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  الملخص

االطالع على أهمية إدخال  إلىهدفت هذه الدراسة 
متخصص في المتحف االفتراضي على  برنامجوتطبيق 

منهاج التربية الفنية لتالميذ الصف التاسع، والتعرف على 
وأثر ذلك على . فاعلية استخدام التالميذ للواقع االفتراضي

 إلىفالتربية الفنية في هذا العصر ال تحتاج . لبيئة التعليميةا
 إلىساليب الرسم فقط، بل تحتاج أطرق و أوتاريخ فني 

وقد ارتكز . مزيــــــد من المعرفة في عالم الوسائط الرقمية
لهذه الدراسة على المنهج النوعي، الذي  اإلجرائيالتطبيق 

شكل يومي، مع يعتمد على مقابلة تالميذ الصف التاسع ب

، تلميذا 45 توثيق المالحظات لعينة البحث التي تكونت من
ساسية للبنين في مير حسن األمن مدرسة ضاحية األ

. م2018/2019للعام الدراسي . ية عماناألردنالعاصمة 
واختتمت الدراسة الحالية باستعراض أهم النتائج 

ليها الباحث، وهي ضرورة تطبيق إوالتوصيات التي توصل 
لجانب التقني في تدريس مادة التربية الفنية لما لذلك من ا

زيادة تحفيز  إلىفائدة وثبات في المعلومة النظرية باإلضافة 
  .نتاجية والنشاط العامالتالميذ على اإل

منهاج  .المتحف االفتراضي: الكلمات المفتاحية
  .الوحدة المقترحة .التربية الفنية

Abstract 
This study examined the feasibility of 

introducing and applying a specialized 
program in the virtual museum on art 
education curriculum among 9th grade 
students, and the effectiveness of students' use 
of virtual reality and its impact on  the 
educational environment. In this age, art 
education requires not only knowledge of art 
history or drawing methods and styles, but 
also a further knowledge in the field of digital 
media. The procedural application of this 
study was based on the qualitative method, 
through meeting 9th grade students daily, and 
documenting observations of the study 
sample, which consisted of (45) students from 
Dahiet Alameer Hassan-JSP School in 
Amman in the academic year 2018/2019. The 
findings of the current study illustrate the 
necessity of applying technology in the 
process of teaching an art education course, 
because of its great role in the stability of 
theoretical information, as well as in 
increasing the student's motivation to be more 
productive and active. 

Keywords: Virtual Museum, Art 
Education Curriculum, Propose Unit. 
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 مقدمة  .1
المعاصرة دورا بارزا في تطور ورفعة األمم، حيث اكتسب موضوع الواقع االفتراضي  اتلعب التكنولوجي 

المتحف  إلىويمكن لنا استغالل ذلك التطور في تنمية مهارة الدخول  .األخيرةأهمية متزايدة في السنوات 
هم األعمال الفنية في أشهر متاحف العالم من خالل برنامج محوسب، يقوم على االفتراضي، واالطالع على أ

جهاز الحاسوب عن طريق شبكة االنترنت، ويمكن  إلىعملية نقل واقع محتويات المتحف الفني الحقيقي 
  .اضيةتقنيات ثالثية األبعاد، وذلك بهدف إدراك جمالية المعروضات الفنية بصورة مرئية افترالاالستعانة ببعض 

التعرف على أهمية تكوين خبرة جمالية عن طريق طرح موضوع المتحف  إلىهدفت هذه الدراسة 
 ،مما يساهم في تحفيز التالميذ على التعليم .االفتراضي في منهاج التربية الفنية لتالميذ الصف التاسع

التطور، يكون عن طريق  ن كيفية توظيف هذاأإال  .ليواكب العصروتدعيم المنهاج الحالي بالجانب التقني 
إن قراءة  إذدراك طبيعة العالقات الفنية ضمن إطار العالم االفتراضي، إتعزيز قدرات التالميذ في االكتشاف و

بداعية المعاصرة تعتمد على فالمسألة اإل. اللوحة االلكترونية بصريا تساهم في تنمية مهارات التفكير التأملي
مارسة الفن التقني يعمل على تحويل التلميذ من ثقافة االستهالك ن م، إلذلك .الممارسة وتحريك الخيال

نتاج الفن إعلى مرتبة من تلقي وأنه أ إلى، باإلضافة )(Peez. 2008نتاج كما يشير بيتس ثقافة اإل إلىالمعرفي 
ضوع الذي تضمن دوافع استحداث مو اإلجرائيالتطبيق هذه الدراسة ل في واوسنتن. ذاته بالصورة التقليدية

صياغة وتطبيق الوحدة  إلىوصوًال  ،المتحف االفتراضي، بعد تحليل منهاج التربية الفنية الحالي للصف التاسع
نه ال يمكن اعتبار هذه أعلمًا . المقترحة عمليا على تالميذ الصف التاسع مرفقا بها دليل وتحضير المعلم

جل تطوير مهارات التعامل مع الواقع االفتراضي، تكامال من أتعد لمقرر الدراسي الحالي، بل ا لالوحدة إصالح
حداث التنمية الوطنية الشاملة وبناء المجتمع إفنوعية المادة الدراسية المقدمة للتالميذ هي التي تعمل على 

  .المعاصر

  مشكلة الدراسة :1.1
لك أن تدعيم ذ؛ ثقافة المتاحف االفتراضية في منهاج التربية الفنية تعزيز إلى الحاليةسعت الدراسة  

ويزيد  ،الواقع االفتراضي ثالثي األبعاد، يعمل على تنشيط ملكة التخيل والتأمل لديهم، ويحفز التفكير الناقد
وهذا ما يعزز . قدر من المعلومات أكبركسابهم إويساهم في  تفاعل وثقافة التالميذ مع المعروضات المتحفية،
السؤالين وتتلخص مشكلة الدراسة في  .المشوقة للمتعلمينويرفع كفاءة المسار النظري بالتقنية الحديثة 

 :التاليين
متحف االفتراضي في تنشيط تفاعل تالميذ الصف التاسع مع مادة االستفادة من موضوع ال كيف يمكن. 1

 التربية الفنية؟
مقارنة  زيادة في النتائج الفنية إلىهل يؤدي تدريس تالميذ الصف التاسع موضوع المتاحف االفتراضية . 2

 بأساليب التدريس التقليدية؟ 
 أهداف الدراسة :1.2

الكشف عن أهمية الربط بين المتحف االفتراضي والمادة النظرية في منهاج التربية الفنية من خالل 
تنمية مهارات التفكير اإلبداعي التفاعلي وبيان قيمة و .تحديد األهداف وطريقة تدريس البرنامج المقترحة

 .ضي في منهاج التربية الفنيةالمتحف االفترا
  أهمية الدراسة :1.3

تقديم رؤية عصرية عن مفهوم المتحف االفتراضي للتالميذ وللقائمين على إدارة  منتنبع أهمية الدراسة 
العمل على بناء وتصميم وحدة مقترحة في مجال المتحف االفتراضي، وذلك لتدعيم  إلىالمناهج، باإلضافة 
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لتالميذ الصف التاسع، ليواكب التطور العلمي الحاصل، وتنمية مهارات التعليم التفاعلي منهاج التربية الفنية 
 . النشط من خالل تحفيز التالميذ على التصميم الفني المتحفي وقراءة اللوحة الفنية في العالم االفتراضي

 ة مصطلحات الدراس :1.4
  :المتحف االفتراضي

مثل كيانا افتراضيا، لعرض عدد من المقتنيات المتحفية ي ،هو عبارة عن موقع على شبكة اإلنترنت
: ويعرف الباحثان المتحف االفتراضي إجرائيا .)Mustafa, 2005( في عدد من المتاحف العالمية الموجودة

نه عبارة عن عالم رقمي يتيح لنا قراءة المشهد الفني بصورة تفاعلية، وهذه العملية النشطة تحفز على بأ
 .ع والمحاكاة االبتكارية مستقبالاالتفكير واإلبد

  :)Augmented Reality(الواقع المعزز 
ومعلومات في بيئة المستخدم الحقيقية لتوفر افتراضية  عناصرعلى إسقاط  ناتجةهي تكنولوجيا و" 

تكون بمثابة موجه له، وعلى النقيض من الواقع االفتراضي القائم على إسقاط األجسام  أومعلومات إضافية 
فتراضية في الواقع المعزز اال عناصريستطيع المستخدم التعامل مع المعلومات وال. قية في بيئة افتراضيةالحقي

من خالل األجهزة التي يتم ارتداؤها كالنظارات،  أوسواء كانت محمولة كالهاتف الذكي  ة،من خالل عدة أجهز
  ). Ismail, 2018, P, 203" (والعدسات الالصقة

  :التربية الفنية 
نها تعني بمفهومها العام تغيير سلوك الشخص المتعلِّم بواسطة تدريبه بأ )Ibrahim, 2004(رفها وع

تزويد الطالب بالمفاهيم والمعلومات النافعة والجيدة، التي  إلىعلى ما ينفعه من عادات ومهارات، باإلضافة 
الباحثان  وعرفها .الل ممارسة الفنمحددة من خ تقيده في حياته العملية والعلمية، وإكسابه اتجاهات وميوال

وذلك من خالل تحفيزهم على التخيل والتأمل  ،عبارة عن تربية التالميذ عن طريق الفن: نهابأإجرائيا 
  .والتذوق الجمالي لألشياء المحيطة بهم والتعبير عنها، وجعل الجانب النظري مكمًال للجانب العملي

 طار النظري اإل .2
  ةابقسالدراسات ال :2.1

تعلق بموضوع المتحف االفتراضي وأثر توظيف الثقافة التي تبعض الدراسات أجرى بعض الباحثين 
 :ومن هذه الدراسات .اإللكترونية في العملية التعليمية

تنمية البعد التعبيرية لدى التالميذ من خالل المتحف  إلىدراسة هدفت ) Otaifi, 2011(أجرى 
إمكانية تطبيق التعليم اإللكتروني االفتراضي على تالميذ الصفوف  إلىاالفتراضي، كما هدفت هذه الدراسة 

أن المتحف االفتراضي  إلىوخلصت  .ةاإلعدادية مما يعمل على زيادة الدافعية نحو الفن الرقمي بصورة عام
 تناوعلى الرغم من أن هذه الدراسة تتفق مع دراس. رتقاء مستوى التعبير الفني لدى التالميذايعمل على 

الحالية في سياق تحفيز التعبير الفني لدى تالميذ الصف التاسع من خالل المتحف االفتراضي، إال أنها قد 
  . المتحفية اإللكترونية في التعليمأغفلت الجوانب واألبعاد الجمالية في الثقافة 

 Open education student's perspectives on using( :دراسة بعنوان )ULUSOY,2010(أجرى و
virtual museum application in teaching history subjects.( ضرورة إلى الدراسة هذه هدفتو 

 بنتيجة الدراسة هذه وخرجت للتالميذ، االفتراضي المتحف استحداث خالل من التكنولوجي، التطور استثمار
 فيو الخاص، عالمهم اءلبن المعروضات، مع التالميذ تفاعل تنشيط في يساهم االفتراضي المتحف نإ: مفادها
 .عالية بخصوصية حاجاتهم عن التعبير
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تعريف مفهوم المتحف االفتراضي، على أنه عبارة عن برنامج  إلىدراسة هدفت  )2006حلفاي، (وأجرى 
يتم تخزين المعروضات والمقتنيات بصورة متحفية رقمية على شبكة االنترنت، وهذا ما يميز المتحف 

 إلىالترجل جسديا والذهاب  إلىأي وقت، دون الحاجة في انية الرجوع إليه االفتراضي، من ناحية إمك
وارتبط هذا البحث بالدراسة الحالية كون المتحف االفتراضي يزيد  .وقت محدد أوالمتحف في ساعة معينة 

اسة أبرز نتائج در ومن .من دافعية التالميذ ويثري معلوماتهم المعرفية والتعبيرية تجاه الموضوع المطروح
 إذضرورة استثمار التعليم المتحفي اإللكتروني في مجال التربية،  إلىحلفاي في هذا المجال أنها تدعو 

   .سيعمل ذلك على مواكبة التفجر المعرفي في مجال التكنولوجيا والعملية التعليمية برمتها

  المتاحف االفتراضية نشأتها وتطورها عالميًا :2.2
توسع مفهوم المتحف  إلى ،)3D(المتسارع في مجال تقنية ثالثية األبعاد لقد أدى التقدم التكنولوجي 

االفتراضي، بهدف زيادة نشر الثقافة المتحفية من خالل البيئة الرقمية على شبكة االنترنت، حيث يتجسد 
ي علمية تحاكي فوفنية وتراثية و ةأثري ؛المتحف االفتراضي كوسيط يمثل بنكا للمعروضات في مجاالت متعددة

هي بطبيعة الحال متاحف خالية من الجدران يتفاعل الفرد فيها مع و .لعام المتاحف التقليدية الواقعيةإطارها ا
تلك المعروضات ضمن إطار الفضاء اإللكتروني، ويصبح أكثر تفاعال مع قيمة المحتويات في ذلك المتحف 

)Tsichritzis and Gibbs, 1991(. 
عصر سيجد أن المتحف االفتراضي، أصبح واقعا يغطي مجاالت عدة من العالم في هذا ال إلىوالناظر  

إال أن . مسارات التعليم المدمج، القائم على التفاعل النشط بين جميع األطراف المشاركة في العملية التربوية
ل من خال ق بقبول إيجابيات التطور المعاصرأساس نجاح هذه البيئات اإللكترونية يقوم على اإليمان المطل
ن يستهدف أفالموقف التعليمي البناء يجب . نشر ثقافة التعليم المتحفي في المقررات الدراسية التعليمية

 افلم يعد التعليم التقليدي ذ. باني مستقبل الغدووالعشرين  الحاديهو تلميذ القرن فمحور العملية التربوية، 
 أندرسون و ويؤكد. ض له تالميذ هذا العصرالذي يتعر فاعلية مع هذا التدفق الهائل من الكم المعلوماتي

أهمية المتاحف االفتراضية في رفع مستوى اإلبداع  على )Anderson and Liarokapis, 2005(لياروجيبس 
في أشهر  المتحفبةالمقتنيات  تهملدى تالميذ االحتياجات الخاصة، حيث كان لها دور فاعل في تسهيل زيار

 ، وبذلك تسهم المتاحفالنتقالهمدون الحاجة  بتكلفة منخفضةاضيا التجول فيها افترو متاحف العالم
 بذلك ملهمة فهي ؛االفتراضية في تدعيم دور المدرسة من خالل تحفيز التالميذ على االستكشاف واالبتكار

  .لإلبداع وتضفي حالة من البهجة والمتعة للمتلقي

  نشأة المتاحف االفتراضيـة :2.2.1
لكترونية منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي، بالتوازي مع سرعة انتشار تطورت فكرة المتاحف اإل 

، ثم انتقل مدمج أوقرص مضغوط على  ةوسائل اإلعالم المرئي والمسموع، حيث كانت في البداية مخزن
لمقتنيات علمية وتاريخية  اكانت تحوي صورف، 1992ام عفي  )بلأ( أجهزة حاسوب إلىتخزين المعلومات 

بعاد تحاكي مبنى المتحف التقليدي ضمن بيئة ثالثية األ تخدم من التنقل بين تلك المعروضاتتمكن المس
بل بداية اإلعالن الرسمي أوبذلك يمكن اعتبار هذه التجربة من شركة  .بصورة موازيةوالواقعي بكل محتوياته 

ت شبكة االنترنت وبعد هذا التاريخ بدأ. )Huhtamo, 2002(ل متحف افتراضي في العالم أوعن تأسيس 
الذي كان في البداية من خالل غرف  باالنتشار التدريجي، مما ساعد في تطور مفهوم الواقع االفتراضي

المنتديات الثقافية والمواقع اإلخبارية البسيطة، وهنا يتضح لنا الفرق بين الواقع االفتراضي والمتحف 
ب التعامل معها، فالواقع االفتراضي هو بيئة وهمية االفتراضي، ضمن إطار الثورة الرقمية على أنها حقيقة يج

 .) ,2010Minocha and Reeves(لواقع الحقيقي التقليدي تحاكي اثالثية األبعاد بال جدران ملموسة، لكن 
بال جدران، تتيح للزائر  رقمية نه بيئة الكترونيةبأالمتحف االفتراضي ) Parry, 2007(باري  ويعرف

في نه أثرية والمعروضات الفنية بصورة تفاعلية حتى يشعر المتلقي لهذا الموقع ت األومشاهدة المقتنيا قراءة
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أزال  يتضح لنا مدى الترابط الموصول بالتطور اإللكتروني الذي عالم الحقيقة فعال، وفي ضوء هذه العالقة
 )AR( قع المعززاالفتراضي، لينتشر بعد ذلك مصطلح الوا الحدود بين العالم الحقيقي والفضاء اإللكتروني

، حيث يمكن لكل سكان األرض التواصل والتنقل فيها ضمن هذا العالم االفتراضي، ةوأن العالم قرية صغير
لذلك ليس من المستغرب في خضم هذا التسارع التكنولوجي أن تأخذ فكرة المتاحف االفتراضية عدة أشكال 

من المعروضات المتحفية من خالل  اجزء أن يكون الزائر إلىفي الوقت الحاضر  وصلتمن التطور، حتى 
ن هذه أومن الجدير بالذكر ). Parry, 2007(من المرصود  االمجسات اإللكترونية، ويكون الراصد جزء

، لتطوير وتوسيع تقنية المتحف )2011 ،نتلإ(بل، كانت حجر األساس لشركة أالفكرة التي طورتها شركة 
فيس (موقع  إلىثم تطورت الفكرة ، )M. A(ي تحت اسم متحف االفتراضي ليشمل مواقع التواصل االجتماع

متحف افتراضي عالمي، حيث يقوم  إلى، هذا التطبيق الذي سمح بتحويل مواقع الوسائط االجتماعية )بوك
 )جوجل(كما يلعب موقع . المشتركون بعرض صورهم ومشاركاتهم ضمن إطار اجتماعي وبيئة ثالثية األبعاد

كبر المتاحف االفتراضية في العالم، حيث يوفر أدرجة يمكن اعتباره من  إلىلمضمار، دورا بارزا في هذا ا
الشوارع ودخول األبنية والمكتبات والمتاحف ضمن برنامج الثقافة الفنية  إلىخدمة التنقل بين المدن والنزول 

 . )رتآجوجل (من ) (artsandculture.google.comموقع ارتسند كالتشر  هايوفرالتي 
  ميزات المتحف االفتراضي  :2.2.2

أهم الخصائص والميزات للمتحف االفتراضي التي استمدها من الواقع  إلى. )Ismail, 2009( تأشار
رض أواعتبر افتراضية المتحف ككيان تخيلي على شبكة االنترنت، ليس كيانا حقيقيا على . أساسااالفتراضي 

، من خالل استكشاف المعروضات المتحفبةي والمقتنيات ميزات التفاعل بين المتلق إلىالواقع، باإلضافة 
وتفاعله مع المحتويات أثناء زيارته للمتحف االفتراضي كما يمكن له عمل دردشة وإجراء مناقشة مع أشخاص 

  :وبناء على ما سبق يمكن لنا إيجاز بعض المميزات .زائرين من أطراف العالم في نفس الوقت

  :المخزون الرقمي. 1
ملفات  إلىباإلضافة ، فتراضي يحتوي على كم هائل من الصور والقطع الفنية ثالثية األبعادالمتحف اال

  . بتلك المقتنيات ةوقواعد بيانات تعريفي االصوت والصورة والموسيق

  :التكامل والتفاعل. 2
ع من خالل ربط المقتنيات المتحفية بروابط تشعبية موصولة بصفحات تحتوي على معلومات عن تلك القط

إذ  ؛الفنية مثل سيرة الفنان وتاريخ العمل وإنتاجه الفني وبذلك يكون تفاعل المتلقي مع العمل أكثر خصوصية
 .)Anderson and Liarokapis, 2014( VR) (تم استخدام تقنية 

  :حرية زيارة المتاحف االفتراضية. 3
المية دون تحمل نيات المتاحف العوبذلك يمكن االطالع على كافة مقت ،حيث أنها ليس فيها تكاليف مالية 

تقديم خدماته وعرض  فبإمكانه ،يقع في منطقة نائية من العالم اصغير الو كان متحفف. عناء السفر إليها
ذلك، يمكن ألي فنان إنشاء متحفه االفتراضي  إلىمجموعته الفنية لجمهور على مستوى العالم، باإلضافة 

 ). ,Schweibenz 2004(ستوى العالم سع جمهور على مأو إلىالخاص به للوصول 
  :األمن والسالمة العامة. 4

تفتيش واالنتظار الطويل للدخول وبذلك يكون المتحف  إلىال يحتاج دخول المتحف االفتراضي 
                                     كل البعد عن االلتزام بشروط األمن والسالمة العامة ااالفتراضي بعيد

)2007 and Kenderdine,،Cameron(.  
  



 السقار والتمیمي

322 
 

  طار التحليلياإل .3

   منهجية الدراسة :3.1
 أبحاث أشكال من نهأ) Abu Zeina, 2007(عرفه اتبعت الدراسة الحالية منهج البحث النوعي الذي 

 هذه من المعنى وتفسير توضيح إلى وتسعى العددية، غير البيانات جمع على تعمل التي االجتماعية العلوم
 توظيف تم هذه الدراسة وفي. معمقة مباشرة بصورة االجتماعية الحالة فهم على تساعدنا التي البيانات
 الدراسات أهم على ودقيق مباشر بشكل للتعرف االجتماعي ال التربوي الجانب في النوعي البحث منهجية

 الفنية التربية جمنها وفي ،ةالتعليمي التربوية انبوالج في توظيفها تم التي المعاصرة التكنولوجية واألبحاث
 تنمية إلى التالميذ زتحّف التي العوامل أهم على االطالع إلى النوعي البحث يسعى كما بالذات، التاسع للصف

 المتعلقة والمفاهيم المفردات توضيح مع االفتراضي، الواقع مجال في االستكشافية بالجوانب المتصلة المهارات
  .المتحف بموضوع

  الدراسة عينة :3.2
 الناحية دراسة هو ذلك من الهدف وكان للذكور، األساسية حسن األمير ضاحية رسةختيار مدتم ا
 عدد يزيد التي المدرسة هذه ختيارال خراآل والسبب .قرب عن التاسع للصف الفنية التربية لمنهاج التربوية
. المقترح الموضوع تطبيق يسهل مما ،فيها للحاسوب مختبرين توفر هو ،اتلميذ 1750 عن تالميذها
-14( بين أعمارهم حواتتر اتلميذ 45 بواقع .)2و  1( التاسع الصف تالميذ من عينة اختيار تم وبالفعل

  .عليهم المقترح االفتراضي المتحف برنامج لتطبيق بحثية كعينة سنة) 15

  الدراسة حدود :3.3
 العاصمة األساسية في حسن ميراأل ضاحية مدرسة تالميذ على الدراسة حدود اقتصرت: المكانـيـة الحدود. أ

 المدرسة هذه وتحوي ،م2017 العام فيها العمل تموالتي  ماركا، لواء تربية مديريةل وتتبع. عمان األردنية
 للصف شعب ثالث ضمنهم من شعبة) 35( بواقع التاسع الصف إلى الخامس الصف من ،اطالب 1750
 .)54( ج التاسع، و)52( ب سعالتا، و)55( أ التاسع ،اتلميذ) 161( وعددهم التاسع

على  االفتراضي المتحف في مقترح برنامج تضمين ثرأ( بعنوان الحالية بالدراسة شرعنا: يةـناالزم الحدود. ب
 .)م2019-2018( الدراسي العام في ،)التاسع الصف لتالميذ الفنية التربية منهاج

  إجراءات الدراسة : 3.4
كالمتحف المصري في القاهرة  في كل من مصرواستخدامها فتراضية التعرف على نماذج من المتاحف اال. 1

  .في هذا المجال التجربة العربيةلالستفادة من 
  .تعليمي مقترح في مجال المتحف االفتراضي برنامجالعمل على صياغة  .2
  . المقترح للبرنامج وتقويم ستراتيجية تدريسH إعداد. 3
يتكون منهاج التربية الفنية للصف التاسع من : صف التاسع كما يليتحليل محتوى مادة التربية الفنية لل. 4

ين موزعة على فصلو كل وحدة تحتوي على مجموعة دروس متصلة بعنوان الوحدة، ست وحدات دراسية
التشكيل والتركيب و ،التعبير الفني بالرسم والتصوير :ل يحتوي على المواضيع التاليةوالجزء األ ؛دراسيين
الفن وتطبيقات والفنون المسرحية، : الجزء الثاني فيتكون من المواضيع التالية ماأ. صميمالتو ،والبناء

عالني، وتصميم لوحة فنية باستخدام إهما تصميم ملصق  تحتوي هذه الوحدة على درسينوالحاسوب 
  .هم خصائصهأصوله وأسالمي واإل الفن تاريختتحدث عن  األخيرةالحاسوب، والوحدة السادسة و
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  يوضح تحليل محتوى منهاج التربية الفنية :)1(جدول ال

  لوالفصل األ

  الوحدة الثالثة  الوحدة الثانية  لىوالوحدة األ

  التعبير الفني بالرسم والتصوير
 رسميطلب من التالميذ في هذه الوحدة، 

 المفاهيم فيها ينمستخدم تعبيرية لوحة
فيما يخص عناصر  الدرس في الواردة

  .بناء العمل الفني سسأالعمل الفني و

  التصميم
تحتوي هذه الوحدة على مفاهيم الخط 

 من )والرأسية األفقية( هدالالتوالشكل و
 يتعرفكما . تأثير منبه  توحي ما حيث

 خصائص علىالتلميذ في هذه الوحدة 
  .الشعار

  والبناء والتركيب التشكيل
 في التوازن دور الوحدة هذه تعرض
بهدف  نبالمضمو الشكل وعالقة الفراغ
 العالقة دركلي. اليدوي العمل حب تنمية
 ماستخدمن خالل ا والفراغ ةالكتل بين

   واألدوات المواد

  الثانيالفصل 

  الوحدة السادسة  الوحدة الخامسة  الوحدة الرابعة

  الفنون المسرحية
تطرح هذه الوحدة عناصر البناء الدرامي 
بهدف تعريف التلميذ على كيفية كتابة 

ويتوقع من . صوص المسرحيةالمشهد والن
ن يظهروا فهما لهذه العناصر أالتالميذ 

دوار داء بعض األأويوظفوا ذلك في 
التقمصية بهدف التفاعل وبث روح 

لألسف هذه و-. نشطةالتشاركية في تلك األ
الوحدة غير مفعلة في أغلب المدارس 

لشح الكادر التدريسي المدرب  -الحكومية
  .همالإلا إلىفي هذا المجال إضافة 

الفن وتطبيقات الحاسوب تتحدث هذه  
الخاصة  المصطلحاتالوحدة عن بعض 

لكتروني في برنامج الناشر اإل
publisher 2013)  .(مراحل وأهم 

 باستخدام منشور ذيتنف وخطوات
باإلضافة . التقديمية العروض برنامج

والصور  األصواتدراج إمهارة  إلى
سس إلى أودمجها بهدف التعرف 

التصميم إلنتاج تصميمات فنية عناصر 
  .لكترونيباالستعانة ببرنامج الناشر اإل

 تاريخ الفن
يتوقع من التالميذ في هذه الوحدة 

هم أالتعرف على مفهوم الفن االسالمي و
خصائصه ومجاالته وعناصر الزخرفة 

وتوظيف ذلك في . سالمية وتطبيقاتهااإل
. سالميةإعمال فنية تحوي زخارف أنتاج إ

ح هذه الوحدة مواضيع عن كما تطر
موية نباط والحضارة األحضارة األ

والمصرية بهدف تذوق القيم الفنية في 
سالمي من قباب جمال المعمار اإل

  .وتصوير نحتووأقواس وزخارف 

   المقترح برنامجمعايير بناء وتصميم ال: 3.5
 لمعرفية والجمالية وتكون مرتبطةالمقترح لتغطي األبعاد ا برنامجتم ترجمة األهداف العامة والخاصة لل. أ

ليس تزويد التلميذ بالمعرفة فقط،  البرنامجالمهارات اإللكترونية، فالهدف األساسي من تصميم بتعزيز 
والعمل على تعزيز فكرة التصميم والبناء للمتاحف . وإنما إكسابه المهارات التفاعلية المحوسبة

 . االفتراضية
لناحية االجتماعية وال يتعارض مع األعراف والتقاليد المجتمعية، فيما من ا اأن يكون المحتوى مالئم. ب

  .يتعلق بعرض صور اللوحات الفنية، مع مراعاة أن تكون ذات داللة تربوية تعليمية تثقيفية
الدراسات  آخر إلى ابالمتاحف االفتراضية العالمية ومستند ان يكون المحتوى المراد تصميمه مرتبطأ. ت

  .يثة في هذا المجالواألبحاث الحد
  .تعليمية تربوية ةن تكون األعمال الفنية المعروضة ذات داللأ. ث
 .بالمادة النظرية للدروس السابقة والالحقة ان يكون المحتوى مرتبطأ. ج

  ة للبرنامج المقترح اإلجرائي تطبيقال :3.6
النظرية بالجانب التقني  بربط المادةالمتمثل  المقترح برنامجاألهداف العامة والخاصة للعلى بناء 
وإكسابهم مهارة التعامل  بيان مفهوم وقيمة المتحف االفتراضي في منهاج التربية الفنية للتالميذ،و التفاعلي،

  :فقد قام الباحثان بتنفيذ الخطوات العملية التالية. مع الوسائط التكنولوجية المتعدد بصورة تعليمية
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  الدراسة عينة لىع التطبيق جراءإ وضحي) 2( رقم جدول

  التاريخ  المكان  نوع التطبيق  الصف  عدد التالميذ
تالميذ الصف   45

  التاسع 
 الصفية الغرفة داخل نظري
  الحاسوب مختبر في وعملي

مدرسة ضاحية االمير حسن 
  االساسية للبنين،

  عمان/العاصمة 

 م7/10/2018 االحد
  لىواأل:  الحصة

 

 المتحف وحدة في المقررة للدروس والمصطلحات المفاهيمأهم ب تالميذف اليتعرقام الباحثان في البداية ب. 1
، كمفهوم المتحف بصورة عامة وربط تعريف المتحف الواقعي في المتحف االفتراضي من خالل االفتراضي

في العالم، ومنها  أهم مواقع المتاحف االفتراضية إلىتعريفهم  إلىطرح مزايا المتحف االفتراضي، باإلضافة 
ثم تطبيق هذا . بصورة نظرية وطرق تصميمها عن طريق الحاسوب ،)1(ف البريطاني صورة المتح

   .في ذات اليوم) 2(و) 1(جراء أيضًا على شعبتين من الصف التاسع اإل
مرحلة اكتشاف المواهب التقنية الكامنة عند التالميذ من خالل الحوار والنقاش بموضوع القدرة على بناء . 2

والعمل  كي يتم تنميتها واالستعانة بهم لتعليم زمالئهم من التالميذ، نية وعالم التطبيقات،المواقع اإللكترو
تحفيزهم على كشف ووشد انتباههم نحو موضوع المتحف االفتراضي  على إثارة الدافعية لدى التالميذ،

  .التخيالت والتصورات
 ).1سع شعبه الصف التا(تالميذ على عينة الدراسة  طرح األسئلة التاليةتم . 3
  

تم عرضه (تبين شكل المتحف االفتراضي البريطاني  :)1(الصورة 

  .)للتالميذ كمثال

  

  

  1يبين االسئلة المطروحة لشعبة الصف التاسع  :)3( جدول
  نماذج من إجابات التالميذ  السؤال  الرقم

  ...فنية أعمال فيه يوجد االنترنت شبكة على متحف هو: 7أجاب تلميذ رقم   ؟االفتراضي المتحف هو ما  1
  ...الواقع في موجود غير متحف هو: 8أجاب تلميذ رقم    االفتراضي المتحف عن تعرف ماذا  2
  ...وال نعرف اين يوجد.... ال: 9أجاب تلميذ رقم    الواقعي المتحف زرتم أن لكم سبق هل  3
 زيارتك خالل تتخيل أن لك يمكن ماذا  4

  للمتحف
  رية وتراثيةقطع اث: 10أجاب التلميذ رقم 

 : على النحو التالي) 2(من شعبة التاسع  كانت إجابات التالميذو
  ....هو المتحف الذي يصنعه الطالب: 1تلميذ رقم 
هو متحف غير موجود في الواقع لكننا نضع الرسوم الفنية فيه كي نعرف إذا كانت تصلح : 3و 2تلميذ رقم 

  .....للمتحف الواقعي
  ....لمتاحف التي تكون على االنترنتهو نوع من ا: 4تلميذ رقم 
  ....هو مشاركة المواهب عن طريق االنترنت: 5تلميذ رقم 
األمور القيمة والجميلة والخاصة بالتراث إلبراز مالمح  فيه تعرضهو مكان على شبكة االنترنت : 6تلميذ رقم 

  ...ويتميز بسهولة الوصول إليه من دون سفر. الحضارة
 "...عن المتحف االفتراضي ءشيعلم أي أ ال"تلميذًا أجاب  20. أ

 "...45 عدد تالميذ من 6الكل باستثناء " ًامتحف رزألم : الجواب. ب
أهم مواقع  إلىوالدخول  طلب واجب بيتي من التالميذ، وهو البحث، ةالسابق بعد طرح هذه األسئلة. 4

وبتاريخ . لي في الحصة التاليةالمتاحف االفتراضية في العالم، وذلك بهدف تحفيزهم على التطبيق العم
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كما تم ). 2(لى عند الصف التاسع وصباح يوم األحد الحصة األ 8.00م في ذات الساعة 14/10/2018
كما في الصورة  مواقع المتاحف االفتراضية إلىمختبر الحاسوب والدخول  إلىاالنتقال  الطلب من التالميذ

حيث اشتمل هذا التطبيق . ذ في التعامل مع البرامج المحوسبةمع مراعاة الفروق الفردية لقدرات التالمي ).2(
 .نترنت في المدرسةشارة اإلإلة تصميم متحف افتراضي على برنامج البوربوينت وذلك بسبب ضعف وامح

  
  )2(لحصة المتحف االفتراضي على تالميذ الصف التاسع  اإلجرائيتبين التطبيق  :)2(الصورة 

في طريقة عرض المحتوى التعليمي للمتحف االفتراضي، مما  والمناقشة وارأسلوب الح انتبع الباحثا. 5
من خالل العصف الذهني للوحدة المقترحة كما عمال على لديهم  تنمية التفكير والتحليل التالميذ علىساعد 
 تطبيق إلى الدخول وذلك من خالل االفتراضي األفكار والتعليقات من خالل جولتهم في المتحف استدرار

)louvre HD (والفنان العمل اسم حسب مرتبة اافتراضي امتحف شكلت فنية لوحة 2300 يوفر الذي.  

 
  التاسع الصف تالميذ على االفتراضي المتحف لحصة اإلجرائي التطبيق تبين :)3( رقم الصورة

ذلك لتحفيز ني المشترك وأوالنقاش والحوار المبني على أسلوب التعليم التع بأسلوب الموضوعتم تدريس . 6
 :وتضمنت ايضًا ما يلي كواجب بيتي :وتم اختيار المواضيع التالية .التالميذ على التفكير واالكتشاف والتعبير

  
 الخلوية جهزةألا على التطبيقات خالل من االفتراضية المتاحف شكل توضح :)4( الصورة

  .الفنية جمع أعمال أشهر الفنانين األردنيين، مع نبذه تاريخية عن حياتهم. أ
 . )اكتشف الفن اإلسالمي( استعراض بعض الصور من موقع. ب
 :متوفر في، وجوجلبواسطة موقع الثقافة الفنية  إلىالدخول . ت

https://artsandculture.google.com/project/streetviews  
مونيه ومانيه، وبيكاسو، وجويا، وغوغان، : أمثاللتعرف على أهم الفنانين العالميين، اوكان الهدف هو 

المقارنة  إلىمما يدفعه التلميذ على رؤية شاملة عن الفن العالمي واإلسالمي والمحلي ويحصل موريللو، و
 .والربط والتعليم القائم على البحث والتحليل والتطبيق
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مختبر  إلىاالنتقال  تم). 2(لى، الصف التاسع وح يوم األحد الحصة األم من صبا21/10/2018بتاريخ . 7
 حاسوبجهاز  يتشاركونتالميذ  ةكل مجموعة تتكون من أربع ،مجموعات إلىتقسيم التالميذ و الحاسوب

موقع تصميم وبناء المتاحف  إلىسمح للتالميذ بالدخول  .ني التفاعليواواحد وذلك لتحقيق فكرة التعليم التع
  .فتراضية وهو موقع سهل ومتاح مجانااال
بعد ذلك قام التالميذ بتصميم غرف المتحف االفتراضي، وتحميل اللوحات الفنية على موقع . 8
)https://artsandculture.google.com/project/streetviews( ن إضافة بعض النصوصكما تمكنوا م 
 تثبيتها تم التي النشاط حصةمن  وتم االستفادة ،)ساعتان( التدريس مدة "تمت االستعانة بانترنت خاص"

  .العام هذا في الدراسي البرنامج على

  اإلجرائينتائج التطبيق : 3.7
أهمية الحديث عن مفهوم و فكانالتالميذ، نظريا أمام استعراض موضوع المتحف االفتراضي قمت ب

عن  شرحال وبعد. المتحف االفتراضي في العصر الحديث، وعن دور الوسائط المتعددة في التعليم عن بعد
 إلىوانتقلنا . رض الواقعأمختبر الحاسوب الكتشاف ذلك على  إلىطلب التالميذ الذهاب  الواقع االفتراضي،

وا وتسابقمباشرة تسارع التالميد  .وبلمشاهدة وتطبيق برنامج المتحف االفتراضي في مختبر الحاس المختبر
 واضحةكانت  إذ. الدافعية لديهم للخروج من الغرفة الصفية عاليةوالحظت أن قاعة الحاسوب،  إلىلوصول ل

بعد ذلك تم الطلب  .ن حصة الفن ستكون تطبيقية على أجهزة الحاسوبأعلى وجوه التالميذ عند سماعهم 
 5رقم  المتحف االفتراضي وإعداد تقرير مبسط كواجب بيتي، الصور مواقع إلىلة الدخول أومن التالميذ مح

  .تبين تطبيق هذا االجراء 7و  6و 

  
تصميم المتحف االفتراضي في مدرسة  :)5(الصورة 

  عمان/ ضاحية االمير حسن للبنين

  

  

توضح اللوح التفاعلي على عينة الدراسة ): 7(الصورة 

  داخل مختبر الحاسوب

  

جولة افتراضي على أحد تطبيقات  توضح): 6(الصورة 

  الهواتف الذكية

 تقييم التطبيق  :3.8
برنامج المتحف  مناقشة أهم التعليقات حولو ،قائم على طرح األسئلةال يم األداء،نموذج تقي اعتماد تم 

االفتراضي وطريقة تصميمه، من الناحية الفنية وطريقة العرض، وهل تعمل وحدة المتحف االفتراضي على 
بحرية  للتالميذالسماح وهل تم ، وتنشيط التفاعل والتشاركية واإلبداع لدى التالميذقد االتفكير الن يزتحف

، ضمن قاعدة بيانات الوحدة المتحفية التي تم أثناء التطبيق الصور الفنيةالتعبير واتخاذ القرار في اختيار 
 لكترونيةاال تطبيقاتن، ضمن إطار المهارات القرن الحادي والعشري ت الوحدةلواتنوهل ها مسبقا، ؤبنا

في  خمسة من الباحثين وثالثة مدرسين مختصين التطبيقية االفتراضي المتحف وحدةوقد قيم . المعاصرة
  ).إنتل(ضمن برنامج الحقيبة التعليمية  20من  18 مهذا المجال، وكانت نتيجة التقيي
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  برنامج المتحف االفتراضي تقييم نموذجيوضح  :)4(جدول 

 مالحظات تقييم مجالال
  يحتوي على صور مع شرح جيد المقترح البرنامج محتوى 
 تطبيقات حديثة  إلىالدخول  جيد جيدًا ل تطبيقات الكترونية معاصرةأوتن

 االهتمام بعناصر التصميم جيد جيدًا اإلخراج
 عام / خاص  جيد جدًا العنوان الرئيس

 التشعبية استخدام االرتباطات جيد ين الفرعيةأوالعن
 خاصة/اجنبية / صور محلية  جيد جدًا الرسومات والصور

 توثيق عنوين المواقع والتاريخ جيد التوثيق
 الشكل العام جيد التنظيم

 ابداع جيد جدًا الناحية الفنية
 استخدام الوسائط المتعددة جيد جدًا التشويقو الجاذبية

 تسلسل المحتوى   جيد الترتيب المنطقي

  تائج والتوصياتالن. 4

  نتائج الدراسة المتعلقة بأسئلة الدراسة : 4.1
متحف االفتراضي في تنشيط تفاعل تالميذ الصف التاسع مع مادة االستفادة من موضوع ال كيف يمكن. 1

 التربية الفنية؟
ارنة زيادة في النتائج الفنية مق إلىهل يؤدي تدريس تالميذ الصف التاسع موضوع المتاحف االفتراضية . 2

   بأساليب التدريس التقليدية؟

  ملخص النتائج : 4.2
جابة عن كثير من التساؤالت اإل ،ليهاإالتي تم الدخول  ،لقد وفرت مواقع المتاحف االفتراضية العالمية. 1

التي كانت تدور في ذهن التالميذ من خالل البحث واالستقصاء وربط العمل الفني مع السياق التاريخي 
 .للفنان

لكتروني مما حفز مهارات توليد ربط المادة النظرية مع التطبيق اإل فيم موضوع المتحف االفتراضي ساه. 2
 .الفنية لدى التالميذ اإلبداعيةفكار األ

ودافعية عالية في تنفيذ الرسوم الفنية في المرسم، حيث كانت تعكس حالة الفرح  ًالأظهر التالميذ تفاع. 3
ي تعرض لها التالميذ بعد تلقي حصة المتحف التثير المثيرات البصرية المنغمس بالعمل مما يدل على تأ

 .ثراء الناحية التعبيرية التخيليةإاالفتراضي التي عملت على 
يجابي في السلوك حيث تم مالحظة ذلك في الحصة التي تلت حصة المتحف إظهر عند التالميذ تغير . 4

مكانية تطبيق الصور التوضيحية إة العلوم عن االفتراضي من خالل مناقشة التالميذ مع مدرس ماد
 .ظرية لمقرر العلوم الحياتية على شكل متحف افتراضينالموجودة في المادة ال

رفع منسوب التخيل والتعبير واالكتشاف لدى تالميذ  فيلقد ساهم تطبيق موضوع المتحف االفتراضي . 5
المتخيلة التي تم عرضها من مواقع الفضاء  لة تقليد واستدعاء بعض الرسومواالصف التاسع من خالل مح

 .االفتراضي
تم مالحظة زيادة في المهارات الفنية المنفذة في المرسم نتيجة تفعيل التعليم النشط المدمج بالناحية . 6

 .التقنية
  

  



 السقار والتمیمي

328 
 

 مناقشة نتائج الدراسة :4.3
في تنشيط تفاعل تالميذ  دور المتحف االفتراضيت التي تضمن، أسئلة الدراسةو نتائج التطبيق بناء على

في النتائج الفنية  ن كان هناك زيادة ملحوظةإالتساؤل حول  إلىباإلضافة . الصف التاسع مع مادة التربية الفنية
 تعزيزن أيرى الباحثان  ،مقارنة بأساليب التدريس التقليدية وحدة المتحف االفتراضي،بعد تطبيق البرنامج 

 التشاركيةله فائدة في زيادة تحفيز التالميذ على  كان). VR(اقع االفتراضي بتقنية الو التربية الفنية منهاج
تنفيذ  نأكما . المستقبل لمواجهة تحديات ملكترونية الالزمة لهبالكفايات اإل موإمداده والنشاط العام،

ب بالجانالمادة النظرية عمل على تدعيم األنشطة الفنية المتعلقة بتصميم وبناء المتحف االفتراضي 
وقد . العامل االنفعالي والجمالي والحركي إلىتربويا، باإلضافة  التقني من خالل تفعيل البعد، االلكتروني

االرتقاء بالتعليم من الحالة أن  (Schweibenz .2004)ويعتقد  .تغير إيجابي في سلوك التالميذلوحظ 
درجات التقدم المواكب للعصر التي تعتبر عتبر درجة من يالتعليم اإللكتروني العصري  إلىالتقليدية النظرية 

من التعليم  تعددت أنماط وأشكال هذا التطور ،لذلك ؛في العملية التعليمية ةالتلميذ صاحب سلطة محوري
ني القائم على المشاريع واالتعليم التع إلى والتعليم المبني على التساؤل والحوار والمناقشة ،باإلنترنتالمسند 

وتشير الدراسات الحديثة  .منح المتعلم دافعية عالية للتعلمكل ذلك ي .بالعالم االفتراضيالمرتبطة بالوسائط و
  .ني مشتركواعلى التخيل والتصور ضمن إطار تع ن نجاح التعليم مبني على قدرة التالميذ،أ إلى

حثان ويعتقد البا .وكان موضوع المتحف االفتراضي محور نقاش في الحصة التي تلت حصة التربية الفنية
 مرور مع سيعمل القائم على التلقين التعليمي بالنظام التمسكإن  إذ. أن الدافعية للتعلم أهم من التعليم ذاته

ولقد قام الباحث بمشاركة المتحف الوطني األردني للفنون في  .لتعليمل التالميذ دافعية تناقص إلى ياماأل
ديد الحالة العملية لشكل حصة الفن بعد تطبيق جل تحأوذلك من  .تنفيذ حصة الفن لتالميذ الصف التاسع

يتم فيها  داخلية أوذهنية  اصورون الخيال يخلق عوالم إ. موضوع المتحف االفتراضي في مختبر الحاسوب
كما يلعب الخيال دورا مهما ). Wulf, 2006( والخيال يربط الناس ويخلق شراكة فيما بينهم ،بلورة العواطف

عن طريق استقبال المثيرات البصرية من الواقع االفتراضي ليتم تحليلها  ذكاءفي الفهم وتطور مستوى ال
ثم تشكيل صور ذهنية مرتبطة بالموضوع الذي يتم طرحه للتالميذ، وهذه العملية التفاعلية  والبناء عليها،

بينهما  وبعمليات الربط فيما تكون الحقا مصدرا لتولد األفكار، من خالل االستكشاف والتحليل والتساؤل،
ن بداية هذه القفزة التكنولوجية كانت أيجد  والناظر لكل أشكال التطور العلمي المحيط بنا. ينشأ اإلبداع

فالتخيل  ،رض الواقع الحقاأباألساس عبارة عن خيال علمي بحت، أنتج فيما بعد أفكارا أمكن تطبيقها على 
فالتخيل هو الطاقة المولدة  لى االستنتاج،يتولد عنها اإلبداع المبني ع التيهو عملية تلقيح للفكرة 

الوسائط التكنولوجية  إلىن البيئة التعليمية التخيلية، المسندة أومن هنا يتضح  .)Peez, 2008(للتكنولوجية 
للتحفيز نحو الحصول على المعرفة من خالل  ني تعليمي،واقد أثبتت فاعليتها في دمج التالميذ بوسط تع

 إذ ن التالميذ يترقبون بشغف الفكرة العلمية الممزوجة بالعمل المشترك،أكما  تراضي،التفاعل مع العالم االف
   (Schweibenz, 2004). ن المنهج التعليمي الحديث يرتكز على التلميذ بالدرجة األساسإ

 كانت تعكس حالة الفرح لديهموودافعية عالية في تنفيذ الرسوم الفنية في المرسم،  ظهر التالميذ تفاعالأ
مما يدل على تأثير المثير البصري الذي تعرض له التالميذ بعد تلقي حصة المتحف االفتراضي التي عملت 

وساهم طرح موضوع المتحف االفتراضي في رفع منسوب التخيل  .على اثراء الناحية التعبيرية التخيلية
وتوسع مفهوم اإلدراك المبني  .كما عمل على رفع الطاقة اإلبداعية والفكرية لديهم. والتعبير لدى التالميذ

 ،دقة ألوان عالية للصورة إلى اوصولهون تطور شاشات العرض أعلى المثيرات البصرية والسمعية، وال شك 
من ناحية توفير وسط  موصولة بتقنية صوتية محسنة، ساعدت في تعلق الفرد بهذا التطور المثير للدهشة،

فيه فعال بصورة واقعية، طبعا هذه الحالة الالشعورية يمكن  نه موجودأحيث يشعر التلميذ  افتراضي متخيل،
ن تطوير مهارة إ إذ ؛)Abu al-Maatim, 2015(بالعملية التربوية التعليمة بكل نجاح  هااالستفادة منها وربط
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فية في الواقع االفتراضي، يعمل بالتأكيد على زيادة حالتخيل عند التالميذ، من خالل المثيرات البصرية المت
كما يعتبر التخيل رياضة  ،),Schweibenz 2004( ويحفز التفكير المبني على التساؤل إلبداعات لديهم،ا

ربط العالقات البنائية لألشياء المتخيلة لتوليد األفكار وحل المشكالت،  إلىتدفع التلميذ  ذهنية استكشافية،
رفية لدى المتعلم تعتمد بالدرجة فعملية استيعاب المعلومة المع ؛بدوره يعمل على تنمية الذكاء اوهذ

تكون مبنية في أنها ومن أسس نجاح فكرة الواقع االفتراضي في التعليم،  .األساس على قدرته على التخيل
الغالب على تفاعل التلميذ وانغماسه في الواقع المتخيل المرادف للعالم الحقيقي، وهذا بدوره يحفز التالميذ 

لتشاركي وبذلك يزيد الحماس نحو االكتشاف اني واة من خالل التعليم التععلى اكتساب الخبرات التكنولوجي
  . (Hassan, 2012) واإلبداع

  المتحف االفتراضي في العملية التعليمية إلىنظرة مستقبلية  :4.4
وذلك بهدف قراءة المشهد، . نمن اآل اي قبل ثالثين عامأبداية تسعينيات القرن الماضي،  إلىلو نظرنا  

يامنا هذه، حيث ال وجود لمواقع الويب، ألها في والتقنيات التكنولوجية بالصورة التي نتنله ال وجود نأسنجد 
جهزة الكمبيوتر ذات الشاشة السوداء بالكاد تجد لها أموجودًا، وال الهواتف الذكية، و )Google(ولم يكن 

 شيلج ويرى .صغير يربطنا بالعالمل كل هذه التقنية بجهاز واالت المكاتب، ونحن اليوم نتنوامكانا على ط
)clough, 2013(  حد دعائم التعليم العام في الدول المتقدمة،أ تعتبر التربية المتحفية في العصر الحاليأن 
بهدف نشر المعرفة والمعلومة بأقل جهد  بط التلميذ بالعالم عن طريق وسائل االتصال الحديثة،برتقوم  إذ

الرقي بطريقة إيصال المعلومة من  إلىفيز التفكير الناقد لديه، باإلضافة كما تعمل على تح .وبصورة مشوقة
من أهم الوسائل التعليمة التي تستخدم على نطاق  أصبحت التربية المتحفيةحيث  .خالل المثيرات البصرية

هو من  واسع في كل مجاالت العملية التربوية التعليمية، وذلك بهدف إثراء الجانب التخيلي للتالميذ، ليكون
محور السلطة في عملية بناء متحفه الخاص، من خالل فتح  إلىن يصل أ إلىيدير هذه العملية بكل ثقة، 

يصمم ويعرض ويتجول في كل متاحف العالم، وبذلك تتجسد فكرة البحث واالستكشاف والتحليل لالمجال له 
  .من خالل التربية المتحفية

التي ؟ جمهور العالم من خالل مواقع التواصل االجتماعيلينا إوكيف يتعرف  ؟وكيف نعيش ؟كيف نعمل 
رض، من خالل عرض الصور ومقاطع الفيديو والبث المباشر كبر متحف افتراضي على وجه األأيمكن اعتبارها 

عاصرنا تلك  ألنناالماضي  إلىن ننظر ألذلك من السهل علينا . الفعاليات العالمية في العديد من الدول ألهم
التي  ننا نرى هذا التغير الكبير في حياتنا بسبب دخول هذه التقنيات االلكترونية الحديثةإ ،ليوموا .المرحلة

  .قد تساعدنا في تخيل المستقبل في التعليم
ن التعليم االلكتروني من خالل استخدام بيانات أ إلىبحاث السابق ذكرها في هذه الدراسة شارت األأ

ننا قد نجد صعوبة في تصور العديد من أال إ. يًال للتعليم التقليديالواقع االفتراضي سيكون بد فيرقمية 
ن نتوقع التغير أ إلىيدفعنا  لنمو المتسارع للتطور التكنولوجين هذا اإ ،لكفكار في وقتنا الحالي، لذاأل

ور النظام التعليمي التقليدي، سيعمل مع مربن التمسك أويرى الباحثان . نآلضعاف عما هو عليه ابعشرات األ
 دمج تقنية المتحف االفتراضي مع المنهاج النظري،لذلك ينبغي لتعليم، لتناقص دافعية التالميذ  إلىيام ألا
 .يلهالقد حان الوقت الحتضان هذه التكنولوجيا وتزويد التالميذ والمعلمين بالوسائل واألدوات الالزمة لتفعف

العديد من القضايا التعليمية المعاصرة، مثل فقد ال يحل موضوع المتحف االفتراضي  ،كثر واقعيةأولنكن 
وقد  .بداعية والفكرية عند التالميذنسانية، ولكن قد تعمل هذه التقنية على تنمية الطاقات اإلالقضايا اإل

يجاد الحلول لكثير من المواضيع التي يصعب تخيلها، من خالل معايشة الموضوع النظري في إتساعدهم في 
ن تكون موردا تعليميا تربويا موصوال أكما يمكن للمتاحف االفتراضية . )VR( قالب الواقع االفتراضي

ن هذا التغير أصعدة، إال ألننا نعيش مرحلة تغير سريع تقوده الثورة الرقمية على جميع األ بقضايا المجتمع
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برز الدور األ جال، وسيكون للمتحف االفتراضيآ أمعاجال  في عالمنا العربي سيشمل بالتأكيد العملية التربوية
بداعية فكار اإلكوسيلة تعليمية تفاعلية تحفز التالميذ على التخيل واالستكشاف والتفكير الناقد الستدرار األ

  .تغير هذه االفكار سلوكنا سيكون العالم قد تغير بال شك حينكبر في المستقبل، وكون لها القيمة األيالتي س

 .اتيالتوص :4.5
قني في تدريس مادة التربية الفنية لما لذلك من فائدة في زيادة تحفيز التالميذ ضرورة تطبيق الجانب الت .1

 .نتاجية والنشاط العامعلى اإل
 .إعادة النظر بالمنهاج الحالي للتربية الفنية وذلك ليواكب التقدم العصري. 2
 زيادة على بالتأكيد يعملالذي سفي منهاج التربية الفنية لكترونية اإلموضوع الثقافة المتحفيه  إدخال. 3

 .عامة بصورة للتعلم الدافعية
 .معلمي التربية الفنية بالجانب الفني التقني من خالل دورات مكثفة في الواقع االفتراضي تأهيلالعمل عل . 4
لتعرف واالعمل على إجراء دراسات مشابها للدراسة الحالية للصفوف السابقة والالحقة للصف التاسع . 5

 .تطبيق التربية المتحفية على باقي المواد الدراسية األخرىعلى مدى فاعلية 
عداد وصياغة محتوى تعليمي الكتروني قائم على برنامج إالعمل على استحداث مركز متخصص في . 6

 .المتحف االفتراضي لكافة المقررات الدراسية
ة وبين محتوى برنامج المتحف وزارة الثقافللكتروني بين المتاحف التي تتبع إيجاد صيغة ربط إالعمل على . 7

  .االلكتروني بالجانب الدراسية المقررات لتدعيم والتعليم التربية وزارة موقعو االفتراضي المقترح
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