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 المستخمص 
ىدؼ البحث إلى تنمية اتجاه طالبات المرحمة الثانكية نحك المتحؼ الكطني االفتراضي 

في مقرر التربية الفنية. كاعتمد البحث عمى المنيج لمفف التشكيمي كتحسيف انتاجيف الفني 
التجريبي باستخداـ المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية، كاشتمؿ تصميـ البحث عمى متغير كاحد 
مستقؿ كىك المتحؼ الكطني االفتراضي لمفف التشكيمي. كمتغيريف تابعييف كىما اتجاه طالبات 

لتربية الفنية. كتـ قياسيما بعديان عف طريؽ استبانة المرحمة الثانكية كانتاجيف الفني في مقرر ا
التجاه الطالبات نحك المتحؼ الكطني االفتراضي لمفف التشكيمي، كلقياس االنتاج الفني تـ 

( طالبة مف الثانكية الحادية 66استخداـ بطاقة تقييـ لممنتج الفني. كاشتممت عينة البحث )
تـ تحميؿ البيانات إحصائيان باستخداـ  ة جده.كالستكف كالثانكية الخامسة كالستكف بمدين

المتكسطات الحسابية كالتكرارات كاختبار "ت" لمعينات المستقمة كدراسة ارتباط سبيرماف بيف 
كجاءت نتائج البحث دالة عمى كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف  .المتغيريف التابعييف

لفني لصالح المجمكعة التجريبية، ككجكد المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية في مستكل االنتاج ا
اتجاىات إيجابية نحك المتحؼ الكطني االفتراضي لمفف التشكيمي، كقد أكصى البحث بضركرة 
نشر الكعي المتحفي عند المتعمميف كتشجيعيـ كذلؾ عمى بناء المتاحؼ االفتراضية   المتكافقة 

 مع اىتماماتيـ البحثية كالدراسية.
 تكنكلكجيا التعميـ، المتاحؼ االفتراضية، الفف التشكيمي، االتجاىات. الكممات المفتاحية:
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abstract 
This research aimed to develop the attitude of high school female 

students towards the National Virtual Museum of Fine Art and to 
improve their artworks in the Art Education course. The research relied 
on the experimental method using the control and experimental groups. 
The research’s design included one independent variable which was the 
Fine Art National Virtual Museum, and two dependent variables which 
were high school female students’ attitude and their artwork in the art 
education course. The two dependents variables were measured by 
questionnaire of the students' attitude towards the Fine Art National 
Virtual Museum, and an evaluation card was used to measure the 
students’ artwork. The sample of the research included (66) students 
from the sixty-first and sixty-fifth female high schools in Jeddah. The 
data was statistically analysed by using the means and frequencies, “T” 
test for the independent samples and Spearman correlation coefficient 
between the dependent variables.  
The results indicated the presence of statistically significant differences 
between the experimental and control groups in the level of students’ 
artwork in favour of the experimental group, and the presence of 
positive attitude towards the Fine Art National Virtual Museum. Finally, 
the research recommended to encourage the students to visit and build 
virtual museums compatible with their study interests. 
Key words: educational technology, virtual museums, Fine arts, 
attitude. 
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 المقدمة
يشيد عالمنا تغيرات سريعة التتابع كتحكالت عالمية كبرل، ما أدل إلى مكاجية تحديات 
تعميمية تختص بحاجة نظاـ التعميـ إلى فرص أكسع. كشيدت العقكد األخيرة تزايد اىتماـ الدكؿ 

       ة، المتقدمة كالنامية بثركاتيا البشرية في كؿ مجاالت الحياة كبخاصة الفنكف كالتربية الفني
نتيجة لمتطكر في العمـك التربكية كالنفسية كاالجتماعية في مختمؼ المياديف. مما أتاح الفرص 
          لتزايد اإلفادة مف تكظيؼ المستحدثات التكنكلكجية في تحسيف كتحديث ميداف التربية الفنية

ائز التطكر في (. كتعد دراسة الفنكف الجميمة كالتطبيقية اآلف مف أىـ رك5102)السيد، 
كال يمكف اغفاؿ اىميتيا مستقبال مف أجؿ عالـ يتسـ بمظاىر  المجتمعات الحديثة كالمعاصرة،

الجماؿ كاإلبداع كالرقي، كالسيما أف عممية التصميـ الفني شممت سائر مجاالت الحياة 
ا التفكير االجتماعية كاالقتصادية كاإلعالمية كالتكنكلكجية كالتعميمية. كمف أجؿ ىذا كجب عمين

في تطكير طرائؽ تدريس الفنكف كتحريرىا كلك جزئيان مف طرائقيا التقميدية إلى مستكيات أرقى 
عف طريؽ التعمـ اإللكتركني دكف االستغناء تماما عف دكر الخبرات الشخصية كالتجارب البشرية 

 (.5106المباشرة مف أجؿ تطكير الميارات اإلبداعية لممتعمـ )مدني، 

إعداد بيئة التعمـ مف أىـ األساسيات التي البد مف تكافرىا لدل الشعكب المعاصرة يعتبر      
بيدؼ تحسيف عممية التعميـ، لما في ذلؾ مف أىمية بالغة في تطكير كتنمية المينية لدل 
كساب المتعمميف الميارات الالزمة سكاء عف طريؽ أنشطة مباشرة أك  المعمميف مف جية كا 

ي. كقد شيد التطكر العممي كالتكنكلكجي كاالنفجار المعرفي ظيكر العديد باستخداـ التعمـ الذات
مف المستحدثات التكنكلكجية الحديثة المؤثرة عمى الساحة التعميمية، كظيكر شبكة اإلنترنت التي 
عادة  فرضت كاقعان جديدان عمى المفاىيـ التربكية كأضافت أبعاد جديدة لتطكير العممية التعميمية كا 

كتشكيميا. مما أدل إلى ظيكر التعميـ عبر الشبكات كالذم يعتمد بشكؿ أساسي عمى تنظيميا 
كالتي تعتبر مصدران أساسيان لمدعـ المعرفي  الشبكة كما تكفره مف مصادر المعمكمات اإللكتركنية،

 (.5102كالمعمكماتي كاإلثرائي لممتعمـ في ىذه البيئات )العييد ك الشايع، 
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كمستحدث تكنكلكجي تربكم كنمكذج لمتعمـ اإللكتركني استطاعت إف المتاحؼ االفتراضية 
أف تككف عالقة بيف المتعمـ كالمتحؼ، كذلؾ لدكرىا في رفع دكافع التعمـ كالفضكؿ كاالستكشاؼ 
قد ال يستطيع أف يقـك بيا المتحؼ الكاقعي. كلكف مف خالؿ المتحؼ االفتراضي يستطيع أف 

لمتحؼ عف طرؽ المعب معيا كالبحث فييا، كما أف ُيكّكف الطالب عالقة بيف معركضات ا
المتحؼ االفتراضي يقدـ لممتعمـ جميع المتطمبات المعمكماتية الالـز اكتسابيا بالصكرة مف خالؿ 
التفاعؿ معيا بشكؿ مباشر عبر الحاسب اآللي باستخداـ تقنيات متنكعة ثنائية أك ثالثية أبعاد 

( المتاحؼ االفتراضية   Horwitz, 2007يتز )كتعتبر ىكر  (.Katz, 2015عمى حد سكاء )
كأحد أىـ المستحدثات التكنكلكجية، كالتي تسمح لممعمميف تكظيفيا تكظيفا فعاالن في مكاقؼ 
التعميـ حيث ترتبط معركضاتيا اإللكتركنية بالمقررات الدراسية، كبالتالي تكفر المتاحؼ 

بالتفاعمية دكف اعتبارات زمنية أك مكانية.  االفتراضية لممتعمميف بيئة تعميمية إلكتركنية تمتاز
فيمكف أف تككف المتاحؼ االفتراضية صيغة لبناء نظاـ تعمـ إلكتركني يحسف المحتكل كيجعمو 
أكثر مركنة كقابمية لمتشارؾ عبر النظـ المتنكعة. كلعؿ األىمية الكبرل مف االىتماـ بمكضكع 

غنية كفعالة تعطي الحرية لممعمـ كالمتعمـ المتحؼ االفتراضي ككنو يحتكم عمى بيئة تعميمية 
لتحسيف جكدة مخرجات التعمـ، حيث يتفاعؿ المتعمـ مع المكضكع التعميمي بشكؿ مباشر فيؤثر 
في شخصيتو كقدرتو عمى اكتساب التعمـ كممارستو، كذلؾ مف خالؿ التعايش مع الخبرات 

 .(5102)أحمد،  فنيالكاقعية المباشرة المممكسة كالمؤثرة عمى أصالة اإلنتاج ال
 مشكمة البحث

يشيد الفف التشكيمي حكؿ العالـ تنامي سريع في إبراز حضارات الشعكب، كىذا ما جعمو 
، حيث أقامت -حككمة المممكة العربية السعكدية-يحظى باىتماـ كبير مف حككمتنا الرشيدة 

ية الكطنية كأحد الدكلة الكثير مف المعارض كالمؤتمرات الفنية التي سعت إلى تعزيز الشخص
. كلما لمفف التشكيمي مف دكر كأثر بارز عمى صقؿ شخصية الطالب 5101برامج رؤية 

كالطالبات في المممكة فقد حظيت مقررات التربية الفنية عمى اىتماـ بالغ مف المشرفيف 
              كالمسؤكليف في كزارة التعميـ، كذلؾ مف خالؿ التطكير المستمر ليذه المقررات

(. كعمى الرغـ مف تطكير مقررات التربية الفنية إال أف نجػاح العممية التعمػيمة 5106الركيمي، )
مرتبط إلى حػد كبػير بنجػاح طريقة التعميـ ذاتيا. حيث إف الطريقة الناجحة تستطيع معالجة كثير 

قميدية مف المشكالت التعميمية. كىذا يكضح أىمية إعادة النظر في تطكير طرائؽ التدريس الت
لمقرر التربية الفنية، كالتي تسببت في نفكر كتممؿ الطالب كىركبو مف تكميفات المادة كانعداـ 
          اتجاىات ق كدافعيتو، إضافة إلى أف ضعؼ تكفر المصادر التعميمية الغنية القادرة عمى 

ثراء حصيمتو الفنية جعمت الطالب يقؼ في حيرة مف أمره تجاه ىذه المادة  جذب الطالب كا 
 )المرجع نفسو(. 
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( إلى انخفاض مستكل ميارات اإلنتاج الفني لدل طالب 5106كأشارت دراسة العمرك )
كمية التربية بجامعة حائؿ، كذلؾ بسبب غياب قدرة الطالب عمى إدراؾ العالقات الجمالية التي 

ظيفيا فنيا، ترتكز عمييا العمميات الفنية. كضػعؼ قدرتيـ عػمى تحميػؿ العناصر الفنية كتك 
( أف اعتماد الطرؽ التقميدية في مقررات التربية الفنية عمى 5102كأضافت كذلؾ دراسة الشاعر )

ضعاؼ جكدة اإلنتاج  الرغـ مف كجكد البدائؿ التقنية يؤدم إلى تبديد الكثير مف الكقت كالجيد كا 
كالتغَيير كالتنكيع.  الفني لمطالب، كذلؾ لعدـ امتالؾ الطالب مساحة كَبيرة لممشاىدة كالممارسة

كقد تـ إجراء استطالع لمرأم مف خالؿ مقابالت شخصية غير مقننة لمعممات التربية الفنية عف 
استراتيجيات تدريس الفف التشكيمي كاتجاىات الطالبات كانتاجيف. حيث عبَّركا عف معاناتيف في 

قتان طكيالن في جمع تقديـ دركس تفاعمية لمطالبات، كأف ىذا يكمؼ المعممة مشقة كبيرة كك 
عداد دركس تعميمية تالئـ مادة التربية الفنية بشكؿ عاـ  المقتنيات المناسبة كالمتنكعة لمعرض كا 

 كمكضكع التربية الفنية التشكيمية بشكؿ خاص.

ككاف لتكجيات كرؤية المممكة العربية السعكدية نحك دعـ التعميـ كالثقافة مف متاحؼ 
صر كتطكيره كدعمو بالتقنيات الحديثة، كالحث عمى تكثيؽ النتاج كفنكف لبناء مجتمع حديث كمعا

الحضارم مف أعماؿ الفف التشكيمي كغيرىا أبرز األثر عمى تشكيؿ فكرة البحث لمعمؿ عمى 
أرشفة كتصنيؼ النتاج الفني التشكيمي السعكدم مستخدمان أحدث التقنيات، حيث سيسعى ىذا 

المتحفي لمفف التشكيمي السعكدم عمى الشبكة  جدالبحث إلظيار الفف كسد ثغرة عدـ التكا
(. كعمى الرغـ مف التقدـ التكنكلكجي في 5106العنكبكتية كىذا ما أشارت إليو دراسة الركيمي )

مجاؿ التعميـ كالتعمـ لـ يجد المتعممكف ما يناسبيـ مف محتكل فني تشكيمي منظـ، حيث إف فقداف 
برز أىمية المتاحؼ التفاعؿ اإليجابي مع الفف التشكيمي يُ  البيئة المحببة لممتعمـ كعدـ تمكنيـ مف

 .(.Kampouropoulou et al 2015مف خالؿ تناكليا لمستحدثات تقنية متقدمة ) االفتراضية
( التي انطمقت مف ككنيا دراسة تقييمية ىدفت لتقييـ دكر 5102كما جاء في دراسة أحمد )

لتالميذ حكار الثقافات، كأكصت الدراسة بضركرة المتحؼ االفتراضي في تدريس التربية الفنية 
 العمؿ عمى تضميف استخداـ المتاحؼ االفتراضية في المساقات التعميمية المختمفة.

 أسئمة البحث
ما أثر المتحؼ الكطني االفتراضي لمفف التشكيمي عمى اتجاىات طالبات  السؤال الرئيسي:

 رر التربية الفنية؟المرحمة الثانكية نحك كعمى إنتاجيف الفني في مق
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 وينبثق من السؤال الرئيس العديد من األسئمة الفرعية التالية:
 ما الصكرة المقترحة لممتحؼ الكطني االفتراضي لمفف التشكيمي؟ .0
ما أثر المتحؼ الكطني االفتراضي لمفف التشكيمي عمى اتجاىات طالبات المرحمة الثانكية في  .5

 مقرر التربية الفنية؟
لكطني االفتراضي لمفف التشكيمي عمى تحسيف اإلنتاج الفني لطالبات ما أثر المتحؼ ا .0

 المرحمة الثانكية في مقرر التربية الفنية؟
ىؿ تكجد عالقة ارتباطية بيف اتجاىات طالبات المرحمة الثانكية نحك المتحؼ الكطني  .4

 االفتراضي لمفف التشكيمي كمستكل اإلنتاج الفني؟
 فرضيات البحث

 من صحة الفروض التالية: حاول البحث التحقق
( بيف متكسطي درجات طالبات α ≤ 0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) .0

 المجمكعتيف التجريبية كالضابطة عمى مقياس اإلنتاج الفني لصالح المجمكعة التجريبية.
تكجد عالقة ارتباطية مكجبة بيف اتجاه الطالبات نحك المتحؼ الكطني االفتراضي لمفف  .5

 لتشكيمي كمستكل إنتاجيف الفني.ا
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 . الفن التشكيمي1
يرتبط معنى الفف بالميارة خاصةن الميارة الحرفية كالمينية، كترجع أصكؿ ىذه الكممة 

حيث حمت محميا كممة الفف في التداكؿ المغكم في منتصؼ القرف الثامف  artsلجذكرىا الالتينية 
كعمى الرغـ مف الجداؿ المحتدـ عمى معنى الفف خالؿ القرف األخير   .(Smith, 2016عشر)

كالذم تشعب حتى صار االتفاؽ عمى معنى كاحدان أمران صعبان، كاف التعريؼ التطبيقي األكاديمي 
المعتمد عمى الميارة الحرفية كاإلنتاج ىكا الفيصؿ في صياغة التعريؼ الرسمي لمفف )تاجكرم 

عادة صياغتو بطريقة (. 5102كركحكم،  يعرؼ الفف التشكيمي بأنو "التفاعؿ مع الكاقع كا 
، فالفناف التشكيمي قادر عمى إعادة -أم تشكيؿ البيئة الكاقعية تشكيالن جديدان  -معاصره كجديدة 

الصياغة كاإلنتاج الفني لألشكاؿ مف حكلو، كيظير انعكاس شخصيتو كمبادئو كقيمو في 
لمخركج بتككينات تشكيمية كعمؿ إبداعي جديد، حيث إف لكؿ فناف  استخدامو لأللكاف كالخامات
 (.2، ص5104طريقتو كنيجو" )الحبمي، 
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يمتمؾ الفناف التشكيمي مشاعر كأحاسيس تجاه الثقافة المحيطة بو، حيث يعمؿ عمى 
ترجمتيا ألعماؿ مرئية تنسجـ مع عصره ، كقد يستمد أفكاره مف طرائؽ قديمة لكنو يعيد تشكيميا 

تقديميا فتصير مكاكبة لمزماف الذم يعيش فيو، إذف الفف التشكيمي ىك جميع ما يمارسو الفناف ك 
مف تسخيره لألدكات حتى يعبر عف رؤيتو كرسالتو كأفكاره ، كذلؾ مف خالؿ تجميعو لمخامات 
كالعناصر فيتمكف مف تكصيؿ ما يريده في إطار جمالي يجذب الذكؽ العاـ تجاه إنتاجو الفني، 

فظ الفف التشكيمي باألىمية التاريخية كالفكرية التي تفيض بغزارة كاستمرارية ، تجعؿ الفف فيحت
            قادر عمى تزكيد الثقافات المتعددة بالطاقات المتجددة التي تمزمو لصناعتيا كتطكيرىا 

 (Plastic(. مصطمح الفنكف التشكيمية مشتؽ مف المصطمح اإلغريقي )5102)البادم كجافر، 
( Plastikosكمعناه التحكؿ باليد، كتعكد األصكؿ األكلى لكممة تشكيؿ إلى المصطمح اإلغريقي )

             كالتي يقصد بيا التمميس كالتطكيع، كىي تشمؿ الفنكف التي تعنى بالشكؿ كاألشكاؿ
(2019، Roberts.) 

 العناصر األساسية في الفن التشكيمي
تعبير عف أسمكبو الفني يقـك باستخداـ أدكات تميز حتى يتمكف الفناف التشكيمي مف ال

إنجازه كعممو الفني، كالمكف كالخط ككذلؾ الشكؿ كالتككيف كالقكاـ كاتجاىات الظؿ كالنكر 
كيمكف ليذه  كالمنظكر،  باإلضافة إلى الكتمة كالفراغ كالتكازف مف حيث المقاسات كالنسب 

  (:5100األكلية التالية )الخريسات،  األدكات تشكيؿ مككنات كعناصر الفف التشكيمي 
مناقشتو   كىك خالصة كلب كؿ ما يريد الفناف عرضو كتقديمة أك حتى  الموضوع الفني:

اإلنشاء: التكازف أك التماثؿ أك العشكائية في تنظيـ كترتيب عناصر إخراج   كدراستو فنيان.
إضفاء الخدعة في صياغة بعض  التمكيو:  فيما بينيا. المكضكع الفني العاـ كضبط نظـ التفاعؿ 

تتطمب تداخؿ أشكاؿ أك تالعب بالظالؿ كالنكر أك حتى في  جكانب المكضكع، السيما تمؾ التي 
عمى رسكمات ثنائية  إضافة إلى المنظكر اليندسي إلنشاء أشكاؿ ثالثية أبعاد  التقعر كالتحدب، 

كقكتيا   ط سائد كحركات الخطكطالتعبير: في العمؿ الفني يكظؼ الفناف تعبيرات تشكؿ نم  بعد.
أك سرعتيا، كذلؾ طبقات األلكاف كتفاعالتيا كقكاميا كاسقاطات درجات االضاءة كالظالؿ، 

مممس الفرشاة كاألثر الذم تتركو مف ضرباتيا كمدل امتصاص السطح لأللكاف  باإلضافة إلى 
لمظير الكاقعي ليا كتحكيرىا التجريد: تكظيؼ المالمح الشكمية الدنيا لمعناصر كاختزاؿ ا  كمممسو.

األسمكب: الطريقة كالييئة التي يرتب فييا الفناف العناصر التشكيمية، بحيث   إلى ىياكميا األكلية.
تتكامؿ كتتحد بعضيا مع بعض، كقد يتبع الفناف أسمكبو الشخصي أك يتبع مدرسة فنية أك فناف 

 آخر أك حتى يمزج بيف األساليب المنكعة.
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 DBAE) Discipline-Based Artلفنونظرية تعمم ا الفني  اإلنتاج

Education . ) 
تعمـ الفف بمناىج الفنكف التشكيمية كتطكيرىا كبنائيا، كقد نشأت ىذه النظرية  تيتـ نظرية

. (Hamblen, 2015) في بداية الستينات في جامعة كالية بنسمفانيا في أكائؿ الثمانينيات 
ئيسية ترتبط بعالقات تكاممية كثيقة بعضيا ببعض كىي: كيرتكز محتكاىا عمى أربع مجاالت ر 

تاريخ الفف، النقد الفني، عمـ الجماؿ، كاإلنتاج الفني. كلكؿ مجاؿ مدخؿ أساسي لفيـ فمسفة ىذه 
 (:5104)العامرم  0النظرية يعكس الفنكف الكبرل المككنة لمنمكذج المكضح في الشكؿ 

 
 
 
 

 .(2014 (2014، ري: مداخل نظرية تعمم الفن )العام1شكل 
اإلنتاج الفني يعتبر أحد الدعائـ الرئيسية في نظرية تعمـ الفف التشكيمي، حيث إنو الميداف       

الذم يمارس فيو المتعمـ كافة عمميات التفكير كالتأمؿ كالحكـ كالبرىنة كاإلحساس كاإلدراؾ، 
لمتعمـ اإلنتاج الفني بمعزؿ مسخران كافة األدكات ليعبر عف أسمكبو الفني، فال يمكف أف يدرس ا

عف المجاالت الثالثة األخرل، ألف اكتساب الميارات يتـ مف خالؿ تحميؿ أعماؿ الفنانيف كفيـ 
بناء تككيف أعماليـ كالحكـ عمى أثر اختيارىـ لخامات بعينيا عف غيرىا )المرجع نفسو(. كفي 

 ية. كقد الحظت دراسة أكركف ىذا البحث سيتـ تطبيؽ عنصر اإلنتاج الفني في المرحمة التجريب
(Akron, 2016) الكصفية أف تعمـ الفف في المدارس المتكسطة في كالية أكىايك بالكاليات

المتحدة األمريكية يجعؿ المعمميف يعانكف مف كقت صعب في مناقشة أنشطة تقدير الفف، كلكف 
لعمؿ مع الكسائط ينتقمكف مسرعيف إلى مزيد مف أنشطة الكسائط، كذلؾ ألف طالبيـ يفضمكف ا

أكثر مف النقاش في مكضكعات تاريخ الفف أك الحديث عف أعماليـ أك أعماؿ اآلخريف، ككجيت 
الدراسة المعمميف إلى أىمية الحفاظ عمى خصائص نمك الطالب الفني ، كأف األنشطة 
المستخدمة لمكسائط  تقدـ لطالب المرحمة المتكسطة فرص عالية لمتعبير عف فرديتيـ كمنيا 

( فقد اىتمت Pigliautile, et al, 2018ستكشفكف اىتماماتيـ الخاصة. أما دراسة بيجميكتمي )ي
بتعمـ الفف كالتغيرات اإلدراكية كالمعرفية التي تحصؿ في الذىف مف خالؿ زيارة المتاحؼ 
كمشاىدة مقتنياتيا الفنية، كأكضحت ىذه الدراسة أف ىناؾ تحسينات حصمت في ميارات اإلدراؾ 

 نة الدراسة. عند عي
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 . المتاحف االفتراضية   2
التطكر اليائؿ الذم تشيده التكنمكجيا في عصرنا الحالي أدل إلى ثكرة في عالـ المتاحؼ،      

التي انتقمت بدكرىا مف المنظكر النمطي القائـ عمى الكاقعية المحسكسة إلى عالـ إلكتركني 
ثيالن إلكتركنيان ألنشطتيا كلمقتنياتيا افتراضي، حيث أصبح لمعديد مف المتاحؼ الكاقعية تم

              باستخداـ كافة أشكاؿ الكسائط المتعددة، كما تـ كذلؾ بناء العديد مف المتاحؼ
(. عرؼ كاسؿ 5102)الحمفاكم كزكي،  االفتراضية التي ليس ليا مف األساس كجكدان كاقعيان 

(Castel, 2004, p1 المتاحؼ االفتراضية انيا "مجمكعة ) منطقية مف الكائنات الرقمية
المترابطة التي تتألؼ مف كسائط متعددة، كالمتاحؼ االفتراضية ليس ليا مكاف أك حيز حقيقي، 
كالكائنات في المتاحؼ االفتراضية كالمعمكمات ذات العالقة يمكف أف يتـ نشرىا إلى العالـ كمو ". 

متكاجدة عمى صفحات مكاقع إف المتاحؼ االفتراضية تتفؽ في بعض الجكانب الميمة فيي 
اإلنترنت، كتضـ المعركضات ككذلؾ المقتنيات الرقمية االفتراضية التي أنشأت باستخداـ 
الكسائط المتعددة المختمفة، كيحدث داخؿ ىذه المتاحؼ تفاعؿ بيف الزكار مع بعضيـ البعض 

 (.5102مف جية كبيف الزكار كالمعركضات مف جية أخرل )المشكخي،

ىذا البحث بأف المتاحؼ االفتراضية ىي البيئات الرقمية المتاحة لمزائريف كيرل        
االفتراضييف بغية التعمـ أك الترفيو، سكاء كانت لبيئات متحفية حقيقية أك افتراضية، تـ فييا جمع 
كعرض المقتنيات كالمعركضات الرقمية التي ُبِنيت باستخداـ الكسائط المتعددة كالصكر الثنائية 

ع الفيديك أك األشكاؿ ثالثية األبعاد أك األصكات، كىي متاحة مف كؿ مكاف كفي أم أك مقاط
كقت كاف. تطكرت المتاحؼ االفتراضية مف خالؿ كسائؿ تقديميا عمى الكيب عبر ثالثة أجياؿ 

(Bentkowska-Kafel, et al., 2007 كىي: الجيؿ األكؿ: كاف عرض المقتنيات )
مرحمة عمى مكاقع تعمؿ بدكف الحاجة لالتصاؿ بشبكات كالمعركضات المتحفية في ىذه ال

اإلنترنت العالمية. الجيؿ الثاني: تـ استخداـ بعض الكسائط المتعددة لتقديـ المعركضات 
كالمقتنيات كالمعمكمات الخاصة بيا، كذلؾ عمى مكاقع تستمـز االتصاؿ باإلنترنت فيتمكف الزكار 

. الجيؿ الثالث: تـ إحداث تفاعؿ عالي في ىذه مف التفاعؿ مع المادة المتحفية المطركحة
المرحمة بيف الزكار كالمعركضات المتحفية الرقمية، كذلؾ مف خالؿ المنتديات كاشتراكات لمشراء 

 كالقكائـ البريدية.
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سيعتمد ىذا البحث عمى منيج الخمط بيف الجيؿ الثاني كالثالث لتصميـ متحؼ فني، بحيث      
اتو رقميان مستخدمان الكسائط المتعددة كطرؽ متنكعة لعرض البيانات سيقدـ ىذا المتحؼ معركض

الخاصة بيا صكتيان أك نصيان، كستككف الحاجة لالتصاؿ باإلنترنت قائمة ليصبح مف السيؿ 
تداكلو كتصفحو في مختبرات الحاسكب المدرسي أك حتى في المنزؿ أك في أم مكاف حاؿ تكفر 

 ترنت.جياز التصفح كاالتصاؿ بشبكة اإلن
 أىمية وأىداف المتاحف االفتراضية  

عالـ Styliani, et. al, 2009ستالياني كآخركف )      ( يرل المتاحؼ االفتراضية أنيا متعة كا 
حيث تسرد القصص كتبني الحجج كتيدؼ لمبيجة كالتعميـ في نكاحي كثيرة ، كتحكؿ ما ىك غير 

أف  (William, 2019)رل كيمياـ متاح أك غير مألكؼ إلى مألكؼ يمكف التكصؿ إليو. كي
المتاحؼ االفتراضية مميمة لإلبداع، كما تمعب المتاحؼ االفتراضية دكران فعاؿ في إتاحة الفرصة 
لذكم االحتياجات الخاصة في مشاركة التجربة المتحفية، فيي تزييؿ العقبات كتسيؿ ليـ 

ضية عبر الحاسب الكصكؿ لممعركضات بكؿ يسر مف خالؿ استخداميـ لمجكاالت االفترا
( أف 5105كاإلنترنت، كذلؾ يغنييـ عف الزيارة الكاقعية لممتاحؼ. ككما ذكرت دراسة حسف )

المتاحؼ االفتراضية تيدؼ إلى سرعة كصكؿ الزكار لممقتنيات كالمعمكمات المرتبطة بيا، 
مة كتعرض المكاد المتحفية في مكاقع عف بعد، كتقـك بإتاحة المقتنيات التي ال يمكف لمعا

الكصكؿ إلييا عمى أرض الكاقع، كتشجع الزكار لالىتماـ بشكؿ أكبر بالمقتنيات األصمية في 
( الخصائص التالية التي تتكفر في المتاحؼ 2009المتاحؼ الكاقعية. ذكرت إسماعيؿ )

االفتراضية: افتراضية الكياف: فالمتحؼ االفتراضي غير مكجكد عمى الكاقع، العالمية: إذ أف 
فتراضي ييتـ بجمع مقتنيات مف كافة أنحاء العالـ تشترؾ في طبيعتيا، الديناميكية: المتحؼ اال

بحيث أنيا تقدـ معركضاتيا بأساليب متنكعة تباعا لمقدرات العقمية كالفكرية لمزائريف، التفاعمية: 
ة حيث تتيح لمزائريف المشاركة الفعالة كالتفاعؿ الحر مع المعركضات كفقان الىتماماتيـ الشخصي

كقدراتيـ العقمية، التحديث: حيث يجب إجراء تحديثات مستمرة لممقتنيات المعركضة لما يكاكب 
التطكر السريع في مجريات األحداث كاالىتمامات حكؿ العالـ، استخداـ الكسائؿ الفائقة: كذلؾ 
ككف المتاحؼ االفتراضية معتمدة أساسا عمى استخداـ الكسائؿ التكنكلكجية الحديثة، كذلؾ 

 ستكجب تكظيؼ أمثؿ ألفضؿ الكسائؿ التقنية في عرض المحتكيات كالمقتنيات.ي
ذا تـ إسقاط ىذه الخصائص عمى المتحؼ الكطني االفتراضي لمفف التشكيمي الذم سيتـ       كا 

تصميمو في ىذا البحث سنجد أنيا تنطبؽ، ماعدا خاصية العالمية ككف أف ىذا المتحؼ خاص 
 بالفف التشكيمي السعكدم.
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 لجوالت االفتراضية في المتاحفا
تعتبر الجكالت االفتراضية التخيمية لعرض مكاقع أثرية كمقتنيات ثقافية كأماكف سياحية       

حقيقية مف خالؿ شاشات الحاسب اآللي كسيمة أداة ذات أىداؼ تعميمية، حيث تحقؽ نتائج 
(. تعرؼ 5105سف، ح(رائعة لتسييؿ كصكؿ المعرفة إلى المتعمميف كتعميؽ الفيـ لدييـ 

( بأنيا " تمثيؿ رقمي لبيئات 00، ص2012الجكالت االفتراضية حسب الحمفاكم كآخركف )
كاقعية باالعتماد عمى بعض الكسائط المتعددة التفاعمية، التي يتـ إتاحتيا عبر الكيب بحيث 

دراؾ مككناتيا دكف اعتبار لقيكد زمانية أك مكانية ".  يككف المتعمـ قادرا عمى التفاعؿ معيا كا 
( بأنيا بيئة تضـ أماكف كمكاقع حقيقية أك Virtual tourكيمكف تعريؼ الجكلة االفتراضية )

افتراضية كتعرضيا رقميا باستخداـ كسائط إلكتركنية مختمفة مف خالؿ الكيب، كيتـ ذلؾ بشكؿ 
أم  يتيح لممتعمـ التفاعؿ كالمشاركة معيا سكاء مف عمى مقعد الدراسة أك مف أم مكاف كفي

زماف. بعد الشرح السابؽ لمفيـك الجكالت االفتراضية كعالقتيا بالمتحؼ االفتراضي نستطيع 
جكالت  (:5102تقسيـ الجكالت االفتراضية حسب طريقة تقديـ محتكاىا إلى )الحمفاكم كزكي ،

عمى شكؿ برنامج تنفيذم عمى سطح المكتب، كتتضمف صكر يتبعيا نص تكضيحي أك شرح 
كجيا الكسائط المتعددة بكافة أدكاتيا، حيث يمكف لبرامج التصميـ كالمكنتاج تجميع باستخداـ تكنكل

ضافة تأثيرات تجعؿ المشاىد يتغمغؿ بيف مككنات ىذه البيئة الرقمية               الصكر كا 
           كيتفاعؿ معيا بجميع حكاسو كما لك كاف المكاف حقيقيا، كمف بيف تمؾ التأثيرات تقنية

3D، Zoomingصكرة مف صكر الجكالت  مكف اعتبار المتاحؼ االفتراضية. كبذلؾ ي
 (.Wang, et al , 2014االفتراضية )

          جكالت افتراضية باستخداـ تقنيات الكاقع االفتراضي المتطكرة، حيث يتـ استخداـ     
حدث التأثيرات برمجيات أكثر تطكرا كتعقيدا في بناء البيئة الرقمية ليذه الجكالت، بحيث تُ 

       المضافة باستخداـ ىذه التقنيات أكبر مستكل مف التفاعؿ بيف المتعمـ أك الزائر كمككنات 
تمؾ البيئة، كذلؾ بشكؿ يحاكي البيئة الحقيقية لممكاف تماما، كمف تمؾ البرمجيات المستخدمة 

VRML: Virtual Reality Modeling Language   ذة كمف أدكات تمؾ البرمجيات خك
. لقد تحدثنا سابقا عف التفاعالت (Urban, 2007)الرأس، نظارات الكاقع االفتراضي، القفازات 

التي تحدثيا البيئات الرقمية لمجكالت االفتراضية، ككذلؾ المتاحؼ عمى اختالؼ مستكيات تمؾ 
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التفاعالت حسب التقنية المستخدمة كمدل تطكرىا، كذلؾ فإف ىذه التفاعالت تختمؼ حسب 
( كالتالي: تفاعؿ المتعمـ مع مككنات البيئة الرقمية: كيحدث 2012ر التفاعؿ كفقا لعقؿ )عناص

ىذا التفاعؿ كمقياس لمستكل تحقيؽ األىداؼ التعميمية المرجكة مف عرض المحتكل عف طريؽ 
دراستو كاالختبار فيو كالقياـ باألنشطة المرتبطة فيو، تفاعؿ المتعمميف مع بعضيـ البعض: 

جة النقاش كالحكار الدائر بيف زكار المتحؼ االفتراضي حكؿ أحد مككنات البيئة كيحدث نتي
الرقمية كمعركضاتيا، تفاعؿ المتعمـ مع المعمـ: كذلؾ خالفا لمصكرة النمطية لمتعميـ الصفي، إذ 
يككف مف خالؿ غرؼ الدردشة أك البريد اإللكتركني أك الرسائؿ كغيرىا مف كسائؿ االتصاؿ 

و يحقؽ مستكيات جيدة مف التفاعؿ كربما يزيد عف مستكل التعميـ الحقيقي في كالتكاصؿ كلكن
الغرؼ الصفية، تفاعؿ المتعمـ مع كاجية البيئة االفتراضية: كذلؾ مف خالؿ قكائـ كأدكات كأزرار 

أك زر االنتقاؿ، كفي ىذا اإلطار  Zoomكاجية المتحؼ اإللكتركنية مثؿ استخداـ خاصية 
لمتاحؼ االفتراضية ىي أحد المستحدثات التكنكلكجية القائمة عمى استخداـ يضيؼ ايفارسكف أف ا

الكسائط المتعددة، كالتي تعمؿ عمى تقديـ المعمكمات مف خالؿ اإلبحار مع كاجية تجعميا تقدـ 
 (.Ivarsson, 2009خبرة التعمـ بطريقة تفاعمية )

 تصميم المتاحف االفتراضية التعميمية
نظريات تعمـ تربكية تعد حجر األساس لتصميـ البيئة التعميمية ىناؾ عدة مبادئ ك       

لممتاحؼ االفتراضية، بحيث تمكنيا مف النجاح في استقطاب كتشجيع الباحثيف عف التعمـ 
  الذاتي، كيعتبر التعمـ مف خالؿ المتاحؼ االفتراضية مثاالن عمى التعمـ مف خالؿ المشاركة

مف قدرة عمى تفعيؿ دكر المتعمـ كتمكينو مف التفاعؿ،  كالبحث كاالكتشاؼ، لما لتمؾ المتاحؼ
حيث يرل عبدالحميد أنو ليس اليدؼ األساسي مف التعمـ ىك زيادة حجـ المعرفة لممتعمـ ، إنما 
كسابو اإلمكانيات الالزمة لمساعدتو عمى االكتشاؼ كاالختراع، كباعتبار أف النظاـ  دعمو كا 

ؼ عف النظاـ التقميدم، فيك يعزز مف حب االستطالع التعميمي في المتاحؼ االفتراضية يختم
لممتعمـ كيزيد مف شعكره برغبة في الغكص كاالستكشاؼ، كذلؾ مف خالؿ الجكالت االفتراضية   
التي يقـك بيا المتعمـ كتفاعمو مع المعركضات باستخداـ الفأرة كلكحة المفاتيح كمطالعة 

(. كككف نظريات التعمـ ميمة في تصميـ 0222المعمكمات المتعمقة بكؿ محتكل )عبد الحميد، 
 المتاحؼ نستعرض منيا ما يخص ىذا البحث كاآلتي:
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  النظرية المعرفية لتعمم الوسائط المتعددةA cognitive Theory of 
Multimedia Learning 

( أف استرجاع المعمكمات المالئمة كتنظيميا في الذىف Mayer , 2014يرل ماير )

سابقة لممتعمـ يبني المعنى مف المكاد التي يتـ تقديميا لممتعمـ، حيث تقسـ كربطيا بالمعارؼ ال

المكاد التعميمية خالؿ الكسائط المتعددة إلى أشكاؿ لفظية )نصكص تـ كتابتيا اك تسجيميا( 

كأشكاؿ صكرية )عبارة عف رسكمات أك صكر أك مقاطع فيديك(، كيرل ماير أف التعمـ مف خالؿ 

ـ في ثالث خطكات كالتالي: عممية التقاط كتحديد الكممات كالصكر الكسائط المتعددة يت

(Selecting Words and Images اللتقاط )( بحيث يستخدـ المتعمـ حكاسو )السمع كالبصر

الكممات كالصكر، كيتـ تخزيف تمؾ المعمكمات بشكؿ مؤقت في الذاكرة القصيرة إلى أف يتـ 

 Organizing Words And Imagesمات كالصكر( معالجتيا الحقا. تنظيـ المعمكمات )الكم

كيتـ تنظيـ تمؾ المعمكمات مف خالؿ العمميات العقمية بتمثيالت ذات دالالت لفظية أك صكرية 

كتتـ في ىذه المرحمة عممية ربط التمثيالت  Integrationمتماسكة كمتسقة منطقيا. التكامؿ 

سابقة المخزنة في ذاكرة المتعمـ، بحيث تنتقؿ العقمية التي تـ تنظيميا مع المعمكمات كالخبرات ال

تمؾ المعمكمات المترابطة في الذاكرة ذات المدل الطكيؿ، كيتـ استخداميا عند الحاجة حيث يتـ 

 استدعاء المعمكمات عند الحاجة ليا كحؿ لمشكمة أك اداء اختبار معيف.

شكاؿ المفظية كالصكرية تحقؽ كتؤكد ىذه النظرية عمى أف المادة التعميمية التي تحكم األ       

نتائج أفضؿ لمتعمـ مف تمؾ التي تفصؿ بينيما، كذلؾ ألنيا تسيؿ عممية التكامؿ أك دمج 

 ( العمميات التي تتـ أثناء التعمـ بناء عمى ىذه النظرية5المعمكمات، كيكضح الشكؿ )
 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021مارس   – الثالث العدد  – 33المجلد  818

 رررر

 
   
. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 المعرفية لتعمم الوسائط المتعددةالعمميات التي تتم أثناء التعمم وفقا لمنظرية :1شكل 

(Mayer , 2014.) 

 ومن المبادئ األساسية لنظرية التعمم من خالل الوسائط المتعددة ما يمي:
( مف خالؿ امتالؾ الشخص لقناتيف منفصمتيف Dual Channelsثنائية قنكات التعمـ )

( أم Limited Capacityعالجة المعمكمات المسمكعة كالمرئية. السعة المحدكدة )يتـ فييما م
محدكدية قدرة العقؿ عمى معالجة المعمكمات الداخمة مف كؿ قناة في كؿ مرة. المعالجة النشطة 

(Active Processing رجاع المعمكمات المالئمة كتنظيميا ( عند نجاح الشخص في استرداد كا 
 (Transfer)ح كربطو مع المعرفة السابقة يمكف أف يحدث التعمـ. النقؿ في بناء معرفي صحي

نقؿ المعمكمات كالمعارؼ الجديدة إلى الذاكرة ذات المدل الطكيؿ بحيث يمكف استرجاع تمؾ 
 المعمكمات كقت الحاجة.

 الدمج

 اختيار الصور

 اختيار الكلمات

الذاكرة طويلة 

 المدى 
الوسائط المتعددة  الحواس الذاكرة النشطة

 المقدمة

 العين

 األذن

 الصور

 الكلمات

 النموذج البصري

 النموذج اللفظي

 صور ذهنية

 أصوات

المعرفة 

 السابقة
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 النظرية البنائية 
البنائية ( إلى النظرية Schaller, Bunnel, 2003,pg1أشار كؿ مف شالر كبكنيؿ )      

بقكليـ "النظرية البنائية لمتعمـ كراء الممارسات التعميمية في المتاحؼ، أصبحت تشكؿ أساس 
لتصميـ المتاحؼ االفتراضية". كيمكف تمخيص المبادئ األساسية ليذه النظرية مف خالؿ ما جاء 

المغة ( مكاف حدكث التعمـ ىك العقؿ، ىناؾ ارتباط كثيؽ بيف Hein, 1991: 3في دراسة ىيف )
كالتعمـ، يحدث التعمـ عبر التفاكض مع اآلخريف حيث إنو نشاط اجتماعي، تعتبر الخبرة السابقة 
كالمعرفة السابقة متطمب رئيس لمتعمـ، يجب أف يمتمؾ الفرد دافع لمتعمـ، يعتبر التعمـ عممية 

ية تؤثر ( أف عممية التعمـ البنائHein,1999بنائية لممعاني مف خالؿ الحكاس. كيعتبر ىيف )
عمى طرؽ التعمـ المتحفي، حيث يرل أف كؿ مف المتاحؼ كالمعارض قد ساعدت عممية التعمـ 
البنائية، حيث مكنت المتعمميف مف سيكلة الكصكؿ كالتحقؽ مف صحة المعمكمات كاالطالع 

 عمى آراء اآلخريف المختمفة كالتعبير عف آرائيـ الخاصة في مختمؼ المكاضيع.

( الى استكشاؼ دكر المتاحؼ عمى اإلنترنت مف Deling, 2019يمنج )ىدفت دراسة د      
           خالؿ الكيب الداللي في بناء التعمـ في أم كقت كفي أم زماف، حيث أكضحت 
         الدراسة أف المتاحؼ تجمع بيف التقنيات كاألشخاص في سياقاتيـ االجتماعية كىذا بدكره

نية، كتكصمت الدراسة إلى أف تطبيقات التكنمكجيا الحديثة في يؤدم لنقؿ المعرفة باألعماؿ الف
المتاحؼ عمى االنترنت ساىمت في زيادة حجـ المعرفة كاألعماؿ الفنية. كفي دراسة بيؾ ك كارف 

(Beck & Warren, 2019)    اليادفة لمحك األمية في الفنكف ،كذلؾ مف خالؿ إتاحة الفرصة
ؿ إلى األعماؿ الفنية عمى متحؼ الفف األمريكي عبر لمطالب في األماكف البعيدة بالكصك 

استخداـ اإلنترنت، فقد قامت الدراسة بتطكير أدكات رقمية كتقييـ مدل دعميا لمدكرات المقدمة 
لمطالب اعتمادا عمى تقارير المعمميف عف التجربة في البرنامج التجريبي، كأجرت الدراسة 

اني لرصد مالحظات المعمميف حكؿ المشكالت مدرس في الفصؿ الدراسي الث 05مقابالت مع 
التي كاجيكىا أثناء تنفيذ المناىج الدراسية الفنية، كأكصت الدراسة بزيادة االىتماـ بتكفير تجارب 
تعتمد عمى المتاحؼ الفنية إليصاليا لجميع الطالب ، كالعمؿ عمى تحسيف جكدة أدكاتيا الرقمية 

ات المعنى، كمالحظة التحديات التي تعرقؿ المعمـ في لزيادة خبرات التعمـ كالتجارب الفنية ذ
 مناىج الفنكف. 
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 أدوات البحث واإلجراءات

( بأنو 5101المنيج المتبع في ىذا البحث ىك المنيج التجريبي الذم عرفو أبك عالـ )

"ىك التسمية التي تطمؽ عمى تصميـ البحث الذم ييدؼ إلى اختبار عالقات العمة بالمعمكؿ 

أسباب الظكاىر" ، كقد تـ تكظيؼ المتغير المستقؿ كىك المتحؼ االفتراضي  حتى يصؿ إلى

لمفنكف التشكيمية لدراسة األثر عمى المتغيريف التابعييف كىما اإلنتاج الفني كاالتجاه نحك 

( طالبة مف مدرستيف، كقد استخدـ البحث 66المتاحؼ، العينة تـ اختيارىا عشكائيان كشممت )

جمكعات مكزعة تكزيعان طبيعيا، فتـ اختيار جميع طالبات الثانكية الخامسة التعييف العشكائي لم

طالبو ضمف المجمكعة التجريبية،  04كالستكف المسجالت بمقرر التربية الفنية كالبالغ عددىف 

طالبة،  05كطالبات الثانكية الكاحدة كالستكف فتـ اختيار شعبتيف كمجمكعة ضابطو كبمغ عددىف 

ة الضابطة بالطريقة التقميدية فتعتمد المعممة عمى عرض المكحات المكجكدة حيث تدرس المجمكع

                    في الكتاب المدرسي كبعض المكحات التي تكفرىا لطالباتيا، بينما المجمكعة التجريبية

            تعتمد عمى العرض المتحفي لمكحات أعماؿ الفنانيف التشكيميف في المتحؼ الكطني االفتراضي

 لمفف التشكيمي.

 " آيدوم لتصميم المتاحف االفتراضية  IDMEMنموذج " التصميم التعميمي

( كنمكذج تصميـ تعميمي لممتاحؼ االفتراضية، 5112نمكذج آيدـك كضعو الحمفاكم )

كتـ اقتراحو أثناء تدريب طالب تكنمكجيا التعميـ، كجاء ىذا النمكذج ميتـ بالتفاصيؿ الخاصة 

حؼ االفتراضية كبيئة رقمية تعميمية تستمـز جيدان مضاعفان مقارنة بنظـ التعميـ بإنتاج المتا

( 0األخرل عمى الكيب لما تطؿ مف تحكيؿ عناصر حقيقية إلى صكر رقمية كفي الشكؿ )

 مخطط مراحؿ النمكذج الذم سيتبعو ىذا البحث. 
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 مرحمة التحميل واتخاذ القرار  .1
ار البد مف تحميؿ االحتياجات كالمكاسب مف النظاـ المتحفي في مرحمة التحميؿ كاتخاذ القر       

المقترح كتحميؿ خبرات المتعمميف كاحتياجيـ، كتحميؿ تربكم يشمؿ آراء المعمميف، كتحميؿ 
لممعركضات المتحفية كتكثيؽ حقكؽ ممكية ىذه المعركضات، كتحميؿ معايير جكدة المتحؼ 

تحؼ، إضافة إلى تحميؿ التجييزات التكنمكجية المحددة لسمككو كالكاجب اتباعيا لتطكير الم
كالدعـ المؤسسي التخاذ القرار بشأف تصميـ المتحؼ االفتراضي ثـ بناء فريؽ العمؿ كتكزيع 
المياـ كاعتماد المعايير مع المراجعة المستمرة ضمف خط زمني محدد. تحميؿ االحتياجات 

، حيث سيكفر المتحؼ تغذية بصرية كالمكاسب مف النظاـ المتحفي المقترح لممجتمع التعميمي
لمطالبات كاتاحة الفرصة ليف لممناقشة كالنقد الفني حكؿ األعماؿ المعركضة، كيختزؿ كذلؾ جيد 
تنظيـ الزيارات الميدانية لممعارض الفنية، كيعطي المعممة الحرية في اختيار النماذج الفنية 

لمرحمة الثانكية قادرات عمى التعامؿ المالئمة لمكضكع الدرس. كيالحظ أف فئة المتعممات في ا
المستقؿ مع التقنيات الحديثة بكفاءة عالية، إضافة إلى القدرات الذىنية التي تسمح ليف باستخداـ 
         ميارات التفكير العميا مف تحميؿ كتركيب لنقد المعركضات نقدان فنيان، كيالحظ خمك عينة 

أك الذىنية الالتي يتطمب مراعاتيف في عممية البحث مف الطالبات ذكات اإلعاقة الجسدية 
 الكصكؿ كاإلتاحة.

تـ أخذ آراء المعممات حكؿ األنشطة كاالستراتيجيات التعميمية الممكنة لتحقيؽ األىداؼ       
التربكية كمنيا السماح لممتعمـ مف ممارسة النقد كالتذكؽ الفني كربط الفنكف التشكيمية بحياتو، 

لتشكيمي الشعبي كتأصيمو كنقمو لخدمة المجتمع، دعـ التعاكف كركح العمؿ إحياء التراث الفني ا
الجماعي كتقبؿ آراء اآلخريف عبر دمج المتعمـ في أنشطة فنية تشكيمية، ككذلؾ مكاكبة كتشجيع 
التطكر التكنمكجي كالمستحدثات الرقمية في مجاؿ الفنكف التشكيمية. المعركضات المتحفية كىي 

انيف التشكيميف حكؿ المكضكعات المختمفة كالتي سيتـ رقمنتيا، كتحديد أعماؿ كلكحات الفن
المعمكمات الخاصة بكؿ عمؿ بحسب طبيعتو، كنظران لعدـ امتالؾ المتحؼ ليذه األعماؿ فإنو 
لزامان العمؿ عمى تكثيؽ حقكؽ ممكيتيا الفكرية عبر مراسالت رسمية مع الفنانيف التشكيميف، 

ؿ عمى التراخيص التي تتيح لممتحؼ استعماؿ تمؾ المعركضات مف إضافةن لذلؾ البد مف العم
الجيات الرسمية. تحميؿ معايير المتحؼ العامة بما فييا مف معايير تربكية كفنية، كيتـ فييا 
التحقؽ مف تفاعمية المتحؼ مع زكاره إضافةن إلى مكضكعية المتحؼ بما يعرضو مف محتكل، 

ة مع مراعاة معايير التكمفة مقابؿ المنفعة التي سيتـ تحقيقيا كأىمية تكفر أساليب لمدعـ كالمساعد
 كعائد تربكم كاجتماعي مف زيارة المتحؼ.  
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تحؼ بما فييا تحميؿ التجييزات التقنية التي سيتـ استخداميا في تأسيس البنية التحتية لمم      
نكع الخكادـ المستعممة كسعتيا كسرعتيا، كدراسة جكدة الخدمات مف المؤسسات الداعمة لتقديـ 
الخكادـ كالنطاقات، كشركط اختيار النطاقات كمراعاة التكمفة مع الفترات الزمنية المتاحة 

نى تحتية لالشتراؾ حيث إف المتاحؼ االفتراضية تعد مف المشركعات الضخمة كالتي تحتاج ِلبُ 
متينو. بعد دراسة كتحميؿ كافة العكامؿ السابؽ ذكرىا تـ اتخاذ القرار إيجابان بالمضي قدمان في 
استكماؿ باقي خطكات التصميـ كالتي تبدأ بتحديد فريؽ العمؿ كالذم تألؼ مف أربعة أفراد مبدئيان 

د األدكار كاسنادىا محمؿ نظـ( ، كتـ تكزيع المياـ كتحدي –مترجـ  –مصمـ جرافيؾ  –) مبرمج 
حتى يصبح كؿ فرد متحمؿ لمسؤكلية ما أسند إليو مف مياـ ، كتـ اعتماد المعايير كعرضيا 
كذلؾ عمى كافة فريؽ العمؿ لمتحقؽ مف مراعاة الجميع ليا كالسير كفؽ ما تقتضيو ىذه المعايير 

كة الكيب في ، كتحديد خط زمني لضماف انتياء مشركع المتحؼ االفتراضي فيتـ نشره عبر شب
 كقتو المحدد بحيث.

 مرحمة التصميم -2
تشمؿ مرحمة التصميـ لممتحؼ الكطني االفتراضي لمفف التشكيمي كفؽ النمكذج تحديد 
رؤية المتحؼ كالتي تعبر عف طمكحات كآماؿ الجية المسؤكلة التي تتبنى النظاـ المتحفي 

أف نككف كجية  ”لتشكيميالمتحؼ الكطني االفتراضي لمفف ا كصياغة تكجياتيا، فنصت رؤية
تحديد رسالة المتحؼ كالتي  ”.عالمية جاذبة كغنية بالفنكف التشكيمية، كمصدر إلياـ لكؿ زكارنا

تعد نتيجة لرؤيتو كتشرح أسباب كجكده كيككف التعبير عنيا مختصران، فجاءت رسالة المتحؼ 
ف أصالة كصدؽ الفناف الكطني االفتراضي لمفف التشكيمي، "ضـ إبداعات ذات قيمة فنية تعبر ع

التشكيمي السعكدم في أفكاره كمشاعره كتعكس تطكرات مجتمعو". ىدؼ المتحؼ كالذم يتـ مف 
خاللو تحديد أسمكب الكصكؿ لتحقيؽ رسالة المتحؼ الكطني االفتراضي لمفف التشكيمي، فكانت 

ض مجمكعة صياغة ىدؼ المتحؼ "تسميط الضكء عمى ِسَير الفنانيف التشكيميف السعكدييف كعر 
 مف أعماليـ الفنية كتسييؿ الكصكؿ لممعارض الفنية حكؿ المممكة ".
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تحديد كظيفة المتحؼ الكطني االفتراضي لمفف التشكيمي التي سيقدميا لمزكار بأف كظيفتو 
ستككف "تكثيؽ لذاكرة الفف التشكيمي السعكدم عبر مراحؿ تطكره التي اظيرت تفاعالت الفنانيف 

الفف العالمي ككيؼ حافظكا عمى ىكيتيـ كمكركثيـ الثقافي". تصميـ  السعكدييف مع تجارب
أدكات المتحؼ الكطني االفتراضي لمفف التشكيمي المستعممة لتحقيؽ كظيفة المتحؼ، كىي كذلؾ 
المككف األساسي لييكمو ، حيث سيتـ تصميـ الجكلة االفتراضية لممعركضات المتحفية ك فييا 

غرفة بمكف مالئـ لمتاريخ المناط بيا فكانت ألكانيا كتاريخيا  العديد مف الغرؼ، تـ تميز كؿ
كالمكف  –ـ  0221كالتالي: المكف البني يعبر عف االعماؿ الفنية التي تـ انتاجيا قبؿ عاـ  

ـ 0222كالمكف األخضر مف عاـ  –ـ  0222ـ إلى 0221األصفر االعماؿ المنتجة  مف عاـ 
ـ، إضافة إلى 5101رؽ لألعماؿ المنتجة بعد عاـ كأخيران المكف األز  -ـ  5101إلى عاـ 

تصميـ صفحة عرض لكافة مجمكعات المقتنيات الفنية بحسب تاريخيا، إضافة إلى صفحة 
 GPSخاصة كمكتبة مفيرسو أبجديان بأسماء الفنانيف التشكيمييف السعكدييف، كتـ إضافة عناكيف 

لرئيسية بالمممكة العربية السعكدية. لممعارض الفنية التشكيمية الدائمة مصنفة بحسب المدف ا
تصميـ االستراتيجيات التعميمية القائمة عمى المناقشة كالنقد الفني حيث صممت مساحات خاصة 
مكانية  لكؿ عمؿ عمى الصفحة الرئيسية، كذلؾ بإضافة مناقشة الزائر مع إلزامو بكتابة االسـ كا 

الالحقة، ثـ يتـ عرض المناقشة أك حفظ االسـ كالبريد اإللكتركني لالستخداـ في المرات 
المشاركة عمى المسؤكؿ التربكم لمسماح ليا بالظيكر عمى المتحؼ بعد التحقؽ مف خمكىا مف 

 أم محاذير تربكية كمالئمتيا لمعرض. 
تصميـ أنشطة المتحؼ كالتي تعطي لممتحؼ مزيدان مف التفاعمية كتدعـ تحقيؽ األىداؼ 

الفنية كابتداع طرؽ مستحدثة كتضمينيا في المناىج، فقد تـ التربكية المرجكة لفيـ األعماؿ 
تصميـ ألعاب تركيب لكافة المكحات المعركضة عمى الصفحة الرئيسية بحيث تتضمف المعبة 
عداد لمكقت يمكف إيقافو كتشغيمو حسب احتياج المستخدـ، إمكانية تكبير منطقة المعب لتصبح 

تاحة عمى امتداد شامؿ لكامؿ الشاشة، حساب نسب ة اإلكماؿ المئكية لما تـ انجازه مف المعبة كا 
إعادة ترتيب القطع كتركيبيا إضافة إلى كسائؿ تمميح خاصة. تصميـ التفاعالت داخؿ المتحؼ 

كىي منكعة حيث يستطيع الزائر مع الزائر، الزائر مع أميف  الكطني االفتراضي لمفف التشكيمي
المتحؼ مع أميف المتحؼ، تفاعؿ أميف المتحؼ مع  المتحؼ، الزائر مع المحتكل المتحفي، أميف

الزائر تفاعؿ أميف المتحؼ مع المحتكل. تصميـ كاجية التفاعؿ مع المستخدـ النيائي كالذم تـ 
مف خالؿ اعتماد نمط تصكر عاـ لمكاجية كالشكؿ الذم ستظير بو. تكزيع المحتكل ككيفية 

يـ كافة عناصر المتحؼ الكطني االفتراضي ظيكره عبر األدكات المختمفة بالشكؿ المالئـ لتصم
  تصميـ الييكؿ العاـ لجميع مككنات المتحؼ الكطني االفتراضي لمفف التشكيمي. لمفف التشكيمي.
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 مرحمة التطوير -3
تشمؿ مرحمة التطكير لممتحؼ الكطني االفتراضي لمفف التشكيمي كفؽ نمكذج آيدـ إنتاج 

المحددة لمشكؿ النيائي لصفحات المتحؼ  عناصر كاجية التفاعؿ كتضمنت كافة العناصر
(، التي تشمؿ الصفحة الرئيسية كتخطيط الصفحات مف رأس كتذييؿ، إضافةن إلى تكزيع 4)شكؿ 

أيضا،  أعمدة محتكل الصفحة كالتمرير كاإلبحار كالكصالت كالنماذج كالبرامج كالمكف كالجرافيؾ.
حيث تـ التعامؿ  Envato Market Themeforestبدعـ مؤسسي مف  إنتاج قكالب التصميـ

مع مصمـ المكاقع المتعاكف مع المؤسسة كالقائـ بتطكير القكالب الخاصة، لمكصكؿ لقالب 
 يتناسب مع متطمبات صفحات المتحؼ. 

ككذلؾ إنتاج المحتكل الرقمي لممتحؼ الكطني االفتراضي لمفف التشكيمي كالذم يقدـ عبر 
     كحات الفنية كالغرؼ االفتراضية   كتجميع الركابط صفحات المتحؼ كيشمؿ المحتكل النصي كالم

اإلعالمية كمقاطع الفيديك التي ستظير عمى الصفحات. إضافة الى إنتاج قكاعد البيانات 
المتنكعة الالـز استخداميا في تقديـ المتحؼ الكطني االفتراضي لمفف التشكيمي بما تحكيو مف 

في اؿ بي اتش  cPanelمف خالؿ سي بانؿ    اليـ الفنيةبيانات الفنانيف التشكيميف كبيانات أعم
 . MySQLباستخداـ لغة مام اسكيك إؿ  phpMyAdminبي آدميف 

 : الييكل العام لمكونات المتحف الوطني االفتراضي لمفن التشكيمي 4شكل 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021مارس   – الثالث العدد  – 33المجلد  811

 رررر

إنتاج صفحة البدء الرئيسة ككذلؾ صفحات المتحؼ الكطني االفتراضي لمفف التشكيمي       
تككف متميزة في  عية، كىذا يأتي بناء عمى مرحمة تصميـ الصفحة الرئيسة التي عادةن ماالفر 

لكتابة برامج الجافا تـ  تصميميا عف الصفحات الفرعية كالتي تتبع نكع قالب التصميـ المستخدـ.
الخاصة  tibo softwareمقدـ مف شركة  Jigsaw Planetاعتماد دعـ مؤسسي مجاني 

برمجة الصفحات كاألدكات  كيب لمكحات الفنية المكتكبة باستخداـ لغة الجافا.بإنشاء ألعاب التر 
المتاح عمى  Plugin visual composerكالربط بيف الصفحات كقكاعد البيانات تـ باستخداـ 

. يمكف لمزائر الدخكؿ Htmlبمغة  WordPressنظاـ إدارة المحتكل اإللكتركني مفتكح المصدر 
إلفتراضي لمفف التشكيمي مف خالؿ الرابط التالي لمكقع المتحؼ الكطني ا

https://www.fanvmuseum.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : الواجية الرئيسية لممتحف الوطني االفتراضي لمفن التشكيمي5شكل 
ضي لمفف التشكيمي تكثيؽ عمميات اإلنتاج التي استخدمت لبناء المتحؼ الكطني االفترا       

مف حيث البرامج كالمغات كأم مالحظات أخرل فيستطيع مسؤكؿ المتحؼ الرجكع إلييا فيما لك 
حدثت أم مشاكؿ مستقباُل ال قدر اهلل. تحديد مكاصفات الخادـ بما يتناسب مع احتياجات 

           Namecheapالمتحؼ الكطني االفتراضي لمفف التشكيمي، كقد تـ التعامؿ مع شركة 
          لتأجير الخادـ كذلؾ لما تقدمو مف دعـ فني عمى الخكادـ المقدمة مف قبميا مع مراعاة 

        مع تكفير عرض نطاؽ غير  SSDجيجابايت  51التكمفة المالئمة، فكاف حجـ الخادـ 
كحماية الخصكصية بتثبيت تمقائي مجاني لطبقة المقابس  unlimited bandwidthمحدكد 
 .SSLاآلمنة 

https://www.fanvmuseum.com/
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 Massrcloud.saكأخيرا تحميؿ المتحؼ عبر الشبكة بتأجير نطاؽ مف مؤسسة المسار        
كىي أحرؼ بالمغة اإلنجميزية أخذت مف أكؿ   Fanvmuseum.comكتـ تحديد اسـ النطاؽ 

 Fine Art National Virtualاضي لمفف التشكيمي كؿ كممة مف ترجمة المتحؼ الكطني االفتر 
Museum تعبئة قكاعد البيانات كذلؾ بعد التحقؽ مف قياـ المتحؼ بكظائفو كعممو بكفاءة.

االختبارات الفنية األساسية كتشمؿ اختبار المككنات كاختبار الكظيفة كاختبار األداء كاختبار 
حساب جديد عمى منصة تحميالت جكجؿ  سيكلة االستخداـ. لتفعيؿ نظاـ المراقبة تـ عمؿ

(Google Analytics الخاص بالتحميالت اإلحصائية، كالذم سيتعقب حركة زكار المتحؼ )
الكطني االفتراضي لمفف التشكيمي كيكلد تقارير كاحصائيات حكليا تسيؿ عممية مراقبة النظاـ 

تخداـ المتحؼ الكطني يكضح الصفحة الرئيسية لممتحؼ كتـ تصميـ دليؿ الس 2المتحفي. شكؿ 
 (.0االفتراضي لمفف التشكيمي )ممحؽ 

 مرحمة التطبيق والتقويم -4
في ىذه المرحمة يتـ التطبيؽ كالتقكيـ معان مف خالؿ إعداد أدكات التقييـ كتشتمؿ أدكات        

التقييـ في ىذا البحث عمى أداتيف كىما استبانة اتجاىات الطالبات نحك المتحؼ االفتراضي لمفف 
تشكيمي ككذلؾ بطاقة تقييـ المنتج الفني، ىدفت االستبانة إلى تحديد اتجاىات طالبات المرحمة ال

الثانكية نحك متحؼ الفف االفتراضي سكاء كانت ايجابية أك سمبيو، حيث لـ يسبؽ لمطالبات زيارة 
متحؼ افتراضي ضمف حصة التربية الفنية، فكانت التجربة األكلى ليف. تـ االطالع عمى 

راسات كاألبحاث كاألدبيات السابقة، كاالستعانة بمقياس أ.د الحمفاكم التجاه الطالب نحك الد
 ( مع عدد عبارات كؿ بعد.0المتاحؼ مف خالؿ خمسة أبعاد مكضحة في الجدكؿ )

 :  أبعاد استبانة اتجاىات الطالبات نحو المتحف االفتراضي لمفن التشكيمي 1جدول 
 عدد العبارات البعد

 2 استخداـ المتحؼ االفتراضي
 4 البيئة االجتماعية في المتحؼ االفتراضي

 4 التفاعؿ مع المعركضات المتحفية
 0 التكنكلكجيا المستخدمة في المتحؼ االفتراضي

 2 معكقات المتحؼ االفتراضي
 50 المجمكع
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"ال -"لست متأكدة"-"أكافؽ"-بشدة" تـ استخداـ مقياس خماسي التدرج بطريقة ليكرت "أكافؽ      
"ال أكافؽ بشدة". لمتحقؽ مف صالحية األداة كاالتساؽ الداخمي ليا، تـ حساب معامالت -أكافؽ"

ارتباط بيرسكف بيف درجة كؿ عبارة مع درجة األداة الكمية بحسب البعد الذم تنتمي إليو العبارة، 
الجدكؿ التالي أف غالب الفقرات ليا ( طالبة، كتبيف مف 04حيث تـ تكزيع االستبانة عمى )

( كىذا معناه أف ىناؾ ارتباطان بيف الدرجة الكمية كالفقرات كما 1.2معامؿ ارتباط أعمى مف )
 (. 4كضحيا جدكؿ )
 : معامالت ارتباط بيرسون لعبارات االستبانة بالدرجة الكمية لمبعد4جدول

 اطمعامؿ االرتب البعد األكؿ استخداـ المتحؼ االفتراضي ـ
 **0.510 .المتحؼ االفتراضي يستثير دافعيتي نحك تعمـ الفف التشكيمي 0
 **0.786 يقدـ المتحؼ االفتراضي الفف التشكيمي بأسمكب ممتع كجذاب. 5
 **0.837 استكشاؼ الفف التشكيمي عممية سمسة مف خالؿ المتحؼ االفتراضي. 0
 **0.884 ذم يناسبني.المتحؼ االفتراضي يتيح لي حرية اختيار المحتكل ال 4
 **0.769 يقمؿ المتحؼ االفتراضي مف نفقات الذىاب إلى المتاحؼ الكاقعية. 2
 **0.906 المتحؼ االفتراضي متاح دكف أم اعتبارات زمانية أك مكانية. 6
 **0.922 يستكعب المتحؼ االفتراضي أم عدد مف الزائريف دكف أم تقيد. 7
 معامؿ االرتباط ية في المتحؼ االفتراضيالبعد الثاني البيئة االجتماع ـ
 **0.716 يشتمؿ المتحؼ االفتراضي عمى أنشطة كمكاقؼ تعميمية متنكعة. 0
 **0.717 تساعد بيئة المتحؼ االفتراضي عمى بناء تعممي بنفسي. 5
 **0.807 تنعدـ سيطرة المعممة عمى الطالبات عبر بيئة المتحؼ. 0
 **0.883 الفني في المتحؼ االفتراضي.يسيؿ الكصكؿ لمسئكلي الدعـ  4
 معامؿ االرتباط البعد الثالث لتفاعؿ مع المعركضات المتحفية 
 **0.892 .يتيح لي المتحؼ االفتراضي رؤية المعركضات المتحفية في بيئة ثالثية األبعاد ككأنني في بيئة حقيقية 0
 **0.859 .أستطيع التحكـ في زاكية رؤية المعركضات المتحفية 5
يحافظ المتحؼ االفتراضية عمى المعركضات المتحفية )الرقمية( مف التمؼ بصكرة أفضؿ مف المعركضات  0

 .الكاقعية
0.699** 

 **0.767 يمكف إضافة تعميقات عمى لكحات المتحؼ االفتراضي  4
 معامؿ االرتباط البعد الرابع التكنكلكجيا المستخدمة في المتحؼ االفتراضي ـ
 **0.864 جيا المستخدمة بالمتحؼ االفتراضي جعمت عممية التجكؿ كاإلبحار سمسة كسيمةالتكنكلك  0
في المتحؼ االفتراضي تعرض المعمكمات بأساليب كطرؽ مختمفة كالمعمكمات المتاحة عمى صفحات المتحؼ  5

 كالجكلة االفتراضية  
0.936** 

 **0.944 كاأللعاب دكف مقابؿ مادم.التكنمكجيا المتاحة في المتحؼ مف الجكلة االفتراضية    0
 معامؿ االرتباط البعد الخامس معكقات المتحؼ االفتراضي ـ
 **0.757 يصعب التفاعؿ بيني كبيف زميالتي داخؿ أنشطة المتحؼ االفتراضي. 0
 **0.825 يعرض المتحؼ االفتراضي المعركضات المتحفية بصكرة يصعب معيا التعرؼ عمى األبعاد الطبيعية ليا. 5
 **0.682 كاف التجكؿ االفتراضي داخؿ المتحؼ صعب.  0
 **0.816 كثرة معمكمات المعركضات المتحفية شتت انتباىي. 4
 **0.710 احتجت إلى تدريب قبؿ استخداـ الجكلة االفتراضية   المتاحة في المتحؼ االفتراضي. 2

 0.01**دالة عند مستوى       
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أف جميع عبارات ُبعد استخداـ المتحؼ االفتراضي في تنمية  ( اتضح4مف خالؿ الجدكؿ )      
اتجاىات طالبات المرحمة الثانكية ساىمت في زيادة ثبات ليذا الُبعد حيث إف قيـ الثبات لمعبارات 

(. بما يدؿ عمى ثبات االتساؽ الداخمي ليذا الُبعد، كأف جميع 1.255المقياس لـ ترتفع عف )
كع الكمي كبيف عبارات ىذا الُبعد دالة إحصائيان عند مستكل معامالت االرتباط بيف المجم

(، كىذا يدؿ عمى أف عبارات ىذا الُبعد تتمتع بدرجة صدؽ مقبكلة تجعميا صالحة 1.10)
لمتطبيؽ الميداني، كاتضح مف خالؿ الجدكؿ أف جميع عبارات ُبعد البيئة االجتماعية في المتحؼ 

الُبعد حيث إف قيـ الثبات لمعبارات المقياس لـ ترتفع عف االفتراضي ساىمت في زيادة ثبات ليذا 
(. بما يدؿ عمى ثبات االتساؽ الداخمي ليذا الُبعد، كأف جميع معامالت االرتباط بيف 1.220)

(، كىذا يدؿ عمى أف 1.10المجمكع الكمي كبيف عبارات ىذا الُبعد دالة إحصائيان عند مستكل )
ؽ مقبكلة تجعميا صالحة لمتطبيؽ الميداني، كاتضح مف خالؿ عبارات ىذا الُبعد تتمتع بدرجة صد

(. بما يدؿ عمى ثبات االتساؽ 1.2الجدكؿ أف قيـ الثبات لعبارات المقياس لـ ترتفع عف )
الداخمي، كأف جميع معامالت االرتباط بيف المجمكع الكمي كبيف العبارات دالة إحصائيان عند 

المقياس تتمتع بدرجة صدؽ مقبكلة تجعميا صالحة  (، كىذا يدؿ عمى أف عبارات1.10مستكل )
لمتطبيؽ الميداني. كلمتحقؽ مف الصدؽ البنائي، تـ حساب معامالت االرتباط بيف كؿ بعد مف 

 أبعاد االستبانة بالدرجة الكمية، كالجدكؿ اآلتي يكضح ذلؾ: 
 عد: معامل االرتباط بين المعدل الكمي لفقرات االستبانة   مع معدل كل ب5 جدول

 معامؿ االرتباط عنكاف البعد ـ
 **0.967 استخداـ المتحؼ االفتراضي 0
 **0.913 البيئة االجتماعية في لمتحؼ االفتراضي 5
 **0.912 التفاعؿ مع المعركضات المتحفية 0
 **0.869 التكنكلكجيا المستخدمة في المتحؼ االفتراضي 4
 **0.706 معكقات المتحؼ االفتراضي 2

 0.01لة عند مستوى **دا      
مف خالؿ الجدكؿ السابؽ يتضح بأف معامالت االرتباط بيف معدؿ كؿ ُبعد مع المعدؿ        

( كبأف كافة معامالت االرتباط بيف المجمكع الكمي 1.262-1.216الكمي لالستبانة تتراكح بيف )
بارات كؿ ُبعد (، كىذا داؿ عمى أف ع1.10لالستبانة كأبعادىا دالة إحصائيان عند المستكل )

تتمتع بدرجة صدؽ مقبكلة تجعميا صالحة لمتطبيؽ الميداني. أيضا تـ استخداـ معامؿ ألفا 
 كركنباخ لمتأكد مف ثبات استبانة االتجاه نحك المتحؼ االفتراضي.
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 : معامالت ثبات أداة البحث.6جدول 

 النسبة درجة الثبات عدد الفقرات البعد
 %21.2 1.212 2 استخداـ المتحؼ االفتراضي

 %26.0 1.260 4 البيئة االجتماعية في لمتحؼ االفتراضي
 %20.6 1.206 4 التفاعؿ مع المعركضات المتحفية

 %21.5 1.215 0 التكنكلكجيا المستخدمة في المتحؼ االفتراضي
 %20.2 1.202 2 معكقات المتحؼ االفتراضي

 %24.6 1.246 50 الدرجة الكمية

%( 21.2-%26.0يتضح أف درجة الثبات مناسبة تتراكح بيف ) (6كمف جدكؿ رقـ )      
% كىي درجة ثبات ممتازة مما يدؿ عمى 24.6حيث بمغ معامؿ الثبات لجميع الفقرات معان 

 استخداـ االستبانة بكؿ طمأنينة.
كما اعتمد البحث بطاقة تقييـ المنتج الفني ؿ د.عبدالعزيز العمرك كالتي أعدىا في رسالتو       

عمية استخداـ إستراتيجية التعمـ التعاكني في تدريس التربية الفنية عمى تنميػة ميارات االنتاج "فا
الفني لػدل طػالب المرحمػة المتكسػطة"، كذلؾ بعد عرضيا عمى معممتي تربية الفنية لمتحقؽ مف 

( بند 00ك)مالئمتيا لتقييـ إنتاج طالبات المرحمة الثانكية، كاشتممت البطاقة عمى أربعة أقساـ 
 ( التالي:2كما ىك مكضح في الجدكؿ )

 : بنود بطاقة تقييم المنتج الفني7جدول 

 عدد البنكد القسـ
 2 الميارة في تناكؿ العناصر الفنية لتحقيؽ القيـ التشكيمية

 5 الميارات االبتكارية

 5 الميارات التعبيرية

 5 الميارات التقنية
 00 المجمكع

مراجعتيا، كلمتحقؽ مف صالحية بطاقة التقييـ تـ حساب بعد جمع البيانات تمت 
معامالت ارتباط بيرسكف بيف درجة كؿ بند في البطاقة مع درجة البطاقة الكمية كما ىك مكضح 

( كىذا يعني 1.12أف معظـ الفقرات كاف معامؿ االرتباط ليا أعمى مف ) ( حيث2في الجدكؿ )
 مية. أف ىناؾ ارتباطان بيف الفقرات كالدرجة الك
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     : معامالت ارتباط بيرسون بين الفقرات والدرجة الكمية لمميارات8جدول 

 معامؿ االرتباط الميارة في تناكؿ العناصر الفنية لتحقيؽ القيـ التشكيمية ـ
 **0.962 الكحدة 0
 **0.962 االتزاف 5
 **0.963 التناسب 0
 **0.892 اإليقاع 4
 **0.629 التنكع 2
 معامؿ االرتباط تكاريةالميارات االب 
 **0.822 القدرة عمى ابتكار األشكاؿ كالعناصر 0
 **0.785 القدرة عمى تنظيـ األشكاؿ كالعناصر 5
 معامؿ االرتباط الميارات التعبيرية ـ
 **0.856 كضكح الفكرة 0
 **0.856 صدؽ التعبير 5
 معامؿ االرتباط الميارات التقنية ـ
 **0.851 ات كاألدكاتالدقة في استخداـ الخام 0
 **0.780 الدقة في اإلخراج النيائي 5

 0.01**دالة عند مستوى     
(، Cronbach's Alphaكلمتأكد مف ثبات أداة البحث تـ استخداـ )معامؿ ألفا كركنباخ( )     

% تعتبر درجة ثبات مناسبة ما يدؿ 24.4ككانت درجة الثبات لبطاقة تقييـ العمؿ الفني بنسبة 
 امكانية االستخداـ لمبطاقة بكؿ طمأنينة. عمى 

 التطبيق لمنظام المتحفي وأدواتو
بدأ التطبيؽ الفعمي عمى درس الفف التشكيمي السعكدم لممجمكعة التجريبية، بعده تـ       

عرض المتحؼ الكطني االفتراضي لمفف التشكيمي عمى جياز العرض )البركجكتر(، ثـ أتيحت 
كة في أنشطة المتحؼ االفتراضي كاستعماؿ أدكاتو. تـ التطبيؽ الفرصة لمطالبات بالمشار 

بالطريقة التقميدية عمى نفس مكضكع الدرس عمى المجمكعة الضابطة، كلـ يتـ عرض المتحؼ 
عمى الطالبات فقط تـ االكتفاء بعرض المكحات كاألعماؿ المكجكدة في محتكل الكتاب الدراسي 

اج الفني عمى المجمكعتيف لمبدء بعممية إنتاجيـ الفني. تـ لمطالبات، بعدىا تـ عرض معايير اإلنت
أثناء عممية التطبيؽ الحصكؿ عمى البيانات اإلحصائية الكمية لمعرفة مدل كفاءة كتفاعمية 
المتحؼ مع المتعمـ مف خالؿ االستبانة التي سجمت استجابات الطالبات، إضافة إلى البيانات 

 زاتيف في بطاقة تقييـ منتج.المي تـ جمعيا مف خالؿ ادائيف كانجا
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 مرحمة النشر واالستخدام -5
 ىذه المرحمة الخامسة تتضمن العديد من الخطوات التي سيرد ذكرىا فيما يمي:

تسجيؿ حقكؽ الممكية لنظاـ المتحؼ الكطني االفتراضي لمفف التشكيمي لدل الييئة       
بحيث يحمي ىذا   Saudi Authority for Intellectual Propertyالسعكدية لمممكية الفكرية 

التسجيؿ مف السرقات الرقمية كيراعى في ذلؾ عدـ كضع شركط تقييد مف استخداـ المتحؼ مف 
قبؿ الزكار عامة كالزكار التربكييف عمى كجو الخصكص. تجديد تراخيص حقكؽ الغير فالمتحؼ 

ؼ بعرضيا ضمف بو العديد مف المقتنيات، كالتي ىي في الكاقع مممككو لمغير كيسمح لممتح
اتفاقات بيف الجية المسؤكلة عف المتحؼ الكطني االفتراضي لمفف التشكيمي كالجية المالكة ليا، 
لذلؾ البد مف التحقؽ مف تاريخ االتفاؽ كعدـ انتياء المدة المسمكح لممتحؼ باستخداميا، كذلؾ 

ديد فإنو سيتـ بالحرص عمى التجديد السريع في حاؿ االنتياء، كفي حاؿ فشمت إمكانية التج
إزالتيا. الحفاظ طكيؿ األمد لممتحؼ الكطني االفتراضي لمفف التشكيمي البد منو، حيث أف 
التقنيات تتجدد مع مركر الزمف، فما ىك مستخدـ اآلف قد ال يككف مستخدمان لمنشر مستقبالن ، لذا 

ء كتشييد ىذا البد مف تبني سياسة حفاظ طكيمة األمد حتى ال تتبدد الجيكد التي بذلت لبنا
المتحؼ، فاتباع سياسة حفظ كأخذ التدابير كاالجراءات االحترازية الالزمة تقمؿ مف خطر فقد 
الجيد كيمكف عبرىا الحفاظ عمى المحتكيات بشكؿ يمكف عرضو في المستقبؿ، كمف بيف ىذه 

جراء سيا سة االحتياطات فيـ سياسة اليجرة مف نظاـ تكنمكجي لنظاـ تكنمكجي مستحدث آخر كا 
المحاكاة لحفظ عمميات االستخداـ كاالنتفاع مف المتحؼ، كأخيران سياسة حفظ المقتنيات الرقمية 
بقكاعد بيانات متينة. النشر كالتبني تـ إتاحة الزيارات لممتحؼ الكطني االفتراضي لمفف التشكيمي 

نقمة كحماية البيانات المت لمتصفح اآلمف SSL Secure Sockets Layerبعد تثبيت شيادة 
المتحؼ الكطني  بيف الزكار كالمتحؼ. كأخيرا، مراقبة الجكدة لمتحقؽ بصفة مستمرة مف مطابقة

االفتراضي لمفف التشكيمي لمعايير جكدة المتاحؼ اإللكتركنية المتعددة منيا: معايير التفاعمية 
تشغيؿ المتبادؿ كتعدد المغات كاألنشطة التعميمية كالبيانات الكاصفة كسيكلة االستخداـ كقابمية ال

 بيف النظـ.
 نتائج البحث 

" آيدـك لتصميـ المتاحؼ IDMEMمف خالؿ مناقشة التصميـ التعميمي نمكذج "      
االفتراضية، الذم كضح كيفية بناء المتحؼ الكطني االفتراضي لمفف التشكيمي بصكرتو النيائية 

لصكرة المقترحة لممتحؼ الكطني كفقان ليذا النمكذج، تمت اإلجابة عمى السؤاؿ األكؿ كىك "ما ا
 االفتراضي لمفف التشكيمي في تنمية اتجاىات طالبات المرحمة الثانكية؟"

"ما أثر المتحؼ الكطني االفتراضي لمفف التشكيمي عمى اتجاىات طالبات  السؤال الثاني:
 المرحمة الثانكية في مقرر التربية الفنية؟"
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سطات كاالنحرافات المعيارية كالنسب كالتكرارات لإلجابة عف السؤاؿ تـ حساب المتك        
كتحديد الرتب الستجابات أفراد البحث عمى عبارات أبعاد استبانة اتجاىات الطالبات نحك 

 المتحؼ الكطني االفتراضي لمفف التشكيمي، كجاءت النتائج بحسب األبعاد كما يمي: 

 تحف االفتراضي(.: االستجابات عمى عبارات البعد األول )استخدام الم9 جدول

 العبارة ـ
 درجة المكافقة

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 التكرار الرتبة
 أكافؽ أكافؽ بشدة

لست 
 متأكدة

 ال أكافؽ
ال أكافؽ 
 النسبة بشدة

0 
المتحؼ االفتراضي 
يستثير دافعيتي نحك 
 تعمـ الفف التشكيمي.

 1 1 1 00 50 التكرار
4.62 0.493 4 

 % 0.0 % 0.0 %  0.0 % 38.2 %  61.8 النسبة

5 

يقدـ المتحؼ 
االفتراضي الفف 
التشكيمي بأسمكب 
 ممتع كجذاب.

 1 1 2 1 52 التكرار
4.59 0.821 2 

 % 0.0 % 0.0 % 20.6 % 0.0 % 79.4 النسبة

0 

استكشاؼ الفف 
التشكيمي عممية 
سمسة مف خالؿ 
 المتحؼ االفتراضي.

 1 1 0 2 56 التكرار
4.68 0.638 5 

 % 0.0 % 0.0 % 8.8 % 14.7 % 76.5 النسبة

4 

المتحؼ االفتراضي 
يتيح لي حرية اختيار 

المحتكل الذم 
 يناسبني.

 1 1 0 05 02 التكرار
4.47 0.662 2 

 % 0.0 % 0.0 % 8.8 % 35.3 % 55.9 النسبة

5 

يقمؿ المتحؼ 
االفتراضي مف نفقات 

ؼ الذىاب إلى المتاح
 الكاقعية.

 1 1 2 5 52 التكرار

4.53 0.825 6 
 النسبة

 
%73.5  

     
5.9 % 20.6 % 0.0 % 0.0 % 

6 

المتحؼ االفتراضي 
متاح دكف أم 

اعتبارات زمانية أك 
 مكانية.

 1 1 0 0 52 التكرار
4.74 0.618 0 

 % 0.0 % 0.0 % 8.8 % 8.8 % 82.4 النسبة

7 

يستكعب المتحؼ 
أم عدد  االفتراضي

مف الزائريف دكف أم 
 تقيد.

 0 0 1 1 52 التكرار
4.65 0.884 0 

 % 8.8 % 8.8 % 0.0 % 0.0 % 82.4 النسبة

  0.545 4.574 الدرجة الكمية لمبعد
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( بأف أفراد البحث أجابكا بدرجة )أكافؽ بشدة( 2يتضح عبر النتائج المكضحة في جدكؿ )      
( كىك متكسطة يقع في الفئة 4.24 -4.42ي بمتكسط )عمى استخداـ المتحؼ االفتراض

          ( مف فئات مقياس البحث خماسي الرتب كالتي تشير لمدرجة 2.11 – 4.50الخامسة )
( يقع في الفئة الخامسة مف مقياس التدرج 4.224فكاف متكسط البعد العاـ ) )مكافؽ بشدة(،

لبحث، كذلؾ يعني بأف أفراد البحث مف الخماسي كالذم يشير لمدرجة أكفؽ بشدة عمى أداة ا
كمف الممكف ترتيب  طالبات المرحمة الثانكية مكافقات بشدة تجاه استخداـ المتحؼ االفتراضي.

عبارات البعد بناء عمى كجية نظر الطالبات في استخداـ المتحؼ االفتراضي ترتيبان تنازليان 
اعتبارات زمانية أك مكانية " جاءت ( " المتحؼ االفتراضي متاح دكف أم 6كاآلتي: العبارة )

     (، كبدرجة2مف  4.24بالمرتبة األكلى، حيث كانت مكافقة أفراد البحث عمييا بمتكسط )
( " استكشاؼ الفف التشكيمي عممية سمسة مف 0(. العبارة )1.602)مكافؽ بشدة(، كبانحراؼ )

                قة أفراد البحث عمييا بمتكسطخالؿ المتحؼ االفتراضي" جاءت بالمرتبة الثانية، حيث كانت مكاف
( " يستكعب المتحؼ 2(. العبارة )1.602(، كبدرجة )مكافؽ بشدة(، كبانحراؼ )2مف  4.22)

االفتراضي أم عدد مف الزائريف دكف أم تقيد" جاءت بالمرتبة الثالثة، حيث كانت مكافقة أفراد 
( 0(. العبارة )1.224بشدة(، كبانحراؼ )(، كبدرجة )مكافؽ 2مف  4.62البحث عمييا بمتكسط )

"جاءت بالمرتبة الرابعة، حيث  " المتحؼ االفتراضي يستثير دافعيتي نحك تعمـ الفف التشكيمي
(، كبدرجة )مكافؽ بشدة(، كبانحراؼ 2مف  4.65كانت مكافقة أفراد البحث عمييا بمتكسط )

كيمي بأسمكب ممتع كجذاب" جاءت ( " يقدـ المتحؼ االفتراضي الفف التش5(. العبارة )1.420)
(، كبدرجة 2مف  4.22بالمرتبة الخامسة، حيث كانت مكافقة أفراد البحث عمييا بمتكسط )

( ك" يقمؿ المتحؼ االفتراضي مف نفقات الذىاب 2(. العبارة )1.250)مكافؽ بشدة(، كبانحراؼ )
راد البحث عمييا بمتكسط إلى المتاحؼ الكاقعية" جاءت بالمرتبة السادسة، حيث كانت مكافقة أف

( " المتحؼ االفتراضي 4(. العبارة )1.252(، كبدرجة )مكافؽ بشدة(، كبانحراؼ )2مف  4.20)
يتيح لي حرية اختيار المحتكل الذم يناسبني " جاءت بالمرتبة السابعة، حيث كانت مكافقة أفراد 

 (.1.665)(، كبدرجة )مكافؽ بشدة(، كبانحراؼ 2مف  4.42البحث عمييا بمتكسط )



 الفراني لينا أحمد خميل/ د               اتجاه طالبات المرحمة الثانوية
  وجود عبداهلل أحمد العمودي/  أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021مارس   – الثالث العدد  – 33المجلد  811

 

 : االستجابات عمى عبارات البعد الثاني )البيئة االجتماعية في المتحف االفتراضي(10جدول 

يتضح عبر النتائج المكضحة في األعمى بأف أفراد البحث أجابكا بدرجة )أكافؽ(عمى البيئة      
( كىك متكسط يقع في الفئة الرابعة 4.22 -0.21االجتماعية  في المتحؼ االفتراضي بمتكسط )

فئات مقياس البحث خماسي الرتب ( مف 2.11 – 4.50( ( كالفئة الخامسة )0.41-4.51) 
( يقع في الفئة 4.002كالتي تشير لمدرجة )أكافؽ ك أكافؽ بشدة(، فكاف متكسط البعد العاـ )

الرابعة مف فئات مقياس التدرج الخماسي كالذم يشير لمدرجة أكافؽ عمى أداة البحث، كذلؾ يعني 
البيئة االجتماعية  في المتحؼ بأف أفراد البحث مف طالبات المرحمة الثانكية مكافقات تجاه 

 االفتراضي. 

 العبارة ـ

المتكس درجة المكافقة

ط 

الحساب

 م

االنحراؼ 

 المعيارم
 التكرار الرتبة

 أكافؽ أكافؽ بشدة
لست 

 متأكدة
 ال أكافؽ

ال أكافؽ 

 النسبة بشدة

0 

 يشتمؿ المتحؼ

االفتراضي عمى 

أنشطة كمكاقؼ 

 تعميمية متنكعة.

 0 0 3 8 23 التكرار

4.59 0.657 1 

 % 0.0 % 0.0 % 8.8 % 23.5 % 67.6 النسبة

5 

تساعد بيئة 

المتحؼ 

االفتراضي عمى 

بناء تعممي 

 بنفسي.

 0 4 16 7 7 التكرار

3.5 0.961 4 

 % 0.0 % 11.8 % 47.1 % 20.6 % 20.6 النسبة

0 

نعدـ سيطرة ت

المعممة عمى 

الطالبات عبر 

 بيئة المتحؼ.

 1 2 8 14 9 التكرار

3.82 0.999 3 
 % 2.9 % 5.9 % 23.5 % 41.2 % 26.5 النسبة

4 

يسيؿ الكصكؿ 

لمسئكلي الدعـ 

الفني في المتحؼ 

 االفتراضي.

 0 0 3 9 22 التكرار
4.56 0.66 2 

 %  0.0 % 0.0 % 8.8 % 26.5 % 64.7 النسبة

  0.637 4.117 الدرجة الكمية لمبعد



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 رررر

 : استجابات البعد الثالث )التفاعل مع المعروضات المتحفية(.11جدول 

يتضح عبر النتائج المكضحة في األعمى بأف أفراد البحث أجابكا بدرجة )أكافؽ بشدة( عمى       
( كىك متكسط يقع في الفئة الخامسة 4.65 – 4.21التفاعؿ مع المعركضات المتحفية بمتكسط )

( مف فئات مقياس البحث خماسي الرتب، كالتي تشير لمدرجة )مكافؽ بشدة(، 2.11 – 4.50)
( يقع في الفئة الخامسة مف فئات المقياس الخماسي كالذم 4.224فكاف متكسط البعد العاـ )

أفراد البحث مف طالبات المرحمة  يشير لمدرجة أكافؽ بشدة عمى أداة البحث، كذلؾ يعني بأف
 الثانكية مكافقات تجاه التفاعؿ مع المعركضات المتحفية.

 العبارة ـ

 درجة المكافقة
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 التكرار الرتبة
 أكافؽ أكافؽ بشدة

لست 
 متأكدة

 ال أكافؽ
ال أكافؽ 
 النسبة بشدة

0 

يتيح لي المتحؼ 
االفتراضي رؤية 
المعركضات 

المتحفية في بيئة 
األبعاد ثالثية 

ككأنني في بيئة 
 حقيقية.

 1 1 0 2 55 التكرار

4.56 0.66 0 

 %0.0 % 0.0 % 8.8 % 26.5 % 64.7 النسبة

5 

أستطيع التحكـ 
في زاكية رؤية 
المعركضات 
 المتحفية.

 1 1 0 00 51 التكرار
4.5 0.663 4 

 % 0.0 % 0.0 % 8.8 % 32.4  %  58.8 النسبة

0 

يحافظ المتحؼ 
تراضية عمى االف

المعركضات 
المتحفية )الرقمية( 
مف التمؼ بصكرة 

أفضؿ مف 
المعركضات 

 الكاقعية.

 1 1 0 2 54 التكرار

4.62 0.652 5 

 % 0.0 % 0.0 % 8.8 % 20.6 % 70.6 النسبة

4 

يمكف إضافة 
تعميقات عمى 
لكحات المتحؼ 

 االفتراضي.

 1 1 2 0 56 التكرار
4.62 0.739 0 

 % 0.0 % 0.0 % 14.7 % 8.8 % 76.5 النسبة

  0.545 4.574 الدرجة الكمية لمبعد



 الفراني لينا أحمد خميل/ د               اتجاه طالبات المرحمة الثانوية
  وجود عبداهلل أحمد العمودي/  أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 : استجابات البعد الرابع )التكنولوجيا المستخدمة في المتحف االفتراضي(.12جدول 

يتضح عبر النتائج المكضحة في األعمى بأف أفراد البحث أجابكا بدرجة )أكافؽ بشدة( عمى       

( كىك متكسط يقع في 4.24 – 4.62التكنكلكجيا المستخدمة في المتحؼ االفتراضي بمتكسط )

( مف فئات مقياس البحث خماسي الرتب، كالتي تشير لمدرجة 2.11 – 4.50مسة )الفئة الخا

( يقع في الفئة الخامسة مف فئات المقياس 4.626)أكافؽ بشدة(، فكاف متكسط البعد العاـ )

الخماسي كالذم يشير لمدرجة أكافؽ بشدة عمى أداة البحث، كذلؾ يعني بأفَّ أفراد البحث مف 

 ية، مكافقات تجاه التكنكلكجيا المستخدمة في المتحؼ االفتراضي. طالبات المرحمة الثانك 

 العبارة ـ
 درجة المكافقة

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 التكرار الرتبة
 أكافؽ أكافؽ بشدة

 لست
 متأكدة

 ال أكافؽ
ال أكافؽ 
 النسبة بشدة

0 

التكنكلكجيا 
المستخدمة بالمتحؼ 
االفتراضي جعمت 
عممية التجكؿ 
كاإلبحار سمسة 

 كسيمة

 1 1 0 2 56 التكرار

4.62 1.602 5 

 % 0.0 % 0.0 % 8.8 % 14.7 % 76.5 النسبة

5 

في المتحؼ 
االفتراضي تعرض 
المعمكمات بأساليب 
كطرؽ مختمفة 

كالمعمكمات المتاحة 
عمى صفحات 
المتحؼ كالجكلة 

 االفتراضية

 1 1 0 6 52 التكرار

4.62 1.646 0 

 % 0.0 % 0.0 % 8.8 % 17.6 % 73.5 النسبة

0 

التكنمكجيا المتاحة في 
المتحؼ مف الجكلة 
االفتراضية   

كاأللعاب دكف مقابؿ 
 مادم.

 1 1 0 0 52 التكرار

4.24 1.602 0 
 % 0.0 % 0.0 % 8.8 % 8.8 % 82.4 النسبة

  1.221 4.626 الدرجة الكمية لمبعد



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 رررر

 : استجابات البعد الخامس )معوقات المتحف االفتراضي(.13جدول 

( بأف أفراد البحث أجابكا بدرجة )ال أكافؽ( 00يتضح عبر النتائج المكضحة في جدكؿ )     
( كىك متكسط يقع في الفئة الرابعة 4.11 – 0.20عمى معكقات المتحؼ االفتراضي بمتكسط )

( مف فئات مقياس البحث خماسي الرتب في العبارات السمبية كالتي تشير 4.51 – 0.41)
( يقع في الفئة الرابعة مف المقياس المتدرج 0.242فكاف متكسط البعد العاـ ) لمدرجة )ال أكافؽ(،

الخماسي كالذم يشير إلى درجة ال أكافؽ، كذلؾ يعني بأفَّ أفراد البحث مف طالبات المرحمة 
 الثانكية غير مكافقات تجاه معكقات المتحؼ االفتراضي.

 العبارة ـ
 درجة المكافقة

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
أكافؽ  التكرار الرتبة المعيارم

لست  أكافؽ بشدة
ال أكافؽ  ال أكافؽ متأكدة

 النسبة بشدة

0 

يصعب التفاعؿ 
بيني كبيف 

زميالتي داخؿ 
متحؼ أنشطة ال

 االفتراضي.

 6 00 2 2 1 التكرار
0.20 0.155 5 

 % 17.6 % 38.2 % 23.5  % 20.6 % 0.0 النسبة

5 

يعرض المتحؼ 
االفتراضي 
المعركضات 

المتحفية بصكرة 
يصعب معيا 
التعرؼ عمى 

األبعاد الطبيعية 
 ليا.

 6 06 6 3 3 التكرار

0.26 0.061 4 

 % 17.6 % 47.1 % 17.6 % 8.8 % 8.8 النسبة

0 
كاف التجكؿ 

االفتراضي داخؿ 
 المتحؼ صعب.

 12 15 2 5 0 التكرار
4.11 0.102 1 

 % 35.3 % 44.1 %5.9 % 14.7 % 0.0 النسبة

4 

كثرة معمكمات 
المعركضات 
المتحفية شتت 

 انتباىي.

 11 17 3 3 0 التكرار
0.22 0.004 2 

 % 32.4 % 50.0 % 8.8 % 8.8 % 0.0 النسبة

5 

احتجت إلى 
تدريب قبؿ 

استخداـ الجكلة 
االفتراضية   
المتاحة في 
المتحؼ 
 االفتراضي.

 8 11 11 4 0 التكرار

0.62 1.226 3 

 % 23.5 % 32.4 % 32.4 % 11.8 % 0.0 النسبة

  1.212 0.242 الدرجة الكمية لمبعد



 الفراني لينا أحمد خميل/ د               اتجاه طالبات المرحمة الثانوية
  وجود عبداهلل أحمد العمودي/  أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ن التشكيمي في تحسين االنتاج الفني السؤال الثالث: "ما أثر المتحف الوطني االفتراضي لمف
 لطالبات المرحمة الثانوية في مقرر التربية الفنية؟"

  البحث القائمة:" تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ارتبط بيذا السؤاؿ فرضية      
(α ≤ 0.05 بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة عمى مقياس )

ي لصالح المجمكعة التجريبية" كالختبار ىذه الفرضية نستخدـ اختبار ت لعينتيف اإلنتاج الفن
 ( نتائج اإلختبار.04( كسيكضح الجدكؿ )(two independent samples t-testمستقمتيف )

 : اختبار ت لعينتين مستقمتين14جدول 

تناكؿ العناصر الفنية يتضح مف الجدكؿ أعاله أف مستكل الداللة لمميارات )الميارة في      
لتحقيؽ القيـ التشكيمية، الميارات االبتكارية، الميارات التعبيرية، الميارات التقنية( الكمية 

( 1.12، كألف مستكل الداللة لجميع الميارات باإلضافة لمدرجة الكمية أقؿ )1.11كالتفصيمية ىك 
( α ≤ 0.05حصائية عند مستكل )ىذا يعني قبكؿ الفرضيو القائمة بأنو "يكجد فركؽ ذات داللة إ

بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة عمى مقياس اإلنتاج الفني لصالح 
 المجمكعة التجريبية".

 العدد  الميارات
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

T-Test مستكل الداللة 

الميارة في تناكؿ 
العناصر الفنية لتحقيؽ 

 القيـ التشكيمية

 0.069 4.989 34 التجريبية
26.78 1.11 

 0.150 4.175 32 الضابطة

 الميارات االبتكارية
 0.000 5.00 34 التجريبية

304.64 1.11 
 0.241 4.328 32 الضابطة

 الميارات التعبيرية
 0.000 5.00 34 التجريبية

64.49 1.11 
 0.375 4.438 32 الضابطة

 الميارات التقنية
 0.000 5.00 34 التجريبية

121.45 1.11 
 0.336 4.766 32 الضابطة

 الدرجة الكمية
 0.0311 4.995 34 التجريبية

117.16 1.11 
 2261. 4.358 32 الضابطة



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021مارس   – الثالث العدد  – 33المجلد  811

 رررر

السؤال الرابع: "ىل توجد عالقة ارتباطية بين اتجاىات طالبات المرحمة الثانوية نحو المتحف 
 اإلنتاج الفني؟" الوطني االفتراضي لمفن التشكيمي ومستوى

ارتبط السؤاؿ الرابع بالفرضية الثالثة ليذا البحث كىي: " تكجد عالقة ارتباطية مكجبة بيف       
مستكل اإلنتاج الفني كدرجات االتجاه " كالختبار ىذه الفرضية نستخدـ معامؿ االرتباط سبيرماف 

ما سيظير نتائج االختبار ( كSpearman correlation coefficientنظرا ألف البيانات رتبية )
 (:15جدكؿ )

 : معامل ارتباط سبيرمان بين االتجاه ومستوى االنتاج15جدول 

 مستكل اإلنتاج الفني                            
 درجات اإلتجاه 

 معامؿ سيبرماف
مستكل  قكة االرتباط

 الداللة

 1.11 عالية 1.622 الميارة في تناكؿ العناصر الفنية لتحقيؽ القيـ التشكيمية
 1.11 متكسطة 1.202 الميارات االبتكارية
 1.11 عالية 1.602 الميارات التعبيرية
 1.11 عالية 1.250 الميارات التقنية
 1.11 عالية 1.662 الدرجة الكمية

كأظير معامؿ ارتباط سبيرماف نتائج مكجبو ما يعني أف العالقة طردية بمعنى أنو كمما زاد       
و زيادة في المتغير اآلخر، كقكة االرتباط تعتمد عمى قيمة المعامؿ فكمما اقتربت قيمتو متغير يتبع

 ( فإنو ارتباط عالي،1.62( كاف االرتباط أقكل، فعندما تككف قيمة االرتباط أكبر مف )0مف )
بيف ىذه القيمتيف ىكا ارتباط  ( فإنو ارتباط متدني أك منخفض، كما1.02كحيف تقؿ القيمة عف )

سط، كيتضح مف الجدكؿ أعاله أف مستكل الداللة لمميارات )الميارة في تناكؿ العناصر متك 
الفنية لتحقيؽ القيـ التشكيمية، الميارات االبتكارية، الميارات التعبيرية، الميارات التقنية( ىك 

،  كبما أف مستكل الداللة 1.11( ، كأيضان مستكل داللة الدرجة الكمية لمميارات ىك 1.11)
فيذا يعني قبكؿ الفرض القائؿ بأف  1.12ميع الميارات إضافة إلى الدرجة الكمية أقؿ مف لج

ىناؾ "عالقة ارتباطية مكجبة بيف اتجاه الطالبات نحك المتحؼ الكطني االفتراضي لمفف التشكيمي 
 كمستكل اإلنتاج الفني ".
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 تفسير ومناقشة نتائج البحث
تكصؿ إليو مف إجابات ألسئمة البحث، بغية التعرؼ عمى تـ ال تفسر النتائج بناءن عمى ما      

أثر استخداـ المتحؼ الكطني االفتراضي لمفف التشكيمي عمى اتجاىات الطالبات كفعاليتو في 
تحسيف انتاجيف الفني، كالذم حقؽ مستكل جيد كنتيجة إيجابية تؤكد أثره كفاعميتو كمستحدث 

في التجربة كتعاكنيف، مما يشجع عمى جعؿ تعميمي في المجاؿ، كقد ظير حماس الطالبات 
المتحؼ الكطني االفتراضي لمفف التشكيمي أداه تستخدـ مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ التعميمية 

 كالتربكية المختمفة.
تـ عرض تحميؿ نتائج قياس اإلنتاج الفني لممجمكعتيف الضابطة كالتجريبية سابقان، فكانت 

يثبت فعالية  ية مع كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية، ماالنتائج لصالح قياس المجمكعة التجريب
المتحؼ الكطني االفتراضي لمفف التشكيمي في تحسيف اإلنتاج الفني، كتدعـ ىذه النتيجة دراسة 

( التي أثبتت أف زيارة المتاحؼ الفنية تحسف مف ميارات Pigliautile, et al, 2018بيجميكتمي )
تاج الفني ركيزة أساسية مف ركائزه استنادان عمى نظرية تعمـ الفف اإلدراؾ لتعمـ الفف كالذم يعد اإلن

DBAE) Discipline-Based Art Education ( فاتفقت نتائج ىذا البحث مع عدة .
( 5100دراسات أثبتت فعالية استخداـ المتاحؼ االفتراضية   في التعمـ منيا دراسة شرؼ )

(. كتفسر ىذه النتائج بضكء 5101) Ulusoy( ككذلؾ دراسة ألكسكم 5100كدراسة العطيفي )
نظرية التعمـ بالكسائط المتعدد، حيث استخدـ المتحؼ الكطني االفتراضي لمفف التشكيمي الكسائط 
المتعددة في األنشطة المتحفية كعرض المقتنيات ، فساىمت ىذه المكاد المقدمة مف خالؿ 

ة متكاممة ساعدت الطالبة عمى المتحؼ في تفعيؿ أكبر لمحكاس خصكصان البصر كالسمع بصكر 
تحقيؽ البناء المعرفي المتماسؾ ، كىذا البناء ليس جامدان بؿ أكسبتو األنشطة حيكية تزيد مف 
بقاء أثره كتبني معرفة الطالبة باالستكشاؼ كاالعتماد عمى النفس إضافة إلى مشاركة اآلخريف 

، كىذا يتفؽ مع ما كشفتو دراسة المشكخي  في النقد كاآلراء كىذا ما تعتمده النظرية البنائية لمتعمـ
( حيث اعتمدت الدراسة استخداـ النظرية البنائية كنظرية التعمـ بالكسائط المتعددة لبناء 5102)

متحؼ افتراضي أثر إيجابيان عمى ميارة االبتكار التي تعد أحد ميارات اإلنتاج الفني التي قاستيا 
كأظيرت نتائج ىذا البحث أف الميارة التقنية كانت ىي  .بطاقة تقييـ المنتج الفني في ىذا البحث

األكثر ارتباطان باتجاىات الطالبات نحك المتاحؼ االفتراضية   مف بيف كافة ميارات اإلنتاج 
كىي: ميارة تحقيؽ القيـ التشكيمية، الميارات االبتكارية، الميارات التعبيرية، الميارات  -الفني 
( كالتي أظيرت تطكر كتنمية األداء الميارم 5105ئج دراسة البمييي )، كىذا يتفؽ مع نتا-التقنية

التقني لدل طالبات المجمكعة التجريبية مف المرحمة الثانكية بعد استخداميف لممتاحؼ 
 االفتراضية، ككجدت فركؽ ذات داللة إحصائية لصالح ىذه المجمكعة.
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لبات نحك المتحؼ الكطني االفتراضي كقد أظيرت نتائج ىذا البحث اتجاىات  إيجابية لمطا      
( كالتي أكدت كجكد فركؽ ذات 5112لمفف التشكيمي، فجاءت متكافقة مع نتائج دراسة الحمفاكم )

داللة إحصائية لصالح المجمكعة التجريبية عمى مقياس اتجاىات  الطالب نحك استخداـ 
ذا البحث، حيث كشفت ( نتائج ى5102المتاحؼ االفتراضية  ، ككذلؾ أيدت دراسة المشكخي )

كجكد اتجاىات  إيجابية لدل الطالبات الالتي تـ تدريسيف باستخداـ المتحؼ االفتراضي،  عف
التي جاءت بنتائج تظير  (Durmus, Mahiroglu, 2013كدراسة دكرمكس كماىير أكغمكا )

ف بيئة أف آراء الطالب نحك بيئة المتحؼ االفتراضية   إيجابية بشكؿ عاـ ، كاعتقدكا كذلؾ أ
المتاحؼ االفتراضية   سكؼ تؤثر في طريقة نجاحيـ تأثيران إيجابيان. كلعميا تعزل نتائج ىذا 
البحث لما اشتمؿ عميو المتحؼ الكطني االفتراضي لمفف التشكيمي مف تفعيؿ لدكر الزائر مف 

كيحقؽ  خالؿ األدكات الرقمية التي حققت األىداؼ التعميمية في بيئة ترفيييو كتعميمية جاذبة،
التفاعؿ بيف الزائر كالمتحؼ الزيادة في خبرات التعمـ كالتجارب الفنية ذات المعنى كىذا ما أكدتو 

 .(Beck & Warren, 2019)دراسة بيؾ ككارف  

 الخالصة والتوصيات 
لممتاحؼ االفتراضية دكران فعاالن في المكاقؼ التعميمية كأحد المستحدثات التكنكلكجية التي       
يفيا كبيئة تعميمية إلكتركنية تفاعمية، كقد ىدؼ البحث الحالي إلى تنمية اتجاه طالبات تـ تكظ

المرحمة الثانكية نحك المتحؼ الكطني االفتراضي لمفف التشكيمي كتحسيف انتاجيف الفني، كقد تـ 
تطبيؽ البحث عمى العينة التي اشتممت مجمكعتيف تجريبية كضابطو، كدلت نتائج البحث عمى 

فركؽ ذات داللة احصائية في مستكل االنتاج الفني لصالح المجمكعة التجريبية، ككذلؾ كجكد 
كجكد اتجاىات إيجابية نحك المتحؼ الكطني االفتراضي لمفف التشكيمي. كيكصي البحث بضركرة 
إنشاء كبناء متاحؼ افتراضية خاصة بجامعات المممكة العربية السعكدية كتسييؿ كتشجيع 

لطالب كالمنسكبيف. أيضا، قياـ الجيات المسؤكلة في كزارة التعميـ بإضافة زيارتيا مف قبؿ ا
قرار زيارة المتاحؼ اإللكتركنية االفتراضية   كنشاط يتـ تطبيقو كؿ عاـ دراسي في المدارس  كا 
دراج المكاقع اإللكتركنية لممتاحؼ االفتراضية   بتنكع  المزكدة بمعامؿ الحاسب اآللي. كا 

عمى الكتاب الدراسي   QR codeىج المقررات الدراسية المختمفة كرابطمكضكعاتيا ضمف منا
حتى يسيؿ عمى الطالب الكصكؿ لممتاحؼ المناسبة. كنشر الكعي المتحفي لدل طالب 
 كطالبات التعميـ العاـ كالعالي كتشجيعيـ عمى بناء المتاحؼ االفتراضية كفؽ اىتماماتيـ 

 الدراسية كالبحثية.
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