميات ال
حيث يييئ لمطالب بيئة تعميمية يقمؿ فييا التشتت وعدـ االنتباه التي تحدث في حالة استخداـ 
الطرؽ السائدة لمتعميـ، فدرجة التعمـ ترتبط ارتباطًا عاليًا بالوقت الذي يقضيو الطالب في التعمـ 

 .0(35، 3..0النشط )أيمف، 
كمبيوتر واالتصاالت لـ يسبؽ ليا مثيؿ، لما لو وُيعد استخداـ اإلنترنت ثورة في عالـ ال

مف قدرة عمى البث الفوري والسريع في جميع أنحاء العالـ، وآلية لنشر المعمومات، ووسط 
لمتعاوف والتفاعؿ بيف األفراد بغض النظر عف الموقع الجغرافي، ويعد اإلنترنت أحد أنجح األمثمة 

 ألبحاث وتطوير البنية األساسية لممعمومات.عمى فوائد االستثمار المستداـ وااللتزاـ با
فأدوات البيئة الرقمية فرضت عمى مؤسسات المعمومات ومناىؿ المعرفة بذؿ جيدًا 
كبيرًا الستيعاب ىذه البيئة الجديدة والتفاعؿ معيا بالشكؿ المناسب الذي يسيـ بدور إيجابي في 

 (.09، 0.05إقامة مجتمع المعرفة )محمد، 
رة إلى التعميـ اإللكتروني، وتوسعت كثيرًا؛ لما قدمتو تكنولوجيا ولقد تطورت النظ

المعمومات واالتصاالت، مف أدوات وبيئات الكترونية قد تسيـ في تسييؿ التعمـ وتحسيف األداء، 
مثؿ: المنتديات، الويكي، المدونات، اليوتيوب  Web 2.0وخاصة ما نتج مف أدوات 

 (.079، 0.05)محمد،
( إلى أف احتياجات الطالب التعميمية متغيرة 2010,26)Malhiwsky ويشير 

باستمرار بناء عمى أدوارىـ المستقبمية، ومف أحد التطورات الحديثة استخداـ تطبيقات الجيؿ 
في التعميـ لتصبح المعرفة المركزية، فالبيئة الصفية والطمبة قد تغيروا؛ ولذا Web 2.0الثاني لمػ 

 .رًا في البيئات التي تدمج التقنية في التعمـوجب تغير دور المعمـ ليصبح ميس
قد تصبح المؤسسات  0.05كما اشارت الدراسات المستقبمية إلى انو بحموؿ عاـ 

التعميمية ذات النظاـ التعميمي التقميدي مف المخمفات لعدـ استخداميا لألساليب الحديثة في 
عؿ مع ىذه التغيرات بشكؿ ينعكس التعميـ، لذلؾ كاف يجب عمى النظـ التعميمية الفنية أف تتفا

عمى مقرراتيا وأنشطتيا وذلؾ بشكؿ يسمح لممتعمميف مف التكيؼ والتعامؿ مع متغيرات ىذا 
العصر الذي يعيشوف فيو واالستفادة مف المتغيرات والمستحدثات التكنولوجية التي افرزتيا تمؾ 

 (.0، 0.04الثورة التكنولوجية في تنمية الميارات الفنية )محمود، 
 وفي مجاؿ التربية الفنية كاف لمتكنولوجيا دورًا اساسيًا في عصر الثورة الصناعية 

 إلى إعداد صناع لدييـ معرفة وقدرة وميارة مناسبة  بالقرف التاسع عشر حيث ىدؼ التعميـ
        لمعمؿ الصناعي متكرر األداء، فيـ األداء المساعد عمى وفرة اإلنتاج والنمو االقتصادي في 

 ذلؾ الحيف.

                                                 

 سوؼ تتبع الباحثة نظاـ التوثيؽ التالي )اسـ المؤلؼ، السنة، الصفحة( 0
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وفي ضوء ما سبؽ نجد أنو ىناؾ ضرورة الستخداـ الجيؿ الثاني لشبكة االنترنت 
(Web2.0 في تدريس التربية الفنية لتنمية بعض الميارات الفنية لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية )

في  Web 2.0وقد وجدت الباحثة أف المدونات التعميمية اإللكترونية تعد مف انسب تطبيقات 
(، 8،56..0عبداهلل )يس مادة التربية الفنية لتنمية بعض الميارات الفنية حيث يشير كؿ مف تدر 

" ُتعد مواقع تفاعمية شخصية تتولد (Blogsالمدونات ) ( إلى أف9..0(، محمد )8..0أفناف )
عف طريؽ المستخدـ عمى شبكة اإلنترنت تحتوي عمى تدوينات ُتعرض بترتيب التحديث وىي 

ارة المحتوى اإللكتروني يسمح لصاحب الموقع اف ينشر مقاالتو وكتاباتو دوف أحد أنظمة إد
 الحاجة لخمفية في البرمجة.

إف الستغالؿ اإلمكانات التعميمية لممدونات اإللكترونية أىمية حيث تسمح لممتعمميف 
بالتفاعؿ االجتماعي، كذلؾ فإف الدارس يستطيع استخداميا في أي وقت ومف أي مكاف، كما 

تطيع اإلفادة منيا بشكؿ الحؽ في مراجعة ما تـ دراستو، ولذلؾ ترى الباحثة اف ىناؾ حاجة يس
الستخداـ المدونات االلكترونية في تدريس مادة التربية الفنية لتنمية بعض الميارات الفنية لدى 

 تالميذ الصؼ االوؿ االعدادي.
 مشكمة البحث:

اإلعدادية، واالطالع عمى محتوى  مف خالؿ عمؿ الباحثة كمعممة لتالميذ المرحمة
مقرر التربية الفنية لمصؼ األوؿ اإلعدادي الحظت تدني بعض الميارات الفنية المختمفة 
وقصور في الطرؽ واالساليب المستخدمة في تدريس التربية الفنية، وتركيزىا عمى المقرر أكثر 

لمعمميف والتالميذ مما ينعكس مف التمميذ مما يقمؿ مف التفاعؿ والتواصؿ وتبادؿ األفكار بيف ا
 عمى الميارات الفنية المختمفة لدى التالميذ.

ولمتأكد مف وجود المشكمة قامت الباحثة بدراسة استطالعية لمتعرؼ عمى مدى امتالؾ 
تالميذ الصؼ األوؿ االعدادي لمميارات الفنية، ومدى احتياجيـ لموضوع البحث، وقد اكدوا تدني 

مختمفة مثؿ ميارة األشغاؿ الفنية بما تحتويو مف ميارة التصميـ واستخداـ بعض الميارات الفنية ال
عادة استخداـ  الخامات المختمفة لمبيئة مثؿ خامة الورؽ والفـو والجمد ورقائؽ األلمونيـو وا 

( وميارة الرسـ والتصوير، وكذلؾ استخداـ الكمبيوتر واإلنترنت في تعمـ Recycleالمستيمكات )
في تعمـ التربية الفنية، واستخداـ المدونات التعميمية  Web 2.0واستخداـ ادوات  التربية الفنية،

 في تعمـ  موضوعات التربية الفنية وأسفرت نتائج االستطالع عما يمي:
 مف التالميذ أنيـ ال يعرفوف بعض الميارات الفنية مثؿ ميارة األشغاؿ الفنية.%( 76.9يرى) -0
ميذ أنيـ ال يستخدموف الكمبيوتر واإلنترنت في تعمـ التربية مف التال%( 69.0ينما يؤكد)ب -0

 الفنية.
%( مف التالميذ أنيـ ال يستخدموف المدونات اإللكترونية في تعمـ  98كذلؾ يرى ) -4

 موضوعات التربية الفنية.
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كما يالحظ أف ىناؾ ندرة في البحوث والدراسات التي ارتبطت باستخداـ المدونات 
ريس التربية الفنية في مرحمة التعميـ قبؿ الجامعي )عمى حد عمـ الباحثة(، وفي االلكترونية في تد

أىمية مسايرة االتجاىات المعاصرة في استخداـ مداخؿ وأساليب تدريس جديدة تركز عمى التعمـ 
الموجو ذاتيًا، وجدت أف ىناؾ أىمية الستخداـ الكمبيوتر واإلنترنت في تدريس التربية الفنية 

عدادية بشكؿ عاـ واستخداـ لممدونات االلكترونية في تدريس مادة التربية الفنية لممرحمة اإل
 لتالميذ المرحمة اإلعدادية بشكؿ خاص وذلؾ لتنمية بعض الميارات الفنية لدييـ.

وفي ضوء ما سبؽ يحاوؿ البحث الحالي تقصي فاعمية استخداـ المدونات التعميمية اإللكترونية   
 فنية لتنمية بعض الميارات الفنية لدى تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي.في تدريس التربية ال

 مصطمحات البحث:
 :(Blogsاإللكترونية التعميمية ) المدونات

وُتعرؼ إجرائيًا بأنيا عبارة عف موقع الكتروني قائـ بذاتو أو جزء مف موقع الكتروني، 
نة بواسطة المعمـ والذي يقـو بعمؿ ومتوافر لمتالميذ بصورة مجانية أو مدفوعة، يتـ إدارة المدو 

تدوينات منتظمة عبارة عف شروحات أو تعقيبات أو تسجيالت أو أعماؿ فنية أو مقاطع فيديو 
وصوت، ويقـو التمميذ أيضًا بعرض أعمالو الفنية والتعقيب عمى أعماؿ اصدقائو وعادة ما تظير 

صالحية مشرؼ المدونة وىو المعمـ القديـ أواَل، حيث أف  -تمؾ المدونات بعكس الترتيب الزمني
 مختمفة عف صالحية الزائريف والتالميذ والمتعمميف.

 :Skillالميارة 
وُتعرؼ الباحثة الميارة إجرائيًا بأنيا قدرة تالميذ المرحمة اإلعدادية عمى أداء األعماؿ 

 الفنية المطموب منيـ بإتقاف في أقؿ وقت وجيد باستخداـ المدونات اإللكترونية.
 :يارة الفنية الم

وُتعرؼ الباحثة الميارة الفنية إجرائيًا بأنيا تمكيف تالميذ المرحمة اإلعدادية عينة البحث 
في أداء عمؿ فني معيف إلى درجة عالية مف الدقة واإلتقاف في أقؿ وقت ممكف، مع االقتصاد 

 في الجيد المبذوؿ ألداء العمؿ الفني.
 ىدف البحث:

 البحث الحالي إلى:ييدف 
 تنمية بعض ميارات التربية الفنية لدى تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي. -0

 سؤال البحث:
 يحاول البحث الحالي اإلجابة عن السؤال التالي:

ما فاعمية استخداـ المدونة اإللكترونية التعميمية في تدريس مادة التربية الفنية عمى تنمية  -0
 وؿ اإلعدادي بعض ميارات التربية الفنية لدى تالميذ الصؼ األ
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 أىمية البحث:
 من المتوقع أن يفيد البحث الحالي فيما يمي :

تضميف الكمبيوتر ومستحدثاتو واإلنترنت في دليؿ المعمـ مف أجؿ تنمية ميارات التالميذ حتى  -
 يتـ اخذه في االعتبار عند تطوير منيج التربية الفنية.

توجيييـ الفني لممعمميف لمساعدتيـ في قد يساعد البحث موجيي التربية الفنية في تطوير  -
 . Web2.0استخداـ تطبيقات 

استخداـ المدونات اإللكترونية كأداة تعمـ جديدة تتيح لمطالب تعمـ فعاؿ ومستمر وتساعد في  -
 التعمـ الذاتي وذلؾ لتنمية الميارات الفنية لدى تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي.

ير اإلبداعي لدي التالميذ في مجاؿ االشغاؿ الفنية عف إيجاد مداخؿ متنوعة لممارسة التفك -
 طريؽ توفير بيئة تعمـ ثرية مف خالؿ اتساع قاعدة المعمومات المتاحة وتنوع األنشطة.

إمكاف تبادؿ األفكار وطرح التساؤالت حوؿ االتجاىات التطبيقية لموضوعات المقرر الدراسي  -
 حادثات اإللكترونية المباشرة.مف خالؿ التفاعؿ والتواصؿ التشاركي عبر الم

قد يساعد البحث معممي التربية الفنية عمى تغيير الطريقة التقميدية في التدريس وتنظيميا  -
وتطويرىا باستخداـ المدونات وتوظيفيا في تعميـ مقرر التربية الفنية والتواصؿ الفعاؿ مع 

 الطالب خارج نطاؽ الفصؿ المدرسي.
الذي يستخدـ المدونات اإللكترونية في طرؽ تدريس التربية الفنية  يعد البحث األوؿ مف نوعو -

 عمى حد عمـ الباحثة.
قد يسيـ البحث في تغطية النقص في أبحاث التعميـ اإللكتروني التي لـ تيتـ بدراسة التربية  -

 الفنية إلكترونيًا.
كد عمى استخداـ يعد ىذا البحث انعكاًسا لالتجاىات العالمية التربوية الحديثة التي تؤ  -

المستحدثات التكنولوجية وتوظيفيا في تدريس المقررات التعميمية لزيادة فاعمية العممية 
 التعميمية واإلبداعية في التربية الفنية.

 اإلطار النظري لمبحث
 المحور األول: المدونات التعميمية االلكترونية

 مفيوم المدونات اإللكترونية: -1
شخصي يتضمف شكال مف أشكاؿ اليوميات العامة، يديرىا في أف المدونة موقع انترنت 

الغالب شخص واحد أو أكثر، وىناؾ مدونات لجماعات، ومؤسسات، وشركات تتضمف قائمة 
 (.Coutinho,2009,479باألفكار والروابط )
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 نشأة وتطور المدونات: -2
( في Web2.0يب )تعد المدونات إحدى التقنيات التي أفرزتيا تكنولوجيا الجيؿ الثاني لمو 

صورة أداة سيمة تساعد االفراد ذوي المعمومات األولية في التكنولوجيا أف ينتجوا صفحات ويب 
 John Bergerـ، فقدميا 0997تفاعمية تساعدىـ في أداء مياميـ، وقد بدأ أوؿ ظيور ليا عاـ

وكاف أوؿ طرح ليا في شكؿ صفحات شخصية ثـ أخذ استخداـ المدونات يتزايد حتي 
التي أنشأت موقعيا  Live Journal.comـ، مع تطورات اإلنترنت فظيرت المدونات 0999ـعا

ـ، وبعدىا استعاف المدونوف باستخداـ البرامج المساعدة ثـ أنشئ موقع استضافة 0999عاـ 
 (.    .08، 0.00ـ )سموى،0999( في أغسطسBlogger.comالمدونات )

 مميزات المدونات التعميمية:  -3
استخداـ المدّونات اإللكترونية في التدريس، أنيا توفر بيئة تعاونية لممدرسيف ما يعزز 

والطمبة عمى حد سواء، كما تمثؿ مصد ا ًر فعااًل في التعميـ العالي، وتساعد عمى إدارة المحتوى 
الرقمي، وتخمؽ الدافعية عمى المشاركة، وتنمي التفكير الناقد لدى الطمبة، كما تعد وسيمة لمتعاوف 
والمشاركة بيف مجموعة مف الطمبة حوؿ نشاط معيف، وتسيؿ عممية اإلرشاد والتوجيو بيف 
المدرس وطمبتو، وتسمح المدّونة اإللكترونية بعرض المحتوى ونشره بشكؿ غير متزامف عبر 
الويب، مف خالؿ توظيؼ واجيات مستخدـ بسيطة، تسمح بسيولة الحفاظ عميو، أو إضافة 

             يا إدراج الرسومات والوسائط المتعددة والفيديو والصوت،مدخالت جديدة، مع مزا
             باإلضافة إلى النص، الذي يعد جانبًا ميمًا مف المدّونات لذا ال بد مف االىتماـ
بتطبيقات المدّونات اإللكترونية لما ليا مف آثار إيجابية في شتى المياديف وبخاصة التعميمية 

(Avci and Askar,2012,122). 
 خصائص المدونات التعميمية:  -4

 ( خصائص المدونات كما يمي: 148-147، 2010يحدد عبد العزيز )
 حرية المتعمـ في التجوؿ بيف الرسائؿ السابقة بنظاـ االستدعاء العكسي. -
 وفرة الروابط الثرية في الموضوع الواحد أو التصنيؼ الواحد لمموضوعات داخميًا وخارجيًا. -
 حرية المتعمـ في التعميؽ عمى ما يقرأه ويشارؾ بو في مدخالتو. -
 سيولة قراءة محتوى المدونة والتعميؽ عمييا وتشارؾ محتوياتيا. -
 التفاعؿ مع المدونيف سواء كاف بأدوات المدونات، أو بأدوات أخرى لالتصاؿ خارجيا. -
 التسجيؿ التاريخي لمرسائؿ والتعميقات بالتاريخ والوقت. -
مف أكبر المنتديات وساحات الحوار؛ ألنيا تحوؿ األفراد مف مجرد متمؽ لمخبر والمعمومة إلى  -

 منتج وصانع األخبار والمعمومات.
 مواقع تدعم خدمة المدونات:  -8

 Hourigan andىناؾ العديد مف المواقع والبرامج التي تقدـ خدمات التدويف، منيا )
Murray,2010,214(و )Lindahl and Blount,2013,117:) 
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مف أشير مواقع التدويف،  Google: موقع يقدـ خدمة التدويف مف Bloggerموقع بموجر  -أ
 .Gmailويشترط لعمؿ مدونة عميو، أف يكوف لممدوف بريد عمى 

: موقع عربي متخصص في تقديـ خدمة المدونات العربية modawanatiموقع مدونتي  -ب
 ي.المجانية، ويسمح بعرض محتوى غير نص

موقع يحوي عددا مف المدونات المجانية، كما يمكف البحث مف خاللو :jeeranموقع جيراف  -ج
 عف عدد مف المدونات العربية، ولو واجيات مميزة، عمى الرغـ مف أنو أقؿ تقدما مف غيره.

 المحور الثاني: ميارات التربية الفنية
 مفيوم الميارة: -1

 درة وطرق أداء الميارة ذاتيا.تعددت تعريفات الميارة، بتعدد المصا
( بأنيا ذلؾ الشيء الذي تعمـ الفرد أف يؤديو عف 74، 3..0يعرفيا أحمد واخروف )

 فيـ ويسر، ودقة، وقد يؤدي ذلؾ بصورة بدنية أو عقمية.
 مفيوم الميارة الفنية: -2

( بأنيا سمسمة مف الحركات واألعماؿ المتناسقة التي تنجح 09، 0999عرفيا جودي )
أداء ميمة معينة في الفنوف التشكيمية، تتطمب تناسقًا بيف الرؤية وعضالت اليد والتفكير، في 

وتستخدـ الحواس لمتنسيؽ بيف العضالت مثؿ حاسة السمع والبصر، وتتحوؿ ىذه اإلحساسات 
إلى إدراؾ أي تنظيـ وتأويؿ المعمومات يستقبميا مف مختمؼ الحواس، لموصوؿ إلى مستوى رقي 

والتمكف الذي تصؿ إليو المتعممة بعد ممارسة مجموعة مف التدريبات في استخداـ مف األداء 
 الخامات واألدوات بتقنيات معينة وبطرؽ صحيحة ينتج عنيا عمؿ فني جميؿ.

وُتعرؼ إجرائيًا بأنيا وصوؿ تالميذ المرحمة اإلعدادية في أداء عمؿ فني معيف إلى 
ممكف، مع االقتصاد في الجيد المبذوؿ ألداء ىذا  درجة عالية مف الدقة واإلتقاف في أقؿ وقت

  العمؿ الفني.
 خصائص الميارة: -3

( بتمييز خصائص رئيسية يتميز 306، 0998قد قاـ فؤاد أبو حطب وأماؿ صادؽ )
 -بيا السموؾ الماىر وىي كما يمي:

كي سالسة االستجابة: حيث يتضمف األداء الماىر سمسمة مف االستجابات مف النوع الحر  -أ
الذي يتضمف أنشطة عضمية، أي حركات )اإلصبع، األيدي، األذرع، األرجؿ، األقداـ، 

 حركات أعضاء الكالـ( حيث تعتبر كؿ حركة ارتباطا بيف مثير واستجابة.
الحركي: حيث يتميز كذلؾ السموؾ الماىر بأنو تآزر بيف أعضاء الحس  –التآزر الحسي  -ب

 اليد، والقدـ(.)كالعيف، األذف(، وأعضاء الحركة )ك
النمط الكمي لالستجابة: حيث يعتبر السموؾ الماىر تنظيما لسالسؿ المثيرات واالستجابات  -ج

 في أنماط أكبر.
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 األشغال الفنية -4
واألشغاؿ الفنية توجو االنتباه لمجماؿ الكامف في الطبيعة وكيفية استغاللو، فالتالميذ 

تنوعة التدريب عمى اختيار عمميا الفني بنفسيا تستطيع مف خالؿ عناصر الطبيعة والخامات الم
وترتيبيا لعمؿ تكويف متزف ومتنوع في المالمس واألحجاـ واأللواف وأشكاؿ العناصر التصميمية 

 (.60، .0.0)مادليف،
 العمل الفني:  -5

ُيعد العمؿ الفني أحد ثمار اإلبداع الفني، ومف خاللو يتـ االتصاؿ بيف التمميذ والمعمـ 
تمميذ والعالـ الخارجي، كما يحمؿ العمؿ الفني الكثير مف المدلوالت التي يستطيع المعمـ وبيف ال

مف خالليا تقويـ أداء التالميذ والوقوؼ عمى نقاط الضعؼ والقوة ومف ثـ توجييـ ومساعدتيـ 
 (.50، 4..0)أشرؼ،

 عناصر العمل الفني: -6
الفني، وىي المفردات المغوية تعتبر عناصر العمؿ الفني كؿ ما يمكف رؤيتو في العمؿ 

 لمغة الفف والتي يستخدميا الفناف لمتعبير عما يدور بفكره وخاطره، ويقصد بعناصر العمؿ 
الفني األشكاؿ والرموز البصرية المكونة ألي تصميـ ويمكف لمفناف باستخداـ ىذه 

صنع كؿ الفنوف، العناصر اف يصمـ عدد النيائي مف األعماؿ الفنية، حيث أنيا المفردات التي ت
أو ىي أصغر العناصر القابمة لمتكرار والتجاور والتبادر والتصفيؼ، ويصعب عزليا ولكف يمكف 
فصميا لمدراسة والتعرؼ عمييا وعمى القوى الكامنة فييا وعمى ما يمكف أف تحققو في العمؿ 

 (. 006 -000، 5..0الفني، وتتكوف مف كما يرى ياسر )
 المممس -الموف  -الفراغ   - الحجـ   -الشكؿ  -احة المس  -الخط   -  النقطة:

 أسس وقيم وعمميات التصميم: -7
 التكرار  -التنوع  - التناسب  -التنغيـ  –التوزيع  -اإليقاع   –االتزاف  –الوحدة 
 منيج البحث:

 تم استخدام المنيج التجريبي ذو التصميم شبو التجريبي القائم عمى المجموعة الواحدة.
 البحث:محددات 

 أقتصر البحث الحالي عمى الحدود التالية:
 مقرر التربية الفنية لتالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي. -
 الميارات الفنية )أشغاؿ فنية( المتوفرة في المقرر الدراسي لمتربية الفنية. -
مجموعة مف تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي الذيف لدييـ القدرة عمى استخداـ الكمبيوتر  -

 ترنت.واالن
 مدرسة طالئع المستقبؿ لمغات بأسيوط الجديدة مقر عمؿ الباحثة. -
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 مواد وأدوات البحث: )من إعداد الباحثة(
 أواًل: مواد البحث: 

 قائمة الميارات الفنية الالزمة لمصؼ األوؿ اإلعدادي. -
 مدونة إلكترونية لتدريس التربية الفنية. -

 ثانيا: أدوات القياس:
لقياس الجانب المعرفي لمميارات الفنية لدى تالميذ الصؼ األوؿ  اختبار تحصيمي -0

 اإلعدادي.
 بطاقة مالحظة لقياس الجانب األدائي لمميارات الفنية لدي تالميذ الصؼ االوؿ االعدادي. -0

 إجراءات البحث:
 لإلجابة عن أسئمة البحث تم اتباع التالي :

 ستخداـ المدونات اإللكترونية.االطالع عمى الدراسات والبحوث التي تناولت ا -0
تحميؿ محتوى مقرر التربية الفنية الذي سيتـ تدريسو في العاـ الذي سيطبؽ فيو البحث  -0

 لتالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي لمتوصؿ لقائمة الميارات الفنية.
 إعداد قائمة بالميارات الفنية. -3
المتخصصيف وعمؿ التعديالت تصميـ المدونة المقترحة وعرضيا عمى عدد مف المحكميف  -4

 الالزمة لمتوصؿ لمصورة النيائية لممدونة.
 إجراء التعديالت الالزمة عمى المدونة والتوصؿ لصورتيا النيائية. -5
اعداد اختبار تحصيمي لقياس الجانب المعرفي لمميارات الفنية لدى تالميذ الصؼ األوؿ  -6

 اإلعدادي.
األدائي لمميارات الفنية لدى تالميذ الصؼ األوؿ  إعداد بطاقة مالحظة لقياس الجانب -7

 اإلعدادي، وعرضو عمى السادة المحكميف المتخصصيف وعمؿ التعديالت الالزمة.
 اختيار مجموعة البحث. -8
 التطبيؽ القبمي لألدوات عمى مجموعة البحث. -9
 تدريس مجموعة البحث مادة التربية الفنية باستخداـ المدونة. -.0
 ؽ البعدي لألدوات.التطبي -00
 تحميؿ النتائج واستخداـ المعالجات اإلحصائية. -00
 تقديـ التوصيات والمقترحات في ضوء نتائج البحث. -03
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 نتائج البحث وتفسيرىا
 :تمييد

يتناوؿ ىذا الفصؿ عرضًا لنتائج التحميؿ اإلحصائي لمبيانات الناتجة عف التطبيؽ 
عف أسئمة البحث وتفسير نتائجيا، وتقديـ مجموعة مف  القبمي والبعدي ألدوات البحث، واإلجابة

 التوصيات في ضوء النتائج.
 وقد اشتممت أسئمة البحث عمى متغيرين:

 المتغير المستقؿ وىو المدونات التعميمية االلكترونية. -0
 المتغير التابع وىو الميارات الفنية لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية. -0

 ( فيما يمي:Spssوتم استخدام البرنامج اإلحصائي )
 حساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري.-0
 حساب قيمة )ت( لمعرفة ىؿ يوجد فرؽ وتحديده.-0
                 في حالة وجود فرؽ داؿ إحصائيا تـ حساب األثر الفعمي لممتغير المستقؿ-3

لمتغير التابع )الميارات الفنية(، مف خالؿ حساب )المدونات التعميمية االلكترونية( عمى ا
η)مربع إيتا

2 .) 
 نتائج البحث:-1

ولإلجابة عف السؤاؿ االوؿ مف أسئمة البحث والذي نصو )ما فاعمية استخداـ المدونة 
اإللكترونية التعميمية في تدريس مادة التربية الفنية عمى تنمية بعض ميارات التربية الفنية لدى 

األوؿ اإلعدادي (، قامت الباحثة بإعداد اختبار تحصيمي لقياس الجانب المعرفي  تالميذ الصؼ
عداد بطاقة مالحظة لقياس الجاني األدائي لمميارات الفنية، وبعد تطبيؽ  لمميارات الفنية، وا 
تجربة البحث عمى مجموعة البحث، والحصوؿ عمى النتائج استخدمت الباحثة البرنامج 

تـ حساب فاعمية المدونة في تنمية الجانب المعرفي النتائج إحصائًيا، لتحميؿ  Spssاإلحصائي 
لمميارات الفنية مف خالؿ حساب فرؽ متوسط درجات التالميذ مجموعة البحث في التطبيقيف 

 القبمي والبعدي لالختبار التحصيمي عمى النحو التالي:
 :أوال: فاعمية المدونة في تنمية الميارات الفنية

اللة الفرق بين متوسطي درجات التطبيقين القبمي والبعدي لالختبار التحصيمي قيمة )ت( لد-1
 لمميارات الفنية لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية:
 (4جدول )

 قيمة )ت( لداللة الفرق بين متوسطي درجات التطبيقين القبمي والبعدي الختبار الميارات الفنية

 ع ـ ع ـ مستوى الداللة ت االختبار البعدي االختبار القبمي الميارات
 0... 09.68 68.. 6.36 0.4 0.58 ميارات التصميـ الفني
 0... 08.5 78.. 7.09 0.39 0.09 ميارات االشغاؿ الفنية
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 )د( الدرجة النيائية    )ف( عدد التالميذ                         
 معياري)ع( االنحراؼ ال    )ـ( المتوسط الحسابي                    
 )ؼ( فرؽ المتوسطات     )ت( قيمة ت المحسوبة                 

 (5جدول )
 قيمة )ت( لداللة الفرق بين متوسطي درجات التطبيقين القبمي والبعدي لالختبار التحصيمي

 مستوى الداللة ت ؼ ع ـ د ف االختبار
دالة عند  30.09 9.78 0.67 3.77 05 36 قبمي

 8..0 03.55 بعدي 0...مستوى

( ارتفاع مستوى التحصيؿ لدى التالميذ )مجموعة البحث( 5يتضح مف نتائج جدوؿ )
في االختبار التحصيمي المعد لقياس الجانب المعرفي لمميارات الفنية، حيث كاف متوسط درجات 

( مف خالؿ التطبيؽ القبمي لالختبار، وأصبح متوسط درجات 3.77التالميذ قبؿ الدراسة )
( مف خالؿ التطبيؽ البعدي لالختبار، كما أف قيمة )ت( 03.55بعد دراسة البرنامج )التالميذ 

(، مما يؤكد وجود فرؽ جوىري بيف متوسط 0...( وىي دالة عند مستوي )30.09المحسوبة )
 درجات التالميذ في االختبار لصالح التطبيؽ البعدي. 

 
 (6شكل )

 ر التحصيمي لمميارات الفنيةالفرق بين متوسطي درجات التالميذ في االختبا
ويدؿ ذلؾ عمى فاعمية استخداـ المدونات في تنمية الجانب المعرفي لمميارات الفنية، 

 ويمكف تفسير ىذه النتيجة في ضوء العديد مف العوامؿ:
مراعاة البحث الحالي ألسس ومعايير تصميـ بيئة تعمـ قائمة عمى المدونات التعميمية  -

ياغة المشكمة بشكؿ واضح ومحدد، ومراعاة ارتباط المشكمة بالحياة االلكترونية، حيث تـ ص
 الواقعية اليومية لمتالميذ مجموعة البحث ومرتبطة باحتياجاتيـ الفعمية.

تنوع األنشطة التعميمية وتنوع مصادر الحصوؿ عمى المعمومات مف نصوص وصور وأشكاؿ  -
 ـ واكتساب الميارات.  وفيديوىات أدى إلي زيادة دافعية التالميذ نحو التعم
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تعدد إمكانات المدونة التعميمية االلكترونية قد أثر باإليجاب عمى نمو الجانب المعرفي لدى  -
التالميذ مجموعة البحث، وذلؾ إلتاحتيا تنظيـ مياـ التعمـ لمتالميذ، واألنشطة الواجب القياـ 

 بيا إلتماـ عممية التعمـ. 
في أي وقت ومف أي مكاف، دوف االرتباط بالوجود داخؿ توافر فرصة الدخوؿ عمى المدونة  -

المدرسة، مما أتاح الفرصة الزمنية لمتالميذ إلتماـ تعمميـ بدوف الحاجة إلى التواجد في 
 المدرسة. 

 فاعمية المدونة في تنمية الجانب األدائي لمميارات الفنية: -2
حساب فرؽ متوسط  تـ حساب فاعمية البرنامج في تنمية الجانب األدائي مف خالؿ

 درجات التالميذ في التطبيقيف القبمي والبعدي لبطاقة المالحظة عمى النحو التالي:
 ميارات التصميم الفني: -أ

يوضح الجدوؿ القادـ قيمة )ت( لداللة الفرؽ بيف متوسطي درجات التطبيقيف القبمي 
 والبعدي لميارات التصميـ الفني.

 (6جدول )
 ين متوسطي درجات التطبيقين القبمي والبعدي لميارات التصميم الفنيقيمة )ت( لداللة الفرق ب

 مستوى الداللة ت ع ـ د ف التطبيؽ
 ...0 7.07 بعدي 0...دالة عند مستوى 07.33 0.60 0.50 9 36 قبمي

( وجود فرؽ داؿ إحصائيا بيف متوسطي درجات التالميذ مجموعة 6يتضح مف جدوؿ )
( لصالح التطبيؽ البعدي، وذلؾ 0...مي والبعدي عند مستوى )البحث في التطبيقيف القب

التصميـ الفني، مما يدؿ عمى تحسف في أداء تمؾ الميارات لدى التالميذ، وقد يرجع ذلؾ 
 التحسف إلى وتعدد األنشطة التعميمية وتعدد مصادر التعمـ.

 ميارات االشغال الفنية:-ب
 (7جدول )

 درجات التطبيقين القبمي والبعدي لميارات االشغال الفنية قيمة )ت( لداللة الفرق بين متوسطي

 مستوى الداللة ت ع ـ د ف التطبيؽ
دالة عند  00.66 0.39 0.09 00 36 قبمي

 0.00 ...9 بعدي 0...مستوى
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( وجود فرؽ داؿ إحصائيا بيف متوسطي درجات التالميذ مجموعة 7يتضح مف جدوؿ )
( لصالح التطبيؽ البعدي، وذلؾ 0...عدي عند مستوى )البحث في التطبيقيف القبمي والب

 لميارات االشغاؿ الفنية، مما يدؿ عمى تحسف في أداء تمؾ الميارات لدى التالميذ.
وقد يرجع ذلؾ التحسف إلى مراعاة خصائص التالميذ وحاجاتيـ الفعمية، وتقديـ  

 المشكمة التعميمية بشكؿ مباشر، ووضوح األىداؼ التعميمية.
 ميارات الفنية المتضمنة في بطاقة مالحظة الميارات الفنية:ال -ج

قامت الباحثة بحساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري وقيمة )ت( لمقياس القبمي 
 والبعدي لبطاقة مالحظة الجانب األدائي لمميارات الفنية.

 (8جدول )
 بعدي لبطاقة المالحظةقيمة )ت( لداللة الفرق بين متوسطي درجات التطبيقين القبمي وال

 مستوى الداللة ت ع ـ د ف التطبيؽ
 .0.7 06.07 بعدي 0...دالة عند مستوى .09.0 0.83 3.70 .0 36 قبمي

( وجود فرؽ داؿ إحصائيا بيف متوسطي درجات التالميذ مجموعة 8يتضح مف جدوؿ )
ؽ البعدي، وذلؾ ( لصالح التطبي0...البحث في التطبيقيف القبمي والبعدي عند مستوى )

لمميارات الفنية، مما يدؿ عمى تحسف في أداء تمؾ الميارات لدى التالميذ مجموعة البحث، وذلؾ 
بعد استخداـ المدونات التعميمية االلكترونية، حيث كاف متوسط درجات التالميذ  قبؿ الدراسة 

( وىي .09.0(، وجاءت قيمة )ت( المحسوبة )06.07( ومتوسط درجاتيـ بعد الدراسة )3.70)
(، مما يؤكد وجود فرؽ داؿ إحصائيا بيف متوسط التالميذ في 0...قيمة دالة عند مستوى )

 التطبيقيف القبمي والبعدي لصالح التطبيؽ البعدي.

 
 (7شكل )

 الفرق بين متوسطي درجات التالميذ في الميارات الفنية
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ية الميارات الفنية لدى ويدؿ ىذا عمى فاعمية المدونات التعميمية االلكترونية في تنم
تالميذ المرحمة اإلعدادية بمحافظة أسيوط، ويمكف تفسير ىذه النتيجة في ضوء بعض العوامؿ 

 عمى النحو التالي:
ما تضمنتو المدونة التعميمية مف وسائؿ تعميمية ووسائط متعددة مثؿ الصور، واألشكاؿ،  -

ار داخؿ المدونة وغيرىا مف وسائؿ واألصوات، ومقاطع الفيديو، وتأثيرات األلواف، واإلبح
ثارة الدافعية لدى التالميذ، مما ساىـ في تشجيع التالميذ عمى التعمـ الفعاؿ  جذب االنتباه وا 

 لمحتوى المدونة، ومف ثـ تنمية التحصيؿ لدي التالميذ عينة البحث.
ألمر الذي أدى إلى أتاح استخداـ المدونات التعميمية الفرصة لمتالميذ ممارسة التعمـ بأنفسيـ، ا -

إثارة حماسيـ لمتعرؼ عمى مصادر المعمومات المتعددة، واالطالع عمى الكثير منيا وتحديد 
 .المعمومات بيا وجمعيا وتسجيميا وتنظيميا

أتاح التعمـ باستخداـ المدونات التعميمية الفرصة لمتالميذ لممارسة التعمـ كاًل حسب قدرتو  -
 دى إلى شعور التالميذ بالراحة أثناء التعمـ. وسرعتو الذاتية، األمر الذي أ

التصميـ الجيد لممدونة التعميمية مف الناحية الفنية والتربوية، والتنوع في استخداـ الوسائط  -
المتعددة، ووجود محرؾ البحث في صفحة المدونة نفسيا، أدي إلى استمرار الدافع لتعمـ 

 محتوى المدونة لدى التالميذ مجموعة البحث. 
وجود دليؿ الستخداـ المدونة مما سيؿ عمى المعمميف والتالميذ استخداـ المدونة وزاد مف  -

 دافعية التالميذ نحو التعمـ ورفع ثقة التمميذ في نفسو. 
         (، دراسة 9..0زينب ومحمد )وتتفؽ نتائج البحث الحالي مع نتائج دراسة 

(، ودراسة 2008) Duda & Garrett(، ودراسة 0.00(، ودراسة أحمد ).0.0المدىوني )
Sim & Hew (2008.) 

في التحصيل المعرفي واألداء   Blackeثانًيا: حساب مقدار الفاعمية وفق معادلة بميك
 المياري لمميارات الفنية:

لحساب نسبة الكسب المعدؿ، تـ حساب متوسط   Blackeاستخدمت الباحثة معادلة بميؾ
ونات التعميمية في االختبار التحصيمي  )الجوانب المعرفية( درجات التالميذ  قبؿ استخداـ المد

 وبطاقات المالحظة )الجوانب الميارية(.

 نسبة الكسب المعدؿ
 س -ص 

+ 
 س -ص 

 د س -د 

 حيث أن:
 )ص( متوسط درجات التالميذ في االختبار البعدي
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 )س( متوسط درجات التالميذ في االختبار القبمي
 تبار)د( النياية العظمى لالخ

 (9جدول )
 نسبة الكسب المعدل لدرجات التالميذ في االختبار

 مستوى الداللة نسبة الكسب المعدؿ د ص س
 دالة 0.50 05 03.55 3.77

( أف نسبة الكسب المعدؿ أكبر مف القيمة التي حددىا بميؾ وىي 9يتضح مف جدوؿ )      
عد االنتياء مف استخداـ المدونات، ( مما يدؿ عمى ارتفاع مستوى التحصيؿ لدى التالميذ ب0.0)

ويدؿ كذلؾ عمى فاعمية المدونات التعميمية االلكترونية في تنمية الجوانب المعرفية لدى تالميذ 
 المرحمة اإلعدادية.

 (10جدول )
 نسبة الكسب المعدل لدرجات التالميذ في الميارات الفنية

 مستوى الداللة نسبة الكسب المعدؿ د ص س الميارة ـ
 دالة .0.4 9 7.07 0.50 يارات التصميـ الفنيم 0
 دالة 0.39 00 ...9 0.09 ميارات االشغاؿ الفنية 0

لقيمة التي حددىا بميؾ وىي ( أف نسبة الكسب المعدؿ أكبر مف ا.0)يتضح مف جدوؿ      
خداـ مما يدؿ عمى ارتفاع مستوى األداء لمميارات الفنية لدى التالميذ بعد االنتياء مف است (0.0)

المدونة، ويدؿ كذلؾ عمى فاعمية المدونات التعميمية في تنمية األداء المياري لدى تالميذ المرحمة 
 اإلعدادية.

 ثالثًا: قياس حجم األثر لممدونة في تنمية الجوانب المعرفية واألداء المياري لمميارات الفنية:
ف استخداـ المدونات استخدمت الباحثة معادلة مربع إيتا بتحديد حجـ األثر الناتج م

 التعميمية في تنمية األداء المياري. 

η)مربع إيتا 
2 ) = 

 0ت

 + درجة الحرية  0ت
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 (11جدول )
 حجم أثر البرنامج في تنمية الجوانب المعرفية واألداء المياري لمميارات الفنية

η)( أف قيـ مربع إيتا 00يتضح مف جدوؿ )
في االختبار ( 97..( بمغت ) 2

التحصيمي لقياس الجانب المعرفي لمتالميذ، مما يدؿ عمى أف لمبرنامج أثر كبير في تنمية 
η)رفية لمميارات الفنية، واف قيـ مربع إيتا الجوانب المع

( عند حساب حجـ أثر 96..) ( بمغت 2
استخداـ المدونات التعميمية في تنمية الجانب األدائي لمميارات الفنية، ويتضح فاعمية المدونات 

 التعميمية في تنمية الميارات الفنية لدى التالميذ مجموعة البحث.
 تفسير النتائج:-2

 البحث في االتي:تتمخص نتائج 
( بيف متوسطي درجات مجموعة البحث في 0...يوجد فرؽ داؿ إحصائيا عند مستوى )-0

التطبيقيف القبمي والبعدي لالختبار التحصيمي الخاص بالجوانب المعرفية لمميارات الفنية 
 لصالح التطبيؽ البعدي.

ة البحث في ( بيف متوسطي درجات مجموع0...يوجد فرؽ داؿ إحصائيا عند مستوى )-0
التطبيقيف القبمي والبعدي لبطاقة المالحظة الخاصة بالجانب األدائي لمميارات الفنية لصالح 

 التطبيؽ البعدي.
وترى الباحثة أف نتائج البحث الحالي يمكف تفسيرىا في ضوء العديد مف العوامؿ عمى 

 النحو التالي:
لمباشر والغير مباشر والتعميقات؛ توظيؼ المدونات في البحث الحالي والذي وفر التواصؿ ا -

ساعد في مراعاة الفروؽ الفردية بيف التالميذ عينة البحث، كما اتاح لمتالميذ التعمـ حسب 
 سرعتيـ الخاصة.

جاذبية استخداـ المدونات التعميمية والخدمات المقدمة مف خالليا والتي تـ توظيفيا في تعمـ  -
نة البحث بدراسة المحتوى التعميمي واستيعابو بشكؿ التالميذ؛ ساعد عمى اىتماـ التالميذ عي

 جيد بعكس الطرؽ التقميدية التي تعتمد عمى األسموب المفظي بيف المتعمـ والمعمـ.
المرونة في التعمـ مف خالؿ المدونات التعميمية االلكترونية حيث مكف التمميذ مف التعمـ في  -

 معمومات.أي وقت ومف أي مكاف وساعد في سيولة استرجاع ال
 تنوع األنشطة المتاحة في المدونة التعميمية ساعد في تنمية الميارات الفنية. -

 حجـ األثر ( η2مربع إيتا ) الميارات ـ
 مرتفع 97.. االختبار التحصيمي 0
 مرتفع .9.. ارات التصميـ الفنيمي 0
 مرتفع 94.. ميارات االشغاؿ الفنية 3
 مرتفع 96.. الميارات الفنية 7
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طبيعة التدريس باستخداـ المدونة التعميمية والذي يعتمد عمى إعادة تنظيـ المحتوي بطريقة  -
 شيقة يسر تنمية الميارات الفنية، وجعميا أكثر ثباًتا في ذاكرة التالميذ. 

واجية تفاعؿ بيف التالميذ بعضيـ البعض وبيف التالميذ والمعمميف عبر نشر وفرت المدونة  -
التعميقات واالعماؿ؛ االمر الذي اعطى اثًرا معرفًيا أكبر مما تعطيو الكممات المطبوعة أو 

 المغة المفظية التي يستخدميا المعمـ في الفصؿ.
ب البنية المعرفية لدييـ والمشاركة الترتيب المنطقي لمحتويات المدونة ساعد التالميذ عمى ترتي -

 الفعالة في بناء معارفيـ الخاصة.
التعمـ الذاتي المتاح عبر المدونة التعميمية ساعد اف يكوف التمميذ مسئواًل عف تعممو مما زاد  -

 مف الحصيمة المعرفية لدى واالدائية التالميذ.
ستخداميا ميارات تقنية معقدة، كما سيولة استخداـ المدونة مف قبؿ التالميذ، حيث ال يتطمب ا -

أف وجود دليؿ االستخداـ بصورة إلكترونية داخؿ المدونة وأخري ورقية، سيؿ التعامؿ مع 
مكونات المدونة بشكؿ كبير، وىذا أدي إلى استمرار الدافعية لمتعمـ، فضاًل عف دوره في إزالة 

 .الخوؼ والقمؽ مف استخداـ المدونة
ية المستخدمة، والتي تتمثؿ في تقديـ المعمومات بطريقة جذابة ومثيرة، طبيعة المدونة التعميم -

وتوافر اإلرشادات والتوجييات المعينة عمى االنجاز، عالوة عمى فرص المشاركة النشطة في 
موضوعات التعمـ مف جانب المتعمميف، ساعد التالميذ عمى تحميؿ المعمومات وانتاج اعماؿ 

 .ية التحصيؿ المعرفي لدى التالميذ عينة البحثفنية جديدة، مما أسيـ في تنم
ما تضمنتو المدونة التعميمية مف وسائؿ تعميمية ووسائط متعددة مثؿ الصور، واألشكاؿ،  -

واألصوات، ومقاطع الفيديو، وتأثيرات األلواف، واإلبحار داخؿ المدونة وغيرىا مف وسائؿ 
ثارة الدافعية لدى التالميذ، مما س اىـ في تشجيع التالميذ عمى التعمـ الفعاؿ جذب االنتباه وا 

 لمحتوى المدونة، ومف ثـ تنمية التحصيؿ لدي التالميذ عينة البحث.
أتاح استخداـ المدونات التعميمية الفرصة لمتالميذ ممارسة التعمـ بأنفسيـ، األمر الذي أدى إلى  -

الكثير منيا وتحديد  إثارة حماسيـ لمتعرؼ عمى مصادر المعمومات المتعددة، واالطالع عمى
 .المعمومات بيا وجمعيا وتسجيميا وتنظيميا

أتاح التعمـ باستخداـ المدونات التعميمية الفرصة لمتالميذ لممارسة التعمـ كاًل حسب قدرتو  -
 وسرعتو الذاتية، األمر الذي أدى إلى شعور التالميذ بالراحة أثناء التعمـ. 

الناحية الفنية والتربوية، والتنوع في استخداـ الوسائط  التصميـ الجيد لممدونة التعميمية مف -
المتعددة، ووجود محرؾ البحث في صفحة المدونة نفسيا، أدي إلى استمرار الدافع لتعمـ 

 محتوى المدونة لدى التالميذ مجموعة البحث. 
مف وجود دليؿ الستخداـ المدونة مما سيؿ عمى المعمميف والتالميذ استخداـ المدونة وزاد  -

 دافعية التالميذ نحو التعمـ ورفع ثقة التمميذ في نفسو. 
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              (، 9..0زينب ومحمد )وتتفؽ نتائج البحث الحالي مع نتائج دراسة 
               (، 0.00دراسة أحمد )(، و .0.0(، دراسة المدىوني )0.03ودراسة جمعة )

 Sim & Hew (2008.)(، ودراسة 2008) Duda & Garrettودراسة 
 توصيات البحث:-3

 في ضوء ما أسفر عنو البحث الحالي مف نتائج يمكف تقديـ التوصيات التالية:
 بالنسبة لوزارة التربية والتعميم:-أواًل 
 االعتماد عمى المدونات التعميمية كأدوات لمتعمـ والتعميـ. -
اسية في ظؿ استخداـ ضرورة دمج استخداـ المدونات التعميمية االلكترونية في المناىج الدر  -

 التعمـ الخميط.
مراجعة مناىج التربية الفنية وتضميف استخداـ المدونات في تنمية ميارات التربية الفنية بكافة  -

 المراحؿ الدراسية.
 تدريب المعمميف والتالميذ عمى استخداـ المدونات كمنصة تعميمية. -
 ختمفة في المواد الدراسية.استخداـ المدونات التعميمية في تنمية الميارات الم -

  بالنسبة لممعمم:-ثانًيا
تاحة األنشطة والمحتوى لمتالميذ. -  استخداـ المدونات التعميمية االلكترونية في التواصؿ وا 
 نشر الوعي بيف التالميذ بضرورة استخداـ المدونات التعميمية االلكترونية. -
 اد المختمفة.تفعيؿ استخداـ المدونات التعميمية في تدريس المو  -
 استخداـ المدونات التعميمية كوسيمة لنشر اعماؿ ولوحات التالميذ تشجيًعا ليـ.  -
 بحوث مقترحة:-4
 فاعمية المدونات التعميمية في تنمية المفاىيـ الفنية. -
 فاعمية المدونات التعميمية في تنمية عمميات العمـ لدى تالميذ المرحمة الثانوية. -
 التعميمية في تنمية ميارات مكافحة التنمر االلكتروني. فاعمية المدونات  -
 فاعمية التعمـ التشاركي عبر المدونات التعميمية في تنمية ميارات المواطنة الرقمية. -
 فاعمية المدونات التعميمية في تنمية ميارات الكتابة اإلبداعية. -
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 المراجع : 
طمحات التربوية المعرفة في المناىج . معجم مص(3..0أحمد حسيف المقاني، وعمي الجمؿ. )

 . القاىرة. عالـ الكتب.3. طوطرق التدريس
. القاىرة. دار تصميم المطبوعات اإلعالمية مطبوعات العالقات العامة(. 4..0أشرؼ صالح. )

 النيضة العربية.
رسالة في التعميـ والتعمـ.  ..0(. استخداـ تقنيات ويب 9..0أفناف بنت صالح المحيسف. )

 . كمية الدراسات اإلسالمية. جامعة طيبة.ستيرماج
(. فاعمية استخداـ برنامج كمبيوتر في تنمية بعض الميارات 3..0أيمف أبو النضر محمد. )

األساسية الالزمة لتشغيؿ كاميرا الفيديو لدى طالبات تكنولوجيا التعميـ. 
 . معيد الدراسات التربوية. جامعة القاىرة.رسالة ماجستير

. دار الميسرة لمنشر والتوزيع. األردف. 0. طالجديد في الفن والتربية(. 0999. )جودي محمد
 عماف.
(. رؤى مستقبمية لدور الفف والتكنولوجيا في تنمية ميارات .0.0سرية عبد الرازؽ صدقي. )

لمتعميم  المؤتمر العممي الدولي الثامن .القرف الحادي والعشريف
. قيق التميز في العممية التعميميةنحو تح -دمج التقنيات -االلكتروني 

األمانة العامة لجامعة الدوؿ العربية. إدارة التربية والتعميـ والبحث 
 القاىرة. العممي.

(. فاعمية استخداـ مدونة تعميمية في زيادة تحصيؿ 0.00سموى فتحي محمود المصري. )
ه نحو طالب المرحمة اإلعدادية لممفاىيـ المجردة بمادة الكمبيوتر واالتجا

(. ص ص 4(، عدد )09. مصر: مجمد ). مجمة العموم التربويةالمادة
070- 008. 
 . كمية التربية. العريشالمعجم العصري في التربية(. 0.05سونيا ىانـ عمي قزامؿ. )

(. أثر تصميـ استراتيجية لمتعميـ اإللكتروني قائمة عمى 0.00عبد العزيز طمبة عبد الحميد. )
التعمـ النشط عبر الويب وميارات التنظيـ الذاتي  التوليؼ بيف أساليب

لمتعمـ عمى كؿ مف التحصيؿ واستراتيجيات التعمـ اإللكتروني المنظـ ذاتيًا 
. مجمة كمية التربية جامعة المنصورةوتنمية ميارات التفكير التأممي. 

 .59-43. ص ص 75العدد 
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مية بعض ميارات التعبير الفني (. فاعمية برنامج مقترح لتن...0عبير عبد الحميد سروة. )
رسالة لتالميذ الصؼ الثاني االعدادي في ضوء فف الخداع البصري. 

 . كمية التربية. جامعة أسيوط.ماجستير

. مجمة المعموماتية السعودية(. تحديات دمج التقنية في المنيج. 5..0عصاـ أحمد فريحات. )
. ص ص .0العدد مركز المصادر التربوية بوزارة التربية و التعميـ. 

83-99. 

(. برنامج مقترح لتنمية الميارات الفنية لدي طالب كمية التربية النوعية 0.00غادة الشريؼ. )
. كمية التربية الفنية. رسالة ماجستيرفي ضوء مفيومي التقميد والحرية. 

 جامعة اإلسكندرية.

. ى مرحمة المسنيننمو اإلنسان من مرحمة الجنين إل(. 0998آماؿ صادؽ وفؤاد أبو حطب. )
 الطبعة الرابعة. مكتبة االنجمو المصرية. القاىرة.

(. فاعمية اسػتخداـ المػدونات التعميمية فػي تنميػة .0.0فوزية محمد عبد اهلل المػدىوني. )
رسالة التحصيؿ الدراسػي واالتجػاه نحوىا لدى طالبات جامعة القصيـ. 

 سعودية.. جامعة القصيـ، المممكة العربية الدكتوراه
(. برنامج مقترح لتطوير مقرر ورشة الفف لطالب الفرقة الخامسة .0.0مادليف أنور رياض. )

أشغاؿ فنية بكمية التربية الفنية في ضوء التطور المؤسسي لمتعميـ العالي. 
الدولي الثاني(. االتجاىات الحديثة  –المؤتمر السنوي )العربي الخامس 

ديمي في مؤسسات التعميم العالي في تطوير األداء المؤسسي واألكا
 . جامعة الدوؿ العربية.النوعي في مصر والعالم العربي

. دار الميسرة لمنشر والتوزيع. 0. طالجديد في الفن والتربية(. 0999محمد جودي أحمد. )
 األردف. عماف .

ترنت (. فاعمية برنامج قائـ عمى تقنيات الجيؿ الثاني لإلن0.04محمود عاشور ميدي عاشور. )
رسالة ( في تنمية الميارات المغوية لدارسي المغات األفريقية. ..0)ويب 

 . معيد ماجستير

 . دار الكتب. القاىرة.التصميم كما يجب ان يكون(. 5..0ياسر محمد سييؿ. )



 رانيا محفوظ أحمد محمود / أ                                    
 أ.د/ عمي سيد محمد عبد الجميل     فاعمية المدونات التعميمية اإللكترونية 

 أ.د/ عبير سروة عبد الحميد   
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