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تصور مقترح الستوديو افتراضى ألكترونىي لصىق مكىررا االدىدا لطلدى
كلير الفنون التشكيلي .

د .محمد عطا مدني*
د .نبيلة جاسم زبارى**

ملخص :ذ

لقيت عمليات تطوير التدريس اهتماماً كبيراً فى عصر العلم واالنفجار المعرفي ،والتعلم
اإلليكتروني ،وذلك في محاوالت مستمرة لضماف االرتقاء بمهارات الطلبة المكتسبة وتحويلها إلى
مهارات إبداعية ،فى سبيل تقديم تعلم مميز.
وهذا يعني أف مواكبة التقدـ العلمي بالضرورة تؤدى إلى التفكير فى تطوير عمليات تدريس الفنوف
الجميلة والتطبيقية بالمستوى نفسه الذى تدرس به العلوـ األخرى ،وذلك من خالؿ دمج تقنيات
التعلم اإللكتروني في عمليات التدريس لتطوير مهارات الطلبة اإلبداعية.
وتعد دراسة الفنوف الجميلة والتطبيقية اآلف من أهم ركائز التطور فى المجتمعات الحديثة
والمعاصرة .وال يمكن إغفاؿ أهميتها مستقبال من أجل عالم يتسم بمظاهر الجماؿ ،واالبداع ،والرقى،
ومن أجل الوصوؿ إلى ذلك الهدؼ وجب علينا تطوير عمليات تدريس الفنوف من طرائقها التقليدية
إلى مستويات أرقى عن طريق التعلم اإللكترونى دوف االستغناء تماما عن دور الخبرات الشخصية،
والتجارب من أجل تطوير المهارات اإلبداعية للطلبة.
ومما الشك فيه أف مقررات الفنوف ،ومفاهيمها تحتاج في شرحها  ،وتفسيرها إلى خبرات حسية
تقصر أحياناً في فى تقديم الجواب الشافى لكثير من
متعددة ،ومتنوعة ،إذ أف نظم التدريس التقليدية ّ
تساؤالت الطلبة ،وتحرمهم من خبرات متعددة يمكن أف ينالوها إذا تحققت فكرة هذا البحث فى
تحقيق (أتيل يه أواستوديو) افتراضى أليكترونى يتم من خالله اتصاؿ الطالب بكليات الفنوف ،أو معظمها
فى العالم واالستفادة من تجاربها ،أو من تجارب األساتذة المحليين فى الجامعات المختلفة فى إطار
القطر الواحد إضافةً إلى ممارسة عمله فى (األتيليه استوديو اإلنتػاج) من خالؿ برامج أليكترونية تحقق
له الخبرة والمتعة بأقل التكاليف الممكن ػػة.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

* كلية الفنوف الجميلة ػ ػ  ،جامعة دلموف للعلوـ والتكنولوجيا ػ ػ البحرين.
** كلية تقنية المعلومات ػ ػ جامعة البحرين ػ ػ البحرين.
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A proposed conception of an electronic virtual studio to hone
creativity skills for students of faculties of fine arts.
Dr. Mohammad Atta Madany
Dr. Nabila Jasem Zebary
Bahrain

Abstract
Teaching development processes have received great attention in the era of
science, knowledge explosion, and e-learning, in continuous attempts to
ensure the upgrading of students’ acquired skills and transforming them into
creative skills, in order to provide distinguished learning.
This means that keeping pace with scientific progress necessarily leads to
thinking about developing the teaching processes of fine and applied arts at
the same level as other sciences, by integrating e-learning techniques into
the teaching processes to develop students' creative skills.
The study of fine and applied arts is now one of the most important pillars
of development in modern and contemporary societies. And its importance
in the future cannot be overlooked for a world characterized by
manifestations of beauty, creativity, and sophistication. Creative skills of
students.
Undoubtedly, arts courses and concepts require in their explanation and
interpretation of multiple and varied sensory experiences, as traditional
teaching systems sometimes fail to provide a satisfactory answer to many of
the students’ questions, and deprive them of multiple experiences that they
can obtain if the idea of this research is realized in A virtual electronic
(atelier or studio) achievement through which the student contacts art
colleges, or most of them in the world and benefit from their experiences, or
from the experiences of local professors in different universities within the
same country, in addition to practicing his work in the “Atelier production
studio through electronic programs that verify his Experience and fun at the
lowest possible costs.
Keywords: virtual electronic studio, creativity skills, faculties of fine arts,

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

 -1مقدمة :ذ
لقيػت عمليػات تطػوير التػدريس فػي الجامعػات اهتمامػاً كبيػراً فػي عصػر العلػم ،والتفجػر المعرفػي،
والػتعلم اإلليكترونػي ،وذلػك فػي محػاوالت مسػتمرة لضػماف تطػوير مهػارات الطلبػة المكتسػبة ،وتحويلهػا
إلى مهارات إبداعية في سبيل تقديم تعلم مميز.
وإذا كػػاف ذلػػك يعنػػى عمليػػات التعلػػيم ،والػػتعلم بوجػػه عػػاـ فػػي مختلػػف كليػػات الجامعػػات ،ف ػ ف
التح ػػدي يك ػػوف أكب ػػر حينم ػػا نفك ػػر ف ػػي تط ػػوير عملي ػػات التعل ػػيم ،وال ػػتعلم بكلي ػػات الفن ػػوف الجميل ػػة،
والتطبيقية إذ إف هػذ الكليػات  -مثػل غيرهػا مػن الكليػات العمليػة  -تحتػاج فػي عمليػات تطػوير طرائػق
التدريس فيها إلى إمكانات ضػخمة تتمثػل فػي تجهيػزات ،ومعػدات ،وأجهػزة قػد تعجػز معظػم الجامعػات
عػػن توفيرهػػا ،وذلػػك مػػن منظػػور حسػػابات الػػرب  ،والخسػػارة التػػي توضػػع جنبػػا إلػػى جنػػب مػػع الرغبػػة فػي
تعليم ،وتحسين تجارب فئة محدودة من الموهوبين.
وتعػػد دراسػػة الفنػػوف الجميلػػة ،والتطبيقيػػة اآلف مػػن أهػػم ركػػائز التطػػور فػػي المجتمعػػات الحديثػػة،
والمعاصرة ،وال يمكن إغفاؿ أهميتها مستقبال من أجل عالم يتسػم بمظػاهر الجمػاؿ ،واإلبػداع ،والرقػي،
إذ شػ ػػملت عمليػ ػػات التصػ ػػميم الفنػ ػػي كػ ػػل مجػ ػػاالت الحيػ ػػاة االجتماعيػ ػػة ،واالقتصػ ػػادية ،واإلعالميػ ػػة،
والسياسػػية..إل ػ  ،ومػػن أجػػل هػػذا وجػػب علينػػا التفكيػػر فػػي تطػػوير طرائ ػق تػػدريس الفنػػوف ،وتحريرهػػا ولػػو
جزئياً من طرائقها التقليدية إلى مسػتويات أرقػى عػن طريػق الػتعلم اإلليكترونػي ،دوف االسػتغناء تمامػا عػن
دور الخبرات الشخصية ،والتجارب البشرية المباشرة ،من أجل تطوير المهارات اإلبداعية للطلبة.
وممػا الشػك فيػه أف مقػررات الفنػوف ،ومفاهيمهػا تحتػاج فػي شػرحها ،وتفسػيرها إلػى خبػرات حسػية
متعددة ،ومتنوعة ،إذ تقصرأحيانا نظم التدريس التقليدية في تقديم الجواب الشػافي لكثيػر مػن تسػاؤالت
الطلب ػػة ،تلػ ػػك الخب ػػرات التػ ػػي يمكػ ػػن أف ينالوه ػػا إذا تحققػ ػػت فك ػػرة هػ ػػذا البحػ ػػث ف ػػي إعػػػداد (أتيليػػػه
أواستوديو) افتراضي إليكتروني يتم من خالله استفادة الطالب من بػرامج الرسػم ،والتصػميم التػي يتيحهػا
األتيليه االفتراضي ،ويجعلهػا فػي متنػاوؿ يػد  ،كمػا يمكنػه مػن التنقػل بػين هػذ البػرامج بسػهولة بػدال مػن
البحػػث عنهػا بػػين أضػػابير الشػػبكة العنكبوتيػػة التػػي يمكػػن أف يضػػيع معهػػا وقػػت الطالػػب لسػػاعات طويلػػة
دوف أف يتحقػػق مبتغػػا  ،كمػػا يمكنػػه هػػذا (األسػػتوديو) مػػن االتصػػاؿ بػػالمواقع المهتمػػة بػػالفن التشػػكيلى
مثل :قاعات العرض المحليػة ،والعالميػة ،والمتػاحف ،وبعػ كليػات الفنػوف فػي العػالم ،وبعػ الفنػانين
المعروفين عربيا وعالميا ،واالسػتفادة مػن تجػاربهم ،أو مػن تجػارب األسػاتذة فػي الجامعػات المحليػة فػي
إطػػار القطػػر الواحػػد ،أو األقطػػار العربيػػة ،واألجنبيػػة ،وأيضػػا ممارسػػة عملػػه فػػي األتيليػػه مػػن خػػالؿ بػػرامج
إليكترونية تحقق له الخبرة ،والمتعة بأقل التكاليف ،كمػا يقػدـ لػه األسػتوديو االفتراضػي بعػ المقػررات
األساسية التي ال غنى عنها لطالب الفنوف التشكيلية.
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 -2مشكلةذاليحث :ذ
تمثػػل مشػػكلة البحػػث هم ػاً خاص ػاً شػػعر بػػه الباحثػػاف فػػي هػػذ الدراسػػة وقػػد نػػتج هػػذا الهػػم عػػن
معاناتهما في تقديم دروس عملية تفاعلية للطلبػة ممػا كػاف يكلفهمػا مشػقة كبيػرة ،ووقتػا أطػوؿ فػي إعػداد
تلك الدروس العملية في قاعػات الدراسػة ،أو إعػداد دروس مرئيػة ببػرامج الحاسػوب ،إذ إف سػاعتين مػن
التدريس تحتاجاف ألكثر من عشر ساعات من اإلعداد ،والتحضير.
وتشػػكل الخبػػرة العمليػػة جػػزءاً مهم ػاً ،وحيوي ػاً مػػن العمليػػة التعليميػػة فػػي كليػػات الفنػػوف التشػػكيلية،
ويتلقػػى الطالػػب هػػذ الخبػػرة مػػن خػػالؿ تواجػػد فػػي (أسػػتوديوهات) معػػدة لتخصصػػه ،إال أف الجوانػػب
االقتصادية ،ومحدودية المكػاف ،والوقػت تمػثالف عوائػق تحػوؿ دوف إنشػاء أسػتوديوهات مجهػزة علميػاً،
وفنيػاً فػػي معظػػم كليػػات الفنػػوف العربيػػة ،ألنهػػا بالغػػة التكػػاليف ،وإذا نفػػذت فهػػى ال تصػػل إلػػى المسػػتوى
المطلوب الذي يضارع تجهيزات كليات الفنوف التشكيلية في الخارج.
ومهمػػا كانػػت التجهي ػزات الماديػػة ألسػػتوديوهات كليػػات الفنػػوف التشػػكيلية ،فهػػي تحصػػر الطالػػب بػػين
جدراف أربعة ،وأفكار عدد محدود من األساتذة  -األكػاديميين غالبػا -بتجػاربهم الفنيػة  -المحػدودة إلػى حػد
ما  -النشػغالهم بعمليػات التػدريس والتربيػة ،إلػى جانػب العمليػات اإلداريػة ،أضػف إلػى ذلػك الجهػد المبػذوؿ
في تصميم االختبارات ،واختيار المناهج ،والمقػررات ،وتنقيحهػا ،ومسػايرة تعليمػات الجػودة ،وحػل مشػكالت
الطلبة ،وما إلى ذلك من أعماؿ توكل إليهم ،مما يعزؿ طالب الفنػوف التشػكيلية عػن حركػة الفػن فػي المجتمػع،
وفػػي الػػبالد األجنبيػػة ،وعػػن الفنػػانين الحقيقيػػين المتفػػرغين تمام ػاً للعمػػل ،واالنتػػاج الفنػػى الػػذين اكتسػػبوا  -مػػن
خػػالؿ الحريػػة الممنوحػػة لهػػم -التجػػارب الثػػرة فػػي المجػػاؿ ،كمػػا اكتسػػبوا الحيويػة فػػي التعبيػػر الػػذى ال تحػػدها
حدود ،ولعلنا من دراسػة تػاري الفػن ،نعلػم أنػه مػن خػالؿ حركػة التعبيػر الحػرة والالمحػدودة ،ظهػرت المػدارس
الفنيػة المتعاقبػة ،مثػل الكالسػيكية ،والواقعيػة ،واالنطباعيػة ،والتعبيريػة ،والوحشػية مػروراً بالتكعيبيػة ،والتجريديػة،
إل ػػى الحرك ػػات الفني ػػة األح ػػدث مث ػػل الب ػػوب رت ( ،)Pop Artواألوب رت ( )Op-Artوغيره ػػا م ػػن
الحركات ،والمذاهب ،والمدارس ،واالتجاهات الفنية.
وال شػػك أف كػػل هػػذا الػػزخم الفنػػى إذا أضػػفنا إليػػه فنػػوف التصػػوير الفوتػػوغرافي ،وتصػػميم اإلعػػالف
بأنواعػػه ،وتصػػميم المنسػػوجات ،والنحػػت ،والخػػزؼ ،والتصػػميم الػػداخلى..إل  .أصػػب لػػدينا عػػالم ال
تحد حػدود مػن المعػارؼ ،والتجػارب الفنيػة التػي ال تتقيػد بقػوانين موحػدة  -مثػل العلػوـ الطبيعيػة – إذ
إف لكل حركة ،ولكل مدرسػة ،ولكػل فنػاف تقاليػد الخاصػة ،وقوانينػه التػي صػنعها بنفسػه ولنفسػه ،والتػي
من المفترض أف يدرسها الطالب من أجل زيادة معارفه ،وخبراته ،وصقل تجربته ،ومواهبػه .ومػن الصػعب
عل ػػى األس ػػتوديوهات الحقيقي ػػة أف ت ػػوفر ك ػػل تل ػػك الجوان ػػب ،مم ػػا يجع ػػل تجرب ػػة خ ػػريج كليػػات الفن ػػوف
التشكيلية  -في الغالب  -محدودة إلى حد كبير.
ويمكػػن حػػل تلػػك المشػػكلة مػػن خػػالؿ تبنػػي تكنولوجيػػا الواقػػع االفتراضػػي التػػي تسػػم بتصػػميم
استوديوهات افتراضية يمكنها أف تحاكي العمليػات ،واألحػداث التػي نجػدها فػي األسػتوديوهات الحقيقيػة
باإلضػافة إلػي دعػػم األسػتوديوهات االفتراضػػية لالتصػاؿ ،والتفاعػػل مػع اآلخػرين فهػي تتفػػوؽ علػى األسػػتوديوهات
الحقيقية في جوانب كثيرة ،بما تتيحه من تواصل محلى ،وعالمى يسهم في تطوير أداء الطلبة ،وصقل تجاربهم.
إف تكنولوجيػػا الواقع االفتراضي تحتاج إلى مخيل ػػة علميػة ابتكاريػة مػن أجػل فػت فػاؽ جديػدة مػن حريػة
الحركة ،والتفكير أماـ الطلبة لتنميػة خبػراتهم ،وتفجيػر طاقػاتهم اإلبداعيػة ألف اإلبػداع ) (creativityفػي هػذا
السياؽ ،ركيػزة أساسػية لتحقيػق الػتعلم االفتراضػي الػذي يوظػف الوسػائد المتعػددة ( )Multimediaلتحقيػق
أفضل النتائج ،وأروع المخرجات ،وكذلك األفكار الفنيػػة المبتكرة.
ويعػػد اإلبػػداع أرق ػػى مسػػتويات النشػػاط المعرف ػػي لننسػػاف ،وه ػػو ضػػرورة مػػن ض ػػرورات الحيػػاة ،وأكثػػر
النػواتج التربويػػة أهميػػة .كمػػا أنػػه نػػوع مػػن التعبيػػر الػػذاتي الػػذى يحػػث الفػػرد علػػى إنتػػاج شػػيء جديػػد أو مختلػػف
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ويحمل في الوقت نفسػه طػابع تفػرد الشخصػي .ويعػد اإلبػداع مػن الوجهػة النفسػية نوعػاً مػن التفكيػر المنطلػق
فيه ينتج الفرد حلوالً عديدة للمشكالت ،وال يختار حالً معيناً من حلوؿ متعددة متفرقة.
وهنالػػك كثيػػر مػػن األمػػم كرسػػت أجػػواء اإلبػػداع لشػػعوبها ،فأصػػبحنا نشػػهد فػػي كػػل لحظػػة  -والدة
جوهرة إبداعية من الفن ،والفكر ،والعلم ال تقدر بثمن وقد انعكس ذلك على حيػاة شػعوب هػذ الػدوؿ
رقياً ،وترفػاً أدى إلػى مزيػد مػن اإلبػداع إذ تتطلػب عمليػة اإلبػداع إحساسػاً بالجمػاؿ ،ورهافػة فػي الحػس،
وتجاوباً عاطفياً مع البيئة المحيطة ،وموهبة في القدرة على التعبيػر ،وكػل هػذ األمػور وفرتهػا هػذ الػدوؿ
لشعوبها فكانت النتيجة مزيداً من العمليات اإلبداعية المتوالية.
إف اإلبداع ،والتفكير اإلبداعى ضرورة للتصدي للمشػكالت التػي نواجههػا فػي عػالم سػريع التغيػر،
ويحتاج إلى صنع األحداث بطريقة إبداعية ،فاإلبداع الغنى عنه في هذا العصر ،فثمػة علػى الػدواـ أمػور
ينبغي القياـ بها ،ومشكالت تتطلب الحل ،وثمػة فػرص مطلػوب اكتشػافها ،وتطويرهػا ،ومجازفػات ينبغػي
التخطيد لها ،ومشاريع يتعين تنظيمها ،وتنبؤات ينبغي القيػاـ بهػا ،وتقييمػات يلػزـ تأديتهػا ،وبصػفة عامػة،
ف ف التقدـ واإلزدهار مرتبطاف بقدراتنا اإلبداعية.
ومن أجل تحقيق نتاج إبداعي فػي المجػاؿ الفنػي ينبغػي تػوفير البيئػة المناسػبة لػذلك بحيػث تشػمل
الخبرات الشخصية لألساتذة ،واألدوات ،واألجهػزة ،والتجهيػزات ،والوسػائد المتعػددة ،وغيرهػا ،ويؤكػد
إدوارد دي بونو) )2991( (de Bonoأنه من المهم إمداد الطلبة بالوسائد ،واألدوات التي تسهم فػي
توس ػػعة مج ػػاؿ إدراكه ػػم م ػػن أج ػػل إث ػػارة مخيل ػػتهم وإب ػػداعاتهم ،كم ػػا يش ػػير (دي بون ػػو) إل ػػى أف الب ػػرامج
والطرائق المختلفة المتاحة للطالػب مػن األمػور التػي تعمػل علػى تطػوير مهػارات التفكيػر اإلبػداعي لديػه،
وعلى األخص تحفيػز تفكيػر اإلبػداعي عػن طريػق الوسػائد المتعػددة .وهػذا مػا يؤكػد الباحثػاف فػي هػذا
البحث عن األتيليه االفتراضي الذى وضعت فكرته من أجل تحفيز اإلبداع الفني لدى الطلبة.
ويعتقػػد الباحثػػاف  -مػػن خػػالؿ خبراتهمػػا العمليػػة ألكثػػر مػػن ربػػع قػػرف فػػي مجػػاؿ التػػدريس  -أف
طالب الفنوف التشكيلية -في عصر العلم ،والمعلوماتيػة ،والتفجػر المعرفػي المتالحػق ،وسػيطرة التصػميم
( )Designعلػػى كػػل مرافػػق الحيػػاة ،وعلػػى جميػػع احتياجػػات اإلنسػػاف  -يسػػتحق أف يػػتعلم فػػي بيئػػه
تعليمية مصممة بطريقة مفتوحة ال حدود مادية لها حتى يتمكن مػن االنطػالؽ بتفكيػر إلػى عػالم النهػائى
مػػن المعرفػػة ،يمكنػػه مػػن أف يضػػع قدمػػه بقػػوة ،ورسػػوخ علػػى طريػػق اإلبػػداع الحقيقػػى ،ويمكنػػه مػػن تغيي ػر
بع أنماط حياتنا التقليدية إذا تهيأت له الفرص المناسبة لنبداع.
واإلبداع هو القدرة على التفكير المنطلق فػي كػل االتجاهػات ،واإلتيػاف بأفكػار ورؤى جديػدة قػدر
اإلمكػػاف ،وال شػػك أف محدوديػػة التفكيػػر ،وقصػػور التنفيػػذ ،بسػػبب طرائػق التػػدريس التقليديػػة فػػي معظػػم
كليات الفنػوف العربيػة ،والحيػز المػادي الضػيق الػذى يتحػرؾ فيػه طالػب الفنػوف ،واإلمكانػات المحػدودة
لهذ الكليات ،هو الذى أدى – مع أسػباب أخػرى ال يتسػع المجػاؿ لػذكرها  -إلػى وجػود (فجػوة) بػين
الفن التشكيلى العربي ،وفن التشكيل العالمي.
تقػػوؿ د .مػػارى عبػػد المسػػي (6112ـ) فػػي مقالهػػا بعنػػواف (فجػػوة اإلبػػداع فػػي الفػػن التشػػكيلى
العربي) " :إف تقييد انطالؽ الخياؿ في الفن التشكيلى العربى أثر على عمليات اكتمػاؿ الحداثػة الفنيػة،
والفكريػػة فػػي بالدنػػا لػػذا ينبغػػي الكشػػف عػػن تحػػديات اإلبػػداع فػػي الفػػن التشػػكيلى لػػدينا لبيػػاف األسػػباب
التػػي أدت إل ػػى تلػػك الفج ػػوة بػػين العق ػػل العرب ػػي ،واإلبػػداع عمومػ ػاً ،والفجػػوة ب ػػين المبػػدع  -فػػي الفػػن
التشػػكيلى خاصػػة  -وعامػػة الشػػعب علػػى المسػػتوى المحلػػى ،والفجػػوة بػػين المبػػدع المحلػػي فػػي الفػػن،
والفػػن العػػالمي فػػي زمػػن العولمػػة" ..وتخلػػص فػػي قولهػػا إلػػى بع ػ المعالجػػات لتلػػك الفجػػوة فتقػػوؿ..":
يجػػب مواجهػػة القػػيم التقليديػػة التػػي تجرنػػا إلػػى الػػوراء ،والفكػػر المؤسػػس لهػػا ،واالهتمػػاـ بعمليػػات نشػػر
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الممارسات الفنية إبػداعاً ،ونقػداً بحريػة عػن طريػق إقامػة المعػارض ،والمتػاحف ،وتػوفير المكتبػات الفنيػة
فػػي المحافظػػات ،والقػػرى ،وتأسػػيس المواقػػع الفنيػػة علػػى الشػػبكة اإللكترونيػػة للتعريػػف باألسػػاليب الفنيػػة
ق ػػديماً ،وح ػػديثاً واله ػػدؼ م ػػن وراء ذل ػػك أف يص ػػب للممارس ػػة الفني ػػة دور مه ػػم ف ػػي تنش ػػيد الخي ػػاؿ،
واإلبداع" (ص ص.)011 -89
وال شػػك أف الفجػػوة الفنيػػة التػػي تحػػدثت عنهػػا الكاتبػػة لهػػا أسػػباب كثيػػرة ،أكاديميػػة ،واجتماعيػػة،
وثقافي ػػة ،وسياس ػػية واقتص ػػادية ولكنن ػػا – نح ػػن األك ػػاديميين  -النمل ػػك ف ػػي أي ػػدينا حل ػػوال لك ػػل ه ػػذ
المشػكالت ،علػى أننػػا نسػتطيع تقػػديم أفكػار معينػة تسػػاعد علػى سػػد هػذ الفجػوة اإلبداعيػػة بيننػا ،وبػػين
العالم الخارجي ولو جزئياً ،بينما يتوجب على األطراؼ األخرى في المجتمع أف تسهم في إيجػاد حلػوؿ
لباقى جوانب المشكلة التي يجب علينا أف نعترؼ بوجودها بال مكابرة.

ويحاوؿ هذا البحث تقديم بع الحلوؿ للمشكلة السػابقة عػن طريػق محاولػة تغييػر بيئػة الطالػب التعليميػة،
مػػن بيئػػة جامػػدة تقليديػػة ،إلػػى بيئػػة مرنػػة تتمثػػل فػػي تصػػميم (اسػػتوديو افتراضػػى) ( )Virtual Studioمقتػػرح
يتحرؾ الطالب من خالله بين البرامج التي تساعد على اإلبداع الفنى ،وتمكنه مػن االنطػالؽ بحريػة فػي
عوالم اإلبداع من خالؿ رؤيػة خػر مػا توصػل إليػه العػالم فػي مجػاالت الفنػوف المختلفػة ،كمػا يمكنػه مػن
االتصػ ػػاؿ  -بمػ ػػا تػ ػػوفر طرائ ػ ػق االتصػ ػػاؿ الحديثػ ػػة اآلف -بالعديػ ػػد مػ ػػن الكليػ ػػات المنػ ػػاظرة فػػػي العػ ػػالم
وبأس ػػاتذتها ،وفنانيه ػػا كم ػػا ي ػػتمكن م ػػن خ ػػالؿ ه ػػذا المج ػػاؿ االفتراضػ ػي م ػػن تنمي ػػة عالقات ػػه بكثي ػػر م ػػن
المبػػدعين فػػي العػػالم ،ممػػا يسػػهم فػػي تطويرالقػػدرات اإلبداعيػػة لديػػه .هػػذا دوف إهمػػاؿ الطرائػق التقليديػػة
في تعليم الفنوف التشكيلية في العالم العربي ،والصالت المباشرة بين الطلبة ،واألساتذة.
وت ػػرتبد فك ػػرة (األس ػػتوديو االفتراض ػػي) بفك ػػرة المختب ػػرات االفتراض ػػية الت ػػي نف ػػذت فػػي مج ػػاالت
عديدة ،منهػا المختبػرات االفتراضػية فػي الكيميػاء ،والفيزيػاء ،واالختبػارات االفتراضػية لتحسػين الطالقػة
في اللغات األجنبية ،والمختبرات االفتراضية في مجاؿ التدريب علػى طػب األسػناف ،واسػتخدامها لحػل
بع المشكالت المهنية..إل  .ويرتبد استخداـ المختبػرات االفتراضػية فػي التعلػيم االلكترونػي بشػكل
أو بػخخر بتطػوير القػدرات اإلبداعيػػة للطلبػة .ففػي عصػر العلػػم ،والمعلوماتيػة ،والحاسػوب انتشػرت فكػػرة
البيئات االفتراضية في التعليم ،والتعلم ،وبخاصة في مجاؿ العلوـ الطبيعية ،إذ أشػارت بحػوث عػدة إلػى
نجاح فكرة المختبر االفتراضي إلجراء التجارب الكيميائية التي يتعذر إجراؤها في المختبػرات التقليديػة
(جوهر وعبد السالـ6101 ،ـ).

ويؤكػػد عنتػػر ( )Antar,2009أهميػػة المختبػػرات االفتراضػػية التػػي يمكػػن أف تقػػدـ للطلبػػة تجػػارب
افتراضػػية تتجػػاوز حػػدود المكػػاف والزمػػاف الحقيقي ػين ،إذ تػػوفر بػػرامج ،وإمكانػػات معينػػة لتحسػػين فهػػم،
واستيعاب الطلبة لمقررات البرنػامج الدراسػي علػى نحػو يػوفر الوقػت ،والجهػد المبػذوؿ فػي أداء المهػاـ
المتكررة باإلضافة إلى اكتسػاب المزيػد مػن القػيم مػن خػالؿ عملهػم .مثػل نمػو الػدور القيػادي ،والتقيػيم
المتبادؿ بين الزمالء الذى يمارس بالتناوب بين أعضاء الفريق ،وتبادؿ الخبرات الفنية.
وأشػػار  ،)1009( Prandonأهميػػة العػػوالم اال فتراضػػية ،والشػػبكات االجتماعيػػة  -بمعنػػى
تدعيم االتصاؿ -ومجموعات العمل ،والتعاوف ،والنقاش ،وتبادؿ المعلومات ،والتعلم المػزيج بػين
االفتراضي والتقليدى ،وأهمية ذلك في تفجير اإلبػداع لػدى الطلبػة وقػد أشػار إلػى ذلػك بالتصػميم
المرافق في ورقته عن (تطبيق التعليم اإلليكتروني واإلبداع).)brandon-hall.com( ،
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المصدر.)brandon-hall.com( :
وكانت نتيجة القراءات السابقة وغيرهػا ،باإلضػافة لخبػرات البػاحثين فػي المجػاؿ أف تبلػورت فكػرة
هذا البحث.

 -3أسىلةذاليحث:

تتحدد أسئلة البحث الحالي في اإلجابة عن السؤالين اآلتيين:
 .0ما التصور المقترح لألستوديو االفتراضي اإللكتروني الذى سعى إليه الباحثاف مػن خػالؿ فكػرة
هذا البحث؟
 .6ما األدوار التي يمكن أف يلعبها األستوديو االفتراضي لزيادة اإلبداع ،واالبتكار لدى الطلبة؟

 -4أهدافذاليحث :ذ

يهدؼ هذا البحث إلى:
 .0إيجاد بيئة تعليمية رقمية جديدة ،ومبتكرة لمساعدة الطلبة على التجوؿ بحرية فػي تلػك البيئػة،
وتلقي العلم من مصادر أساسية تساعد على االبتكار ،واإلبداع.
 .6تسػػهيل دخػػوؿ الطلبػػة إلػػى البػػرامج التػػي يحتػػاجوف إليهػػا فػػي مقػػرراتهم الدراسػػية ،واالنتقػػاؿ بػػين
هذ البرامج بسهولة.
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 .1وضع أكبرعدد ممكن من الكليات المتخصصة ،وقاعات عرض الفنػوف التشػكيلية ،والمتػاحف
تحت يد الطالب لالطالع عليها ،واالستفادة منها في ترقية خبراته ،وتجاربه الفنية.
 .4تسهيل االتصاؿ بينػه ،وبػين أسػاتذته عػن طريػق تلػك البيئػة التعليميػة ،وكػذلك االتصػاؿ بػبع
أساتذة الفنوف في العالمين العربي واألجنبي.
 .2إتاحة بع المقررات األساسية التي ال غنى عنها لطالب كلية الفنوف.
 .2تػػوفير وقػػت الطالػػب الػػذى يبذلػػه فػػي البحػػث فػػي الشػػبكة العنكبوتيػػة لمسػػاعدته علػػى اسػػتغالؿ
وقته في عمليات االبتكار ،واإلبداع.

 -5أهموةذاليحث:

تتجلى أهمية البحث الحالي في جانبين هما:

-1-5ذاجلانبذالنظري:

إف اس ػػتخداـ ال ػػتعلم االفتراض ػػي) )Virtual Learningف ػػي بيئ ػػات التعل ػػيم االلكترون ػػي أص ػػب
صػػيحة جديػػدة فػػي عػػالم التقنيػػات كمػػا أثبتػػت بحػػوث كثيػػرة أف للػػتعلم االفتراضػػي مػػردودا تربوي ػا واض ػ
المعالم على تقدـ الطالب الدراسي.

-2-5ذاجلانبذالعملي:

تكمن أهمية البحث العمليػة فػي النتػائج التػي سػوؼ يػتم التوصػل إليهػا عنػد اإلجابػة عػن تسػاؤالت
البح ػػث ،الت ػػي ربمػ ػا تس ػػاعد الع ػػاملين ف ػػي مج ػػاؿ تكنولوجي ػػا التعل ػػيم ،والفن ػػوف التش ػػكيلية عل ػػى تط ػػوير،
وتحديث الوسائد التعليمية االفتراضية حتى تصب العملية التعليمية التعلمية أكثر جذباً للطالب.
كما يمكن أف يساعد البحث على:
 لفت أنظػار القػائمين علػى شػؤوف كليػات الفنػوف فػي جامعػات العػالم العربػي لالسػتفادة مػن فكػرةاألستوديو االفتراضي ،ومػن الػتعلم اإلليكترونػي بصػفة عامػة بمػا يتناسػب مػع طبيعػة العصػر ،ومػا
يشهد من تطورعلمي ،وتقني.
– دعم ،وتشػجيع أعضػاء هيئػة التػدريس فػي كليػات الفنػوف علػى اسػتخداـ التعلػيم اإللكترونػي فػي
التدريس.
 -مساعدة الطالب ،و تحفيز لالعتماد على نفسه.

-6ذحدودذاليحث :ذ

اقتصرت فكرة األستوديو االفتراضػي علػى طلبػة كليػات الفنػوف التشػكيلية فقػد بنوعيهػا :الجميلػة،
والتطبيقية.

-7ذمصطلحاتذاليحث:

-1-7ذاالسًودووذاالفرتاضي:ذ( )Virtual Studioذ

عػرؼ المنػاعى (0882ـ) المختبػر االفتراضػي :بأنػه مختبػر علمػي رقمػي يحتػوي علػى أجهػزة
الحاسػوب ذات سػرعة ،وطاقػة تخػزين ،وبرمجيػات علميػة مناسػبة ،ووسػائل اتصػاؿ باإلنترنػت تمكػن
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المػدرس مػن القيػاـ بالتجػارب العلميػة ،وتكرارهػا ،ومشػاهدتها بػال تعػرض إلػى أي مخػاطرة وبأقػل جهػد،
وتكلفة ممكنة( .ص)411،
ويعرؼ كل من  Ferreroو )2002 ( Piuriالمختبرات االفتراضية بقولهما:
ه ػػي ن ػػوع م ػػن ال ػػنظم االفتراض ػػية ( ،)Virtual Systemsوه ػػي بيئ ػػات تعليمي ػػة تعتمػػد ال ػػتعلم،
والتعلػػيم ،والتجريػػب ،والقيػػاس بتكػػاليف محػػدودة ،كمػػا تػػوفر الػػدعم التكنولػػوجي بطرائػق بسػػيطة ،وفعالػػة
لنشػػر ،واسػػتخداـ نظػػم الػػتعلم مػػن بعػػد ،وهػػى جذابػػة ومرنػػة ألنهػػا تتميػػز بزيػػادة فػػرص الحصػػوؿ علػػى
الممارسة التجريبية ،دوف النظر إلى عدد الطلبة ،ومواقعهم.
كمػا عػرؼ الهػدهود (6111ـ) المختبػر االفتراضػي بأنػه :برنػامج تفػاعلي يحتػوي أدوات لمختبػر
الكيميػاء ،واألحيػاء ،والفيزيػاء ،والرياضػيات إلجػراء التفػاعالت الكيميائيػة والفيزيائيػة كمػا يمكنػه رسػم
جػداوؿ للنتػائج ،وأخػرى رياضػية لتحليػل المعػادالت التفاضػلية ،والتكامليػة عػن طريػق بػرامج رياضػية
ملحقة(.االشهرى ،ص )026
واعتماداً علػى مػا سػبق ،يعػرؼ الباحثػاف (األسػتوديو االفتراضػي) تعريفػاً إجرائيػاً بػاآلتي :هػو برنػامج
تفاعلى يتي للطالب االنتقػاؿ بػين بػرامج الرسػم ،والتلػوين مػن جهػة ،وبػرامج التصػميم ،والملتيميػديا مػن
جهػػة أخػػرى ،كمػػا يتػػي لػػه االتصػػاؿ بأسػػاتذته ،وبػػبع كليػػات الفنػػوف فػػي العػػالم وأسػػاتذتها ،وكػػذلك
الػدخوؿ إلػى المتػاحف ،وقاعػات العػرض الشػهيرة ،ويتضػمن البرنػامج وسػائل اتصػاؿ باإلنترنػت تمكػن
الطالػب والمػدرس مػن القيػاـ بالتجػارب العمليػة وشػرح الػدروس ،وتكرارهػا ،ومشػاهدتها بأقػل تكلفػة
ممكنة ،ويتضمن أيضا إرشادات لكيفية استخداـ البرنامج.
ويعتق ػػد الباحث ػػاف ب ػػأف العص ػػر الح ػػالى ه ػػو عص ػػر المختب ػػرات االفتراض ػػية بأنواعه ػػا المختلفػػة مث ػػل
األتيليه االفتراضي المقترح في هذا البحث ،وما يمكن أف يبتكر على النسػق نفسػه فػي ميػداني التعلػيم،
والػػتعلم مػػن مشػػرحة افتراضػػية بكليػػة الطػػب ،أو محكمػػة افتراضػػية بكليػػة القػػانوف ،وقػػد سػػبقتنا إلػػى ذلػػك
الدراس ػػات الهندس ػػية بتص ػػميم بػ ػرامج محاك ػػاة لكيفي ػػة قي ػػادة الط ػػائرة ،أو الس ػػيارة الت ػػي تع ػػد ف ػػي نط ػػاؽ
المختبرات االفتراضية بكل ما تحمل هذ الكلمة من معنى.
إف المختبػػر االفتراضػػي ،والصػػفوؼ االفتراضػػية ،وغيرهػػا مػػن أشػػكاؿ الػػتعلم مػػن بعػػد ،يمكػػن أف
تكوف بدايػة لحقبػة معاصػرة فػي تػاري التربيػة والتعلػيم يتغيػر فيػه شػكل التعلػيم التقليػدى نهائيػا ،وتػتقلص
في ػػه ت ػػدريجياً أع ػػداد الص ػػفوؼ االعتيادي ػػة ،وك ػػذلك الم ػػدارس التقليدي ػػة ،والجامع ػػات بهياكله ػػا المادي ػػة
المعروفة.

-2-7ذالًعلمذاإللكرتوني:ذ( )E. Learningذ

هنالك عدة تعريفات للتعلم اإللكتروني منها ما أورد كرار:
"هو التعليم الذي يهدؼ إلى إيجػاد بيئػة تفاعليػة غنيػة بالتطبيقػات المعتمػدة علػى تقنيػات الحاسػب
اآللي واإلنترنت ،وتمكن الطالػب مػن الوصػوؿ إلػى مصػادر الػتعلم فػي أي وقػت ،ومػن أي مكػاف ،كمػا أنػه
يتضمن تقديم المحتوى التعليمي مع ما يشتمل عليػه مػن شػروحات ،وتمرينػات ،وتفاعػل ،ومتابعػة بصػورة
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جزئية أو شاملة في الصف الدراسػي ،أو عػن بعػد ،بوسػاطة بػرامج متقدمػة مخزنػة فػي الحاسػب اآللػي ،أو
بوساطة شبكة االنترنت".
ويضػيف كػرار بػأف الػتعلم اإللكترونػي " :نظػاـ تعليمػي يسػتخدـ تقنيػات المعلومػات ،وشػبكات
الحاسػوب فػي تػدعيم ،وتوسػيع نطػاؽ العمليػة التعليميػة مػن خػالؿ مجموعػة مػن الوسػائل منهػا أجهػزة
الحاسوب ،واالنترنت ،والبرامج اإللكترونية المعدة من قبل المختصين "( .كرار6101 ،ـ)
ويعرؼ ربحي عليػاف ( )6111الػتعلم اإللكترونػي بأنػه "الػتعلم الػذى يػتم فػي الصػفوؼ االفتراضػية
التي تفيد في نقل المعرفة ،والمهارات التعليمية إلى المػتعلم بوسػائد تقنيػة متطػورة ،ومتنوعػة مكتوبػة ،أو
مسػػموعة ،أو مرئيػػة ،تغنػػي عػػن حضػػور إلػػى داخػػل الصػػف كمػػا هػػو الحػػاؿ فػػي النظػػاـ التقليػػدي .وقػػد
ساهمت التطورات التكنولوجية الحديثة في تعزيز هذا االتجا في التعليم من خالؿ التطبيقػات التعليميػة
لمعطيات التكنولوجيا المتسارعة".

-3-7ذاإلبداع:ذ( )Creativityذ

لقػػد تعػػددت تعريفػػات اإلبػػداع ،وتنوعػػت ،وتالقػػت فيمػػا بينهػػا واختلفػػت ،ولعػػل السػػر وراء هػػذا
التعدد وذلك االختالؼ يعزى إلى تناوؿ الباحثين لهذ العملية من زوايا متعػددة ،ووجهػات نظػر متباينػة
فهي تختلف باختالؼ اهتماماتهم ،واتجاهاتهم العلمية ،وقدراتهم الفكرية.
ويمكن تعريف اإلبداع بأنه القدرة علػى إنتػاج صػور جديػدة مبتكػرة فػي الفػن ،أو العلػم ،وهػو أيضػا
القػػدرة علػػى حػػل المشػػكالت بطرائػػق مسػػتحدثة مثػػل إيجػػاد أكبػػر عػػدد مػػن الحلػػوؿ الممكنػػة لمشػػكلة
معينة .وهوعملية عقلية تعتمد على القدرات العقلية ،وسمات الشخصية ،وتعتمػد أيضػاً علػى بيئػة ميسػرة
لهػػذا النػػوع مػػن التفكيػػر لتعطػػي فػػي النهايػػة المحصػػلة اإلبداعيػػة التػػي تتميػػز باألصػػالة والفائػػدة ،والقبػػوؿ
االجتمػاعي فػي الوقػػت نفسػه ،كمػا يثيػػر اإلبػداع الدهشػة لػدى اآلخػرين ،كمػا أنػػه القػدرة علػى اإلحسػػاس
بالمشكالت ،وإمكانيػة إيجػاد حلػوؿ مبتكػرة لهػا ،تتميػز بالجػدة والتنػوع ليقبلهػا الفػرد ،والمجتمػع الػذي
يعيش فيه ،والثقافة التي ينتسب إليها ،ويتكوف اإلبداع من القدرات التالية (منصور0898 ،ـ):
الطالقػة الفكريػة :)Ideational Fluency( :وتعنػى القػدرة علػى اسػتدعاء أكبػر عػدد ممكػن
من األفكار المناسبة في فترة زمنية محددة لمشكلة ،أو مواقف مثيرة.
المرونة التلقائيػة :)Spontaneous Flexibility( :أي القػدرة علػى إنتػاج اسػتجابات مناسػبة
لمشكلة ،أو مواقف مثيرة ،تتسػم بػالتنوع ،والالنمطيػة ،وبمقػدار زيػادة االسػتجابات الفريػدة
الجديدة تكوف زيادة المرونة التلقائية.
األصالة :)Originality( :وهي القدرة على إنتاج استجابات أصيلة أي قليلػة التكػرار بػالمعنى
اإلحصائى داخل الجماعػة التػي ينتمػى إليهػا الفػرد ،أي إنػه كلمػا قلػت درجػة شػيوع الفكػرة،
زادت درجة أصالتها.
ويض ػػيف ت ػػورانس " )0791( Torranceالتفاص ػػيل" Elaboration or Complexity

كمظهػػر أو كػػركن مػػن أركػػاف اإلبػػداع حيػػث تؤخػػذ فػػي االعتبػػار التفاصػػيل المضػػافة للفكػػرة األساسػػية،
ويذكرعلى سبيل المثاؿ عملية بناء اللوحػة ب ضػافة عػدد مػن التفاصػيل التػي تشػير إلػى مهػارة الطالػب فػي
التصميم ،والتنوع في إدراكه ،وغنى مخيلته حوؿ الموضوع الرئيس للوحة.
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ويع ػ ّػرؼ ي ػػونج وت ػ ػ ػػاير  )0771( Young and Tyreاإلب ػػداع بأن ػػه مجموع ػ ػػة م ػػن العملي ػػات
العقالنية التي تشتمل على اإلدراؾ ،وإيجاد العالقات بين األشياء ،والتذكر ،والسببية ،والخياؿ.
ويصػػنف رانكػػو  )0884( Runcoمراحػػل العمليػ ػػة اإلبداعيػ ػػة إلػػى أربػػع مراحػػل وهػػي :مرحلػ ػػة
التحضير للفكرة ،ومرحل ػػة االحتضػاف (أو التخمػر) ،ومرحل ػػة اإلشػراؽ (أو الحصػوؿ علػى الحػل فجػأة)،
ثم مرحلة التحقق ( التأكد من مدى صالح الحل أو الفكرة).

-4-7ذالفنذالًشكولى:ذ()Plastic Arts

يعرؼ الفن التشكيلى بأنه استخداـ المهارة ،وال خياؿ في إيجاد ،وابتكار التكوين الجمالى
( )Creation of aesthetic objectsوهػو عمليػة اسػتخداـ المهػارات اإلبداعيػة التػي وهبهػا ا
لبع البشر لػيعكس صػدى معينػاً ،أو رسػالة محػددة  ،والفػن هػو مػا يحفػز أفكػار الفػرد ،ومشػاعر ،
ومعتقد اته على التعبير بفكرة تحمل معنى ويمكن أف ت تخذ أشكاال متعددة بخامات متباينة ،وتخدـ
أغراضا مختلفة) Wikipedia, the free encyclopedia( .

والفعػػل الجمػػالى لػػيس ترفػاً ،إنمػػا هػػو مػػن صػػلب السػػلوؾ اإلنسػػانى اليػػومى ،ألف اإلنسػػاف عليػػه أف
يمارس عمليات تكيف مستمرة مع بيئته المتغيرة باستمرار لذا فالفن لصيق بالتقػدـ الحضػاري( .العطػار،
ص ،)82ويتفػػرع الفػػن التشػػكيلى إلػػى قسػػمين كبيػػرين ،همػػا :الفنػػوف الجميلػػة ومنهػػا :التصػػوير ب ػػأنواعه،
والنحػػت ،والفنػػوف التطبيقيػػة مثػػل تصػػميم الػػديكور ،والمنسػػوجات ،وفنػػوف تصػػميم اإلعػػالف ،والتصػػوير
الفوتوغرافي..إل .
والفن في اللغة هو واحد الفنػوف ،أو األنػواع .والفػن :الحػاؿ ،والفػن :الضػرب مػن الشػيء والجمػع
فنوف .وإذا تناولنا كلمة ) (Artفي اللغة اإلنكليزية نجػدها تنحػدر مػن التعبيػر الالتينػي ( ،)Artisبمعنػى
الترتيػػب ،والفػػن فػػي أحػػد تعريفاتػػه المبسػػطة هػػو تناسػػق ،وترتيػػب األشػػياء ،وموسػػقتها ،وبنػػاء عليػػه يمكػػن
تعريف الفن التشكيلي باآلتي:
اس ػتعماؿ بع ػ القػػدرات الذهنيػػة ،أو بع ػ المهػػارات اليدويػػة فػػي تحقيػػق عمػػل متسػػق ،ومرتػػب،
ومنظم ،أو بمعنى خر ،هو العملية التي يقوـ بها المرء ،ويؤدي إلى ابتكار شيء مػا دوف أف يكػوف
للطبيعػػة دور مباشػػر فػػي هػػذ العمليػػة .والفػػن التشػػكيلي أيضػػا هػػو الفػػن الػػذى يعتمػػد علػػى الرسػػالة
البصرية في أدواته ،وتقنياته ،ووسائطه المختلفة .وفي تعريف خػر :هػو تطبيػق الفنػاف معارفػه علػى
مػػا يتناولػػه مػػن صػػورالطبيعة فيرتفػػع بػػه إلػػى مثػػل أعلػػى تحقيق ػاً لفكػػرة ،أو عاطفػػة معينػػة يقصػػد بهػػا
التعبيرعن الجماؿ األكمل لراحة العقل والقلب) www.brooonzyah.net( .

-8ذالدراساتذالدابقة :ذ

1-8ذ-ذدراساتذيفذالفنونذوالًصموم :ذ
 دراسة شوشاف (6101ـ) :هدفت دراسة شوشاف إلػى تنميػة االتجػا إلػى الػتعلم اإللكترونػي فػيدراسػة الفنػوف التشػكيلية ،وتشػجيع االبتكػار الكتشػاؼ مجػاالت جديػدة ،إذ أتاحػت وسػائل تكنولوجيػا
التعلم اإللكتروني اإللماـ بالعصر بوسػائله ،وأدواتػه ،وأسػاليبه المتعػددة ،وهػي مقومػات العمليػة االبتكاريػة
التػي يسػعى الجميػع لتطويرهػا لتصػب رصػيداً عالميػاً يملكػه اإلنسػاف فػي كػل مكػاف كجػزء مػن التػراث
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اإلنسانى ،وقد أتاحت برامج التعلم اإللكتروني سهولة التحصيل رغم البعد المكاني ،والزماني ،واختصػار
الجهد ،والوقت ما بين المعلم والمتعلم ،ومن خالؿ االتصاالت الثنائية ،وإثراء المواد ،والوسائل التعليمة
بأسػاليب ،ومػواد جديػدة ،وفػت قنػوات بػين المؤسسػات العلميػة ،والفنيػة وبػين المتلقػي فػي إطػار علمػي
يعتمػد علػى أحػدث مػا أتاحتػه أسػاليب الػتعلم االلكترونػي ،وقػد حاولػت هػذ الدراسػة لفػت األنظػار إلػى
أهميػة الػتعلم اإلليكترونػي لتنميػة عمليػات االبتكػار لػدى الطلبػة ،واشػتملت الدراسػة علػى ثالثػة أبػواب:
البػاب األوؿ يتنػاوؿ االتجاهػات الحديثػة لتفعيػل دور الػتعلم اإللكتروني،والبػاب الثػاني عػن التعلػيم
االلكتروني ودور في تنمية العملية االبتكارية ،بينمػا أكػد البػاب الثالػث دور المجتمػع العلمػي لألسػاتذة،
والطلبة في تفعيل التعلم اإللكتروني في مجاؿ الفنوف التشكيلية.
 دراسة أبوشنب وحسين وهاشم والحجرى (6101ـ) :هػدفت الدراسػة إلػى تصػميم برنػامج فػيإطػػار الػػتعلم اإلليكترونػػي لتطػػوير مهػػارات الطلبػػة فػػي مجػػاؿ تقنيػػات تصػػميم المالبػػس بتكلفػػة اقتصػػادية
محػدودة ،وقػػد طبػق البرنػػامج علػػى مجمػوعتين ،ضػػابطة ،وتجريبيػة ،وأثبتػػت الدراسػػة فاعليػة البرنػػامج فػػي
إكسػػاب الطلبػػة المتخصصػػين فػػي المالبػػس ،والنسػػيج مهػػارات تشػػكيل المالبػػس علػػى المانيكػػاف بنسػػبة
 ،% 91,2وقػػد قػػدمت الدراسػػة توصػػية بتطبيػػق البرنػػامج فػػي الكليػػات المنػػاظرة ،وتصػػميم بػػرامج أخػػرى
تساعد على إكساب الطلبة مهارات متعددة في جوانب تصميمية أخرى.

-2-8ذدراساتذيفذاملخًرباتذاالفرتاضوة :ذ

 دراسة جوهر وعبد السالـ (6101ـ) :ركزت هذ الدراسػة علػى قيػاس أثػر المختبػر االفتراضػياإلليكترون ػػي عل ػػى تنمي ػػة قػ ػوة المالحظ ػػة لطلب ػػة المرحل ػػة المتوس ػػطة ،وتحص ػػيلهم المعرف ػػي فيم ػػا يخ ػػص
تجػػارب الفيزيػػاء والكيميػػاء ،وقػػد خلصػػت الدراسػػة إلػػى ثبػػات أثػػر المختبػػر االفتراضػػي اإلليكترونػػي علػػى
التحصيل المعرفي للطلبة ،بينما كانت النتيجة سلبية فيما يخص تنمية قػوة المالحظػة ،وأوصػت الدراسػة
باالس ػػتفادة مػ ػن تقني ػػات المختب ػػر االفتراض ػػي اإلليكترون ػػي لتج ػػاوز المش ػػكالت ،والعوائ ػػق الت ػػي تواج ػػه
المدرسػػين ،والطلبػػة عنػػد إجػػراء التجػػارب الخطػػرة ،كمػػا أوصػػت الدراسػػة ب نشػػاء مواقػػع علػػى الشػػبكة
العنكبوتية لبع المختبرات االفتراضية اإلليكترونية لخدمة مقررات علمية أخرى.
 دراسػ ػػة الشػ ػػهرى (6118ـ) :هػ ػػدفت هػ ػػذ الدراسػ ػػة إلػ ػػى معرفػ ػػة أثػ ػػر المختبػ ػػرات االفتراضػ ػػيةاإلليكترونيػػة فػػي إكسػػاب مهػػارات التجػػارب المعمليػػة فػػي مقػػرر األحيػػاء لطػػالب الصػػف الثالػػث الثػػانوى
بمدينة جدة ،وقد اختارت الدراسة عينة من  29طالباً تم تقسػيمهم إلػى مجمػوعتين ،ضػابطة ،وتجريبيػة،
وت ػػم ت ػػدريس األول ػػى بالطريق ػػة التقليدي ػػة ،والثاني ػػة بطريقػ ػة المختب ػػر االفتراض ػػي اإلليكترون ػػي ،وخلص ػػت
الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة عند مستوى ( ),05لصال المجموعة التجريبية لمهارات التشػري ،
والفسػ ػػيولوجيا ،وعػ ػػدـ وجػ ػػود فػ ػػروؽ ذات داللػ ػػة عنػ ػػد مسػ ػػتوى( ),05لمهػ ػػارات المورفولوجيػ ػػا لطلبػ ػػة
المجموعتين .وقػدمت الدراسػة مقترحػات أهمهػا االهتمػاـ بتطبيػق تقنيػة المختبػر االفتراضػي اإلليكترونػي
لما لها من أثر جيد في اكتساب المهارات المعملية في دروس األحياء.

-3-8ذدراساتذيفذالًعلومذاإللوكرتوني :ذ

 دراسػة مجاهػد (6101ـ) :تحػدثت هػذ الدراسػة عػن بػرامج الػتعلم االلكترونػي وأهميتهػا فػيالوقػت الػراهن ،وقػدرتها علػى تجػاوز مشػكلة االنفجػار المعرفػي النػاتج عػن ضػخامة النتػاج الفكػري فػي
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الحقػوؿ العلميػة واإلنسػانية المختلفػة ،وعجػز بػرامج التعلػيم التقليػدي عػن اإلحاطػة الشػاملة بالجوانػب
الموضػوعية للتخصصػات المتنوعػة خػالؿ المػدة الزمنيػة المحػددة ،وأوضػحت الدراسػة أف الجامعػات
المصرية اليػوـ تحػاوؿ اإلفػادة مػن بػرامج الػتعلم االلكترونػي فػي تطػوير العمليػة التعليميػة بعػد اف تراجعػت
خػالؿ العقػدين الماضػيين بدرجػة كبيػرة ،وقػد أوصػت الدراسػة بضػرورة تعمػيم الػتعلم اإلليكترونػي علػى
الجامعات المصرية.
 دراسػػة كػػرار ( :)6101ركػػزت هػػذ الدراسػػة علػػى أهميػة االسػػتفادة مػػن التطػػورات العلميػػة،والتقنيػة الهائلػة فػي مجػاؿ اسػتخداـ تقنيػة المعلومػات ،واالتصػاالت فػي التعلػيم ،والبحػوث العلميػة،
واإلدارة ممػػا أدى إلػػى بػػزوغ الثػػورة المعلوماتيػػة ،وظهػػور مػػا يعػػرؼ بالمجتمعػػات اإلفتراضػػية
( )Virtual Communitiesالتػػي ينشػػأ عبرهػػا التفاعػػل االجتمػػاعي االفتراضػػي علػػي الخػػد
( ،)Onlineوهى البداية إلعداد بنيات أساسية ،وجوهرية تسػهم فػي تكػوين المػدف االلكترونيػة ،وبقػدر
كفػاءة التقنيػات المسػتخدمة تتجسػد كفػاءة البنػاء التكنواجتمػاعي لهػذ المجتمعػات االلكترونيػة علػي
مختلػف األصػعدة االجتماعيػة ،والثقافيػة ،واالقتصػادية .وأوضػحت الدراسػة أف الحاجػة أصػبحت ماسػة
لوضػع اسػتراتيجيات لتطػوير التعلػيم ،وإصػالحه ،إذ فرضػت التقنيػة اإلليكترونيػة نفسػها كمؤشػر لتقػدـ
المجتمع وتطور  ،بعد بروز دور التعلم اإللكتروني المعتمد على الوسائد المتعددة ،وعبر شبكة اإلنترنت
كخيار استراتيجي لتطوير التعليم ،والنهوض به فػي مجتمعاتنػا العربيػة ،وذلػك بالعمػل علػى إعػادة هندسػة
مؤسسػػات المجتمػػع ،والتخطػػيد لتغييػػر منظوماتهػا لتتوافػػق مػػع التطػػورات العلميػػة ،والتقنيػػة ،وثػػورة
المعلومات الحديثة ،وقد هػدفت هػذ الدراسػة إلػى تقػديم نمػوذج تنظيمػي إلدارة التعلػيم اإللكترونػي فػي
مجتمعػات المعرفػة االفتراضػية ونشػر  ،ووضػع سياسػاته ،وأسسػه ،وأهدافػه ،وتنظيمػه بطريقػة تسػاعد علػى
اإلفادة المثلى من توظيف تقنيات المعلومات ،واالتصاالت في التعليم ،وأوصػت الدراسػة بضػرورة األخػذ
بنظم التعلم اإلليكتروني في التعليم الجامعي.
 دراسػػة أبوخطػػوة (6101ـ) :نحػػت هػػذ الدراسػػة إلػػى اشػػتقاؽ مبػػادىء تصػػميم المقػػرراتاإللكترونيػة مػن نظريػات الػتعلم البنائيػة ،والمعرفيػة ،والسػلوكية ،وذلػك للوصػوؿ إلػى عمليػات االتصػاؿ،
والنظريػة االتصػالية فػي التعلػيم والػتعلم ،باسػتخداـ بيئػات تعلػم إلكترونيػة فعالػة .ويعػد التطػور الهائػل فػي
تقنيػات التعلػيم وبخاصػة فػي الػتعلم اإللكترونػي مػن أبػرز سػمات عالمنػا المعاصػر ،ممػا يفػرض علػى
المتخصصين ،والباحثين في مجاؿ تكنولوجيػا التعلػيم وضػع الخطػد ،واإلسػتراتيجيات المناسػبة لتوظيػف
هذ التقنيات فػي عمليتػي التعلػيم ،والػتعلم ،والعمػل علػى االسػتفادة منهػا بأقصػى صػورة ممكنػة ،ويتحقػق
ذلك بالتصميم التعليمي لمصادر التعلم اإللكتروني المؤسس على المبادىء المشتقة من نظريات التعلم.
 دراسػة البػدرانى (6101ـ) :تتحػدث هػذ الدراسػة عػن ثػورة الػتعلم اإللكترونػي التػي هػي مػنالثورات التػي أحػدثت ،وسػتحدث تغيػرات مسػتقبلية إيجابيػة فػي مجػاؿ التربيػة والتعلػيم ممػا جعػل الػدوؿ
المتقدمة تنفق الكثير من األمواؿ في سػبيل االسػتفادة مػن اإلمكانػات التػي يتيحهػا الػتعلم االلكترونػي ،إذ
تشير اإلحصاءات إلى أف حجم سوؽ التعليم اإللكتروني في العالم يقدر ب) (12مليار دوالر سنويا01 ،
%منها في الواليات المتحدة األمريكية ،وأوضحت أف هذا العصر يشهد تطػورات مسػتمرة فػي الوسػائل
التكنولوجية التي يمكن استخدامها في العملية التعليمية مثل أسلوب الػتعلم عبػر بػرامج يػتحكم بتشػغيلها
- 021 -

مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس.................المجلد الرابع عشر ػ العدد األوؿ ػ 6102

الحاسػوب ،والتػي تشػتمل علػى الػنص المكتػوب ،والرسػوـ ،والصػور الثابتػة ،والمتحركػة ،والصػوت،
والموسيقى ،واستخداـ مؤثرات لونية مثيرة تعتمد على أساليب اإلبهار البصري ،وشد انتبا المتعلم.
وركز الجانب العملي في الدراسة على تصميم اسػتبانة حػوؿ اسػتخداـ الػتعلم اإللكترونػي ،شػملت
نمطػين مػن األسػئلة األوؿ حػوؿ مػدى اسػتخداـ األفػراد للتكنولوجيػا ،والثػاني حػوؿ رأيهػم بفعاليػة التعلػيم
اإللكترونػي وإمكانيػة تطبيقػه ،شػملت  200طالػب فػي مرحلػة التخػرج للسػنوات الدراسػية الممتػدة بػين
 2005و6119ـ من خالؿ إعطائهم منهجاً دراسياً في الفيزياء باستخداـ أسلوب التػدريس التقليػدي ثػم
إعطاء المنهج نفسه لهم بأسلوب التدريس المدعوـ باستخداـ تقنيات العرض داخل الصف الدراسي من
وسائد متعددة إلكترونية ،وأساليب المحاكاة.
وتمكنػت الدراسػة مػن الحصػوؿ علػى مؤشػرات وأدلػة للمقارنػة وفاعليػة تجػارب المحاكػاة فاعليػة
طريقػة المختبػر التقليػدي فػي القػدرة علػى تعزيػز اإلجابػة عػن المسػائل الفيزيائيػة المعياريػة التػي شػملت
أساسيات علم الفيزيػاء ،وقػد لػوح أف هنػاؾ فروقػاً إحصػائية ملموسػة فػي كػل مػن نسػب النجػاح ومعػدؿ
درجػات النجػاح ،لصػال المجموعػة التجريبيػة ،كمػا لػوح أف الحاسػوب قػد اختصػر الوقػت بمػا يعػادؿ
 41بالمئة من الوقت العادي ،وأنه أثػار دافعيػة الطلبػة نحػو الػتعلم ،كمػا زاد مػن قػدراتهم علػى المتابعػة،
وعلى االحتفاظ بالمعلومات لفترة أطوؿ.
 دراسػة كػيم  )1101( Paul Kimركػزت دراسػة (كػيم ) علػى اسػتخداـ بيئػة تعلػم مبتكػرة مػنخالؿ الهاتف الجواؿ (الموبايل) ،واستخدامه في التعليم والتعلم ،وذكرت الدراسػة أف الموبايػل سػيكوف
مدرسة الجيب في المستقبل ( )The future pocket schoolوسيعمل على حل كثيػر مػن القضػايا
التربويػػة ،وسػػيكوف مػػن السػػهل علػػى الطلبػػة أف يعػػدوا مػػن خاللػػه ملفػػات تعليميػػة منظمػػة ،تشػػكل ملفػػات
المسػػتقبل بمػػا تتميػػز ب ػه مػػن كفػػاءة كبيػػرة فػػي حمػػل المعلومػػات ،وسػػوؼ يمكػػن مػػن خاللهػػا أداء أنشػػطة
متعددة عن طريق االنترنت يسهل على الطالب حملها.
ومن خالؿ مراجعة الباحثين لما تم من دراسات في هذا الجانب ،وجدا اهتماماً كبيراً مػن البػاحثين
فػػي مجػػاالت الفنػػوف ،والتصػػميم باسػػتخداـ الحاسػػوب ،والمختبػػرات االفتراضػػية ،والتعلػػيم اإلليكترونػػي،
فقػد اهػػتم (شوشػاف) مػػثال باالتجػا إلػػى الػتعلم اإللكترونػػي فػي دراسػػة الفنػوف ،لتنميػة البحػػث العلمػػى
وتشجيع االبتكار واكتشػاؼ مجػاالت جديػدة ،وركػز (أبػو شػنب وزمػالؤ ) علػى عمليػات تصػميم برنػامج
في إطار التعلم اإلليكتروني لتطوير مهارات الطلبة في مجػاؿ تقنيػات تصػميم المالبػس بتكلفػة اقتصػادية
محدودة.
أما (جوهر وعبد السالـ) فقد قاسا أثر المختبر االفتراضػي اإلليكترونػي علػى تنميػة قػوة المالحظػة لطلبػة
المرحلػػة المتوسػػطة ،وتحصػػيلهم المعرفػػي فيمػػا يخػػص تجػػارب الفيزيػػاء ،والكيميػػاء ،وقػػد خلصػػت الدراسػة إلػػى
ثبػػات أثػػر المختبػػر االفتراضػػي اإلليكترونػػي فػػي التحصػػيل المعرفػػي للطلبػػة .أمػػا (الشػػهرى) فقػػد طبػػق طريقػػة
المختبػػر االفتراضػػي اإلليكترونػػي ،وخلصػػت دراسػػته إلػػى وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة عنػػد مسػػتوى( ),05لصػػال
المجموعة التجريبية لمهارات التشري  ،والفسيولوجيا التي درست بفكرة المختبر االفتراضي.
وأضػاءت (مجاهػد ،مسػرات) جانبػا مهمػا يتمثػل فػي عجػز بػرامج التعلػيم التقليػدي عػن اإلحاطػة
الشاملة بالجوانب الموضوعية للتخصصات المتنوعة خالؿ المدة الزمنية المحددة.
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أما (كرار) فقد قدـ لنا نموذجا تنظيميا إلدارة التعليم اإللكتروني في مجتمعات المعرفة اإلفتراضية
ونشر  ،ووضع سياسػاته ،وأسسػه ،وأهدافػه ،وتنظيمػه بطريقػة تسػاعد علػى اإلفػادة المثلػى مػن توظيفػه فػي
عمليات التعليم ،والتعلم.
والحػ (البػدرانى) أف الحاسػوب اختصػر الوقػت بمػا يعػادؿ  % 41مػن الوقػت العػادي ،وأ ّف
الحاسػػب قػػد أثػػار دافعيػػة الطلبػػة نحػػو الػػتعلم ،كمػػا زاد مػػن قػػدراتهم علػػى المتابعػػة ،وعلػػى االحتفػػاظ
بالمعلومات لفترة أطوؿ.
وأضػاؼ (كػيم) بيئػػة تعلػم مبتكػػرة مػن خػػالؿ الهػاتف الجػػواؿ (الموبايػل) ،واسػػتخدامه فػي التعلػػيم،
والتعلم ،وذكرت الدراسة أف الموبايل سيكوف مدرسة الجيب في المستقبل.
نالحػ أف كػػل هػذ الدراسػػات قػد أكػػدت أهميػػة االتجػػا نحػو الػػتعلم اإلليكترونػػي وبالػػذات المختبػرات
االفتراضية ،مما يؤكد منحى هذا البحث ،وأهميته التي تركزت في ابتكار فكرة األتيليه االفتراضي.
ومن خالؿ مراجعة الباحثين لما تم من دراسػات فػي هػذا الجانػب ،وعلػى الػرغم مػن االسػتفادة القصػوى
من نتائج كل هذ الدراسات التي شكلت قاعدة علمية مهمة لهػذا البحػث ،إال أنهمػا لػم يجػدا بحثػاً قػد تنػاوؿ
استخداـ األتيليهات االفتراضية في كليات الفنوف التشكيلية ،لػذا يػرى الباحثػاف أف هػذا البحػث يمكػن أف يعػد
إضافة علمية من الناحيتين النظرية ،والعملية تلفت النظر إلى أهمية تطبيقه ،وتطوير .

-9ذمنهجذاليحثذوإجراءاته:

-1-9ذمنهجذاليحث:ذ

يستند هذا البحث إلػى المػنهج اإلجرائػي التطػويري ( )Development /Action Researchوهػو يخػتص
بتطبيػػق خط ػوات البحػػث العلمػػي فػػي الغػػرؼ ،والصػػفوؼ الدراسػػية بغػػرض إعػػادة تصػػميمها ،أو تطويرهػػا المباشػػر
لألفضػػل ،أو لحػػل مشػػكالتها الراهنػػة ،وهػػو يهػػدؼ إلػ ػى تط ػوير الموقػػف المحلػػى الخػػاص الػػذي هػػو بص ػػدد .
(حمداف0889 ،ـ) ،ومن مميزات هػذا المػنهج مرونتػه ،بحيػث يمكػن إعػادة تطػوير البرنػامج ،أو البيئػة المصػممة
بعد فترة من الزمن عند تلقي تغذيػػة راجعة ( )Feedbackتفيد بوجود قصور ما في التصميم.

-2-9ذأداة اليحث:ذ

وتتمثػػل فػػي البرنػػامج المقتػػرح وهػػو تصػػميم ألسػػتوديو افتراضػػي كبيئػػة جديػػدة لػػتعلم طلبػػة الفنػػوف
التشكيلية لمساعدتهم على االبتكار ،واإلبداع.

 -3-9إجراءاتذاليحث:

نفذ البحث وفق الخطوات اآلتية:

 -0-1-8الجانػػب النظػػري :اتبعػػت منهجيػػة البحػػث فػػي االطػػالع علػػى األدبيػػات ،والدراسػػات
السابقة في مجاؿ الدراسة ،ثم أعدت الفكرة النظرية لألسػتوديو االفتراضػي الناتجػة عػن خبػرة البػاحثين،
ومعاناتهما في عمليات تدريس طالبهما في إطار طرائق التػدريس التقليديػة ،وأيضػا المشػقة التػي يتعػرض
لها الطالب في الحصوؿ على المعلومة ،واالطالع أيضا على النجاحػات التػي حققتهػا فكػرة المختبػرات
االفتراضية فػي مجػاالت علميػة أخػرى فػي العػالم العربػي ،والػدوؿ األجنبيػة ،وبعػد اقتنػاع البػاحثين بفكػرة
األستوديو االفتراضي ،عرضاً الفكرة على عينة من طلبة الفنوف التشػكيلية بكليػة الفنػوف الجميلػة بجامعػة
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دلموف للعلوـ والتكنولوجيا عػن طريػق حلقػة نقػاش اسػتطالعية مفتوحػة أعػدت خصيصػا لهػذا الغػرض .إذ
اختيػػرت عينػػة عش ػػوائية مػػن  21طالبػػا وطالب ػػة ،وعرضػػت فكػػرة األس ػػتوديو االفتراضػػي علػػيهم ،وج ػػرى
النقاش حوؿ ما يمكن توفير لهم من إمكانات متطورة نظرية ،وعملية وكانت نتيجة االستطالع كالتالى:
عدد الطلبة الذين أدلوا
بخرائهم
21
طالباً وطالبة

الذين أيدوا الفكرة
العدد

النسبة

الذين عارضوا
الفكرة
النسبة
العدد

41

%92

%01

2

ليس لهم رأى
العدد

النسبة

6

%4

 -6-1-8الجانب العملي :ويتمثل في البرنامج المقترح وهو (األستوديو االفتراضي) ومكوناته كالتالى:
مكونات األستوديو االفتراضي:
الصفحة الرئيسية )(Home Pageوتشمل:
 شاشػػة الترحي ػػب وتحت ػػوي علػػى تص ػػميم لمش ػػهد طبيعػػى ( ،)Landscapeومجموعػػات مػػناأللواف ،واألقالـ وأدوات الرسم .،كما تحتوي على عبارة الترحيب التالية:

Welcom to the Virtual Art Studio
A new way to explore arts

ثم الخيارات التالية:
 معلومات عن األستوديو ()About us البرامج ( )Programsوتشمل برامج الرسم ،والتلوين ،وبرامج التصميم ،والملتيميديا ،وهى:Drawing & Painting Programs

Design & Media Programs
1 Photoshop
2 Indesign
3 Illustrator

1 Sketch
2 Free Hand
3 Paint

4
5
6
7

4
5
6
7

3D Max
Switch Max
After Effect
DreamWeaver

Creative Painter
Paint Brush
Coral Painter
Coral Draw

8 Z. Brush
9 Art Weaver

8 Flash
9 Open Canvas

10 Auto Cad
11 Cool Paint

10 Maya
11 Green Box Logo

 قاعات العػرض )Galleries( :ويحتػوى هػذا الخيػار علػى روابػد لقاعػات عػرض شػهيرة علػىشبكة االنترنت وهى ( :يجرى تحديثها ،وزيادتها مستقبال)
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Borghese Gallery

Art.com.

Gallery Spada in the Palace Spada

Palatina Gallery

Galleria dell'Accademia di Venezia
The Accademia Gallery

Olga’s Gallery.
The National Gallery of Art

 المتػ ػاحف )Museums( :ويحت ػػوى ه ػػذا الخي ػػار عل ػػى رواب ػػد لمت ػػاحف ش ػػهيرة عل ػػى ش ػػبكةاالنترنت وهى:
Pushkin Museum of Fine Arts
Museum of Islamic Arts
Bakersfield Museum
The Greco- Roman Museum

Louvre Museum.
Metropolitan Museum of Art
Fine Art Museums of San Francisco.
Museum of Modern Egyptian Art

 مناهج ،ومقررات دراسية أساسية (وهى عبارة عن برامج ( )Power Pointللمقررات التالية:The basics of Interior Design.
The basics of Sculpture.
The basics of Pottery.
The basics of Oil Paintings.
The basics of Water Color
Paintings.

Basic Design.
The basics of drawing.
Advanced drawing.

The Theory of color.
The basics of Photography.

 اتصل بنا)Contact us( :ويحتػػوى هػػذا الخيػػار علػػى االتصػػاؿ بالبػػاحثين ،واالسػػتفادة مػػن نصػػائ وإرشػػادات المشػػرؼ علػػى
البرنامج ( )Administratorوهو الشخص المكلف ب دارة البرنامج وتطوير  ،كما يحتػوي علػى قائمػة
اتصاالت عبر االنترنت بكليات فنػوف تشػكيلية عربيػة وعالميػة يجػري اإلتفػاؽ معهػا ،وكػذلك أسػاتذة فػي
التخصصات المختلفة ،كما يحتوي على غرؼ للمحادثة والنقاش.
 بحث )Search( :وهذا الخيار يتي للطالب ،أو األستاذ البحث في شبكة الوب.متطلبات األستوديو االفتراضي:
يتطلب تنفيذ فكرة األستوديو االفتراضي على نطاؽ واسع اآلتى:
 تبنػػي جامعػػة مػػن الجامعػػات ،أو كليػػة مػػن كليػػات الفنػػوف الجميلػػة هػػذ الفكػػرة ألنهػػا تتطلػػبجه ػػداً ،وم ػػاالً يف ػػوؽ إمكان ػػات الب ػػاحثين ،إذ ينبغ ػػى التعام ػػل م ػػع ب ػػرامج أص ػػلية بت ػػرخيص مػ ػن
منتجيها ،وكذلك االتفػاؽ مػع بعػ المواقػع الفنيػة ببروتوكػوالت مسػبقة تتضػمن التواصػل مػع
هػػذ المواقػػع ،والتواصػػل مػػع عػػدد مػػن الفنػػانين التشػػكيليين ،ومػػن األسػػاتذة بكليػػات الفنػػوف
الذين يمكن االستعانة بخبراتهم من المجتمع المحلى أو العالم العربي أو من الخارج.
 سيرفر جامعي ( )Serverبمساحة عالية ،وقدرة تشغيلية.- 052 -

مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس.................المجلد الرابع عشر ػ العدد األوؿ ػ 6102

 اتف ػػاؽ بروتوك ػػولي م ػػع كلي ػػات من ػػاظرة للحص ػػوؿ عل ػػى معلوم ػػات ،ومق ػػررات ،وب ػػرامج معين ػػة،واالسػػتفادة مػػن خبػػرات األسػػاتذة فػػي هػػذ الكليػػات عػػن طريػػق االتصػػاؿ الهػػاتفي ،وشػػبكة
االنترنت ،وحدد الباحثاف الكليات التالية كبداية:
 .0كلية الفنػوف الجميلػة وكليػة الفنػوف التطبيقيػة  .2كلية الفنػوف الجميلػة والتطبيقيػة جامعػة السػوداف
للعلوـ والتكنولوجيا.
جامعة حلواف.
 .6كلية الفنػوف الجميلػة وكليػة الفنػوف التطبيقيػة England 6. Royal College of Fine
Arts,
جامعة األسكندرية.
7. The College of Fine Arts,
 .1كلية الفنػوف الجميلػة وكليػة الفنػوف التطبيقيػة
France.
جامعة بغداد.

 .4كلية الفنػوف الجميلػة وكليػة الفنػوف التطبيقيػة
جامعة دمشق.

8. The College of Fine Arts, Italy.

(واجهة األستوديو االفتراضي بعد تصميمه بواسطة الباحثين)
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 -11نًائجذاليحثذ
تتحدد نتائج البحث في اإلجابة عن السؤالين التاليين:
 -0-01مػػا التصػػور المقتػػرح لألسػػتوديو االفتراضػػي اإللكترونػػي الػػذى سػػعى إليػػه الباحثػػاف مػػن
خالؿ فكرة هذا البحث؟
 -6-01ما األدوار التي يمكػن أف يلعبهػا األسػتوديو االفتراضػي لزيػادة اإلبػداع ،واالبتكػار لػدى
الطلبة؟
تمثلت اإلجابة عن السؤاؿ األوؿ في تصميم األستوديو االفتراضي الذي يتض من خالؿ البحػث
الحالي ،ومن خالؿ مشاهدة الفكرة مجسمة في القرص المدمج المرفق.
وجػػاءت اإلجابػػة عػػن السػػؤاؿ الثػػاني مػػن خػػالؿ تأمػػل مكونػػات األسػػتوديو االفتراضػػي التػػي س ػتوفر
لطلبة كلية الفنوف التشكيلية ما يلى:
بيئػػة تعليميػػة رقميػػة جديػػدة ،ومبتكػػرة لمسػػاعدة الطلبػػة علػػى التجػػوؿ بحريػػة فػػي تلػػك البيئػػة ،وتلقػػى
العلم من مصادر أساسية تساعدهم على االبتكار واإلبداع ،وتسهل دخولهم إلػى البػرامج التػي يحتػاجوف
إليها في مقرراتهم الدراسية ،واالنتقاؿ بينها بسهولة ،وإتاحة الفرصة لهم للتواصل مع عػدد مػن الكليػات
المتخصصة ،والمتاحف ،وقاعات عرض الفنػوف التشػكيلية ،المحليػة ،والعالميػة .،وكػذلك توفيراالتصػاؿ
من خالؿ هذ البيئة التعليمية بين الطالب ،وأساتذته ،وكذلك االتصػاؿ بػبع أسػاتذة الفنػوف فػي العػالم
العربى وبع الدوؿ األجنبية .وإتاحة بع المقػررات األساسػية التػي ال غنػى عنهػا لطالػب كليػة الفنػوف.
وتوفير وقت الطالػب الػذى يبذلػه فػي البحػث فػي الشػبكة العنكبوتيػة لمسػاعدته علػى اسػتغالؿ وقتػه فػي
البحث ،والتقصي ،والمدارسة ،والنقاش.
وعليه ،يمكن أف يساعد األستوديو االفتراضي في تفجير مهارات االبتكار ،واإلبداع لدى الطلبة.
وفػػي البحػػوث الحديثػػة  -وخاصػػة فػػي الػػدوؿ المتطػػورة علميػاً  -تنتهػػي مهمػػة المصػػممين بتصػػميم
الفكرة ،ويمكن لهمػا ،أو لغيرهمػا أف يجربػوا التصػميم الجديػد أو المقتػرح ،وفػي حالتنػا هػذ  ،يمكػن أف
يعمل الباحثاف فيما بعد على تطوير األستوديو االفتراضي تطبيقاً لخطوات المنهج اإلجرائي التطويري.

 -11الًوصوات:ذ

وفي ضوء النتائج السابقة ،يوصي الباحثاف باآلتى:
 .0تبنى فكرة بيئة األستوديو االفتراضي اإللكتروني ،وتطبيقها علػى طلبػة كليػات الفنػوف التشػكيلية
لضبد أثرها العلمي على زيادة اإلبداع ،واالبتكار لدى المتعلمين.
 .6التوسػػع فػػي اسػػتخداـ البيئػػات االفتراضػػية اإللكترونيػػة التعليميػػة فػػي كليػػات الفنػػوف ،وغيرهػػا،
وت ػػدريب الطلب ػػة ،واألس ػػاتذة عليه ػػا مم ػػا يس ػػهم ف ػػي تنمي ػػة األفك ػػار الجدي ػػدة ،وبالتػػالى تتزاي ػػد
صوراإلبداع ،واالبتكار.
 .1التركيػػز علػػى عمليػػات تواصػػل الطلبػػة مػػع البيئػػات التعليميػػة فػػي الػػدوؿ العربيػػة ،واألجنبيػػة ،ممػػا
يساعد على صقل تجاربهم ،وتنمية خبراتهم الفنية ،والتصميمية.
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املراجع:ذذ

املراجعذالعربوة:ذ
أبو خطوة ،السػيد عبػد المػولى6101( .ـ) .مبػادىء تصػميم المقػررات اإللكترونيػة المشػتقةمػن نظريػات الػتعلم وتطبيقاتهػا التعليميػة ،ورقػة عمػل مقدمػة إلػى مػؤتمر دور التعلػيم االلكترونػي فػي
تعزيز مجتمعات المعرفة ،جامعة البحرين( ،من  2إلى 9إبريل 6101ـ).
أبوشػػنب ،منػػى .وحسػػين ،وإسػػالـ .وهاشػػم ،أشػػرؼ6101( .ـ) .فعاليػػة برنػػامج للػػتعلماإللكترونػي لتطػوير مهػارات التشػكيل علػى المانيكػاف للطػالب تخصػص تصػميم منسػوجات بجامعػة
المنوفية .ورقة عمل مقدمػة إلػى مػؤتمر دور التعلػيم االلكترونػي فػي تعزيػز مجتمعػات المعرفػة ،جامعػة
البحرين( ،من  2إلى  9إبريل 6101ـ).
البػدراني ،محسػن وليػد محمػد6101( .ـ) .اسػتخداـ تقنيػات التعلػيم االلكترونػي لتصػميمبع التطبيقات العملية كمحاكاة واقعية للمفاهيم األساسػية لطلبػة علػوـ الفيزيػاء ،ورقػة عمػل مقدمػة
إلى مؤتمر دور التعليم االلكتروني في تعزيز مجتمعات المعرفة ،جامعة البحرين( ،مػن  2إلػى 9إبريػل
6101ـ).

 الشػ ػػهرى ،علػ ػػى بػ ػػن محمػ ػػد بػ ػػن ظػ ػػافر الكلثمػ ػػى6118( .ـ) .أثػ ػػر اسػ ػػتخداـ المختب ػ ػراتاالفتراضية في إكساب مهارات التجارب المعملية في مقرر األحيػاء لطػالب الصػف الثالػث الثػانوى
بمدين ػػة ج ػػدة .رسػ ػػالة دكتػ ػػوراة (منشػ ػػورة علػ ػػى اإلنترن ػػت) فػ ػػي المنػ ػػاهج وطػ ػػرؽ التػػػدريس (وسػػػائل
وتقنيات) ،كلية التربية ،جامعة أـ القرى ،مكة المكرمة ،المملكة العربية السعودية.

العطػػار ،مخت ػػار0880( .ـ) .الفػػن والحداث ػػة ،دراسػػات ف ػػي نقػػد الفن ػػوف الجميلػػة .القػػاهرة:الهيئة المصرية العامة للكتاب.
المناعى،عب ػ ػػد ا س ػ ػػالم6111( .ـ) .المختبػ ػ ػرات االفتراض ػ ػػية .الجمعي ػ ػػة العربي ػ ػػة لل ػ ػػتعلموالتدريب اإلليكتروني (.)ASOET.ORG

جوهر ،أحمد .وعبد السالـ ،محمود6101( .ـ) .المختبػر االفتراضػي اإلليكترونػي لتجػاربالفيزيػػاء والكيميػػاء وأثػػر فػػي تنميػػة قػػوة المالحظػػة لطلبػػة المرحلػػة المتوسػػطة وتحصػػيلهم المعرفػػي،

(بحث منشور على اإلنترنت) ،كلية التربية ،جامعة الموصل ،العراؽ.

س ػػالمة ،عب ػػد الح ػػاف محم ػػد .)6114( .وس ػػائل االتص ػػاؿ وتكنولوجيػ ػ ػػا التعل ػػيم( .ط ،)2األردف :دار الفكر للطباعة والنشر.

شوشػاف ،سػمير عبػد اللطيػف محمػد6101( .ـ) .دور الػتعلم اإللكترونػي وأثػر علػي تطػويراتجاهات تعليم الفنوف ،بحث مقدـ إلى مؤتمر دور التعليم االلكتروني فػي تعزيػز مجتمعػات المعرفػة،
جامعة البحرين( ،من  2إلى 9إبريل 6101ـ).

عبػػد المسػػي  ،مػػارى6112( .ـ) .فجػػوة اإلبػػداع فػػي الفػػن التشػػكيلى العربػػى ،مجلػػة العربػػى،دولة الكويت .مجلة العربي ،ديسمبر 6112ـ.)222( ،
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 عليػػػاف ،ربحػ ػػي مصػ ػػطفى والػػػدبس ،محمػ ػػد عبػ ػػد .)6111( .وس ػػائل االتصػ ػػاؿ وتكنولوجيػ ػػاالتعليم( .ط  ،)6األردف :دار صفاء للنشر والتوزيع.
كرار،عبػػد الػػرحمن الشػػريف محمػػد .)6101( .إدارة التعلػػيم اإللكترونػػي فػػي مجتمعػػاتالمعرفػة اإلفتراضػية .ورقػة عمػل مقدمػة إلػى مػؤتمر دور التعلػيم االلكترونػي فػي تعزيػز مجتمعػات
المعرفة .جامعة البحرين( ،من  2إلى 9إبريل 6101ـ).
مجاهد ،مسرات محمػد عبػد العزيػز6101( .ـ) .االتجاهػات والتطػورات الحديثػة فػي التقنيػةااللكترونية لخدمة العملية التعليمية .ورقة عمل مقدمة إلػى مػؤتمر دور التعلػيم االلكترونػي فػي تعزيػز
مجتمعات المعرفة .جامعة البحرين( ،من  2إلى 9إبريل 6101ـ).

ذ

منصػػور،أحمد حامػػد0898( .ـ) .تكنولوجيػػا التعلػػيم وتنميػػة القػػدرة علػػى التفكيػػر االبتكػػاري.(ط ،)6مصر ،المنصورة :دار الوفاء للطباعة والنشر.
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