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االلكترون�ي أو التواص��ل المباش��ر عب��ر الف��یس 
ب���وك، كم���ا سیتض���من خط���وات تنفی���ذ العم���ل 
الفن����ى، وتب����ادل اآلراء والتق����ویم المس����تمر، 

  .ذلك یمكن تلبیة جمیع احتیاجات المتعلموب
 فاعلیة ، أدوات الویب :الكلمات المفتاحیة

  .، التصویر ، التربیة الفنیة ٢.٠
  

  :مقدمة البحث
إن اس���تخدام التقنی���ة ك���أدواٍت للت���دریس 
المباشر بدالً م�ن أدوات لل�تعلم ل�ن یس�اعد ف�ى 
إحداث تح�ول ج�وھرى ف�ى العملی�ة التعلیمی�ة، 

ر األس�����لوب التقلی�����دى ل�����ذا ینبغ�����ى أن یتغی�����
الس�تخدام التقنی�ة ك�أدوات للت�دریس المباش�ر، 
إل��ى أس��لوب یجع��ل م��ن التقنی��ة أدواٍت ل��تعلم 

كم����ا أن تحس����ین المس����توى . فع����ال ونش����ط
المھ��ارى ل��دى المتعلم��ین یحت��اج ال��ى البح��ث 
عن كافة السبل فى استخدام التقنی�ات الحدیث�ة 
من خالل استخدام البرامج التدریبیة المناسبة 

لتى من ش�أنھا متابع�ة التط�ورات ف�ى مج�ال وا
التخصص باإلض�افة إل�ى تنمی�ة ام�تالك أدوات 
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  ملخص البحث
یتن�اول البح�ث كیفی��ة اس�تثمار اإلمكان��ات 
التكنولوجیة الحدیثة، التخاذ خطوة فى طری�ق 
التطویر والتحدیث للعملیة التعلیمیة وتحس�ین 
وتنمی�����ة أداء أطرافھ�����ا، وذل�����ك م�����ن خ�����الل 

ف�ي العملی�ھ  ٢.٠تطبیقات بعض أدوات الویب 
عل���ى ذل���ك یق���وم الباح���ث التعلیمی���ة، وبن���اء 

عل�����ي ) blog(بإنش�����اء مدون�����ة إلكترونی�����ة 
) Group(اإلنترنت، باإلضافة إلي مجموع�ة 

، )Facebook(عل�������ى موق�������ع الفیس�������بوك 
وإنشاء بیئ�ة تعلیمی�ة لت�دریس م�ادة التص�ویر 
لط���الب الفرق���ة الثالث���ة بقس���م التربی���ة الفنی���ة 
بكلی��ة التربی��ة النوعی��ة جامع��ة بورس��عید، م��ن 
خ����الل تطبی����ق اس����تراتیجیھ ت����دریس تش����مل 
مجموع������ة م������ن المق������االت والمحاض������رات 
اإللكترونی��ة والمس��جلة عب��ر موق��ع الیوتی��وب 

(Youtube)  وع�����روض تقدیمی�����ة وص�����ور
وضیحیة وشرح لطرق تنفیذ وأداء األس�الیب ت

والتقنی������ات والص������یاغات التش������كیلیة الت������ى 
تتض�����منھا األج�����زاء التطبیقی�����ة المھاری�����ة، 
وإرش������ادات تعلیمی������ة م������ن خ������الل البری������د 
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البح���ث ع���ن المعرف���ة والت���دریب عل���ى ط���رق 
البح�����ث، وتنمی�����ة الق�����درة عل�����ى المش�����اركة 

  .المستمرة فى العملیة التعلیمیة
وتتضح أھمیة التدریب عن�دما یك�ون ف�ى 
صورة نشاط مخطط وف�ق برن�امج یھ�دف إل�ى 

ت ف�ى مس�توى األداء التدریس�ي إحداث تغییرا
للمعلم����ین، باإلض����افة إل����ى حلق����ات البح����ث 

  .والمناقشة التى تثرى الفكر وتوسع المدارك
وأدوات التدریس الحدیثة كأح�د مكون�ات 
منظومة التعلیم الجامعى تُعد من أھم العناص�ر 
الرئیس����یة الت����ى تعم����د إل����ى ارتب����اط الم����تعلم 

، بتطلعات المجتم�ع م�ن خ�الل تق�دیم المحت�وى
ومعالجت��ھ باألس��لوب ال��ذى ی��دفع نح��و تحقی��ق 
تل��ك التطلع��ات، والت��ى تتمث��ل ف��ى خل��ق أجی��االً 
تتس���م بس���لوك تنافس���ي یحق���ق ج���ودة التعل���یم 

  ).٨٢جونسون وجونسون، ص. (بشكل فعال
إن الطبیع��ة المتم��ایزة الت��ى یتش��كل ف��ى 
مض��مارھا طال��ب التربی��ة الفنی��ة تجعل��ھ ال یُع��د 

فنون التشكیلیة إعداداً تخصصیاً فى مجاالت ال
فحس���ب، ب���ل تعم���د المنظوم���ة التعلیمی���ة إل���ى 
إع���داده تربوی���اً ومھنی���اً م���ن حی���ث اس���تیعابھ 
لمسئولیاتھ فى التأثیر فى شرائح مختلف�ة م�ن 
أف��راد المجتم��ع وممارس��تھ لمھ��ارات االتص��ال 
والتكی��ف م��ع المواق��ف التربوی��ة س��واء داخ��ل 

وق��د أش��ار . المؤسس��ات التعلیمی��ة أو خارجھ��ا
إل�����ى ) ٢٩٣ -٢٩٠، ص١٩٩٣( البس�����یونى

أن التربیة الفنیة حینم�ا تت�یح لألف�راد فرص�اً "
للتعبیر وخلق األعمال الفنیة التشكیلیة، فإنھ�ا 
تمك����نھم م����ن إدراك معن����ى أو فك����رة ممی����زة 
تختل��ف ع��ن المع��ارف األخ��رى الت��ى یتناولھ��ا 
الطالب فى المقررات الدراسیة األخرى، وھ�ى 

ن معن��ى معرف�ة تق��ربھم م��ن طبیع�ة الحی��اة وم��
  ".الخلق

، ١٩٨٧( Harryوأش����������ار ھ����������ارى 
إلى أن التربیة الفنیة فى حاج�ة ) ٩٤ -٨٧ص

إلى العدید من الدعائم حتى تتبوأ المكانة الت�ى 
نأملھ��ا لھ��ا، وتص��بح عض��واً أساس��یاً ف��ى بنی��ة 
التعل��یم، ل��ذا ف��إن المھم��ة األساس��یة ھ��ى بن��اء 
منھج ذى مصداقیة عالی�ة، حی�ث ك�ان االتج�اه 
الس�ائد ھ��و االھتم��ام ب�المواد النظری��ة وإھم��ال 

مواد الفنیة ف�ى من�اھج التعل�یم الع�ام، وال�ذى ال

ح���اول المس���ئولون تغیی���ره ح���دیثاً، وأص���بح 
للمواد الفنیة مكانة واضحة فى خطة الدراسة 
والبرنامج الزمنى فى التعلیم الع�ام، كم�ا ن�ادى 
المتخصصون إل�ى ض�رورة النظ�ر بجدی�ة إل�ى 
الفن��ون البص��ریة وم��ا تحتوی��ھ م��ن ق��یم بالغ��ة 

الف��ن عل��ى أس��اس أن��ھ  األھمی��ة والنظ��ر إل��ى
مصدر للتعبیر المبدع وأخذ أحاس�یس الط�الب 

  .فى موضع االعتبار
إن طالب التربی�ة الفنی�ة حالی�اً یحت�اجون 
ال��ى التركی��ز عل��ى تطبی��ق المھ��ارات واألفك��ار 
ف��ى تخصص��ھم، جنب��اً إل��ى جن��ب م��ع اكتس��اب 
أساس��یات المعرف��ة دون إھم��ال التركی��ز عل��ى 

ب����ین  العالق����ة ب����ین التخصص����ات المختلف����ة
الثقافات المتنوعة عبر األزمنة المختلف�ة، ل�ذا 
تبدو األھمیة فى اإلفادة من الممارسة العملیة 
ومنھ���ا ی���تم التركی���ز عل���ى تطبی���ق المھ���ارات 
واألفك���ار ف���ى التخص���ص العمل���ى، وف���ى ھ���ذا 

 & Chrissavgi(الص�دد یوض��ح ك��الً م��ن 
Despina, 2010 ( عل����ى أھمی����ة تحقی����ق

لمتص�لة بتص�میم تركیبة من األداء والمداخل ا
الم��نھج ال��ذى یق��ود الم��تعلم نح��و الخب��رة ف��ى 
مج���ال ت���دریب المعلم���ین ب���دالً م���ن المحاك���اة 

  .لمدخل معین
وتع���د م���ادة التص���ویر أح���د مكون���ات اإلع���داد 
المھن��ى لط��الب التربی��ة الفنی��ة، وھ��ى إح��دى 

التعبی�ر الح�ر ـ (مح�اور من�اھج التربی�ة الفنی�ة 
ص��میم الرؤی��ة الفنی��ة ـ التش��كیل الفن��ى ـ الت

، األم��ر ال��ذى ی��دعو إل��ى االھتم��ام )االبتك��ارى
ببناء برامج تدریبیة جدیدة تعتمد عل�ى نم�اذج 
تعل����م مناس����بة یك����ون الطال����ب مح����وراً لھ����ا، 
وبالت��الي تعم��ل عل��ى تنمی��ة مھ��ارات التفكی��ر 
العلم��ي لدی��ھ وتؤھل��ھ لالنخ��راط ف��ى ص��فوف 
المجتمع لیتفاعل مع ما یح�دث فی�ھ م�ن تط�ور 

ون ق�ادراً عل�ى إح�داث علمى وتكنول�وجي ویك�
تنمی��ة ش��املة تعتم��د بش��كل فع��ال عل��ى ال��تعلم 
التف�����اعلي، أى عل�����ى توظی�����ف مھ�����ام بن�����اء 

  .المعرفة، مثل إنتاج وتطبیق وتقویم المعرفة

) Jim Pollard(یق���ول ج���یم ب���والرد 
لتطویر األدوات ) Intel(الباحث الرئیسي فى 

تعتم�د أدواتن�ا عل�ى : "التعلیمیة عبر اإلنترنت
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معرف����ى ال����ذى یظھ����ر كی����ف یفك����ر البح����ث ال
وأول أدات����ین مت����وفرتین عب����ر ". المتعلم����ین

اإلنترن���ت ھم���ا إدراك الس���بب، والت���ى توج���ھ 
الط��الب للتفكی��ر ف��ى عالق��ات الس��بب والنتیج��ة 
فى األنظمة المعقدة؛ والتدرج المرئي، وال�ذى 
یشمل عملیات قوائم مرتبة ومقارنتھا، وتق�دم 

ه األدات����ین رؤى قیم����ة لفھ����م الط����الب، وھ����ذ
األدوات تتیح االتصال بمص�ادر خ�ارج الغ�رف 
الص��فیة، وھن��ا یمك��ن تنظ��یم ف��رق تعل��م عب��ر 
أماكن بعیدة تسمح للطالب بتب�ادل األفك�ار م�ع 

  .المجتمعات األخرى
م�دخالً ) web 2.0(وتع�د أدوات الوی�ب 

لتقدیم خدمات الجی�ل الث�اني ال�ذى یعتم�د عل�ى 
دع����م االتص����ال ب����ین مس����تخدمي اإلنترن����ت، 

دور المس��تخدم ف��ى إث��راء المحت��وى وتعظ��یم 
الرقمي على اإلنترنت، والتع�اون ب�ین مختل�ف 
مس����تخدمي اإلنترن����ت ف����ى بن����اء مجتمع����ات 

حس����ن، ع����زت عب����د الحمی����د، . (الكترونی����ة
٢٠١١.(  

وی��رى الباح��ث أھمی��ة وض��ع تص��ور مقت��رح 
لإلفادة م�ن أدوات ال�تعلم اإللكترون�ى المتمثل�ة 

كم�دخل تدریس�ي ) web 2.0( ٢.٠فى الویب 
فى تنمیة المھارات والتقنی�ات المختلف�ة لم�ادة 
التص���ویر، بم����ا یس����اعد ف����ى تنمی����ة التفكی����ر 
اإلبداعي لدى الطالب، وذلك م�ن خ�الل إنش�اء 

والص����فحات التعلیمی����ة ) Blogs(الم����دونات 
عل���������ى موق���������ع التواص���������ل االجتم���������اعي 

)Facebook( بم���ا یض���من تفاع���ل الط���الب ،
  .مع المادة التعلیمیة

  :مشكلة البحث
  :المشكلة التساؤل التاليتتحدد 

ما فاعلی�ة اس�تخدام بع�ض أدوات الوی�ب 
فى تدریس مادة التصویر لطالب التربی�ة  ٢.٠

  الفنیة؟

  :أھداف البحث
 ٢.٠توظی�������ف بع�������ض أدوات الوی�������ب  .١

)Blogs & Facebook ( ف��ى تنمی��ة
مھ��ارات م��ادة التص��ویر وص��قل وتعمی��ق 

المعرف����ة المرتبط����ة ب����المقرر الدراس����ي 
 .للمادة

دى تحق�ق الجوان�ب الفنی�ة الكشف ع�ن م� .٢
والتقنی���ة ف���ى تص���اویر األعم���ال الفنی���ة 
القائم���ة عل���ى أس���س ومكون���ات التعل���یم 

 .٢.٠اإللكترونى وھى أدوات الویب 
تش���جیع ال���تعلم خ���ارج اإلط���ار التقلی���دى  .٣

لت����دریس المق����ررات الفنی����ة التطبیقی����ة، 
وإتاحة فرص التعلم اإللكترونى من خالل 

كأح���د اس���تثمار االمكان���ات التكنولوجی���ة 
رك������ائز األداء المؤسس������ي بمؤسس������ات 

 .التعلیم العالي
التأكید على التعلم المتمركز حول الطال�ب  .٤

باإلفادة من ش�بكة اإلنترن�ت والبرمجی�ات 
 .التعلیمیة

  :أھمیة البحث
اعط����اء تص����ور مقت����رح لتنمی����ة األداء  .١

التدریس����ي ف����ى المق����ررات التطبیقی����ة، 
اعتم�����اداً عل�����ى بع�����ض أدوات التعل�����یم 

المتمثل���ة ف���ى أدوات الوی���ب اإللكترون���ى 
٢.٠. 

تقدم الدراسة إمكانیة الحصول على أكب�ر  .٢
ق���در م���ن المعلوم���ات والخب���رات الت���ى ال 
تت���وفر داخ���ل منظوم���ة التعل���یم الج���امعى 

 .التقلیدى
س���وف تف���تح آف���اق للب���احثین ف���ى مج���ال  .٣

ف��ى مختل��ف  ٢.٠توظی��ف أدوات الوی��ب 
 .المجاالت

  :فرض البحث
یحقق  ٢.٠أن تفعیل بعض أدوات الویب 

أھ���داف ال���تعلم بس���ھولة ف���ى تنمی���ة مھ���ارات 
ط���الب التربی���ة الفنی���ة ف���ى مج���ال التص���ویر 

 .والتعلم االلكترونى عن بُعد

  :حدود البحث
تقتص��ر الدراس��ة عل��ى اس��تخدام أدات��ین 

إلع�داد م�دخل تدریس�ى  ٢.٠من أدوات الویب 
  :فى مجال الرسم والتصویر من خالل إنشاء
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  مدون���ة إلكترونی���ة)Blog ( ش���بكة عل���ى
جمالی�����ات الرس�����م (اإلنترن�����ت بعن�����وان 

 ).والتصویر
  ج��روب)Group ( تعلیم��ي عل��ى موق��ع

بعن�����وان ) Facebook(الف�����یس ب�����وك 
 ).Art Blogالرسم والتصویر (

  طالب قسم التربیة الفنی�ة، الفرق�ة الثالث�ة
 بكلیة التربیة النوعیة جامعة بورسعید

  ٢٠١٤الت��رم األول م��ن الع��ام الدراس��ى /
  .م٢٠١٥

  :البحث مصطلحات
  ٢.٠أدوات الویب )Web 2.0:(  

ھن�اك اختالف�ات كبی�رة ب�ین الب�احثین ف��ي 
، وم��ن المفارق��ات ٢.٠تعری��ف مفھ��وم الوی��ب 

أول م���ن  Tim O’Reillyأن ت���یم أورل���ي 
، فق�����دم ٢.٠تح�����دث ع�����ن مص�����طلح الوی�����ب 

األول  ٢.٠تعریفین مختلفین لمص�طلح الوی�ب 
، وق���د ٢٠٠٦والث���اني ف���ي  ٢٠٠٥ف���ي س���نة 

ألول م����رة س����نة  ٢.٠ ظھ����ر مص����طلح وی����ب
 Tim O'Reillyعلى ید ت�یم أورل�ي  ٢٠٠٤

، وق���د Dale Doughertyو دل دوجرت���ي 
اس��تخدما ھ��ذا المص��طلح لوص��ف االتجاھ��ات 
التقنیة الحدیث�ة، وق�د ح�ددا لھ�ا مجموع�ة م�ن 
الخص��ائص ت��تلخص ف��ي التفاعلی��ة، التع��اون، 

 ,Jack Maness .(مش��اركة المس��تخدم
جلس���ة وق���د نش���أ المص���طلح خ���الل ). 2006

عص���ف ذھن���ي عق���دت ب���ین مؤسس���ة أورل���ي 
ومؤسسة میدیا الیف العالمیة، ویق�ول أورل�ي 
ف��ي مقال��ھ الش��ھیر أنھم��ا انتبھ��ا إل��ى مفھ��وم 

نظ��راً لألھمی��ة الكبی��رة لإلنترن��ت  ٢.٠الوی��ب 
خاص��ة ف��ي ظ��ل ظھ��ور العدی��د م��ن التطبیق��ات 
الحدیث�ة الت�ي ظھ�رت ف��ي ھ�ذا الوق�ت وش��كلت 

عل��ى یق��ین ظ��اھرة غی��ر عادی��ة، وك��ان أورل��ي 
ل��م یك��ن واض��حاً ف��ي  ٢.٠ب��أن مفھ��وم الوی��ب 

  .أذھان الكثیرین
 ٢٠٠٥ف�ي  ٢.٠لذا وضع تعریفاً للوی�ب 

خدمات ذاتیة وإدارة للبیانات الحسابیة "وھو 
یق���وم بھ���ا مس���تخدم اإلنترن���ت للوص���ول إل���ى 

 ,O'Reilly" (محتوی����ات الوی����ب كامل����ة
2005.(  

 ٢.٠الوی����ب ) ٢٠١٠(ویع����رف خلیف����ة 
أس��لوب جدی��د لتق��دیم خ��دمات بأن��ھ فلس��فة أو 

الجی��ل الث��اني م��ن اإلنترن��ت، تعتم��د عل��ى دع��م 
االتص��ال ب��ین مس��تخدمي اإلنترن��ت، وتعظ��یم 
دور المس��تخدم ف��ي إث��راء المحت��وى الرقم��ي 
عل�����ى اإلنترن�����ت، والتع�����اون ب�����ین مختل�����ف 
مس����تخدمي اإلنترن����ت ف����ي بن����اء مجتمع����ات 
إلكترونیة، وتنعكس تلك الفلسفة في ع�دد م�ن 

ت���ي تحق���ق س���مات وخص���ائص التطبیق���ات ال
، Blogsأبرزھ�������ا الم�������دونات  ٢.٠الوی�������ب 

، وص�����ف المحت�����وى Wikiالت�����ألیف الح�����ر 
Content Tagging الشبكات االجتماعی�ة ،

Online Social Networks الملخ��ص ،
  .RSSالوافي للموقع 

) Downes, 2005(كم�ا یعرفھ�ا داون�ز 
أنھا أدوات تمكن المتعلم فى االنخراط فى بیئة 

ن م���ن ش���بكة م���ن األش���خاص موزع���ة تتك���و
  .والخدمات والموارد

وذك�������رت مجل�������ة جامع�������ة ھیرت�������وات 
Heriot-Watt University )٢٠٠٨ ،

تعریف�اً یص�فھ بأن��ھ مجموع�ة م�ن األنظم��ة ) ٢
المس�تندة إل�ى الوی�ب، والت�ى تتض�من عناص��ر 
تت�����یح للمس�����تخدم ال�����دخول والتفاع�����ل م�����ع 
مستخدمین آخرین، أو محتوى مق�دم م�ن قب�ل 

كون ھذا التفاع�ل ف�ى ص�ورة المستخدمین، وی
االطالع واإلض�افة والتع�دیل، وم�ن : عدة منھا

ھ�����ذه األدوات أدوات الش�����بكات االجتماعی�����ة 
كالفیسبوك والتویتر وأدوات التألیف التعاونى 

  .كالمدونات والویكى
ویمك��ن تعریفھ��ا إجرائی��ا أنھ��ا أدوات     

تمك����ن الطال����ب المعل����م للتربی����ة الفنی����ة م����ن 
فیم�ا یتعل�ق بالممارس�ات التواصل مع زمالئ�ھ 

التدریسیة لتحسین أدائھم المھ�ارى ف�ى مج�ال 
: الرس��م والتص��ویر، وتتمث��ل تل��ك األدوات ف��ى

  .المدونات، والفیس بوك

  :الدراسات السابقة
وھ��دفت ) ٢٠١١(دراس��ة محم��د غری��ب 

الط��������الب استخدام ل لتعرف على معدإل��������ى ا
للوقوف على نوعیة الخدمات ت نترناإللشبكة 

لیھا طالب الجامعات من شبكة عل التي یحص
وتفسیر العالقة بین استخدام طالب ، نترنتإلا
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رات مھ������������������������الإلنترنت وبعض الالجامعات
وأوضحت النتائج ارتفاع متوسط ، االجتماعیة

جماعي كإحدى ل الشعور بالسعادة في أي عم
استجابات عینة الدراسة لمقیاس مھارة 

التعاون المكتسبة عبر اإلنترنت تالھا القدرة 
شاركة في المواقف التي تحث على على الم

األصدقاء في إنجاز ة التعاون ثم مساعد
  .والمسئولیاتل األعما

) ٢٠٠٩(وتناولت دراسة محمود خلیفة 
تطبیق��ات الجی��ل الث��اني م��ن خ��دمات اإلنترن��ت 

، وق��د ب��دأت ٢.٠والمعروف��ة بمس��مى الوی��ب 
الدراس���ة بمناقش���ة مستفیض���ة وتحلی���ل كام���ل 

، ث���م وض���عت الدراس���ة ٢.٠لمص���طلح وی���ب 
ث��م تناول��ت الدراس��ة أب��رز . تعریف��اً للمص��طلح

وھ�����ى؛  ٢.٠التطبیق�����ات ف�����ي بیئ�����ة الوی�����ب 
، Wiki، الت����ألیف الح����ر  Blogsت الم����دونا

، الش����بكات RSSالملخ����ص ال����وافي للموق����ع 
، Online Social Networksاالجتماعیة 

ثم . Content Taggingووصف المحتوى 
وعرض�ت ألھ�م  ٢.٠تناولت مفھ�وم المكتب�ات 

 ٢.٠مبادئھا، ثم ناقشت الدراسة تأثیر الوی�ب 
على مھنة المكتبات حیث عرضت لمواص�فات 

ص�ائي المكتب�ات ف�ي بیئ�ة الوی�ب ومؤھالت أخ
، ث���م عرض���ت لتأثیرھ���ا عل���ى الوظ���ائف ٢.٠

  .المتخصصة
وتض������منت دراس������ة یس������ریة وھی������ام 

تص����میم مق����رر الكترون����ى لتنمی����ة ) ٢٠١١(
بع��ض مھ��ارات االقتص��اد المنزل��ى، والتع��رف 
عل���ى أث���ر المق���رر اإلكترون���ى ف���ى التحص���یل 
المعرفى لمھارات االقتصاد المنزلى الحیاتی�ة، 

النتائج إلى أن استخدام المقررات وقد خلصت 
اإللكترونیة فى العملیة التعلیمیة قد یرجع إل�ى 
التن�وع ف��ى ع�رض المحت��وى وتن�وع الوس��ائل 
واألنش���طة وأس���الیب التق���ویم المتنوع���ة قب���ل 

  .وأثناء وبعد العرض
واختص����ت دراس����ة ش����یماء إس����ماعیل 

بتن���اول الم���دونات المص���ریة عام���ة ) ٢٠٠٧(
ت المكتبیین بص�فة ومدونات المكتبات ومدونا

خاص����ة عل����ى الش����بكة العنكبوتی����ة العالمی����ة 
كأح������د مص������ادر المعلوم������ات " االنترن������ت"

اإللكترونی�����ة الناتج�����ة ع�����ن توس�����ع الث�����ورة 

التكنولوجی���ا المعلوماتی���ة واالتص���الیة خ���الل 
نھایة القرن العشرین، حی�ث ت�م االن�دماج ب�ین 
تكنولوجی��ا الحاس��بات وتكنولوجی��ا االتص��االت 

العشرین لیبدأ میالد ما یعرف في نھایة القرن 
باإلنترن���ت، حی���ث تمك���ن ك���ل ف���رد ف���ي الع���الم 
المن��دمج م��ن إض��افة المعلوم��ات الت��ي تتعل��ق 
بجان��ب مع��ین م��ن جوان��ب الحی��اة والمش��اركة 
في مواردھا مع مالی�ین م�ن البش�ر وتوزیعھ�ا 
م���ن خ���الل اإلنترن���ت متج���اوزاً قی���ود الزم���ان 

  .ومحددات المكان المفروضة علیھ
) ٢٠١٤(راس�������ة الیت�������یم وتناول�������ت د

خصائص استخدام المدونات ف�ي التعل�یم حی�ث 
وج���د البح���ث أن الم���دونات تتس���م بخص���ائص 
التفاعل ودعم التعلم التعاوني وزیادة الدافعی�ة 

وإنش��اء ، نح��و ال��تعلم وتس��ھیل ال��تعلم النش��ط
، المعلومات النشط والتعلیم من خالل التوجی�ھ
. ك�����ذلك وج�����د أنھ�����ا مص�����دراً جی�����دا لل�����تعلم

رض البح��ث مكون��ات الم��دونات بش��كل واس��تع
ع������ام مث������ل العن������وان الرئیس������ي للمدون������ة 
والمواض����یع وال����روابط الثابت����ة والتعلیق����ات 
واألرش�����یف والتعقیب�����ات ومح�����رك البح������ث 

وخلص��ت الدراس��ة . والص��فحات والتص��نیفات
حیث ، إلى قائمة من المعاییر التربویة والفنیة

ش�����ملت المع�����اییر التربوی�����ة تحدی�����د الفئ�����ة 
ك���ذلك تحدی���د ، وأھ���داف المدون���ةالمس���تھدفة 

أھ����داف المق����رر ومحت����واه العلم����ي وتق����دیم 
، التغذی�ة الراجع�ة الفوری��ة والتق�ویم وأس��الیبھ

  .وأسالیب التفاعل وزیادة الدافعیة
 ,Selwyn(وھ��دفت دراس��ة س��یلواین 

فى الكشف عن مدى اس�تخدام الطلب�ة ) 2009
، لش��بكة ف��یس ب��وك ف��ي األغ��راض التربوی��ة

بحث��اً نوعی���اً، حی���ث ق���ام وتع��د ھ���ذه الدراس���ة 
الباحث بمشاركة أفراد المجتمع ف�ي الفعالی�ات 

كمراقب����ة كاف����ة س����لوكیاتھم ف����ي ، البحثی����ة 
وكان�ت أداة ، الجوانب التي تتض�منھا الدراس�ة

الدراس��ة عب��ارة ع��ن تحلی��ل ن��وعي لمحت��وى 
لعین�ة ، ف�ي موق�ع ف�یس ب�وك) Wall(الح�ائط 

یق��در ع��ددھا بتس��ع وتس��عمائة طال��ب وطالب��ة 
البكالوریوس الذین تتراوح أعم�ارھم ةمن طلب
عام�اً والمس�جلین ف�ي ) ٢٥(، و) ١٨(ما بین 

 كلیة العلوم االجتماعی�ة ف�ي جامع�ة كوس�فیل 
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Coalsville ببریطانی�������ا للع�������ام الج�������امعي
م، وتمثل�����ت نت�����ائج التحلی�����ل ٢٠٠٧/ ٢٠٠٦

الن��وعي لمحت��وى الح��ائط ف��ي وج��ود خمس��ة 
وھ���ي ، موض���وعات رئیس���ة یت���داولھا الطلب���ة

تب��ادل المعلوم��ات ، الخب��رات الجامعی��ةتب��ادل 
كإب�داء ، تب�ادل المعلوم�ات األكادیمی�ة، العملیة

ك��المزاح وتب��ادل ، االقتراح��ات واالس��تجداءات
  .النكت

 ,Young(كم��ا ھ��دفت دراس��ة ی��ونج 
إل��ى استكش��اف وظ��ائف موق��ع ف��یس ) 2011

بوك وأدواتھ المحددة مثل اللصق على الجدار 
اص����ل واألح����داث والص����ور ف����ي تیس����یر التو

االجتم��اعي م��ع األص��دقاء وتعزی��زه والحف��اظ 
علیھ، من خالل استطالع للرأي عبر اإلنترنت 
لطلب������ة جامع������ة س������یدني، وق������د اس������تجاب 

طالب���اً وطالب���ة، كم���ا لج���أ ) ٧٥٨(لالس���تطالع 
الباحث إلى أسلوب المقابل�ة الشخص�یة، حی�ث 

طالب��اً م��ن المس��تخدمین النش��طین ) ١٨(قاب��ل 
وق�����د ). Facebook(لش�����بكة ف�����یس ب�����وك 

خلصت الدراسة إلى أن شبكة فیس بوك تعزز 
الص��داقات القائم��ة م��ن خ��الل اس��تكمال أش��كال 
االتصال التقلیدیة كالھاتف والتواصل المباشر 

كما أنھ�ا تت�یح لألف�راد المحافظ�ة . وجھاً لوجھ
على االتص�ال المالئ�م والفع�ال م�ع مجموع�ات 

  .أكبر من معارفھم
 Aren(وھدفت دراسة أرین كاربنسكي 

karbnsky, 2010 ( إلى قیاس أثر استخدام
عل�ى التحص�یل الدراس�ي " ف�یس ب�وك"موقع 

لدى طلبة الجامعات، وقد طبقت الدراسة عل�ى 
طالب��اً جامعی��اً، حی��ث أظھ��رت النت��ائج ) ٢١٩(

أن ال�����درجات الت�����ي یحص�����ل علیھ�����ا ط�����الب 
الجامع���ات الم���دمنون عل���ى ش���بكة االنترن���ت 

أكب��ر الش��بكات " ف��یس ب��وك"وتص��فح موق��ع 
جتماعیة على اإلنترنت أدنى بكثیر م�ن تل�ك اال

الت�����ي یحص�����ل علیھ�����ا نظ�����راؤھم ال�����ذین ال 
یستخدمون ھ�ذا الموق�ع، كم�ا أظھ�رت النت�ائج 
أن��ھ كلم��ا ازداد الوق��ت ال��ذي یمض��یھ الطال��ب 
الج��امعي ف��ي تص��فح ھ��ذا الموق��ع كلم��ا ت��دنت 

كم�ا بین�ت النت�ائج أن . درجاتھ ف�ي االمتحان�ات
أط��ول عل���ى األش��خاص ال��ذین یقض��ون وقت��اً 

االنترن���ت یخصص���ون وقت���اً أقص���ر للدراس���ة 

مشیراً إلى أن لكل جیل اھتمامات تجذبھ، وأن 
، "الدردش���ة"ھ���ذا الموق���ع یت���یح للمس���تخدم 

وح��ل الف��وازیر، وإب��داء رأی��ھ ف��ي كثی��ر م��ن 
  .األمور والبحث عن أصدقاء جدد أو قدامى

 .Bynum(كم��ا ھ��دفت دراس��ة بین��وم 
B., 2011 (مرتبط��ة إل��ى أھ��م الممارس��ات ال

م���ن خ���الل ، باس���تخدام الش���بكات اإلجتماعی���ة
دراسة اس�تخدام ش�بكات التواص�ل االجتم�اعي 
لتحس��ین المش��اركة الطالبی��ة وتطبیقاتھ��ا ف��ي 

وبین�ت نت�ائج ، المؤسسات التعلیمیة الحكومیة
 ٤٠الدراسة أن الطالب یقضون م�ا یزی�د ع�ن 

س����اعة أس����بوعیاً ف����ي التفاع����ل عب����ر ھ����ذه 
ض�ع االس�الیب وأوص�ت بض�رورة و، الشبكات

والط����رق المناس����بة لالس����تفادة م����ن تقنی����ة 
الشبكات االجتماعیة ودمجھ�ا ض�من الخ�دمات 
التعلیمیة بھدف تحس�ین مش�اركة الط�الب ف�ي 

واعتب����رت الدراس����ة أن ، العملی����ة التعلیمی����ة
الفجوة الرقمیة تمثل ص�عوبة ف�ي اس�تخدامات 
الش���بكات االجتماعی���ة إال أنھ���ا لیس���ت معیق���اً 

  .لالستفادة

  :ة الدراسةمنھجی

  :اإلطار النظرى للبحث: أوالً 
  أدوات الجی�������ل الث�������انى م�������ن ال��������تعلم

  :االلكترونى
اعتب��رت كثی��ر م��ن الدراس��ات أن أدوات 
الجیل الثاني من التعلیم اإللكتروني ما ھ�ي إال 

المس����تخدمة ف����ي مج����ال  ٢.٠أدوات الوی����ب 
التعلیم اإللكترون�ي، أي أن أي أداة م�ن أدوات 

ف���ي التعل��یم تعتب���ر  ی���تم توظیفھ��ا ٢.٠الوی��ب 
  .أدوات للجیل الثاني من التعلیم اإللكتروني

وف��ى ھ��ذا الص��دد ال یمك��ن فص��ل الجی��ل الث��اني 
للتعلیم اإللكتروني عن اس�تخدام أدوات الوی�ب 

أدوات الجی����ل أو م����ا یمك����ن أن نس����میھ ١.٠
األول، فم�������ا ی�������زال البری�������د اإللكترون�������ي، 
والمنت����دیات وغ����رف المحادث����ة ، وص����فحات 

مة في التعلیم لكن البحوث ح�ین الویب مستخد
تتح��دث ع��ن أدوات الجی��ل الث��اني م��ن التعل��یم 

 ٢.٠اإللكتروني فإنھا تشیر إلى أدوات الوی�ب 
وال یعن���ي ھ���ذا االقتص���ار عل���ى تل���ك األدوات 
واالس���تغناء ع���ن أدوات الوی���ب المس���تخدمة 
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). ٢٤٠: ٢٣٩مص��طفى ج��ودت، ص. (س��ابقاً 
أن ظھ����ور ) ٢٠١٥(وتؤك����د أم����انى ع����وض 

َغیَ�ر م�ن دور الم�تعلم ف�ي  ٢.٠وی�ب مفھ�وم ال
تعاملھ مع أدوات الجیل األول م�ن منت�دیات أو 
لوحات نقاش أو برید الكتروني، وغیرھ�ا م�ن 
األدوات إلى ص�انع للمحت�وى االلكترون�ى ع�ن 
طری����ق اس����تخدام ع����دد م����ن األدوات منھ����ا 
ال��ویكى، والم��دونات، وخدم��ة ب��ث الوس��ائل، 

الت�ي  وقنوات الیوتیوب، وغیرھا م�ن األدوات
س����ھلت للمتع����املین معھ����ا نش����ر المحت����وى 
بس���ھولة دون الحاج���ة إل���ى فری���ق عم���ل م���ن 
مصممي برامج الوسائط المتعددة، فض�الً ع�ن 
المش����اركة الفعلی����ة للط����الب ف����ي التعقی����ب، 

  .والحوار، والمناقشة، والتفاعل
  

  

  
  
  

 
استش���عار فاعلی���ة ھ���ذه األدوات  ویمك���ن

ب�النظر ف��ي أمثل��ة عل�ى الخ��دمات الت��ي تق��دمھا 
، ) Weblogs(الم��دونات االلكترونی��ة : مث��ل

مح����������ررات الوی����������ب ) Wiki(وال���������ویكي 
 Micro(التش���اركیة، و الت���دوین المص���غر 

Blogging( وأدوات تب����������ادل الوس����������ائط ،
) Podcast(المتع������ددة مث�������ل البودكاس�������ت 

ب�ث ونش��ر وتب��ادل  الت�دوین الص��وتي، وأدوات
، وأدوات ب��ث )Video Sharing(الفی��دیو 

 Photo(ونش��ر وتب��ادل الص��ور التعلیمی��ة 
Sharing( وأدوات ب������ث ونش������ر وتب������ادل ،

الوس��������������ائل والع��������������روض التعلیمی��������������ة 
)Presentations Sharing( وأنظم����ة ،

 Social Network(الش�بكات االجتماعی�ة 

systems( وخالص������ات المواق������ع ،)RSS (
وغیرھا، والتي یمكن استخدامھا ف�ي عملیت�ي 
الت�����دریب والتعل�����یم لرف�����ع كف�����اءة العملی�����ة 

  .التعلیمیة
وت������������ذكر موس������������وعة ویكیبی������������دیا 

)wikipedia ( الخصائص الت�ي تمی�ز الوی�ب
  :، وھذه الخصائص ھى ١.٠عن الویب  ٢.٠

الس��ماح للمس��تخدمین باس��تخدام ب��رامج  .١
ل��ذلك الموق��ع فقط/ تعتم��د عل��ى المتص��فح

المس��تخدمین یس��تطیعون ام��تالك ھ��ؤالء 
قاع���دة بین���اتھم الخاص���ة عل���ى الموق���ع 

  .باإلضافة إلى القدرة على التحكم بھا
الس��ماح للمس��تخدمین بإض��افة ق��یم لتل��ك  .٢

  ).البرنامج المعتمدة على المتصفح(
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الس�����ماح للمس�����تخدمین لیعب�����روا ع�����ن  .٣
  .أنفسھم، اھتماماتھم وثقافتھم

تقلی���د تجرب���ة المس���تخدمین م���ن أنظم���ة  .٤
التش���غیل المكتبی���ة م���ن خ���الل تزوی���دھم 
بمی����زات وتطبیق����ات مش����ابھة لبیئ����اتھم 

  .الحاسوبیة الشخصیة
تزوی����د المس����تخدمین بأنظم����ة تفاعلی����ة  .٥

  .تسمح بمشاركتھم في تفاعل اجتماعي
الس����ماح للمس����تخدمین بتع����دیل قاع����دة  .٦

البیانات من خالل إضافة، تغییر أو حذف 
 .اتالمعلوم

  ٢.٠التغیی����رات الت����ي أح����دثتھا الوی����ب 
Carton, Sean., (2008):  

 ٢.٠تقوم تطبیقات الوی�ب : دعم االتصال .١
بجع�����ل االتص�����ال أس�����ھل ف�����ي مجتم�����ع 
اإلنترن����ت، فھ����ى تص����ل ب����ین المواق����ع 
وبعض���ھا، وتجم���ع األف���راد ف���ي ش���بكات 

 Facebook, My: اجتماعی��ة مث��ل
Space كما تربط بین تقنی�ات اإلنترن�ت ،
 .عالم المحمولوتقنیات 

لع��ل م��ن : إعط��اء األولوی��ة للمس��تخدمین .٢
أھ���م التغیی���رات الت���ي أح���دثتھا تطبیق���ات 

أنھ������ا جعل������ت لمس������تخدم  ٢.٠الوی������ب 
اإلنترنت دور كبیر في اض�افة المحت�وى، 

: وب����النظر إل����ى بع����ض التطبیق����ات مث����ل
الم��دونات أو ال��ویكي، نج��د أن المس��تخدم 
ھ���و المح���رر األساس���ي لھ���ذه التطبیق���ات 

ول األول عن محتواھا، بینما وھو المسؤ
قب��ل ذل��ك كان��ت إض��افة المحت��وى قاص��رة 
على أصحاب المواق�ع والجھ�ات الناش�رة 
للمواقع، أما األن فأصبح المج�ال مفت�وح 
أم���ام أي مس���تخدم لإلنترن���ت ك���ي یح���رر 

 .المحتوى الذي یریده
  ف���ي  ٢.٠أھمی���ة اس���تخدام تقنی���ات وی���ب

  :التعلیم
 تبرز أھمی�ة اس�تخدامھا م�ن وجھ�ة نظ�ر

  :الباحث فیما یلي
أن الوس���ائل اإللكترونی���ة الس���ابقة مث���ل  .١

المواق���ع الدراس���یة والق���وائم البریدی���ة و 
منت�دیات النق�اش الت�ي أنش�أت ـ س�ابقاً ـ 
ب��دور ھ��ام ف��ي إیص��ال المق��ررات العلمی��ة 

للم���تعلم ل���م تع���د اآلن تج���ذب الكثی���ر م���ن 
الط��الب اتج��اھھم لم��ا اس��تجد م��ن تقنی��ات 

ال���ویكي  كالم���دونات وب���رامج ٠.٢وی���ب 
  .والفیس بوك ونحوھا

تتمی���ز بالتفاعلی���ة  ٢.٠أن تقنی���ات وی���ب  .٢
والمرون����ة الت����ي م����ن ش����أنھا أن تنتق����ل 

وتجع�ل الطال�ب ملق�ي ، بالتعلیم إلى التعلم
ومرس����ل ومتفاع����ل ومش����ارك ال مج����رد 

 .مستقبل ومتلقي سلبي
أنھ���ا تس���اھم ف���ي جع���ل التعل���یم تع���اوني  .٣

ف��الجمیع یتش��ارك ، وتك��املي ب��ین الطال��ب
 .حریر والنشر واإلضافة والتعلیقفي الت

أنھ���ا تس���اھم ف���ي رف���ع طم���وح الط���الب  .٤
وتش���جعھم عل���ى المش���اركة ف���ي التعل���یم 
والتعلم بشكل أق�وى م�ن خ�الل المش�اركة 

أو اخت��راع تقنی��ة  ٢.٠ف��ي تقنی��ات وی��ب 
 .جدیدة مشابھة

فتح������ت المج������ال لط������رح  ٢.٠الوی������ب  .٥
المواض�����یع الشخص�����یة بحری�����ة بش�����كل 

لى الوی�ب اجتماعي بحیث أصبح النشر ع
سھل جداً یس�تطیع اس�تخدامھ ك�ل األف�راد 
م��ن خ��الل الم��دونات وش��بكات الت���واص 

 .االجتماعى، وغیرھا
م��ن جھ��ة أخ��رى ل��م تق��م دراس��ة واح��دة 

نظراً ألنھ�ا م�ا ت�زال  ٢.٠بحصر أدوات الویب 
متجددة، وكثیراً منھا ینشأ كخ�دمات جدی�دة أو 
أفك���ار غی���ر تقلیدی���ة وبع���د نجاحھ���ا واإلقب���ال 

م تص��نیفھا ك��أداة م��ن أدوات الوی��ب علیھ��ا ی��ت
، وعل���ى ھ���ذا ف���إن عملی���ة حص���ر أدوات ٢.٠

المس���تخدمة ف���ي التعل���یم لیس���ت  ٢.٠الوی���ب 
عملی��ة س��ھلة وتحت��اج تحل��یالً دقیق��اً للبح��وث 

وفیم�ا یل�ي . ش�املالتي تناولت ھذا األمر بشكل
، ٢.٠سوف نستعرض بعض تطبیق�ات الوی�ب 

حی��ث أن ك��ل منھ��ا یس��تحق دراس��ة مس��تقلة، 
یتن����اول الباح����ث منھ����ا م����ا یخ����ص  وس����وف

  .تطبیقات الدراسة الحالیة

  ):Blogs(المدونات : أوالً 
ھى التعریب األكثر قب�والً  Blogالمدونة 

بمعن����ى ال����دخول عل����ى  Web logلكلم����ة 
الشبكة، وھ�و تطبی�ق م�ن تطبیق�ات اإلنترن�ت، 
یعمل من خالل نظام إدارة المحتوى، وھو ف�ى 
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أبس��ط ص��ورة عب��ارة ع��ن ص��فحة وی��ب تظھ��ر 
مؤرخ��ة ومرتب��ة ) م��دخالت(علیھ��ا ت��دوینات 

ترتیباً زمنیاً تصاعدیاً، تصاحبھا آلی�ة ألرش�فة 
الم��دخالت القدیم��ة، ویك��ون لك��ل م��دخل منھ��ا 

ائ��م ال یتغی��ر من��ذ لحظ��ة نش��ره یمك��ن عن��وان د
للقارئ من الرجوع إلى تدوین�ة معین�ة ف�ى أى 

  ).٢٢٦أحمد رجب، ص. (وقت سابق
، ٢٠٠٩(ویش�������یر عص�������ام منص�������ور 

إل�����ى أن أھ�����م م�����ا یمی�����ز المدون�����ة ) ٩٥ص
اإللكترونی��ة ع��ن غیرھ��ا م��ن ص��فحات الوی��ب 
التقلیدی���ة األخ���رى، أنھ���ا تزخ���ر بالمش���اركة 

ئھ�ا؛ بمعن�ى أنھ�ا والتفاعلی�ة ب�ین مؤلفھ�ا وقار
لیس��ت ـ فق��ط ـ إلض��افة المعلوم��ات، كم��ا ھ��و 
الح��ال ف��ى مواق��ع الوی��ب األخ��رى، وإنم��ا لل��رد 
والتعلیق علیھا؛ فكثیر من أص�حاب الم�دونات 
اإللكترونی��ة یعط��ون فرص��ة المش��اركة لق��راء 
م��دوناتھم والتعلی��ق عل��ي م��ا تزخ��ر بھ��ا ھ��ذه 
الم���دونات م���ن قض���ایا وموض���وعات متع���ددة 

م���ر ال���ذي یع���د بمثاب���ة اتص���ال ومختلف���ة، األ
حقیق����ي متب����ادل ب����ین الط����رفین، وم����ن ث����م 

  .االنخراط والتواصل الفعال
أن المدون������ة ) Vogle,2005(وی������رى 

  :اإللكترونیة یجب أن یتوافر فیھا
  محت��وى م��نظم كم��دخل مس��تقل، یش��تمل

عل�����ى ن�����ص ورواب�����ط فائق�����ة متاح�����ة 
  .للمستفیدین في ترتیب زمني عكسي

  ،بحی��ث یع��رف ت��اریخ زمن��ي لك��ل م��دخل
المستفید متى تم تدوین ھذا المدخل عل�ى 

  .وجھ التحدید
  س��جل أرش��یفي لجمی��ع الم��داخل الس��ابقة

بحیث یمك�ن الوص�ول إلیھ�ا بس�ھولة م�ن 
  .قبل المستفیدین

وإلى جانب ذل�ك یج�ب أن یت�وافر ف�ى ك�ل 
  :مدونة ما یلي

 عنوان المدونة.  
  المحتوى األساسي للمدونة.  
 التعلیقات المرسلة للمدونة.  
  الوق����ت ال����ذي ت����م فی����ھ نش����ر المدون����ة

  .بالساعة والدقیقة
  قائمة ببعض الروابط اإللكترونیة لمواق�ع

  .أخرى ذات صلة

 فوائد المدونات في التعلیم:  
تعتبر المدونات اإللكترونی�ة م�ن األدوات 
التكنولوجی��ة التفاعلی��ة القوی��ة والمفی��دة لك��ل 
من المعلم�ین والط�الب عل�ى ح�د س�واء داخ�ل 

من خالل االطالع على األدبیات  غرفة الصف،
ویمك���ن . ذات الص���لة بالم���دونات اإللكترونی���ة

توض����یح فوائ����د الم����دونات اإللكترونی����ة ف����ي 
 ,Downes(التعل���یم ف���ي النق���اط التالی���ة، 

2006, Ferdig, 2004:(  
 تساھم في تعزیز التفاعل بین الطالب.  
 تسھم بشكل فعال في التعلم النشط.  
 ر العلیاتسھم في تنمیة مھارات التفكی.  
  ت����ؤدي إل����ى مرون����ة أكب����ر ف����ي التعل����یم

  .والتعلم
  وإل����ى جان����ب ذل����ك یض����یف الباح����ث أن

  :المدونات اإللكترونیة لھا فوائد أخرى 
  تعط����ي فرص����ة للطال����ب للوص����ول إل����ى

  .المحتوى بسھولة ویسر
  تعط���ي فرص���ة للط���الب الخج���ولین ف���ي

  .التعبیر عن أنفسھم تحت اسم مستعار
  ب�ین ال�نص تنوع أشكال المحتوى العلمي

  .والصورة والصوت

  :شبكات التواصل االجتماعیة: ثانیاً 
ال یطل��ق ھ��ذا المس��مى عل��ى ن��وع مح��دد 

للمواقع م�ن الب��رامج ب��ل ھ�ي ص��فة أو خاص��یة
. ٢.٠والتطبیق������ات المتاح������ة عب������ر الوی������ب 

فالمستخدم للموقع ال یكتفي بالقراءة بل یمكن 
أن یش��ارك ككات��ب أو كمعل��ق عل��ى م��ا یق��رأه، 

التطبیق��ات المس��تخدمین م��ن كم��ا تمك��ن تل��ك 
التجمع ف�ي كیان�ات اجتماعی�ة تش�ابھ الكیان�ات 

  .الواقعیة فیما یسمى بمجموعات العمل
الت��ي  ٢.٠وم��ن أش��ھر تطبیق��ات الوی��ب 

،  Facebookتنتم�����ي لتل�����ك الفئ�����ة موق�����ع 
، والعام�����ل األساس�����ي MySpaceوموق�����ع 

الم��ؤثر عل��ى تك��ون الش��بكات االجتماعی��ة ھ��و 
ین لھ���م نف���س رب���ط مجموع���ة م���ن المس���تفید

االھتمام�����ات المعرفی�����ة ببعض�����ھم ال�����بعض، 
وبالتالي غالباً ما تصنف تلك الشبكات تص�نیفاً 
موضوعیاً، والنتیجة المنطقی�ة لتل�ك الش�بكات 

 Virtualھ��و تك��ون مجتمع��ات افتراض��یة 
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Communities  عل��ى اإلنترن��ت تتك��ون م��ن
أفراد لھم اھتمامات متقاربة، وأدوار متكامل�ة 

  .تضمن ھذه المجتمعا
 ٧٠ومن ناحی�ة أخ�رى أنش�أت أكث�ر م�ن 

جامع���ة فروع���اً لھ���ا عب���ر ش���بكات التواص���ل 
االجتماعى كجامعة كالیفورنیا إرف�ن، وجامع�ة 

مصطفى ج�ودت، . (ھارفارد، وجامعة تكساس
٢٤٣: ٢٤٢، ٢٠٠٨.(  

  فیس بوك (ممیزاتfacebook:(  
أب���رز ) ف���یس ب���وك(ال خ���الف عل���ى أن 

ش�كل  الشبكات االجتماعیة على اإلطالق، وق�د
عالم��اً خاص��ة ل��دى الكثی��رین م��ن مس��تخدمي 
اإلنترن�ت، نش�أ موق��ع الف�یس ب��وك ف�ي فبرای��ر 

عل��ى ی��د مخترع��ھ م��ارك زك��وربیرج  ٢٠٠٤
Mark Zuckerberg ف���ي بدای���ة نش���أة ،

الف��یس ب��وك ل��م یك��ن ھ��و الش��بكة االجتماعی��ة 
األكب��ر، بینم��ا ك��ان ھن��اك من��افس ق��وي وھ��و 

Myspace ح ، إال أنھ في الوقت الحالي أصب
ویتض�من ع�دًدا م�ن . الفیس ب�وك ف�ي المقدم�ة

الس����مات الت����ي تت����یح للمس����تخدمین إمكانی����ة 
  .التواصل مع بعضھم البعض

  اس����تخدامات ف����یس ب����وك ف����ي التعل����یم
  :والتعلم

تع�������د نظ�������م إدارة ال�������تعلم التقلیدی�������ة 
)learning management systems (

) blackboard, moodle(مث����ل نظ����ام 
لتعل������یم وس������ائل مناس������بة إلدارة مم������ارس ا

اإللكترون��ي بش��كل م��نظم، إال أن ط��الب الجی��ل 
الث����اني م����ن الوی����ب وال����ذین یتخ����ذون م����ن 
المدونات والشبكات االجتماعیة وسیلة لتبادل 
المعلومات والتواصل مع الغی�ر، س�یجدون أن 
أنظمة التعلم اإللكتروني لن تمنح لھم المرونة 

من ھنا أت�ت . الكافیة في التحكم بكیفیة تعلمھم
تخدام الف��یس ب�وك كب��دیل ل��نظم إدارة فك�رة اس��

التعلم وذلك ع�ن طری�ق اس�تغالل قابلی�ة موق�ع 
الف��یس ب��وك عل��ى تقب��ل برمجی��ات ق��ام بعملھ��ا 
زوار الموق�����ع لزی�����ادة خص�����ائص وخ�����دمات 

  .الموقع
وفي المج�ال التعلیم�ي واألك�ادیمي ھن�اك 

أو م�ا تس�مى (الكثیر م�ن اإلض�افات البرمجی�ة 
ك��ل م��ن  الت��ي تس��اعد) تطبیق��ات الف��یس ب��وك

الطال���ب والمعل���م ف���ي إدارة وإث���راء العملی���ة 
التعلیمی��ة داخ��ل نظ��ام الف��یس ب��وك وم��ن ھ��ذه 

  ):٢٠١٠رنا محفوظ، . (اإلضافات
وھ��ى تس��اعد )Flash Card(إض��افة  .١

المعل��م ف��ي بن��اء ت��دریبات تس��اعد الطال��ب 
عل���������������������������������������������������������������������������������������ى 

(الم���������������������������������������������������������������������������ذاكرة
apps.facebook/flashcard.(  

وھ���ى تس���اعد ) Book Tag(إض���افة  .٢
ادل الكت�ب وإعارتھ�ا فیم�ا الطالب على تب�

 ).apps.facebook/booktag(بینھم 
م�ع ) Do Research Forme(إضافة  .٣

ضغط الواجبات والمشاریع قد ال یستطیع 
الطال�����ب القی�����ام ببح�����ث مع�����ین، وھ�����ذه 

عد في جمع معلومات ع�ن اإلضافة ستسا
موض�����������������������������������������������������������������������������وع 

(مع�����������������������������������������������������������������������������������ین
apps.facebook/doresearchfor

me.( 
للمعل��م وھ��ى مھم��ة ) Courses(إض��افة  .٤

عل�����ى وج�����ھ الخص�����وص ألنھ�����ا ت�����وفر 
إلدارة مجموع���ة م���ن الخ���دمات المھم���ة

الم���ادة الدراس���یة مث���ل إمكانی���ة إض���افة 
المق������ررات، واإلعالن������ات والواجب������ات 
وتك�����وین حلق�����ات نق�����اش ومجموع�����ات 

 .للدراسة
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  ).Flash Card(یوضح تطبیق الفالش كارد ) ٢(شكل 

  
إن اس���تخدام الف���یس ب���وك ف���ي عملی���ة 
التعل��یم ل��یس بالش��يء الس��ھل أو الھ��ین ولك��ن 
یلزم ذلك إجراء عملی�ات وترتیب�ات كثی�رة م�ن 
أج��ل إخض��اع تل��ك التكنولوجی��ا القائم��ة عل��ي 
أس��اس اجتم��اعي الس��تخدامھا ف��ي األغ��راض 

ویمك���ن تحقی���ق ذل���ك ع���ن طری���ق . التعلیمی���ة
م��ن الخط��وات والت��ي یمك��ن ذكرھ��ا  مجموع��ة
  :فیما یلي 

تحدی��د الفئ��ة الت��ي ستس��تفید م��ن عملی��ة  -
ط�الب الفرق�ة "التعلم تحدی�دا دقیق�اً مث�ال 
 ".الثالثة بقسم التربیة الفنیة

أو مجموع�����ة ) Page(أنش�����اء ص�����فحة  -
)Group ( مغلق���ة تض���م ف���ي عض���ویتھا

الفئ��ة المس��تفیدة فق��ط وع��دم إض��افة أي 
 .أفراد من خارجھا

واض�����ح ألھ�����داف المجموع�����ة  تعری�����ف -
 .والغرض منھا

تعیین قائ�د للمجموع�ة وھ�و عض�و ھیئ�ة  -
الت��دریس ویمكن��ھ أن یع��ین أح��د الط��الب 

 .كأمین للمجموعة 
ی��تم التعری��ف بالمب��ادئ والس��لوك الم��نظم  -

 .للمجموعة ولعملیة التعلم
السماح بتنظیم أدوار األعضاء والتنسیق  -

 .بین قائد المجموعة وأعضائھ
ا سبق نكون قد استطاعنا أن واستناداً لم

نضبط إل�ي ح�د م�ا تل�ك البیئ�ة اإللكترونی�ة ك�ي 
نجعلھ���ا أق���رب إل����ي البیئ���ة التعلیمی���ة حی����ث 

عض�����و ھیئ�����ة (یس�����تطیع قائ�����د المجموع�����ة 
أن یتواصل مع أعضائھ تعلیمیاً كما ) التدریس

  :یلي

یس�تطیع أن یع�رض عل�یھم م�ادة تعلیمی�ة  -
 .ما

المش��اركة بإث��ارة قض��ایا ونقاش��ھا ح��ول  -
مادة وحول ك�ل درس م�ن دروس�ھا ف�ي ال

 .ساحة الحوار
یستطیع أن یضع لھم التكلیفات ث�م یطل�ب  -

م��نھم البح��ث عنھ��ا وإع��ادة إرس��ال ك��الً 
منھم لما توصل إلی�ھ بطریق�ة فردی�ة ع�ن 

 .طریق إرسالھا في رسالة خاصة
یس���تطیع أن یع���رض عل���یھم مش���كلة م���ا  -

ویطلب منھم أن یضع كل منھم رده عل�ي 
 .تلك المشكلة

فة ص���ور ومق���اطع ص���وت وفی���دیو إض���ا -
تتعل��ق بالم��ادة أو أح��د دروس��ھا وتث��ري 
الم���ادة أو ال���درس وتس���اعد عل���ى فھم���ھ 
بشكل أفضل وتكون إما من إنت�اج المعل�م 
أو الم����تعلم أو م����ن انتق����ائھم والتعلی����ق 

 .علیھا
مش��اركة وإض��افة رواب��ط لص��فحات عل��ى  -

اإلنترنت تثري المادة التعلیمی�ة والتعلی�ق 

 .تواھاعلیھا ومناقشة مح

یستطیع أي عض�و أن یوج�ھ س�ؤال لقائ�د  -
) عض�����و ھیئ�����ة الت�����دریس(المجموع�����ة 

 .وینتظر رده علي ھذا السؤال
باإلض��افة إل��ي أن عض��و ھیئ��ة الت��دریس  -

یس��تطیع أن یح��دد میع��اداً مس��بقاً یتواج��د 
فیھا مع طالبھ في نفس الوقت للرد عل�ي 
أي استفسار فوري أو للتحاور والتناقش 

 .حول موضوع ما
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االس���تفادة م���ن الدردش���ة الموج���ودة ف���ي  -
الف���یس ب���وك بمناقش���ة بع���ض عناص����ر 
المقرر بین المعلم والمتعلمین أو بعضھم 

 .أو بین المتعلمین أنفسھم
كم�����ا یت�����یح أیض�����ا عملی�����ة التواص�����ل  -

االجتم���اعي ب���ین عض���و ھیئ���ة الت���دریس 
وطالب��ھ والت��ي ھ��ي أح��د أھ��داف العملی��ة 

 .التعلیمیة
أن  إنش���اء تطبیق���ات جدی���دة م���ن ش���أنھا -

 .تثري المادة ودروسھا

  :اإلطار التطبیقي: ثانیاً 
اس���تند اإلط����ار التطبیق����ى للبح����ث عل����ى 

  :محورین، ھما
 ٢.٠أدوات الوی���������ب : المح���������ور األول -

)Blog  ،Facebook.(  
نظری��ة المفھ��وم الش��امل : المح��ور الث��انى -

، كأح�د می�ادین )DBAE(للتربیة الفنی�ة 
  .(*)المعرفة االساسیة المنظمة

  التطبیقتنفیذ:  
وق��د اس��تخدم الباح��ث أدات��ین م��ن أدوات 

المتع���ددة، وھم���ا أداة الم���دونات  ٢.٠الوی���ب 
)Blog( واألخ�������رى م�������ن أدوات ش�������بكات ،

التواص������ل االجتم������اعي، وھ������ى الفیس������بوك 
)Facebook(وذلك كما یلي ،: 
إع���داد مدون���ة إلكترونی���ة بعن���وان : أوالً  -

،  عل����ى )جمالی����ات الرس����م والتص����ویر(
ش��������������������������������بكة اإلنترن��������������������������������ت 

)www.selkattan.blogspot.com
لط���الب الفرق���ة الثالث���ة بكلی���ة التربی���ة ) 

النوعی����ة، جامع����ة بورس����عید لیتف����اعلوا 
 .ویتشاركوا فى عملیة التعلم من خاللھا

                                                           
(*)) DBAE ھو اختصار للمصطلح ):  Discipline-

Based Art Education حیث تؤكد ھذه النظریة ،
على التوازن واالندماج بین أربعة مجاالت فى تدریس 

تاریخ الفن ، النقد الفني ، علم الجمال ، اإلنتاج ( الفن 
وحدات تعلیمیة متدرجة ، وتعتمد على تصمیم )الفني 

ومتسلسلة ومترابطة لھذه المجاالت األربعة والتى عند 
تطبیقھا فى التعلیم قد تساھم إسھاماً كبیراً فى سد الفجوة 
بین الطالب ومجتمعھ ، وتفعیل لغة االتصال بینھم 

.إلعطاء األثر المطلوب  

عل����ى موق����ع ) Group(إع����داد : ثانی����اً  -
)Facebook ( بعن����وان) مق����رر الرس����م

عل���ى ش���بكة ) Art Blogوالتص���ویر 
(اإلنترن���������������������������������������������������������������������������ت
www.facebook.com/groups/s

aidelkattan ( ،لط��الب الفرق��ة الثالث��ة
م����ن ) Invitation(وق����د ت����م دع����وتھم 

خ���الل البری���د اإللكترون���ى، أو بتواج���دھم 
عل��ى الص��فحة الشخص���یة للباح��ث عل���ى 
ذات الموق���ع، لالنض���مام والتفاع���ل م����ع 

 .الجروب
شرح المھام األكادیمیة التى تتطلب : لثاً ثا -

تنفی���ذ األعم���ال الفنی���ة، المس���تلھمة م���ن 
 .مفھوم المدرسة التكعیبیة

 تحدید األھداف:  
أن یتع���رف الطال���ب عل���ى كیفی���ة إع���ادة  .١

صیاغة أى عمل فنى فى مج�ال التص�ویر 
إل���ى عم���ل فن���ي مس���تلھم م���ن األس���لوب 

 .التكعیبي
أن ین�اقش الطال�ب ط��رق معالج�ة الس��طح  .٢

 .ویرىالتص
أن ی��تقن الطال��ب أس��لوب تحلی��ل العناص��ر  .٣

والمف�ردات إل�ى عناص�ر ھندس�یة مج��ردة 
  .ومختزلة

أن ی��تمكن الطال��ب م��ن تن��اول المعالج��ات  .٤
التحلیلیة للعناص�ر داخ�ل مض�مون فك�رى 

 .مترابط داخل مسطح العمل الفني
أن ی���تمكن م���ن اس���تخدام تقنی���ة األل���وان  .٥

الباس���������تیل والمعالج���������ات المختلف���������ة 
س���طح العم���ل الفن���ى بحل���ول للون���وإثراء 

 .ابتكاریة
أن یدرك الطالب اتجاھ�ات الف�ن الح�دیث،  .٦

خاصة األسلوب الفنى للمدرسة التكعیبیة 
بمراحلھ���ا المختلف���ة، ویت���ذوق أعمالھ���ا 
الفنیة، ویتعرف على روادھا ومن تأثروا 

 .بھا
أن یتفاع���ل الطال���ب عب���ر اإلنترن���ت م���ع  .٧

المقرر ومع المواقف التعلیمی�ة المختلف�ة 
 .زمالئھومع 

https://www.facebook.com/groups/saidelkattan
https://www.facebook.com/groups/saidelkattan
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أن یكتس����ب مھ�����ارات وكفای�����ات ال�����تعلم  .٨
اإللكترون����ى الق����ائم عل����ى أدوات الوی����ب 

٢.٠. 
أن یكتس��ب ثقت��ھ ب��النفس بابتك��ار أس��لوب  .٩

فن��ى خ��اص ب��ھ وتق��دیر اآلخ��رین بتذوق��ھ 
 .لألعمال الفنیة لزمالئھ

أن یتبن��ى الطال��ب الجان��ب اإلیج��ابي م��ن  .١٠
التعام��ل م��ع اإلس��تراتیجیات الحدیث��ة ف��ى 

 .نترنت عامةالتعلیم ومن اإل
أن یش���ارك الطال���ب بأفك���اره وبحث���ھ ف���ى  .١١

إض��افة معلوم��ات مختلف��ة عل��ى الص��فحة 
التعلیمیة من خ�الل جم�ع المعلوم�ات م�ن 
مص����ادر متع����ددة ع����ن األعم����ال الفنی����ة 

  .وإضافة مصادر البحث
أن یظھ�ر الطال�ب قبول�ھ وتدعیم�ھ ألفك��ار  .١٢

، ٢.٠ال����تعلم م����ن خ����الل أدوات الوی����ب 

، ) Blogs(والمتمثل�������������������ة ف�������������������ى 
)Facebook.( 

أن یجس���د فك���رة انك���ار ال���ذات ویض���یف  .١٣
ویتخل��ي ع��ن مب��دأ تلق��ى المعلوم��ات، ب��ل 
یص��بح ج��زءاً م��ن منظوم��ة التعل��یم م��ن 
خ���الل االس���ھامات والمناقش���ات وإب���داء 

 .اآلراء واألسئلة
أن یتحم��ل الطال��ب فك��رة ال��رأى وال��رأى  .١٤

اآلخ���ر م���ن خ���الل نق���د وتحلی���ل االعم���ال 
 .الفنیة ویكتسب مھارة قبول االخر

أن یكتسب مھارة توجیھ األسئلة وتحلی�ل  .١٥
اإلجاب�ات م�ن خ�الل التعقی�ب علیھ�ا أثن�اء 

 .المناقشات
الممارسات التعلیمیة لمادة التصویر عبر  -

 :٢.٠أدوات الویب 

  المحاضرة
  ٢.٠استراتیجیات التدریس عبر الویب 

  )سیر العملیة التعلیمیة(

  األولي

ماھیة الفن الحدیث (محاضرات ومقاالت مكتوبة على المدونة، تتناول عرض 
، )ـ مفھوم التكعیبیة ـ المراحل الفنیة ـ األسالیب المختلفة ـ رواد التكعیبیة

مصحوبة بصور للوحات من إنتاج المدرسة التكعیبیة، وتحلیل فني ألسلوب 
  .كل مرحلة

  الثانیة

باألسلوب التكعیبي، وكیفیة إعادة عرض لمقاطع فیدیو حول كیفیة الرسم 
الصیاغة لألعمال الفنیة الكالسیكیة لعمل فنى باألسلوب التكعیبي، مع 

مع شرح عملى . المقارنة بین األسلوبین من حیث المضمون الفلسفي والتقنى
  .ألسلوب التحلیل والتحطیم واالختزال ألى عنصر أو مفردة فنیة

  الثالثة

جریب على تقنیات األلوان الباستیل مع عرض إتاحة الفرصة للتدریب والت
صور ومقاطع فیدیو عن أھم الخامات واألدوات الالزمة لتعلم تقنیات الرسم 
والتصویر وكیفیة الدمج بین أكثر من تقنیة لونیة، كاستخدام سكین األلوان 
والفرش وإضافة تأثیرات األقالم أو إضافة المالمس المختلفة باستخدام 

  .وضیح األثر الجمالي لتلك التقنیاتالمعاجین، مع ت

  الرابعة

بدء التنفیذ الفعلى على مسطح اللوحة من خالل التجریب فى صیاغة عناصر 
الطبیعة الصامتة بأسلوب المعالجات التكعیبیة، ثم عرض لفیدیو عن كیفیة 
التنفیذ، ثم عرض الطالب إلنتاجھم من تجارب المراحل األولیة للوحاتھم، ثم 

اء من خالل المناقشات على صفحة الجروب، وإتاحة الفرصة فى إبداء اآلر
  ).Ask Question(، أو )Post(عرض أسئلتھم من خالل األداتین 

  الخامسة

بدء تنفیذ المشروع المطلوب مع التأكید على األھداف، مع عرض فیدیو 
ومقاالت إلكترونیة حول الطرق المثلي إلحداث الصیاغات والمعالجات 

على سطح اللوحة، وقد تم عرض مراحل التنفیذ مع تبادل لألفكار التكعیبیة 
مع إثارة حماس الطالب بعرض . والحلول فى كل مرحلة من مراحل اإلعداد

، باإلضافة لعرض أعمال الرواد من فنانى )الجروب(لوحاتھم على حائط 
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  المحاضرة
  ٢.٠استراتیجیات التدریس عبر الویب 

  )سیر العملیة التعلیمیة(

  .التكعیبیة، وتحلیل القیم الفنیة الواجب توافرھا لنجاح العمل الفنى

  سةالساد

تم عرض األعمال المنتھیة على صفحة الجروب التعلیمیة، ثم تقییم األداء 
لمھارات الرسم والتصویر ومعالجة المفردات باألسلوب التكعیبي، مع التعزیز 
الفورى؛ واعتمد تقویم الطالب للمنتج النھائي على تحقیق القیم الجمالیة 

لتشكیلیة المختلفة للعمل الفنى التكعیبي والحلول المبتكرة للصیاغات ا
  .للمفردات المستخدمة

  :نتائج البحث
تفاع���ل الط���الب م���ع المدون���ة التعلیمی���ة  .١

 .والمجموعة التعلیمیة عبر الفیس بوك
أتاح��ت التجرب��ة إلم��ام الط��الب بأس��الیب  .٢

التجری��ب ف��ى الف��ن، وكیفی��ة تنفی��ذ أعم��ال 
فنی�����ة ف�����ى مج�����ال الرس�����م والتص�����ویر 
مستلھمة من األس�الیب التقنی�ة للمدرس�ة 

 .التكعیبیة
ازدی��اد دواف��ع ال���تعلم واإلقب��ال المس���تمر  .٣

 .والمتابعة والمرونة التعلیمیة
التواصل الفعال ب�ین المعل�م والطال�ب م�ن  .٤

خ�����الل االرش�����اد والتوص�����یات، ول�����یس 
التلق��ین والنق��د ال��الزع ب��ل تیس��یر ال��تعلم، 
وتح���ول الم���تعلم لمرش���د ومھی���ئ لبیئ���ة 

 .مالتعل
اقب���ال الط���الب عل���ى ال���تعلم عب���ر أدوات  .٥

وتق����بلھم لمب����دأ التح�����دیث  ٢.٠الوی����ب 
 .واالبتكار فى طرق التدریس

تحقی��ق ن��واتج ال��تعلم ف��ى ض��وء منظوم��ة  .٦
 ).DBAE(التربیة الفنیة الشاملة 

س�����اعدت المراح�����ل المختلف�����ة للتنفی�����ذ  .٧
التطبیق���ى عل���ى تولی���د االفك���ار واإلب���داع 

عل���ى والتفس���یر واالس���تنباط والوق���وف 
نق���اط الق���وة والض���عف وإعط���اء ال���دعم 

 .المستمر

  

  :توصیات البحث
إع���داد مق���ررات الكترونی���ة عب���ر الوی���ب  .١

  .یساھم فى تحقیق نواتج تعلم فائقة
یوصى الباحث بتفعی�ل ال�تعلم عب�ر أدوات  .٢

عل�ى نط�اق أوس�ع وتعمیمھ�ا  ٢.٠الویب 
  .بشكل فعال

ض��رورة تط��ویر اس��تراتیجیات الت��دریس  .٣
طبیع��ة المتعلم��ین الج��امعى لتتناس��ب م��ع 

 .ولتحقق نتائج التعلم المرغوبة
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Effectiveness of using some of the web2 tools for development 
drawing and painting skills for art education students 
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This research deals with how to invest modern technological 
capabilities to take a step  in the way of development and modernization 
of the educational process and to improve and develop parties 
performance by using some of the Web 2.0 tools in the educational 
process applications and therefore  the researcher set up a Blog email on 
the internet in addition to group on the site Facebook and the 
establishment of the decision of the drawing and learning environment 
for the student of art education Port Said university through the strategy 
of teaching includes a collection of essays and electronic lectures and 
recorder across site (Youtube) and presentation illustration explanation 
of the methods of implementation and performance styles fine and 
techniques and formulation contained parts of applied skills and 
educational guidance through e-mail or direct communication through 
face book will also include steps to implement communication through  
face book will also include steps to implement the technical work and 
exchange views and continuous calendar and thus can meet all the needs 
of the learn. 

Key words: Effectiveness, Web tools 2.0, Painting and drawing, 
Art education. 
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