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تصور مقترح للكفايات التقنية الرقمية ومتطلبات القرن الحادي والعشرين
لمعلمات التربية الفنية في ضوء احتياجاتهن التدريبية
صفاء عبدالوهاب بلقاسم بعطوط (*)

جامعة طيبة – المدينة المنورة

(قدم للنشر يف  1439/12/23هـ ،وقبل للنشر يف  1440/03/18هـ)
ملخ ــص البح ــث  :هدف ــت الدراس ــة إىل وض ــع تص ــور مق ــرح للكفاي ــات التقني ــة الرقمي ــة ومتطلب ــات الق ــرن احل ــادي والعرشي ــن ملعل ــات الرتبي ــة الفني ــة
يف ض ــوء احتياجاهت ــن التدريبي ــة .تكون ــت عين ــة الدراس ــة م ــن ( )51معلم ــة تربي ــة فني ــة يف املدين ــة املن ــورة للع ــام ال ــدرايس 1439-1438هـــ .قام ــت الباحث ــة
بتحدي ــد الكفاي ــات م ــن التقني ــات الرقمي ــة ،ث ــم بن ــاء اس ــتبانة لتحدي ــد االحتياج ــات التدريبي ــة م ــن الكفاي ــات التقني ــة الرقمي ــة .واش ــتملت األداة ع ــى
ثالث ــة حم ــاور وه ــي  :درج ــة االس ــتخدام والتطبي ــق يف جم ــال التطبيق ــات الرقمي ــة الفني ــة ،درج ــة االس ــتخدام والتطبي ــق للتقني ــات الرقمي ــة يف جم ــال تدري ــس
الرتبي ــة الفني ــة ودرج ــة االس ــتخدام والتطبي ــق يف جم ــال أساس ــيات احلاس ــب اآليل والش ــبكة املعلوماتي ــة .وتوصل ــت الدراس ــة إىل أن درج ــات االس ــتخدام
والتطبي ــق يف املج ــال األول (التطبيق ــات الرقمي ــة الفني ــة) كان ــت حمص ــورة م ــا ب ــن املتوس ــط والضعي ــف ،وأن درج ــات االس ــتخدام والتطبي ــق يف املج ــال
الث ــاين (تدري ــس الرتبي ــة الفني ــة) كان ــت حمص ــورة م ــا ب ــن املتوس ــط والضعي ــف ،وأن درج ــات االس ــتخدام والتطبي ــق يف املج ــال الثال ــث (أساس ــيات احلاس ــب
اآليل والش ــبكة املعلوماتي ــة) كان ــت حمص ــورة م ــا ب ــن الع ــايل واملتوس ــط .ك ــا توصل ــت النتائ ــج لع ــدم وج ــود ف ــرق ذي دالل ــة إحصائي ــة يع ــزى ملتغ ــرات
الدراس ــة (املؤه ــل العلم ــي – س ــنوات اخلدم ــة) .ويف ض ــوء النتائ ــج أوص ــت الباحث ــة ب ــرورة إع ــادة النظ ــر يف الربام ــج التدريبي ــة للمعل ــات بحي ــث تلب ــي
االحتياج ــات الت ــي كش ــفت عنه ــا الدراس ــة ،ك ــا أوص ــت بتبن ــي التص ــور املق ــرح لتدري ــب معل ــات الرتبي ــة الفني ــة .
كلامت مفتاحية:الرتبية الفنية ،التقنيات الرقمية  ،االحتياجات  ،التدريب ،كفايات تعليمية.
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:
Abstract: This study aims to conduct a proposed conception of digital technical competencies in the light of the 21st century training requirements among art
teachers. The study sample consists of 51 female teachers during academic year of 1438-1439 in Al-Medinah Al-Monwarah. The researcher created a survey
detecting the requirements of digital technical training programs. The survey included three domains. First is the usage and practice proportion of art digital
application. Second is the usage and practice proportion of digital technologies in teaching art. Third is the usage and practice proportion of computer science basics
and informatics network. The study results showed a range between low and average proportion in the first domain (art digital applications). There was a similar
range of low and average proportion in the second domain (teaching art) as well. Finally, the usage and practice proportion of third domain (basics computer science
and informatics network) was in range between average and high. It is important to note that the previous results did not detect any significant statistical evidences
variation which might be attributable to the study variables such as scientific qualification and service years. Based on these results, the researcher recommends
reconsidering the requirements of teachers’ training programs as well as considering this proposed conception in training art teachers.
Keywords: Art education, Digital Technologies, Requirements, Training, Learning Competencies.
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مقدمة:

يســاهم الفــن بــدور كبــر يف بنــاء املجتمعــات

واالرتقــاء والنهــوض هبــا ،حيــث يعــد الفــن مــرآة

صادقــة تعكــس الثقافــات والقيــم املتنوعــة يف تلــك
املجتمعــات ،وال ســيام وأن العــر احلــايل يشــهد
العديــد مــن التغــرات والتطــورات التــي هلــا دور

كبــر يف تغيــر ثقافــة املجتمعــات ،ومــن هــذه
التغــرات التطــورات التقنيــة الرقميــة وتوفرهــا

يف مجيــع جمــاالت احليــاة ومنهــا الفــن والتعليــم يف

جماالهتــم املتعــددة واملتنوعــة.

فنيــة مناســبة مــع الثقافــات والتوجهــات املعــارصة

(اجلريــان 2013،م،ص. )67:

وقــد تشــكلت التقنيــة الرقميــة الفنيــة نتيجــة

مواكبــة التطــورات العلميــة التقنيــة وتأثــرت أيضــا

بتطــورات احلــركات الفنيــة يف تاريــخ الفنــون
املعــارصة ،فالفنــون التقنيــة الرقميــة هــي أحــد الفنون
العامليــة والتــي أصبحــت مؤخــرا جمــا ً
ال واســع ًا ضمــن
الفنــون التصوريــة والتشــكيلية ،إذ أصبحــت تلعــب
دورا هامــا يف مجيــع جمــاالت اإلعــام ومعــارض

الفــن ،حيــث تعتمــد عــى برامــج الكمبيوتــر املتطــورة

فقــد أصبحــت التقنيــة الرقميــة موجــودة بشــكل

 ،وقــد ظهــرت اجتاهــات كثــرة للتقنيــة الرقميــة

مــن الــدول مثــل فرنســا والنرويــج مفهــوم التقنيــة

 -البيكسل  Pixelوهو أحد أنواع التقنية الرقمية

كبــر ومتزايــد يف التعليــم ،حيــث أضافــت عديــد

الفنيــة منهــا:

الرقميــة إىل املناهــج الدراســية اخلاصــة هبــا مــن

خــال مالحظــة أن التقنيــة الرقميــة تســاعد يف حتســن

التعليــم والتعلــم بعــدة طــرق ،فهــي وســيلة جذابــة
ورسيعــة للحصــول عــى املعلومــات املتنوعــة بشــكل
أكــر وأكثــر شــمو ً
ال .فاســتخدام الربامــج احلاســوبية

يزيــد مــن اكتســاب مهــارات متعــددة ومنهــا املهارات
التقنيــة الفنيــة( غــزان وآخــرون2017 ،م ،ص.)13:

وأضــاف إبراهيــم(2015م،ص )5:أن التقنيــة
الرقميــة توفــر املزيــد مــن اخليــارات لتنفيــذ املشــاريع

الفنيــة املتعــددة الوســائل واألهــداف .لذلــك يشــهد

اســتخدام التقنيــة الرقميــة األثــر الفعــال يف جمــاالت
الفنــون املتعــددة ،مــن خــال تطويــع الربامــج
واإلمكانيــات التقنيــة املختلفــة لتحقيــق غايــات
208

الفنية احلديثة وهو عبارة عن مربعات صغرية
ويتم التعامل مع الصور عىل أساس هذه
املربعات الصغرية ،فإذا كان عدد املربعات كبري ًا
فإن الصورة تكون ذات وضوح عايل ،وإذا كان
عدد املربعات قلي ً
ال فإن الصورة تبدأ بفقدان

درجة الوضوح (العابد2010 ،م،ص.)42:

 الفركتـــــــــاالت  Fractalsيعـــــــرفهاهيبة(2007م،ص)96:بأهنااســــــــتخدام

احلاس ــوب يف إنت ــاج تكوين ــات رقمي ــة أكث ــر
تعقي ــد ًا ،حي ــث ختض ــع ه ــذه التكوين ــات إىل
نظـــام هنـــديس دقيـــق .

 الفيكتـــور  Vectorهـــو أحـــد برامـــجالتقنيـــة الرقميـــة الفنيـــة الشـــهرية تســـتخدم
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لعمـــل زخـــارف وشـــعارات (،)Logo

لــه األثــر يف تدعيــم مفهــوم الفنــون الرقميــة .وقــد

يتـــم حتويـــر وتعديـــل الوحـــدات الزخرفيـــة

احلديثــة وتوظيفهــا يف مجيــع املجــاالت.

واللوحـــات اإلعالنيـــة ( ،)Posterحيـــث

للوص ــول إىل التصمي ــم املطل ــوب (العاب ــد،

2010م،ص. )41:

أوصــت الدراســة باالهتــام بالتقنيــات الرقميــة الفنيــة
كــا أكــدت دراســة (إمــام2011،م) أن التقنيــة

الرقميــة الفنيــة هلــا بالــغ األثــر عــى التعلــم مــن

 -النحــت الرقمــي  D3هــي مســامهات التطــور

خــال إنتــاج نــاذج فنيــة خمتلفــة ،أســهمت يف تنميــة

تقنيــة إبداعيــة اســتعان هبــا الفنــان يف تشــكيل

كــا أوصــت الدراســة بتوجيــه الدراســن يف املرحلــة

التكنولوجــي الــذي ســاعد يف إجيــاد أفــكار

أعاملــه ليتــم مــن خالهلــا اســتخدام الربجميــات
املتعــددة التــي توفــر األدوات الالزمــة

للنحــت والرســم ،كــا تبــن مقــدار الرســم

بــأدق التفاصيــل كــا لــو كانــت مصنوعــة
مــن مــادة حقيقيــة.

اإلبــداع الفنــي ودفــع املتعلمــن نحــو التعلــم الــذايت،

اجلامعيــة ومــا بعدهــا إىل تعلــم التقنيــة الرقميــة
الفنيــة لتأصيــل جمــال االبتــكار واالكتشــاف لــدى

ا ملتعلمــني.

كــا توصلــت دراســة (عابــد2007،م) إىل وجوب

االهتــام باملهــارات التقنيــة املختلفــة ورضورة تبنــي

فقــد أكــدت الدراســات أن التطــور التقنــي

طــرق حديثــة يف التدريــس والتخلــص مــن الطــرق

اســتخالص مدخــات تقنيــة جديــدة تعتمــد عــى

التدريــب واســتخدام برامــج حموســبة متنوعــة تســهل

الرقمــي يف العــر احلــايل لــه األثــر اهلــام يف
وحــدات متنوعــة وتوظيفهــا داخــل اللوحــات

الرقميــة ،منهــا دراســة (اجلريــان2013 ،م) التــي
هدفــت إىل التعــرف عــى األســاليب واالجتاهــات

للفــن الرقمــي وتقديــم رؤيــة معــارصة للفنــون مــن
خــال توظيــف التطــور التكنولوجــي والتقنيــات

الرقميــة ،واســتخدمت الباحثــة املنهــج الوصفــي
التحليــي واملنهــج التجريبــي مــن خــال االعتــاد عىل

ثالثــة حمــاور رئيســية وهــي اإلطــار النظــري واملنطلــق
الفكــري والتجربــة التشــكيلية مــن خــال اســتخدام
احلاســب اآليل ،وقــد توصلــت إىل أن التطــور التقنــي

التقليديــة القديمــة ،وتوظيــف التقنيــة احلديثــة يف

عمليــة التعلــم بالنســبة للمعلــم ،حيــث اســتخدم
الباحــث املنهــج التحليــي لتحليــل مهــارات الربجمــة
وإثرائهــا بمهــارات عاليــة .وقــد تــم اســتخدام املنهــج

التجريبــي ملعرفــة فاعليــة الربنامــج التدريبــي عــى

عينــه مــن املعلمــن واملعلــات ،كــا تــم اســتخدام
اختبــار لقيــاس مســتوى اكتســاب املهــارات وبطاقــة

املالحظــة ،وتكونــت مــن  25فقــرة ،وتوصلــت

الدراســة إىل وجــود فــروق بــن املعلمــن واملعلــات

تعــزى للربنامــج التدريبــي املقــرح.

ويؤكــد (بــن بيتــل ( )Bain Bittel 2001املشــار
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إليــه يف إمام ،املصدر نفســه) إىل أن اســتخدام احلاســب

تؤكــد عليــه رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية 2030م

وممارســة أســاليب متنوعــة حتــى خيرجــوا العمــل

للنمــو املهنــي للمعلــم وفــق املســتجدات والتطــورات

إلنتــاج أعــال فنيــة تعطــي الفرصــة للطــاب لإلبداع
بصــورة إبداعيــة ،حيــث اســتخدم الباحــث املنهــج
الوصفــي واملنهــج التجريبــي مــن خــال اختيــار

عينــة مــن الذكــور واإلنــاث ،وتــم عمــل مقابــات
فرديــة ومالحظــات وتوصلــت نتائــج الدراســة إىل

أن اكتســاب املهــارات التقنيــة واخلــرة الفنيــة تثــر

اإلبــداع الفنــي.

ويمكننــا القــول إن التقنيــة الرقميــة هــي فــن

اإلبــداع الالهنائــي لألعــال الفنيــة مــن خــال

الرؤيــة الفنيــة وخيــال الفنــان املبــدع مــع القــدرات
التقنيــة العاليــة للحاســب ليحققــا معــ ًا أعــا ً
ال
فنيــة تشــكيلية مل تكــن لتحقــق لــوال توافــر التطــور

التقنــي اهلائــل الــذي ســاعد الفنــان عــى اإلنجــاز
يف عــامل الالحمــدود( .)Kaled, 2006, p.1وانطالق ـ ًا

حيــث يســعى النظــام التعليمــي إىل حتســن الســبل

ومتطلبــات القــرن احلــادي والعرشيــن ،فقــد ذكــر

شــوق وحممــود(2001م،ص )8:أن العــر الــذي
نعيــش فيــه مــيء بالتحديــات وبالتــايل نحتــاج إىل

خــرات جديــدة وأســاليب وآليــات جديــدة للتعامــل
معهــا بنجــاح ،ممــا يســتلزم معلــا مبدعــ ًا ومبتكــر ًا
وناقــد ًا وقــادر ًا عــى التكيــف مــع هــذه التحديــات
والتغــرات احلاصلــة يف جمتمعــه .وأضــاف ويــح

(2010م ،ص )32:أن هــذه التحديــات والتغــرات
كانــت ســبب ًا قويــ ًا لالهتــام باالرتقــاء بالنظــام
التعليمــي وجتويــده وتطويــره.

إن عمليــة تطــور النظــام التعليمــي ال يتــم إال مــن

خــال حتديــد االحتياجــات التدريبيــة للمعلمــن
واملعلــات ،وتعــد معلمــة الرتبيــة الفنيــة مــن املعنيــن

مــن دور التقنيــة الرقميــة التــي أصبحــت يف اآلونــة
األخــرة جمــا ً
ال واســع ًا للفنــون التشــكيلية ،ملــا هلــا

والتقنيــة ،حيــث إن برامــج التدريــب هتــدف إىل

اإلبــداع الفنــي ،وزيــادة الدافعيــة نحــو التعلــم،

املعرفــة املرتبطــة بالتخصــص وتطويــر الثقــة بالنفــس،

مــن بالــغ األثــر عــى التعلــم مــن خــال تنميــة

بعمليــة التطويــر والتجديــد للمهــارات الفنيــة
املســاعدة يف تطويــر الكفايــات التقنيــة الفنيــة وتطويــر

(الرويــس2004،م ،ص ،)3:وأيضــا مــن الــدور
اهلــام للمعلــم يف أي منظومــة تعليميــة ،وإيامنـ ًا بأمهيــة

فقــد ورد مفهــوم االحتياجــات التدريبيــة يف

اململكــة العربيــة الســعودية وفــق فلســفتها وأهدافهــا

أو العجــز يف أداء مهمــة معينــة والبــد مــن

تأثــره عــى نوعيــة التعليــم ومســتواه ،لذلــك فــإن
ونظمهــا االجتامعيــة واالقتصاديــة تــويل مهنــة التعليــم

واالرتقــاء باملعلــم كل اهتاممهــا وعنايتهــا ،وهــذا مــا

والتمكــن مــن النمــو املهنــي.

العديــد مــن األدبيــات بأهنــا الفجــوة أو القصــور
الــرورة حتديدهــا والعمــل عــى إشــباعها (أبــو
شــيخه 2000،م،ص ،)5:وهــي أيضــ ًا جمموعــة
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مــن التغــرات املطلــوب إحداثهــا لــدى املعلمــن

 -إن حتديــد االحتياجــات يســاعد يف رفــع معدل

واملتعلقــة بخرباهتــم وأدائهــم وســلوكهم واجتاهاهتــم،

كفــاءة األداء لــدى املعلمــن واحلصــول عــى

حتــى يكونــوا مناســبني لوظائفهــم ومهاراهتــم

معــدل إنتاجــي عــايل.

ســواء احلاليــة واملســتقبلية بكفــاءة وفاعليــة

 -يســاعد حتديــد االحتياجــات يف الكشــف عــن

عاليــة (الطعــاين2007،م،ص ،)10:لذلــك تعتــر

املشــكالت والصعوبــات التــي تعــاين منهــا

االحتياجــات التدريبيــة إحدى األســاليب املســتخدمة

ملعرفــة الفــرق بــن املســتوى املطلــوب مــن املهــارات
واملعــارف واالجتاهــات ألداء عمــل معــن واملســتوى

املتوفــر لــدى املعلمــن ،فهــي ال تقتــر عــى القصــور
واخللــل وإنــا التطويــر والتحســن للمهــارات

واملعــارف واالجتاهــات املــراد تغريهــا وتعديلهــا

أوصقلها(اخلليفــات2010،م،ص.)16:

235-207

املنظمــة التعليميــة.
انطالق ـ ًا مــن أمهيــة حتديــد االحتياجــات التدريبــة

فقــد أجريــت العديــد مــن الدراســات التــي أكــدت

عــى هــذا املجــال ،فقــد أجــرى (الغنيــات2003،م)

دراســة هدفــت إىل التعــرف عــى االحتياجــات
التدريبيــة ملعلمــي ومعلــات املرحلــة االساســية

مــن وجهــة نظــر املعلمــن يف املــدارس احلكوميــة

وترجــع أمهيــة االحتياجــات التدريبيــة لألســباب

يف حمافظــة اخلليــل ،ومعرفــة مــا إذا كان هنــاك فــرق

 -تعــد االحتياجــات التدريبــة األســاس لــكل

التدريبيــة ملعلمــي ومعلــات الرتبيــة الفنيــة للمرحلــة

 -تســاعد االحتياجــات عــى الرتكيز عــى األداء

الدراســة مــن  283معلــا ومعلمــة ،وقــد اســتخدم

 -يوضــح حتديــد االحتياجــات التدريبيــة

أن درجــة االحتياجــات التدريبيــة جــاءت مهمــة

التاليــة :

عنــر مــن عنــارص العمليــة التعليميــة.
األفضــل.

األفــراد املطلــوب تدريبهــم ونــوع التدريــب

املطلــوب والنتائــج املتوقعــة.

ذو داللــة إحصائيــة يف درجــة حتديــد االحتياجــات
األساســية تبعــا لعــدد مــن املتغــرات .و تكونــت عينة

الباحــث املنهــج الوصفــي ،وأظهــرت نتائــج الدراســة

يف مجيــع املجــاالت وعــدم وجــود فــروق تعــزى

ملتغــرات الدراســة.

 -حتديــد االحتياجــات التدريبــة حتديــد ًا دقيق ـ ًا

كــا أجــرى (ســابول  )Sabol, 2006دراســة

الناجحــة ،كــا يســاعد عــى ترغيــب املعلمــن

احتياجــات التدريــب والتطــور املهنــي ملعلمــي الرتبيــة
الفنيــة ،وتكونــت عينــة الدراســة مــن  3269معلــ ًا

يســاعد عــى تصميــم الربامــج التدريبيــة

وتشــجيعهم يف االلتحــاق هبــذه الربامــج
القائمــة عــى االحتيــاج الفعــي.

يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة هدفــت إىل معرفــة

ومعلمــة ينتمــون إىل اجلمعيــة األمريكيــة ملعلمــي
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الرتبيــة الفنيــة  .NEAواســتخدم االســتبيان كأداة
جلمــع البيانــات موزعــة عــى  24ســؤا ً
ال ،وتوصلــت

كاليفورنيــا بالواليــات املتحــدة األمريكيــة هدفــت إىل

متعــددة :تتضمــن التدريــب التكنولوجــي ،إعــداد

لدعــم تعميــق فهــم معلمــي الرتبيــة الفنيــة لعمليــة

النتائــج إىل أن احتياجــات التدريــب للمعلمــن
املخطــط الــدريس ،التطبيــق الفنــي التقنــي.

و أجــرت (لنــدا )Lind, 2007،دراســة يف

التعــرف عــى فاعليــة برنامــج التطــور املهنــي املصمــم

تعلــم الطــاب يف ضــوء احتياجاهتــم التدريبيــة

و أجــرى (كــن )Kin, 2006 ،دراســة يف كوريــا

احلاليــة واملســتقبلية .وتكونــت عينــة الدراســة مــن

ملعلمــي الرتبيــة الفنيــة يف املرحلــة األساســية،

ملقاطــع جلســات التدريــب ،وإجــراء املقابــات

هتــدف إىل التعــرف عــى االحتياجــات التدريبيــة
واعتمــدت الدراســة املنهــج القائــم عــى حتليــل

 300معلــم ومعلمــة ،وتــم اســتخدام التســجيل
اجلامعيــة بلغــت  20مقابلــة .وأظهــرت النتائــج أن

الوثائــق مــن خــال دراســة  24دراســة ،وحتليــل
 11برناجمــ ًا تدريبيــ ًا .وتــم اســتخدام االســتبيان

واملعلــات كانــت يف إدخــال إســراتيجيات تدريــس

ومعلمــة .وتوصلــت النتائــج إىل عــدم إيفــاء برامــج

كــا أجــرى (أنــدروز)Andrews, 2008،

كأداة للدراســة .وتكونــت العينــة مــن  36معلــ ًا
التدريــب باحتياجــات املعلمــن التدريبيــة بدرجــة

كبــرة وخصوصــا التدريــب التكنولوجــي والرســم
اإلبداعــي وطــرق التدريــس احلديثــة.

االحتياجــات التدريبيــة احلاليــة واملســتقبلية للمعلمني

جديــدة وخاصــة تعتمــد عــى احلاســوب.

دراســة يف كنــدا هدفــت إىل تقييــم برنامــج (أوريــا،

 )Awriaالتدريبــي الــذي عقــده املعهــد الوطنــي

الثقــايف الكنــدي لتدريــب معلمــي الرتبيــة الفنيــة

كــا أجــرى (الســنيني2007،م) دراســة هدفــت

يف البــاد يف ضــوء احتياجاهتــم التدريبيــة ،وكانــت
أداة الدراســة اســتبيان لعينــة تكونــت مــن  38معل ـ ًا

يف دولــة الكويــت واقــراح برنامــج تدريبــي هلــم،
وتكونــت عينــة الدراســة مــن  223معل ـ ًا ومعلمــة.

التدريبيــة للمعلمــن والتــي مل تتوفــر يف برنامــج

التدريــب هــي التدريــب التكنولوجــي وتبــادل

خــال االســتبيان املكــون مــن ثالثــة جمــاالت،

و أجــرى (ســعيد2008،م) دراســة هدفــت إىل

إىل التعــرف عــى االحتياجــات التدريبيــة والكفايــات
التعليميــة ملعلمــي الرتبيــة الفنيــة يف املرحلــة املتوســطة

وتــم اســتخدام املنهــج الوصفــي التحليــي مــن

وأظهــرت نتائــج الدراســة أن مســتوى االحتياجــات

التدريبيــة ملجــال التدريــب والتأهيــل أثنــاء اخلدمــة
كان منخفضــ ًا.

ومعلمــة ،وتوصلــت الدراســة إىل أن االحتياجــات

اخلــرات والتدريــب اإلبداعــي الفنــي.

فاعليــة برنامــج تدريبــي مقــرح ملعلمــي الزخرفــة

واإلعــان أثنــاء اخلدمــة لتلبيــة احتياجاهتــم التدريبيــة
الســتخدام الربامــج الفنيــة الكمبيوتريــة وفقــ ًا
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ملتطلبــات االعتــاد واجلــودة ،وتكونــت عينة الدراســة
مــن 230معل ـ ًا يف املــدارس الثانويــة وتــم اســتخدام

ومــن هــذا املنطلق غــدت عمليــة تطويــر الكفايات

النتائــج والتــي توصلــت إىل أمهيــة تبنــي إســراتيجية

التطويــر الرتبــوي ،حيث هتــدف إىل مســاعدة املعلامت

املنهــج الوصفــي مــن خــال اســتبيان للتوصــل إىل
واضحــة وحمــددة لتحديــد أهــداف وبرامــج التدريــب

والتأهيــل للمعلمــن يف ضــوء مفهــوم التنميــة
املســتدامة والتعلــم مــدى احليــاة ورضورة املراجعــة
الدائمــة لربامــج التدريــب للمعلمــن.

لذلــك يعــد االرتقــاء بمســتوى املعلــم واملعلمــة،

باملناهــج وبربامــج التدريــب.

التقنيــة الرقميــة حتتــل موقعــا بــارزا يف أولويــات
عــى تطويــر كفاياهتــن التقنيــة الرقميــة الفنيــة وتطويــر
املعرفــة وحتســن املهــارات املتنوعــة لدهيــن ،فهــي

تبــذل قصــارى جهدهــا لتصميــم برامــج تدريبيــة
مواكبــة ومناســبة ملهــارات القــرن احلــادي والعرشيــن

لــدى املعلمة(حســونة2000،م،ص.)16:

ومقــدار الفعاليــة والكفايــة التــي يتصفــون هبــا يف
أدائهــم التعليمــي ،وأيض ـ ًا مــدى االهتــام مــن قبــل

الكفايــات التقنيــة الرقميــة باخلصائــص التاليــة:

ومواكبــة للتغــرات التقنيــة ،كل ذلــك لــه األثــر

متتاليــة ومرتبطــة ببعضهــا البعــض فيــا يتعلق

النظــام التعليمــي بتوفــر برامــج تدريبيــة متجــددة

ويوصــف الربنامــج التدريبــي القائــم عــى
1 .التنظيــم ملــا يــراد تعلمــه عــى أســاس عنــارص
بالتقنيــات الرقمية.

البالــغ عــى حتقيــق األهــداف وانعكاســها عــى

2 .التحديــد الدقيــق ملــا يــراد التــدرب عليــه فيــا

مســتوى أداء املتعلمــن .ومعلــات الرتبيــة الفنيــة

يتعلــق بــكل عنــر.

كغريهــم مــن املعلــات العامــات يف جمــال الرتبيــة

3 .تزويــد املتــدرب بالتغذيــة الراجعــة أثنــاء

والتعليــم ،حيتاجــون إىل أن يكونــوا فاعلــن ومؤثريــن

عمليــة التدريــب عــى الكفايــات التقنيــة

يف أدائهــم الرتبــوي واملهنــي ،لذلــك فــإن إعدادهــم

الرقميــة.

املهنــي جيــب أن يشــتمل عــى برامــج الكفايــات

4 .التفاعــل اإلجيــايب لزيــادة القــدرة عــى

التقنيــة الرقميــة (العتــوم2011،م،ص ،)31:كــا

التعامــل مــع التقنيــة الرقميــة بحرفيــة عاليــة

أكــدت دراســة (اليــن كونــج )lin Kuang 2011
(املشــار إليــه يف إمــام ،املصــدر نفســه) أن التقنيــة

الرقميــة هلــا أثــر قــوي عــى التعلــم يف كل املســتويات،

لذلــك البــد مــن االهتــام بالتدريــب التقنــي الرقمــي
ووضــع مناهــج للفنــون الرقميــة وتدريــب معلــات

الرتبيــة الفنيــة عليهــا وأمهيــة دمــج التقنيــة الرقميــة

(العتــوم2011،م،ص.)24:

لذلــك يعــد تأهيــل وتدريــب املعلمــة باســتمرار

ومواكبــة التطــورات التقنيــة الرقميــة له أمهيــة كبرية يف

رؤيــة2030م ،حيــث إن املعلمــة القــادرة عــى تقديــم

اخلــرات املتنوعــة هلــا األثــر الكبــر عــى هــذه الطالبــة
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وتأسيسـ ًا عــى مــا تقدم هتتــم الدراســة احلاليــة بوضع

وبالتــايل التأثــر الفعــال اإلجيــايب عــى املجتمــع.
مشكلة الدراسة:

تتحمــل معلمــة الرتبيــة الفنيــة كامــل املســؤولية

يف إنجــاح العمليــة التعليميــة باعتبارهــا إحــدى
أفــراد املنظومــة التعليميــة ،لذلــك البــد مــن االهتــام

بمعلمــة الرتبيــة الفنيــة يف مجيــع املراحــل التعليميــة

تصــور مقــرح للكفايــات التقنيــة الرقميــة ومتطلبــات
القــرن احلــادي والعرشيــن ملعلــات الرتبيــة الفنيــة

يف ضــوء احتياجاهتــن التدريبيــة .وتتحــدد مشــكلة
الدراســة احلاليــة يف التســاؤالت التاليــة:

التــي تقــوم بتدريســها مــن خــال معرفتهــا ووعيهــا

باملهــارات التقنيــة الرقميــة الفنيــة ،حيــث تعــد
إحــدى املتطلبــات األساســية ملعلمــة القــرن احلــادي

والعرشيــن .فقــد كشــفت دراســة (الســامل2014،م)

عــن قلــة وعــي معلــات الرتبيــة الفنيــة باجلوانــب
الفنيــة املختلفــة وأمهيــة رصــد والكشــف عــن ذلــك

القصــور مــن خــال حتديــد االحتياجــات التدريبيــة

هلــن ،كــا أكــدت دراســة (املرشــود2016،م) أن
حتديــد االحتياجــات للمهــارات املهنيــة املتنوعــة

يســاعد املعلــات يف أداء وظائفهــن كمعلــات ،كــا

أشــارت دراســة (القاعــود1998،م) إىل أن عمليــة
حتديــد االحتياجــات التدريبيــة للمعلــات تعــد

منطلقــا مهــا يف تطويــر مهاراهتــن مــن خــال تصميــم

برامــج تدريبيــة هلــن وفــق احتياجاهتــن ،كــا أن حتديــد
االحتياجــات التدريبيــة يســاعد يف حتديــد الفجــوة بني
املتطلبــات احلقيقيــة للعمــل ويســاعد أيضــا يف رفــع

الكفايــة اإلنتاجيــة لدهيــن.

وعــى حــد علــم الباحثــة فــإن اململكــة العربيــة

الســعودية تفتقــر إىل الدراســات التــي هتتــم بالكفايات

التقنيــة الرقميــة وحتديــد االحتياجــات التدريبيــة هلــا.
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الفنيــة؟

 مــا االحتياجــات التدريبيــة ملعلــات الرتبيــةالفنيــة مــن الكفايــات التقنيــة الرقميــة
ومتطلبــات القــرن احلــادي والعرشيــن مــن

وجهــة نظــر املعلــات يف املحــور األول :

االســتخدام والتطبيــق يف جمــال التطبيقــات

الرقميــة الفنيــة؟

 مــا االحتياجــات التدريبيــة ملعلــات الرتبيــةالفنيــة مــن الكفايــات التقنيــة الرقميــة
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وجهــة نظــر املعلــات يف املحــور الثــاين :
االســتخدام والتطبيــق للتقنيــات الرقميــة يف

تدريــس الرتبيــة الفنيــة ؟
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وجهــة نظــر املعلــات يف املحــور الثالــث :
االســتخدام والتطبيــق يف جمــال أساســيات

احلاســب اآليل والشــبكة املعلوماتيــة؟
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تدريــس الرتبيــة الفنيــة.

 -التعــرف عــى االحتياجــات التدريبيــة ملعلامت

مســتوى ( )0.05بــن متوســطات تقديــرات

الرتبيــة الفنيــة مــن الكفايــات التقنيــة الرقميــة

أفــراد العينــة لالحتياجــات التدريبيــة تعــزى

و متطلبــات القــرن احلــادي والعرشيــن مــن

ملتغــرات الدراســة ســنوات اخلدمة(أقــل

وجهــة نظــر املعلــات يف املحــور الثالــث:

مــن  5ســنوات  10-5 ،ســنوات  ،أكثــر مــن

االســتخدام والتطبيــق جمــال أساســيات

 10ســنوات )  ،املؤهــل العلمــي( دبلــوم ،

احلاســب اآليل والشــبكة املعلوماتيــة.

بكالوريــوس ،دراســات عليــا ) ؟

 -مــا التصــور املقــرح مــن الكفايــات

 -التعــرف عــى الفــروق ذات داللــة إحصائيــة

والعرشيــن ملعلــات الرتبيــة الفنيــة يف ضــوء

تقديــرات أفــراد العينــة لالحتياجــات

عنــد مســتوى( )0.05بــن متوســطات

التقنيــة الرقميــة ومتطلبــات القــرن احلــادي

التدريبيــة تعــزى ملتغــرات الدراســة ،ســنوات

احتياجاهتـــن التدريبيــة؟

أهداف الدراسة:

اخلدمــة( أقــل مــن  5ســنوات 10-5 ،

ســنوات  ،أكثــر مــن  10ســنوات ) ،املؤهــل

 -حتديــد قائمــة بالكفايــات التقنيــة الرقميــة

العلمــي( دبلــوم ،بكالوريــوس ،دراســات

ومتطلبــات القــرن احلــادي والعرشيــن

عليــا ).

ملعلــات الرتبيــة الفنيــة.

 -التعــرف عــى االحتياجــات التدريبيــة ملعلامت

 -إع ــداد التص ــور املق ــرح للكفاي ــات التقني ــة

و متطلبــات القــرن احلــادي والعرشيــن مــن

والعرشي ــن ملعل ــات الرتبي ــة الفني ــة يف ض ــوء

الرقميـــة ومتطلبـــات القـــرن احلـــادي

الرتبيــة الفنيــة مــن الكفايــات التقنيــة الرقميــة

احتياجاهتـــن التدريبيـــة.

وجهــة نظــر املعلــات يف املحــور األول :

االســتخدام والتطبيــق يف جمــال التطبيقــات

أمهية الدراسة :

الرقميــة الفنيــة.

 -التعــرف عــى االحتياجــات التدريبيــة ملعلامت

 -اســتجابة الدراســة ملتطلبــات القــرن احلــادي

و متطلبــات القــرن احلــادي والعرشيــن مــن

وتطــورات تفــرض التجديــد يف جمــال

والعرشيــن ،ومــا يســوده مــن تغــرات

الرتبيــة الفنيــة مــن الكفايــات التقنيــة الرقميــة

التدريــب ملعلمــة الرتبيــة الفنيــة.

وجهــة نظــر املعلــات يف املحــور الثــاين :

 -حتديــد أهــم االحتياجــات التدريبيــة ملعلــات

االســتخدام والتطبيــق للتقنيــات الرقميــة يف
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مصطلحات الدراسة :

الرتبيــة الفنيــة ألهنــا االنطــاق للتطويــر
والتحديــث لربامــج تدريــس معلمــة الرتبيــة

الفنيــة.

الكفايــات التعليميــة :learning competencies

جمموعــة مــن اخلــرات واملهــارات واملعلومــات

 -تعــد معلمــة الرتبيــة الفنيــة إحــدى مدخــات

واالجتاهــات والثقافــات التــي تتصــف هبــا معلمــة

االحتياجــات يعــد رضورة ملحــة لتطويرهــا

مــن خالهلــا مواجهــة املواقــف التعليميــة التــي

منظومــة التدريــس ،ولذلــك فمعرفــة وحتديــد

يف املجــال التعليمــي.

 قــد تفيــد نتائــج هــذه الدراســة خمططــياملناهــج واملســؤولني يف جمــال التدريــب

لتطويــر مهــارات معلمــة الرتبيــة الفنيــة يف
ضــوء متطلبــات ومســتجدات القــرن احلــادي
والعرشيــن.

الرتبيــة الفنيــة والتــي تكســبها قــدرات تســطيع

تســاعدها يف تأديــة عملهــا عــى أحســن وجــه
(الســنيني،2007،ص.)15:

وتعــرف الباحثــة الكفايــات التعليميــة :جمموعــة

مــن املعــارف واملعلومــات واملهــارات التــي جيــب أن
تكتســبها معلمــة الرتبيــة الفنيــة مــن التقنيــات الرقميــة

ملواكبــة التوجهــات احلديثــة يف تدريــس الرتبيــة الفنية.
التقنيــات الرقميــة :Digital Technologies

أدوات مبنيــة عــى أســاس علمــي تســمح بزيــادة

حدود الدراسة :

فــرص الوصــول للمعلومــات بشــكلٍ أســهل وأكثــر

احلــدود املوضوعيــة  :االحتياجــات التدريبيــة

فاعليــة مــن خــال تقنيــة الكمبيوتــر والربامــج
ّ

(التطبيقــات الفنيــة الرقميــة – جمــال تدريــس

تعزيــز املفاهيــم يف جمــال تعليــم وتعلــم الرتبيــة الفنيــة،

ملعلــات الرتبيــة الفنيــة مــن التقنيــة الرقميــة
الرتبيــة الفنيــة – أساســيات احلاســب اآليل والشــبكة
املعلوماتيــة).

اإللكرتونيــة املتطــورة ،كــا أن لدهيــا القــدرة عــى

عمليــة تلقــي املعلومــات واملهــارات لــدى
وتصبــح
ّ
الطالبــات واســتيعاهبا بشــكلٍ أكثــر بســاطة وتشــويق ًا

احلــدود البرشيــة :معلــات الرتبيــة الفنيــة للمرحلة

مــع توفــر الكثــر مــن الوقــت واجلهد(إمــام،

احلــدود املكانيــة :تــم تطبيــق الدراســة يف مــدارس

وتعــرف الباحثــة التقنيــات الرقميــة :بأهنــا

احلــدود الزمانيــة  :تــم تطبيــق هــذه الدراســة يف

املتطــورة للربامــج اإللكرتونيــة للمــزج بــن الصــورة

املتوســطة يف املدينــة املنورة.

املرحلــة املتوســطة باملدينــة املنــورة.

الفصــل الــدرايس األول للعــام 1439-1438هـــ .

2011م،ص.)15:

مــواد رقميــة تســتخدم تقنيــة الكمبيوتــر واملؤثــرات
الذهنيــة والرؤيــة الرقميــة عــى شاشــات الكمبيوتــر
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إجراءات الدراسة :

وينــدرج حتتهــا النــص والصــوت والصــورة وشــبكة

منهج الدراسة :

املعلومــات والربيــد واملدونــات ...التــي تســاعد

عــى إجيــاد احللــول املختلفــة يف تعليــم وتعلــم الرتبيــة
الفنيــة.

االحتياجات التدريبية :Training needs

عرفها(السنيني2007،م ،ص )15:بأهنا :جمموعة

من الثغرات لدى معلمة الرتبية الفنية يف معارفها

تــم اســتخدام املنهــج الوصفــي التحليــي ملعرفــة

مــدى االحتياجــات التدريبيــة ملعلــات الرتبيــة الفنيــة

مــن التقنيــات الرقميــة يف ضــوء متطلبــات القــرن
احلــادي والعرشيــن.

جمتمع الدراسة وعينتها :

ومعلوماهتا ومهاراهتا واجتاهاهتا ،هيدف تعديلها أو

تطويرها أو استحداث سلوك مرغوب يمكن املعلمة
من الوصول إىل الكفايات اإلنتاجية يف أدائها والقضاء

عىل نواحي القصور أو العجز وبالتايل زيادة يف دوافعها

يف العمل.

وتعرف الباحثة االحتياجات التدريبية:

235-207

يتكــون جمتمــع الدراســة مــن مجيــع معلــات

الرتبيــة الفنيــة باملدينــة املنــورة ،والبالــغ عددهــم ()93

معلمــة يف املرحلــة املتوســطة.

وقــد بلغــت عينــة الدراســة والتــي تــم اختيارهــا

هــي متغــرات متثــل اســتجابة املعلــات عــن كل

بطريقــة عشــوائية ( )51معلمــة أي بنســبة ، % 55
علــ ًا بــأن عمليــة مجــع البيانــات (أداة الدراســة )

االســتخدام هلذه العبــارات واملهــارات أثنــاء التدريس

( )1توزيــع أفــراد العينــة حســب ســنوات اخلدمــة –

فقــرة مــن فقــرات أداة الدارســة هبــدف معرفــة درجــة
والتــي البــد مــن أن متتلكهــا معلمــة الرتبيــة الفنيــة.

اعتمــدت عــى التنصيــب اإللكــروين .ويبــن جــدول

املؤهــل الــدرايس.

جدول ()1
توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخدمة – المؤهل الدراسي.
سنوات الخبرة

المجموع
المؤهل
الدراسي
المجموع

المتغير
أقل من  5سنوات
من  10 -5سنوات
أكثر من  10سنوات
الدبلوم
البكالوريوس
دراسات عليا

التكرار
11
23
17
51
5
40
6
51
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21.6
45.1
33.3
% 100
9.8
78.4
11.8
% 100
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أدوات الدراسة:
أو ًال  :قائمة الكفايات التقنية الرقمية :

املتوســطة.

قائمــة بكفايــات معلمــة الرتبيــة الفنيــة

لتحقيــق أهــداف الدراســة تــم حتديــد قائمــة

مــن التقنيــة الرقميــة ومتطلبــات القــرن احلــادي

الرقميــة ومتطلبــات القــرن احلــادي والعرشيــن،

يعــد بنــاء قائمــة بكفايــات معلمــة الرتبيــة الفنية

بكفايــات معلــات الرتبيــة الفنيــة مــن التقنيــات

باتبــاع اخلطــوات التاليــة :
-

مراجعة األدبيات واألطر النظرية والبحوث

والدراسات السابقة املرتبطة بكفايات معلمة الرتبية

الفنية.
-

والعرشيــن:

مــن التقنيــة الرقميــة ومتطلبــات القــرن احلــادي
والعرشيــن اخلطــوة األوىل للتصــور املقــرح ،وقــد

تــم عــرض قائمــة كفايــات معلــات الرتبيــة الفنيــة
مــن التقنيــات الرقميــة ومتطلبــات القــرن احلــادي

مراجعــة األهــداف العامــة لتعليــم الرتبيــة

والعرشيــن يف صورهتــا األوليــة عــى جمموعــة مــن

-

مراجعــة األهــداف العامــة واخلاصــة للرتبية

الرقمــي ويف جمــال املناهــج وطــرق التدريــس وذلــك

-

اســتطالع آراء املتخصصــن يف جمــال الرتبيــة

حــذف بعــض الكفايــات .وقــد تــم األخــذ بآرائهــم

الفنيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية.
الفنيــة للمرحلــة املتوســطة.

الفنيــة والتعلــم الرقمــي والرتبويــن للمرحلــة

املحكمــن املختصــن يف جمــال الرتبيــة الفنيــة والتعلم

لتحكيمهــا يف مــدى مالءمــة الكفايــات وإضافــة أو
ومقرتحاهتــم وفــق اجلــدول التــايل :

جدول ()2
جــدول يوضــح كفايــات معلمــة التربيــة الفنيــة مــن التقنيــات الرقميــة ومتطلبــات القــرن الحــادي والعشــرين التــي تــم
تعديلهــا فــي ضــوء آراء المحكميــن.
الكفايات
كفاية االستخدام
والتطبيق
للتقنيات الرقمية
في تدريس
التربية الفنية.

المهارات للكفاية
استخدام تطبيقات ويب. 1،2
استخدام الفيديو(كونفراس) والمؤتمرات .
استخدام المدونات والويكي وإنشاء منصات إلكترونية.
استخدام ملفات اإلنجاز اإللكترونية .
استخدام أدوات التقييم الرقمي .
إنشاء أفالم تعليمية لدورس تطبيقية في التربية القنية .
استخدام وسائل التواصل المتعددة (بريد إلكتروني – واتس – تويتر ).
استخدام الصفوف االفتراضية في تدريس التربية الفنية .
تصميم مواقع في الويب لتعليم التربية الفنية .
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كفاية االستخدام
والتطبيق في
مجال التطبيقات
الرقمية الفنية.

استخدام الفنون الرقمية الحديثة البيكسل .Pixel
استخدام برنامج الرسام والتأثيرات البصرية . 3D-2D
استخدام الفنون الرقمية الحديثة الفيكتور .Vector
استخدام الفنون الرقمية الحديثة الفركتال .Fractal Art
استخدام اليوتيوب في تصميم وعمل قناة تعليمية للفن .
استخدام تويتر والفيس بوك والتلجرام .
تصميم الصور الرقمية .
إنشاء بورتريه (رسم الرقمي ) .

كفاية االستخدام
والتطبيق في
مجال أساسيات
الحاسب اآللي
والشبكة
المعلوماتية .

درجة االستخدام في مجال أساسيات الحاسب اآللي .
استخدام برامج مايكروسوفت أوفس () (.).. Excel –Power point –Word Microsoft
استخدام الملفات .
التمييز بين امتدادات الملفات والمجلدات والصور.
استخدام الماسح الضوئي .
استخدام أدوات تعليق والمالحظات .
تحميل الملفات من المواقع المتعددة .
إنشاء وتحرير الملفات الصوتية .
تنزيل البرامج واألفالم التعليمية .
اإللمام بأساسيات األمن على الشبكة المعلوماتية.
استخدام طرق البحث الصحيحة على اإلنترنت.

عدد مرات االتفاق

يتضــح مــن اجلــدول رقــم ( )2قائمــة بكفايــات

نسبة االتفاق = ____________

معلــات الرتبيــة الفنيــة مــن التقنيــات الرقميــة التــي

اتفــق عليهــا املحكمــون.

تــم حســاب نســبة االتفــاق باســتخدام معادلــة

.Cooper

×100

عدد مرات االتفاق  +عدد مرات عدم االتفاق

وقــد جــاءت نتائــج نســبة االتفــاق موضحــة يف

اجلــدول التــايل :

جدول ()3
يوضح نسبة اتفاق المحكمين على كفايات معلمات التربية الفنية من
التقنيات الرقمية ومتطلبات القرن الحادي والعشرين .
المهارات

الكفاية
كفاية االستخدام والتطبيق للتقنيات الرقمية في مجال تدريس التربية الفنية.
كفاية االستخدام والتطبيق في مجال التطبيقات الرقمية الفنية.
كفاية االستخدام والتطبيق في مجال أساسيات الحاسب اآللي والشبكة المعلوماتية.
نسبة االتفاق العام:
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9
8
10

نسبة
االتفاق
% 85
% 83
% 92
% 84
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يتضــح مــن اجلــدول رقــم ( )3أن كفايــة

األدب الرتبــوي واملراجــع والكتب العلمية والرســائل

اآليل والشــبكة املعلوماتيــة حصلــت عــى أعــى نســبة

مــن جزأيــن تضمــن اجلــزء األول :املعلومــات العامــة

االســتخدام والتطبيــق يف جمــال أساســيات احلاســب
اتفــاق بنســبة  ،% 92ثــم كفايــة االســتخدام والتطبيــق

والدراســات واألبحــاث العلميــة املحكمــة ،وتكونت

للمعلمــة؛ أمــا اجلــزء الثــاين :فتضمــن ثالثــة أقســام؛

للتقنيــات الرقميــة يف تدريــس الرتبيــة الفنيــة حصلــت
عــى نســبة اتفــاق  ،% 85وأخــر ًا حصلــت كفايــة

التطبيقــات الرقميــة الفنيــة (8عبارات)،الثــاين :كفايــة

الفنيــة عــى أقــل نســبة اتفــاق بنســبة  ، % 83وهــي

تدريــس الرتبيــة الفنيــة ( 9عبــارات) ،الثالــث :كفايــة

االســتخدام والتطبيــق يف جمــال التطبيقــات الرقميــة

نســب مقبولــة تطمئــن هلــا الباحثــة.

األول  :كفايــة االســتخدام والتطبيــق يف جمــال
االســتخدام والتطبيــق للتقنيــات الرقميــة يف جمــال

االســتخدام والتطبيــق يف جمــال أساســيات احلاســب
اآليل والشــبكة املعلوماتيــة ( 10عبــارات ) ،وطلــب

أداة الدراسة :

اســتبيان االحتياجــات التدريبيــة ملعلــات الرتبيــة

مــن كفايــات التقنيــات الرقميــة ومتطلبــات القــرن
احلــادي والعرشيــن .وتــم بنــاء االســتبيان اعتــاد ًا عىل

مــن أفــراد العينــة حتديــد درجــة االســتخدام والتــي

تــم تنظيمهــا يف ســلم تقديــر مخــايس مــن حيــث
املوافقــة عــى حمتــوى العبــارات واجلــدول ()4

يوضــح ذلــك.

جدول ()4
سلم تقدير إجابات العبارات.
م

عالية جدا
5

العبارة

صدق األداة:

-

عالية
4

متوسط
3

ضعيف
2

ضعيف جدا
1

ثــم أصبحــت األداة يف صورهتــا النهائيــــــــــة

الصدق الظاهري:

للتحقــق مــن صــدق األداة تــم عــرض األداة عىل

جمموعــة مــن اخلــراء وذوي االختصــاص وأعضــاء

هيئــة التدريــس وذلــك للحكــم عــى مــدى مالءمــة
العبــارات يف كل جمــال ،وبعــد مجــع آراء املحكمــن،
قامــت الباحثــة بعمــل التعديــات املطلوبــة ،ومــن

جاهــــــــزة للتطبيــق ،حيــث اســتقر العــدد النهائــي

عــى ( )27عبــارة.

الصدق الداخيل :

للتحقــق مــن صــدق األداة قامــت الباحثــة

بحســاب معامــات االرتبــاط درجــات املحــاور

واملجمــوع الــكيل واجلــدول ( )5يوضــح ذلــك:
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جدول ()5
معامالت ارتباط بيرسون لكل محور بالدرجة الكلية.
المحور

االستخدام في
مجال التطبيقات
الرقمية الفنية

االستخدام في
مجال تدريس
التربية الفنية

االستخدام في
مجال أساسيات
الحاسب اآللي
والشبكة
المعلوماتية

المجموع

1

**.649

*.305

**.835

**.649

1

*.056

**.724

*.305

*.056

1

**.672

**.538

**.724

**.672

1

كفاية االستخدام والتطبيق في مجال التطبيقات
الرقمية الفنية .
كفاية االستخدام والتطبيق للتقنيات الرقمية في
تدريس التربية الفنية.
كفاية االستخدام والتطبيق في مجال أساسيات
الحاسب اآللي والشبكة المعلوماتية.
المجموع:

الثبات:

يوضــح اجلــدول رقــم ( )5أن معامــات ارتبــاط

درجــات كل معيــار بالدرجــة الكليــة لالســتبيان

عاليــة جــدا وهــذا يــدل عــى أن مجيــع املعايــر تتمتــع

بدقــة االتســاق الداخــي.

قامــت الباحثــة بحســاب معامــل ألفــا كرونبــاخ،

وقــد بلغــت قيمــة معامــل الثبــات لــكل حمــور واملحــور
الــكيل درجــة مناســبة ،واجلــدول ( )6يوضــح ذلــك.

جدول ()6
معامل الثبات ألفا كرونباخ.
المحور
كفاية االستخدام والتطبيق للتقنيات الرقمية في تدريس التربية الفنية.
كفاية االستخدام والتطبيق في مجال التطبيقات الرقمية الفنية.
كفايــة االســتخدام والتطبيــق فــي مجــال أساســيات الحاســب اآللــي والشــبكة
المعلوماتيــة.
الكلي

عــى أن االســتبانة تتمتــع بدرجــة مناســبة مــن الثبات،
ويمكــن االعتــاد عليهــا يف التطبيــق للدراســة.

0.93

طريقة تصحيح األداة :

مــن خــال قيمــة الثبــات ألفــا كرونبــاخ املوضحــة

يف اجلــدول ( )6لــكل حمــور واملحــور الــكيل ،يــدل

قيمة ألفا كرونباخ
0.94
0.94
0.95

تــم اســتخدام ســلم ليكــرت اخلــايس ،وتــم حتويــل

ســلم ليكــرت عــى مخــس مــرات يكــون طــول الفــرة

 ،0.8 = 5/4وبذلــك يكــون احلكــم عــى النحــو التــايل:
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جدول ()7
مفتاح تصحيح االستبانة.
المتغير
المعيار

درجة
دنيا
1

درجة
عليا
5

ضعيف جدا
1وأقل من
1.8

مدى االحتياجات التدريبية من التقنيات الرقمية
عالية
متوسط
ضعيف
 1.8وأقل من
2.6

عرض النتائج ومناقشتها وتفسريها :

 2.6وأقل من
3.4

 3.4وأقل من
4.2

عالية جدا
5- 4.2

الفنيــة مــن الكفايــات التقنيــة الرقميــة ومتطلبــات

السؤال األول:

القــرن احلــادي والعرشيــن مــن وجهــة نظــر املعلــات

مــا الكفايــات التقنيــة الرقميــة ومتطلبــات

يف املحــور األول :االســتخدام والتطبيــق يف جمــال

ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال قامــت الباحثــة بتحديــد

لإلجابــة عــن هــذا الســؤال حســبت املتوســطات

القــرن احلــادي والعرشيــن ملعلــات الرتبيــة الفنيــة ؟
قائمــة بكفايــات معلــات الرتبيــة الفنيــة مــن التقنيات
الرقميــة ومتطلبــات القــرن احلــادي والعرشيــن وفق ـ ًا

للخطــوات املوضحــة يف منهجيــة وأدوات الدراســة.
السؤال الثاين( :يف املحور األول)

مــا االحتياجــات التدريبيــة ملعلــات الرتبيــة

التطبيقــات الرقميــة الفنيــة؟

احلســابية واالنحرافــات املعياريــة الســتجابات (أفــراد

العينــة ) عــى كل مــؤرش مــن مــؤرشات االســتبيان،
ثــم قورنــت املتوســطات الناجتــة بمفتــاح التصحيــح
ملعرفــة درجــة املوافقــة واجلـــــــدول ( )8يوضــح

ذلــك:

جدول ()8
المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة للدرجــات علــى فقــرات أداة الدراســة مرتبــة تنازليــاً ضمــن
المحــوراألول (درجــة االســتخدام والتطبيــق فــي مجــال التطبيقــات التقنيــة الرقميــة الفنيــة).
الرتبة

العبارات

1

استخدام تويتر والفيس بوك والتلجرام في تعليم
التربية الفنية.
استخدام اليوتيوب في تصميم وعمل قناة تعليمية
للفن.
تصميــم الصــور الرقميــة الســتخدامها داخــل
فصــول تعليــم التربيــة الفنيــة.

4

استخدام برنامج الرسام والتأثيرات البصرية
 3D-2Dفي تصميم برامج تعليمية.

2
3
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المتوسط
الحسابي
2.98

االنحراف
المعياري
1.47

رقم العبارة
درجة
االستخدام في المحور
6
متوسط

2.73

1.55

متوسط

5

2.59

1.25

ضعيف

7

2.31

1.04

ضعيف

2
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5

إنشــاء بورتريــه (رســم الرقمــي ) لموضوعــات
متنوعــة فــي تعليــم التربيــة الفنيــة.

2.31

1.12

ضعيف

8

6

استخدام الفنون الرقمية الحديثة البيكسل Pixel6
(الفوتوشوب  – Adobe Photoshopالجرفيكس
 – Graphics Galeام اس بانت MS paint -
جامب  ) Gimpفي مجال بناء وتصميمات فنية.
استخدام الفنون الرقمية الحديثة الفركتال
.Fractal Art
استخدام الفنون الرقمية الحديثة الفيكتو ر �Vec
 ( torكورل درو  – Corel Drawاليستراتور
.Adobe Illustratar

2.18

1.12

ضعيف

1

2.06

1.06

ضعيف

4

2.04

1.16

ضعيف

3

7
8

يشــر جــدول ( )8الــذي يوضــح املتوســطات

أظهــرت نتائجهــا أن البعــد التقنــي كان يف املرتبة األخرية

أفــراد عينــة الدراســة عــى عبــارات املحــور األول

اجلوانــب ملواكبــة متطلبــات القــرن احلــادي والعرشيــن،

احلســابية واالنحرافــات املعياريــة والرتبــة لتقديــرات

(درجــة االســتخدام يف جمــال التطبيقــات الرقميــة
الفنيــة) ،إىل أن متوســطات عبــارات هــذا املحــور

جــاءت حمصــورة بــن أعــى متوســط ( )2.98للعبــارة
( )6يف اســتبانة الدراســة والتــي نصهــا « اســتخدام تويرت
والفيــس بــوك والتلجــرام يف تعليــم الرتبيــة الفنيــة»،

وأدنــى متوســط ( )2.04للعبــارة ( )3يف اســتبانة
الدراســة والتــي نصهــا « اســتخدام الفنــون الرقميــة

وبحاجــة معلمــي الرتبيــة الفنيــة إىل التدريــب عــى هــذه
ويعــزى ذلــك إىل أمهيــة التقنيــة احلديثــة وماهلــا مــن

انعكاســات عــى العمليــة الرتبويــة .وكذلــك أكــدت
دراســة (مارنــر )Marner, 2015 ،تغــر دور الطالــب
مــن جمــرد متلقــي للمعلومــة إىل طالب نشــط مشــارك يف
العمليــة التعليميــة ،حيــث إن تطويــر الطالــب يف الفــن
الرقمــي ال يتــم إال مــن خــال املعلمــن واملعلــات،

لذلــك ظهــرت النتائــج التــي تؤكــد رغبــة وحاجــة

احلديثــة الفيكتور « Vectorكــورل درو Corel Draw

معلــات الرتبيــة الفنيـــــة امتــاك مهــارات تقنيــة فنيــة

أن عبــارات هــذا املحــور تتفــاوت بــن االســتخدام

كــا أشــارت نتائــج دراســـــة (عبداحلــي2005،م)

– اليســراتور  ،» Adobe Illustratarوهــذا يعنــي
املتوســط والضعيــف وهــي تتفــق مــع دراســة (ســعيد،
2008م) التــي أكــدت أن معلــات الرتبيــة الفنيــة لدهيــم
ضعــف يف الربامــج الفنيــة الكمبويوتريــة ،وهــي تتفــق

أيضــا مــع نتائــج دراســة (الشــلول2003 ،م) التــي

تواكــب التوجهــات احلديثــة لــدور املعلــم واملتعلــم.
إىل رضورة االنتقـــــال مــن األســـاليب التقليديــة إىل

األســاليب احلديثــة القائمــة عــى اإلبــداع واالبتــكار
واســتخدام برامــج تقنيــة متطــورة يف تدريــس الرتبيــة

الفنيــة.
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السؤال الثاين :

لإلجابــة عــن هذا الســؤال حســبت املتوســطات

مــا االحتياجــات التدريبيــة ملعلــات الرتبيــة

احلســابية واالنحرافــات املعياريــة الســتجابات (أفــراد

القــرن احلــادي والعرشيــن مــن وجهــة نظــر املعلــات

ثــم قورنــت املتوســطات الناجتــة بمفتــاح التصحيــح

الفنيــة مــن الكفايــات التقنيــة الرقميــة و متطلبــات
يف املحــور الثــاين  :االســتخدام والتطبيــق للتقنيــات
الرقميــة يف جمــال تدريــس الرتبيــة الفنيــة؟

العينــة ) عــى كل مــؤرش مــن مــؤرشات االســتبيان،
ملعرفـــــة درجـــــة املوافقــة واجلــدول ( )9يوضــح
ذلــك:

جدول ()9
المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة للدرجــات علــى فقــرات أداة الدراســة مرتبــة تنازليــاً ضمــن
المحــور الثانــي (درجــة االســتخدام والتطبيــق للتقنيــات الرقميــة فــي مجــال تدريــس التربيــة الفنيــة).
الرتبة

العبارات

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة
االستخدام

رقم العبارة
في المحور

1

اســتخدام وســائل التواصــل المتعــددة
(بريــد إلكترونــي – واتــس – تويتــر )
لتفعيــل تعلــم التربيــة الفنيــة.

3.16

1.405

متوسط

7

2

اســتخدام تطبيقــات ويــب 1،2فــي تعليــم
الفــن وبرامجــه.

2.78

1.460

متوسط

1

2

اســتخدام الفيديو(كونفــراس) والمؤتمــرات
للتفاعــل فــي بعــض دروس التربيــة الفنيــة .

2.65

1.197

متوسط

2

4

إنشــاء أفــام تعليميــة لــدروس فــي
التربيــة الفنيــة.

2.63

1.264

متوسط

6

5

اســتخدام الصفــوف االفتراضيــة فــي
تدريــس التربيــة الفنيــة .

2.24

1.290

ضعيف

8

6

استخدام ملفات اإلنجاز اإللكترونية .

2.22

1.316

ضعيف

4

7

اســتخدام أدوات التقييــم الرقمــي إلنشــاء
اختبــارات إلكترونيــة .

2.20

1.296

ضعيف

5

8

استخدام المدونات والويكي إلنشاء
منصات إلكترونية تعليمية للتربية الفنية.

2.18

1.155

ضعيف

3

9

تصميــم مواقــع فــي الويــب لتعليــم التربيــة
الفنية.

2.18

1.307

ضعيف

9
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يش ــر ج ــدول ( )9ال ــذي يوض ــح املتوس ــطات

التـــي توصلـــت إىل احتيـــاج معلـــات الرتبيـــة

لتقديـــرات أفـــراد عينـــة الدراســـة عـــى عبـــارات

اإلبداعـــي التقنـــي ،وكذلـــك دراســـة (أنـــدروز،

احلســـابية واالنحرافـــات املعياريـــة والرتبـــة
املحـــور الثـــاين (درجـــة االســـتخدام والتطبيـــق

للتقنيـــات الرقميـــة يف جمـــال تدريـــس الرتبيـــة

الفني ــة) ،إىل أن متوس ــطات عب ــارات ه ــذا املح ــور

جـــاءت حمصـــورة بـــن أعـــى متوســـط ()3.16
للعبـــارة ( )7يف اســـتبانة الدراســـة والتـــي نصهـــا
« اســـتخدام وســـائل التواصـــل املتعـــددة (بريـــد

إلكـــروين – واتـــس – تويـــر ) لتفعيـــل تعلـــم
الرتبيـــة الفنيـــة » ويعـــزى ذلـــك إىل أمهيـــة هـــذا
املجـــال واحتيـــاج معلـــات الرتبيـــة الفنيـــة يف

الفنيـــة إىل التدريـــب التكنولوجـــي والرســـم
 )Andurews, 2008التـــي أكـــدت احتيـــاج
معلم ــي ومعل ــات الرتبي ــة الفني ــة لتدري ــب تقن ــي

عـــى اإلبـــداع الفنـــي .ويعـــزى ذلـــك إىل عـــدم
امتـــاك معلـــات الرتبيـــة الفنيـــة للمهـــارات

الرقميـــة اجلديـــدة وعـــدم تطويـــر هـــذه املهـــارات

لدهيـــم وأيضـــا رغبـــة معلـــات الرتبيـــة الفنيـــة يف
زيـــادة اإلملـــام باجلوانـــب املتعلقـــة هبـــذه العبـــارة

احلاســـوبية وضعـــف الثقافـــة الفنيـــة.
السؤال الثالث :

تنميـــة مهاراهتـــم التـــي هلـــا دور كبـــر يف تســـهيل
مهمـــة املعلمـــة التعليميـــة ومســـاعدهتا يف حتقيـــق

اتصـــال ســـليم مـــع الطالبـــة ،وأدنـــى متوســـط

( )2.18للعب ــارة ( )9يف اس ــتبانة الدراس ــة والت ــي

نصهـــا « تصميـــم مواقـــع يف الويـــب لتعليـــم
الرتبيـــة الفنيـــة»  ،وهـــذا يعنـــي أن عبـــارات هـــذا

املحـــور تتفـــاوت بـــن االســـتخدام املتوســـط

والضعيـــف وهـــي تتفـــق مـــع نتائـــج دراســـة

(ســابول )Sabol, 2006 ،التــي توصلــت نتائجهــا
إىل احتيـــاج معلـــات الرتبيـــة الفنيـــة للتدريـــب
التكنولوج ــي والتنفي ــذ الفن ــي يف تدري ــس الرتبي ــة

الفنيـــة نتيجـــة لضعـــف املهـــارات لدهيـــم يف هـــذ

اجلانـــب ،وكذلـــك دراســـة (كـــن)Kin,2006 ،

مـــا االحتياجـــات التدريبيـــة ملعلـــات

الرتبيـــة الفنيـــة مـــن الكفايـــات التقنيـــة الرقميـــة و

متطلب ــات الق ــرن احل ــادي والعرشي ــن م ــن وجه ــة
نظـــر املعلـــات يف املحـــور الثالـــث  :االســـتخدام

والتطبيـــق يف جمـــال أساســـيات احلاســـب اآليل

والشـــبكة املعلوماتيـــة ؟

لإلجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال حســـبت

املتوســـطات احلســـابية واالنحرافـــات املعياريـــة

الس ــتجابات (أف ــراد العين ــة ) ع ــى كل م ــؤرش م ــن

مـــؤرشات االســـتبيان ،ثـــم قورنـــت املتوســـطات
الناجت ــة بمفت ــاح التصحي ــح ملعرف ــة درج ــة املوافق ــة
واجلـــدول ( )10يوضـــح ذلـــك:
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جدول ()10
المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة للدرجــات علــى فقــرات أداة الدراســة مرتبــة تنازليــاً ضمــن المحــور
الثالــث (درجــة االســتخدام والتطبيــق فــي مجــال أساســيات الحاســب اآللــي والشــبكة المعلوماتيــة).
المتوسط
العبارات
الرتبة
الحسابي
3.86
تحميل الملفات من المواقع المتعددة .
1
تنزيــل البرامــج واألفــام التعليميــة المتنوعــة علــى 3.78
2
مواقــع فــي اإلنترنــت .
اســتخدام طــرق البحــث الصحيحــة علــى اإلنترنــت 3.69
3
للحصــول علــى المعلومــات الفنيــة المتنوعــة.
3.67
استخدام الماسح الضوئي .
4
5
6
7
8
9
10

استخدام الملفات من حيث اإلعداد والحفظ والضغط.
اس��تخدام برام��ج مايكروس��وفت أوف��س () ( )�Micro
.)... Excel –Power point –Word soft
التمييز بين امتدادات الملفات والمجلدات والصور.
اســتخدام أدوات تعليــق والمالحظــات لتدويــن األفــكار
الهامــة.
اإللمام بأساسيات األمن على الشبكة المعلوماتية.
إنشاء وتحرير الملفات الصوتية .

االنحراف
المعياري
1.21
1.31

رقم العبارة
درجة
االستخدام في المحور
6
عالية
8
عالية

1.21

عالية

10

1.26

عالية

4

3.61
3.55

1.28
1.39

عالية
عالية

2
1

3.41
3.33

1.28
1.32

عالية
عالية

3
5

3.25
2.88

1.36
1.53

عالية
متوسط

9
7

يشــر جــدول ( )10الــذي يوضــح املتوســطات

للمهــارات األساســية يف احلاســب اآليل والربامــج

أفــراد عينــة الدراســة عــى عبــارات املحــور الثالــث

تفاعليــة ،ويعــزى ذلــك إىل إملــام معلــات الرتبيــة

احلســابية واالنحرافــات املعياريــة والرتبــة لتقديــرات

(درجــة االســتخدام والتطبيــق يف جمــال أساســيات

احلاســب اآليل والشــبكة املعلوماتيــة) ،إىل أن

متوســطات عبــارات هــذا املحــور جــاءت حمصــورة
بــن أعــى متوســط ( )3.86للعبــارة ( )6يف اســتبانة
الدراســة والتــي نصهــا« حتميــل امللفــات مــن املواقــع
املتعــددة» وهــي تؤكــد مــا توصلــت لــه دراســة

(بيــر)Bear, 1992 ،عــى أمهيــة امتــاك املعلــات

التقنيــة املتنوعــة حتــى تســاعد يف توفــر بيئــة تعليميــة
الفنيــة باملهــارات األساســية للحاســوب ولكــن

عــدم القــدرة عــى توظيفهــا يف تدريــس الرتبيــة
الفنيــة ،وأدنــى متوســط ( )2.88للعبــارة ( )7يف
اســتبانة الدراســة والتــي نصهــا «إنشــاء وحتريــر
امللفــات الصوتيــة» ،وهــذا يعنــي أن عبــارات هــذا

املحــور تتفــاوت بــن االســتخدام العاليــة واملتوســط

وهــي تتفــق أيضــا مــع نتائــج دراســة (كانينــج،
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 )Canning,1988ودراســة بيــر التــي أكــدت أن

مســتوى ( )0.05بــن متوســطات تقديــرات أفــراد

األساســية كان بنســبة كبــرة .ويعــزى ذلــك أيضــا إىل

الدراســة ســنوات اخلدمــة( أقــل مــن  5ســنوات ،

العينــة لالحتياجــات التدريبيــة تعــزى ملتغــرات

اســتخدام املعلــات للحاســب ومتكنهــم مــن املهارات

 10-5ســنوات  ،أكثــر مــن  10ســنوات )  ،املؤهــل

توفــر الربامــج التدريبيــة عــى أساســيات احلاســب

العلمــي( دبلــوم  ،بكالوريــوس ،دراســات عليــا ) ؟
أو ً
ال  :ســنوات اخلدمــة  :تــم اســتخدام اختبــار

واملقدمــة للمعلــات يف إطــار مــا توليــه إدارة الرتبيــة
والتعليــم مــن اهتــام باســتخدام احلاســب كوســيلة

حتليــل التبايــن األحــادي ملعرفــة إن كان هنــاك

تعليميــة مســاعدة ،إال أن التوظيــف يف هــذا اجلانــب

فــرق ذو داللــة إحصائيــة لدرجــة تقديــر أفــراد

مــا زال ضعيفــا ،وهــو يمثــل درجــة احتيــاج إال أنــه

عينــة الدراســة يعــزى ملتغــر ســنوات اخلدمــة عنــد

أقــل مقارنــة بباقــي املحــاور.

مســتوى الداللــة اإلحصائيــة ( )0.05واجلــدول

السؤال الرابع :

( )11يوضــح ذلــك:

هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد

جدول ()11
نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين المتوسطات تبعاً لمتغير سنوات الخدمة.
مجموع
المربعات

درجات
الحرية

سنوات الخدمة
بين المجموعات.

18.127

داخل المجموعات.

9.167

16

المجموع:

27.294

50

متوسط
مجموع
المربعات

0.533 34

ف
0.931

الداللة
0.586

0.573

يتضــح مــن اجلــدول( )11عــدم وجــود فــرق

ثانيــ ًا :املؤهــل العلمــي  :تــم اســتخدام اختبــار

الدراســة لالحتياجــات التدريبيــة ملعلــات الرتبيــة

فــرق ذو داللــة إحصائيــة لدرجــة تقديــر أفــراد

ذي داللــة إحصائيــة بــن درجــة تقديــر أفــراد عينــة
الفنيــة مــن التقنيــات الرقميــة ومتطلبــات القــرن

احلــادي والعرشيــن مــن وجهــة نظــر املعلــات يف
متغــر ســنوات اخلدمــة.

حتليــل التبايــن األحــادي ملعرفــة إن كان هنــاك
عينــة الدراســة يعــزى ملتغــر املؤهــل العلمــي عنــد
مســتوى الداللــة اإلحصائيــة ( )0.05واجلــدول

( )12يوضــح ذلــك:
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جدول ()12
نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين المتوسطات تبعاً لمتغير المؤهل العلمي.

المؤهل العلمي
بين المجموعات.

مجموع
المربعات
5.764

درجات
الحرية
19

متوسط مجموع
المربعات
0.303

داخل المجموعات.

5.217

31

0.168

المجموع:

10.980

50

ف
1.803

الداللة
0.070

يتضــح مــن اجلــدول( )12عــدم وجــود فــرق

لإلجابــة عــن هــذا الســؤال تــم إعــداد تصــور

الدراســة لالحتياجــات التدريبيــة ملعلــات الرتبيــة

الكفايــات التقنيــة الرقميــة ومتطلبــات القــرن احلــادي

ذي داللــة إحصائيــة بــن درجــة تقديــر أفــراد عينــة
الفنيــة مــن التقنيــات الرقميــة ومتطلبــات القــرن

احلــادي والعرشيــن مــن وجهــة نظــر املعلــات يف

متغــر املؤهــل العلمــي.

مقــرح لتدريــب معلــات الرتبيــة الفنيــة عــى

والعرشيــن يف ضــوء احتياجاهتــن التدريبيــة.

ذلــك أن املرحلــة املتوســطة متثــل مرحلــة هامــة

يف تدريــس الرتبيــة الفنيــة حيــث يتــم التعمــق يف

مــن خــال النتائــج الســابقة وعــدم وجــود فــرق

املهــارات الفنيــة  ،لــذا كان لزامــا العنايــة باملهــارات

يمكــن عــزو هــذه النتيجــة إىل أن مجيــع معلــات

وال يتأتــى ذلــك إال مــن خــال االهتــام باملعلمــة

ذي داللــة إحصائيــة يف مجيــع متغــرات الدراســة،
الرتبيــة الفنيــة لدهيــن احتيــاج فعــي وواقعــي لتطويــر

املهــارات الفنيــة والتقنيــة واملهنيــة وفــق املســتجدات
واملســتحدثات حتــى يســتطعن مواكبــة وامتــاك

مهــارات القــرن احلــادي والعرشيــن للمعلمــة
وخاصــة يف جمــال التقنيــات الرقميــة.
السؤال اخلامس :

مــا التصــور املقــرح للكفايــات التقنيــة الرقميــة

ومتطلبــات القــرن احلــادي والعرشيــن ملعلــات الرتبية
الفنيــة يف ضــوء احتياجاهتــم التدريبيــة؟

واملعــارف التــي تكتســبها الطالبــات يف هــذه املرحلــة،
وإكســاهبا جمموعــة مــن الكفايــات وفــق املســتجدات

والتطــورات التقنيــة والفنيــة يف القــرن احلــادي

والعرشيــن ،وبذلــك تــرز احلاجــة إىل وضــع تصــور
مقــرح لتدريــب معلمــة الرتبيــة الفنيــة عــى الكفايات
التقنيــة الرقميــة وفــق االحتياجــات التدريبــة لتدريس

مناهــج الرتبيــة الفنيــة يف التعليــم العــام بــا يضمــن
الوفــاء بمتطلبــات واحتياجــات هــذا العــر .هلــذا

اقرتحــت الباحثــة مصفوفــة املــدى والتتابــع لكفايــات

معلمــة الرتبيــة الفنيــة مــن التقنيــات الرقميــة وفــق
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احتياجاهتــم التدريبيــة ومتطلبــات القــرن احلــادي

والعرشيــن ،عــى أن يتــم تصميمهــا يف إطــار علمــي
منهجــي وتكــون مرجعــ ًا للمســؤولني يف إعــداد
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مراحــل وهــي :

 مرحلــة التأســيس للكفايــات  :يقصــد هبــاتأســيس املعلمــة للمفاهيــم واملعــارف الفنيــة
والتقنيــة الرقميــة ومالــه عالقــة هبــا.

برامــج تدريبيــة ملعلمــة الرتبيــة الفنيــة.

األهداف :

األسس املنهجية:

ولتحقيق النظرة الشمولية تم وضع أسس

• زيــادة الوعــي باملعــارف واملهــارات الفنيــة

 -الشمول والتكامل يف الكفايات التدريسية

• تطويــر القناعــات الذاتيــة بإجيابيــة التقنيــة

 -التشارك بني مجيع عنارص املنظومة التعليمية.

• إكساب املعلمة املهارات األساسية

والتقنيــة الرقميــة.

منهجية وهي كالتايل:

الرقميــة يف تفعيــل تدريــس الرتبيــة الفنيــة.

للتقنيات الرقمية .

 -مرحلــة التطبيــق للكفايــات  :يقصــد هبــا

 -مراعــاة الفـــروق الفردية بني املعلامت .

الرتكيــز عــى الــدور الفعــال للمعلمــة يف

 -حتقيق التسلسل العلمي واملنطقي للكفايات.

تطبيــق واســتخدام التقنيــات الرقميــة ومــا

 -االتســاق بــن املعلومــات واملعــارف

واملهــارات والقيــم لتحقيــق األهــداف .

يتعلــق هبــا يف تدريــس الرتبيــة الفنيــة.

األدلـــــة اإلرشـــاديــــــــة واحلقائــب

• تنميــة وعــي املعلمــة بأمهيــة التطبيــق املثــايل

األهداف:

 -اإلجرائيــة والتطبيــق الواقعــي مــن خــال

واجليــد للمهــارات الفنيــة والتقنيــة الرقميــة يف

التدريبيـة .

تعليــم وتعلــم الرتبيــة الفنيــة.

مراحل التدريب عىل الكفايات:
متثــل هــذه املصفوفــة إطــار ًا عملي ًا متكامـ ً
ا لكل

• رفــع مســتوى تطبيــق الكفايــات لــدى
معلــات الرتبيــة الفنيــة.

• إكســاب املعلمــة املشــاركة الفاعلــة يف تدريس

املهتمــن يف جمــال التقنيــات الرقميــة ،حيــث تتضمــن
إطــار ًا عمليــ ًا يمكــن مــن خاللــه تصميــم الربامــج

الرتبيــة الفنيــة.

املهتمــن يف هــذا املجــال .

يقصــد هبــا مســاعدة املعلمــة يف وضــع اخلطــط

 -مرحلــة التحســن والتطويــر للكفايــات:

التدريبيــة وبنــاء األدلــة اإلرشــادية والتوجيهيــة تعــن

العالجيــة واإلثرائيــة.

تــم تقســيم التدريــب عــى الكفايــات إىل ثــاث
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األهداف :

تنظيمــه.

• توفــر بيئــة مشــجعة عــى التعليــم

 -معرفــة باملســتجدات والتطــورات الفنيــة

• إكســاب املعلمــة كفايــات التعامــل مــع

املهــارات املهنيــة :تكــون املعلمــة قــادرة

و ا لتعلــم .

الطالبــات الــايت حيتجــن مســاعدة أو

إثــراء للمهــارات.

•
عــى:

والتقنيــة ويف جمــال الرتبيــة الفنيــة.

 إعــداد اخلطــط التعليميــة اخلاصــة بالفنــونالرقميــة وتكــون قابلــة للتطبيــق.

أهداف مصفوفة املدى والتتابع:

 -توفــر بيئــة تعليميــة آمنــه وداعمــة لعمليــة

أهــداف مصفوفــة املــدى والتتابــع املقرتحــة

التعليــم والتعلــم الرقمــي وإثــارة الدافعيــة

التقنيــات الرقميــة ومتطلبــات القــرن احلــادي

 -تشــجيع االبتــكار واإلبــداع وأســاليب

لتدريــب معلمــة الرتبيــة الفنيــة عــى كفايــات
والعرشيــن يف ضــوء االحتياجــات التدريبيــة.

للتعلــم.

التفكــر املنطقــي لألعــال الفنيــة .

 -توظيــف التكنولوجيــا ووســائل االتصــال

املعرفة :تكون املعلمة قادرة عىل :

والتواصــل الرقميــة يف تعليــم وتعلــم

 -معرفــة فلســفة مناهــج الرتبيــة الفنيــة

الرتبيــة الفنيــة .

 -معرفــة املفاهيــم واملهــارات األساســية يف

الرقمــي يف عمليــة التعليــم والتعلــم .

وأهدافهــا.

التقنيــاتاحلديثــةوفلســفةالرتبيــةالفنيــة

 معرفــة بأســس التخطيــط والتنفيــذوالتقويــم ومتطلباتــه .

 معرفــة وفهــم بطرائــق تعلــم الطالبــاتوفــق خصائصهــم النامئيــة .

 توظيــف أســس القيــاس والتقويــم تطبيــق النقــد والتــذوق الفنــي يف تصميــموإنتــاج األعــال للفنــون الرقميــة.

•

القيم :تكون املعلمة قادرة عىل :

 -االلتــزام بتيســر العمليــة التعليميــة بــا

 -معرفــة بأســس القيــاس والتقويــم

فيــه مصلحــة الطالبــات.

 -معرفــة باملحتــوى الرقمــي للمرحلــة

العالقــة لتطويــر التعليــم والتعلــم لــدى

ا لر قمــي .

الدراســية التــي تقــوم بتدريســها وكيفيــة
230

 التعــاون والتواصــل املســتمر مــع ذويالطالبــات.

صفاء بعطوط  :تصور مقترح للكفايات التقنية الرقمية ومتطلبات القرن احلادي والعشرين ملعلمات التربية الفنية .......

235-207

جدول ()13
مصفوفــة المــدى والتتابــع المقترحــة لتدريــب معلمــة التربيــة الفنيــة علــى الكفايــات التقنيــة الرقميــة
ومتطلبــات القــرن الحــادي والعشــرين فــي ضــوء االحتياجــات التدريبيــة .
المرحلة
مرحلة
التأسيس

المفردات
الكفايات
معرفة األهداف التعليمية للتربية الفنية بشتى مجاالتها.
مفهوم األهداف وأنواعها ومجاالتها.
المحتــوى الرقمــي مفهومــه ومعاييــر تنظيمــه
معرفة المادة العليمة للفنون الرقمية .
تحديــد الخبــرات التعليميــة والرقميــة الالزمــة لتحقيــق أهــداف تدريــس واختيــاره .
التربيــة الفنيــة.
مفهــوم اإلســتراتيجيات وأنواعهــا ومجاالتهــا
المناســبة لتعليــم الفنــون الرقميــة.
اختيار إستراتيجيات التدريس المناسبة لتدريس الفنون الرقمية.
مفهوم التقويم وأنواعه.
معرفة خصائص طالبات المرحلة المتوسطة.
التطــور التاريخــي للحاســب وأهــم البرامــج
تحديد أساليب القياس والتقويم الرقمي لقياس تعليم وتعلم التربية الفنية.
التطبيقيــة الفنيــة.
معرفة األسس النظرية في مجال الحاسب اآللي والبرامج المتعددة .
مصطلحات التربية الفنية والفنون الرقمية.
معرفة المصطلحات والمفاهيم في التربية الفنية والفنون الرقمية .
الوسائل التعليمية المتنوعة واستخداماتها.
اإللمام بأساسيات البحث اآلمن عبر االنترنت .
صياغة وتوجيه األسئلة الصفية .
كتابــة خطــوات منطقيــة لحــل المشــكالت المتعلقــة
بالتقنية.

مرحلة
التطبيق

تطبيقات لألهداف بمجاالتها الثالثة .
المهارات الفنية والتقنية وطرق تطبيقها/
المفهـــوم واألهميـــة وطـــرق التطبيـــق
إلســـتراتيجيات التدريـــس ( التعلـــم التعاونـــي –
العص ــف الذهن ــي – المش ــروع – البي ــان العمل ــي
– حـــل المشـــكالت).
المواصفـــات الجيـــدة للبرامـــج الحاســـوبية
والمواقـــع التعليميـــة.
انـــواع الفنـــون الرقميـــة والتوظيـــف لهـــا فـــي
دروس متنوعـــة للتربيـــة الفنيـــة .
تلخيـــص المعلومـــات الصحيحـــة عـــن الفنـــون
الرقميـــة وتطبيقاتهـــا.
أنـــواع الخبـــرات التعليميـــة لتصميـــم دروس
التربيـــة الفنيـــة .
مفه ــوم االختب ــارات النظري ــة والعملي ــة أنواعه ــا
وط ــرق تطبيقه ــا ف ــي الفن ــون الرقمي ــة.

صياغــة األهــداف التعليميــة فــي المجــاالت الثالثــة (المعرفيــة – المهاريــة
– الوجدانيــة).
الربــط بيــن المهــارات الفنيــة فــي كتــاب الطالبــات ومهــارات الفنــون الرقميــة
بشــكل صحيــح .
تنويــع إجــراءات وإســتراتيجيات التعليــم والتعلــم القائمــة علــى نشــاط الطالبــة
( التعلــم التعاونــي – العصــف الذهنــي – المشــروع – البيــان العملــي – حــل
المشكالت).
تصميم االختبارات النظرية والعملية المقننة .
توظيف تطبيقات ويب 1،2في تعليم الفن وبرامجه.
إنشاء أفالم تعليمية لدروس في التربية الفنية.
توظيــف وســائل التواصــل المتعــددة (بريــد إلكترونــي – واتــس – تويتــر
والفيــس بــوك والتلجــرام) لتفعيــل تعلــم التربيــة الفنيــة.
اســتخدام الفنــون الرقميــة الحديثــة البيكســل  Pixelوالفيكتــور Vector
والفركتــال .Fractal Art
إنشــاء بورتريــه (رســم رقمــي ) لموضوعــات متنوعــة فــي تعليــم التربيــة
الفنيــة.
اســتخدام برامــج مايكروســوفت اوفــس مــن حيــث االعــداد والحفــظ والضغط
وتدويــن المالحظــات وإنشــاء وتحريــر الملفــات الصوتية.
تنزيل البرامج واألفالم التعليمية المتنوعة على مواقع في اإلنترنت.
إعــداد مشــاريع جماعيــة بيــن الطالبــات باســتخدام برامــج متعــددة وتدريبهــم
علــى النقــد الفنــي لهــذه المشــاريع .

مرحلة التقويم للمهارات الفنية الرقمية للطالبات.
التحسين التغلب على المشاكل الفنية والتقنية التي تواجهها أثناء التطبيق.
والتطوير تحليل نتائج االختبارات بكفاءة واستخدام أساليب متعددة.
استخدام ملفات اإلنجاز اإللكتروني للتقويم والتحسين .
وضع خطط عالجية للطالبات إلثراء المهارات التقنية والفنية .
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العالقــة بيــن التقويــم واالرتقــاء بعمليــة التعليــم
والتعلــم.
تمييــز نقــاط القــوة والضعــف فــي التدريــس
باســتخدام البرامــج والتطبيقــات للفنــون الرقميــة
أســاليب التقويــم واســتخدامه فــي قيــاس الفنــون
الرقميــة.
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تعــد مصفوفــة املــدى والتتابــع مرشــد ًا ودليــ ً
ا

كشــفت عنهــا الدراســة احلاليــة.

 -عقــد الــورش والــدورات التدريبيــة يف

يف تصميــم برنامــج تدريبــي ملعلــات الرتبيــة الفنيــة

جمــاالت متعــددة مــن الرتبيــة الفنيــة

مــن الكفايــات التقنيــة الرقميــة يف ضــوء احتياجــات

وبشــكل مســتمر وفعــال ملعلــات الرتبيــة

معلــات الرتبيــة الفنيــة ،كــا نالحــظ أن املصفوفــة

الفنيــة وإثــراء اخلــرات لدهيــن خصوصــا

أتاحــت الفرصــة إللقــاء نظــرة أفقيــة عــى املراحــل

يف جمــال التقنيــة الرقميــة.

والكفايــات واملفــردات لــكل مرحلــة ،حيــث يتضــح

 -عمل املزيد من الدراسات حول موضوع

فيهــا التــدرج مــن العــام إىل األكثــر خصوصيــة ومــن

االحتياجات التدريبية لالستفادة منها يف

الســهل إىل الصعــب ويتضــح كذلــك النمــو املســتمر

التطوير املهني ملعلمة الرتبية الفنية.

للمفاهيــم واملهــارات والتقنيــات التكنولوجييــة،
وعنــد إلقــاء نظــرة عموديــة يوضــح التكامــل بــن

املراجع:

املراحــل مــن الكفايــات واملفــردات واجلانــب

أوال :املراجع العربية:

النظــري واجلانــب العمــي دون تكــرار للمفــردات
أو الكفايــات والتنــوع والتــدرج يف كل مرحلــة .أمــا

بالنســبة للكفايــات أو املفــردات داخــل املصفوفــة ،
فقــد تــم وضعهــا بتــدرج يمنــع التكــرار واخللــط بــن

الكفايــات أو املفــردات مــع بعضهــا البعــض ،ويمكــن

االســتعانة باملصفوفــة املقرتحــة يف بنــاء وإعــداد برامج
تدريبيــة ملعلمــة الرتبيــة الفنيــة.
التوصيات واملقرتحات:

 تبني التصور املقرتح لتدريب معلامتالرتبية الفنية عىل الكفايات التقنية الرقمية

ومتطلبات القرن احلادي والعرشين يف ضوء
احتياجاهتم التدريبية.

 إعــادة النظــر يف الربامــج التدريبيــة ملعلامتالرتبيــة الفنيــة بحيــث تفــي بمتطلبــات
واحتياجــات املعلــات وخصوصــا التــي

إبراهيــم ،أمــل مصطفى2015(.م).املفاهيــم اجلامليــة للفنــون
الرقميــة يف ضــوء متغــرات عــر احلداثــة ومــا بعــد
احلداثــة .جملــة إمســيا– مجعيــة إمســيا الرتبيــة عــن طريــق
الفــن .مــر.173-161 ،)1( ،
أبــو شــيخة ،نــادر حممــد2000(.م) .إدارة املــوارد البرشيــة.
عــان :دار الصفــاء للنــر.
إمــام ،إيــان أمحــد2011(.م) .أثــر تكنولوجيــا الفنــون
الرقميــة عــى الطالقــة واإلنجــاز الفنــي .مؤمتــر
ومعــرض اإلســكندرية الــدويل للتكنولوجيــا واملحتــوى
والكتــاب– اجلمعيــة العربيــة لتكنولوجيــا الرتبيــة-
مــر.104-73،)2( ،
اجلريــان ،نــدى ســعود2013(.م) .رؤيــة معــارصة لفــن
اجلداريــات يف ضــوء التقنيــة الرقميــة .رســالة ماجســتري
غــر منشــورة .كليــة الرتبيــة ،جامعــة أم القــرى .اململكــة
العربيــة الســعودية.
حســونة ،عــاء حممــد2000(.م) .برنامــج مقــرح إلعــداد
معلــات الرتبيــة الفنيــة بكليــة الرتبيــة ،جامعــة اإلمارات
العربيــة يف ضــوء نظــام املســاقات الدراســية «الســاعات
املعتمــدة» .املؤمتــر العلمــي الســنوي الثامن(مســتقبل
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صفاء بعطوط  :تصور مقترح للكفايات التقنية الرقمية ومتطلبات القرن احلادي والعشرين ملعلمات التربية الفنية .......
سياســات التعليــم والتدريــب يف الوطــن العــريب يف
عــر العوملــة وثــورة املعلومــات ) .مــر-755،)2( ،
. 791
اخلليفــات ،عصــام أمحــد2010(.م) .حتديــد االحتياجــات
التدريبيــة لضــان فاعليــة الربامــج التدريبيــة .عــان :دار
الصفــاء للنــر.
الرويــس ،هــدى حممــد2004( .م) .احلاســب اآليل يف ابتــكار
أعــال فنيــة يف جمــال الرســم والتصويــر ،كليــة االقتصــاد
املنــزيل والرتبيــة الفنيــة .جامعــة األمــرة نــورة ( ،د ،ن).
الســامل ،نوريــة محــد2014(.م) .دور مقــرر الرتبيــة يف تنميــة
املهــارات الفنيــة والتقنيــة لــدى معلمــة املســتقبل بمرحلة
ريــاض األطفــال يف كليــة الرتبيــة ،جامعــة الكويــت.
جملــة تكنولوجيــا الرتبيــة– دراســات وبحــوث– مــر،
.111-77،)3( 4
ســعيد ،وائــل أمحــد2008(.م) .فعاليــة برنامــج تدريبــي
مقــرح ملعلمــي الزخرفــة واإلعــان أثنــاء اخلدمــة
لتلبيــة احتياجاهتــم التدريبيــة الســتخدام الربامــج الفنيــة
الكمبيــو تربيــة وفقـ ًا ملتطلبــات االعتــاد وضــان اجلودة،
املؤمتــر الــدويل األول– العلمــي اخلامــس عــر (إعــداد
املعلــم وتنميــة آفــاق التعــاون الــدويل وإســراتيجيات
التطويــر -مــر) .كليــة الرتبيــة .جامعــة حلــوان،)1( ،
.186-123
السنيني ،فهد عبـــاده2007(.م).حتديد االحتياجات التدريبية
والكفايات التعليمية ملعلامت الرتبية الفنية للمرحلة
املتوسطة يف دولة الكويت واقرتاح برنامج تدريبي لرفع
كفاياهتم .رسالة ماجستري غري منشورة .جامعة عامن
العربية للدراسات العليا .عامن.
الشــلول ،أرشف حممــد2003(.م) .القيــم الرتبويــة املتضمنــة
يف كتــب الرتبيــة الفنيــة ودرجــة ممارســتها مــن وجهــة
نظــر املعلمــن واملعلــات يف املرحلــة األساســية العليــا
يف األردن .رســالة ماجســتري غــر منشــورة .اجلامعــة
األرنيــة .عــان.
شــوق ،حممــود و حممــود  ،حممــد2001(.م) .معلــم القــرن
احلــادي والعرشيــن– اختيــاره– إعــداده – يف ضــوء
التوجهــات اإلســامية .القاهــرة :دار الفكــر العــريب.
الطعــاين ،حســن حممــد2007(.م) .التدريــب اإلداري
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املعــارص .عــان :دار املســرة للنــر.
عابــد ،عطايــا يوســف2007(.م) .فاعليــة برنامــج مقــرح
لتنميــة مهــارة الربجمــة لــدى معلمــي التكنولوجيــا بغــزة.
رســالة ماجســتري غــر منشــورة .كليــة الرتبيــة .اجلامعــة
اإلســامية .غــزة.
العابــد ،أمــاين نــارص2010(.م) .مفهــوم الفــن الرقمــي
ودوره يف رفــع مســتوى التغيــر عنــد الفنــان التشــكييل
الســعودي .رســالة ماجســتري غــر منشــورة .كليــة
الرتبيــة .جامعــة امللــك ســعود.
عبداحلــي ،ســحر كــال2005(.م) .أثــر اســتخدام إســراتيجية
احلاســب اآليل يف تدريــس مقــرر التشــكيل باخلــط العريب
عــى تنميــة القــدرات االبتكاريــة والتحصيــل الــدرايس
لــدى طالبــات قســم الرتبيــة الفنيــة بجامعــة أم القــرى
بمكــة املكرمــة .رســالة ماجســتري غــر منشــورة .كليــة
الرتبيــة .جامعــة أم القــرى.
العتــوم ،منــذر ســامح2011(.م) .االحتياجــات التدريبيــة
ملعلمــي الرتبيــة الفنيــة يف مــدارس مديريــة حمافظــة
جــرش مــن وجهــة نظــر املعلمــن .املجلــة األردنيــة
للفنــون.522-489 ،)4( 6 ،
غــزان ،ســاره و أكســال ،دوفــو و جــويل ،بيالجيــه2017(.م).
منظــور حتليــي،دور التقنيــة الرقميــة يف التمكــن وتطويــر
املهــارات .عــان  :دار النــر رانــد .
الغنيــات ،نــوال حممــد2003(.م) .االحتياجــات التدريبيــة
ملعلمــي ومعلــات املرحلــة األساســية مــن وجهــة نظــر
املعلمــن واملرشفــن يف املــدارس احلكوميــة يف حمافظــة
اخلليــل .رســالة ماجســتري غــر منشــورة .كليــة الرتبيــة.
جامعــة القــدس .فلســطني.
القاعــود ،ريــاض صالــح1998(.م) .االحتياجــات التدريبيــة
ملعلمــي الرتبيــة الفنيــة يف حمافظــة إربد .رســالة ماجســتري
غــر منشــورة .كليــة الرتبيــة .جامعــة الريمــوك .عــان.
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