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  :ملخص البحث
یھدف ھذا البحث إلى تفعی�ل اس�تراتیجیة 

تنمی����ھ مھ����ارات ت����ذوق ال����تعلم الم����دمج ف����ى 
وتحلی��ل اعم��ال الف��ن الح��دیث والمعاص��ر ل��دي 

  :ھ،وكان سؤال البحثطالب التربیھ الفنی
م��ا فاعلی��ھ اس��تخدام اس��تراتیجیھ ال��تعلم 
الم���دمج،في تنمی���ھ مھ���ارات ت���ذوق وتحلی���ل 

ھ اعمال الفن الحدیث والمعاصر لط�الب التربی�
 الفنیھ؟

  
 فاعلی����ة ـ ال����تعلم :الكلم����ات المفتاحی����ة

  المدمج ـ تاریخ الفن الحدیث والمعاصر

  :مقدمة البحث
ش��ھد العص���ر الح���دیث ظھ���ور مف���اھیم "

جدی���دة للزم���ان والمك���ان والمعرف���ة وطبیع���ة 
الذھن البشري وب�دأت ص�وره الحقیق�ة الثابت�ة 
تتراجع وتحل محلھا صورة جدیدة تق�وم عل�ي 

اقض�ات ب�ل الفوض�ى، س�واء التغیر وقب�ول التن

في العالم أو الفكر، وأصبح الجمیع ینشد لون�اً 
م���ن التح���رر ال���ذي یقب���ل النس���بیة والتن���اقض 
ویتیح التفاعل واإلیجابیة، وكان م�ن الطبیع�ي 
أن ی��نعكس ھ��ذا كل��ھ ف��ي مج��ال الفن��ون ال��ذي 
ش���ھد تح���والً كبی���راً یتمث���ل ف���ي الث���ورة عل���ي 

ول المحاك��اة ف��ي الف��ن، وق��د أدي ذل��ك إل��ي تح��
دور المشاھد أو المتلقي حیث أن المحاكاة في 
الف���ن كان���ت تفت���رض س���لبیة المش���اھد ألنھ���ا 
تحیل���ھ إل����ي م����ا یعرف���ھ س����لفاً وتص����ر عل����ي 
مخاطبت��ھ بلغ��ة األنم��اط، وك��ان ھ��ذا ھ��و س��بب 
االبتعاد عن المحاكاة وھو االحس�اس بوج�وب 
اشتراك ذھ�ن المتلق�ي اش�تراكاً فع�االً وایجابی�اً 

ن��ي، وھك��ذا دأب فن��انو ف��ي عملی��ھ الت��ذوق الف
الحداثة علي اشراك المتذوق في اب�داع العم�ل 
الفن�ي وف�تح الطری�ق أمام�ھ إلعم�ال ذھن�ھ ف�ي 
عملیة التلقي بحیث أصبح العمل الفن�ي مج�االً 

نص��ر، ". (حی��اً لنش��اط ذھن��ي وش��عوري مع��اً 
فتناول فنون الحداث�ة وم�ا ) ٢٦٢، ص٢٠٠٤

بعد الحداثة من دراسات أكادیمیة تُجري عل�ي 
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الفن��ان والجمھ��ور والناق��د س��اس ال��ربط ب��ین أ
  .وأن لكل منھم نصیبھ ورأیھ في الفن

ویمت��از النق��د الفن��ي بأن��ھ مج��ال تعلیم��ي  
ی���دعم التربی���ة الفنی���ة نظ���راً لقص���ور الط���رق 
النظری��ة والتجریبی��ة ف���ي مج��ال ت��اریخ الف���ن 
ال��ذي یرك��ز عل��ي االنت���اج الفن��ي ف��ي تط���ویر 

مون التم��ایزات الجمالی��ة والمعرف��ة ح��ول مض��
الف��ن والمھ��ارات التحلیلی��ة والتقویمی��ة، فف��ي 
مج����ال التعل����یم یخت����ار المعل����م أعم����االً فنی����ة 
یعرضھا للط�الب م�ن أج�ل المناقش�ة والتحلی�ل 
والتقویم ویتناولون السیر الذاتی�ة والدراس�ات 
التاریخیة كمادة ض�روریة للدراس�ات النقدی�ة، 
أما تدریس تاریخ الفن فینحص�ر ف�ي التع�رض 

ن ولعص����ره ولقض����ایا الت����ذوق لحی����اة الفن����ا
والتقویم والقیام بمح�اوالت إیج�اد الص�لة ب�ین 
تفسیر عمل فني وأعم�ال فنی�ة أخ�ري، ول�یس 
باس��تطاعة الطال��ب أن یت��ذوق عم��الً فنی��اً دون 
معرفت��ھ بالبع��د الت��اریخي وب��الروابط العالمی��ة 
التي تتجاوز ذلك البُعد، وھنا یأتي دور المعل�م 

تیت��ھ وبقدرت��ھ ف��ي أن یعم��ق وع��ي الطال��ب بذا
علي االستجابة الذاتیھ للعمل الفن�ي م�ن خ�الل 
نش��اط ت��ذوقي یش��تمل عل��ي عملی��ات التفس��یر 

) ١٩٢ج، ص٢٠٠٢عطی������ة، ". (والتأوی������ل
األم���ر ال���ذي جع���ل الف���ن الح���دیث والمعاص���ر 

  .یستعصي علي الرؤیة العادیة
كان��ت الرغب��ة األساس��یة ف��ي الف��ن "لق��د 

الح��دیث ھ���ي تحط���یم المس���افة ب���ین المش���اھد 
والعمل الفني وتحویلھا من مسافة ال�ي ت�ورط 

، ١٩٩٧ج������ادامر، ". (ف������ي العم������ل نفس������ھ
وف����ى ھ�����ذا اإلط����ار تبن�����ت ) ١٠٥ -١٠١ص

م��ا طرح��ھ  Janet Wolff) ٢٠٠٠(جانی��ت 
مؤس���س  H. R. junsussھ���انز ی���اوس 

 Reception(نظری�����ة جمالی�����ة التلق�����ى 
Aesthetics theory ( أو نظریة االس�تقبال

حی����ث ق����ام بتعری����ف القیم����ة الجمالی����ة بلغ����ة 
مقوم���ات االس���تقبال بمعن���ى أن یعط���ى العم���ل 
الفن��ى معی��اراً لتحدی��د قیمت��ھ، وذل��ك م��ن خ��الل 
وقعھ على المتلقي سواء كان ملبی�اً لتوقع�اتھم 
أو مخیباً ألمالھم فالمسافة بین أف�ق التوقع�ات 

ب����ین التج����ارب الجمالی����ة الس����ابقة والعم����ل و
المألوف�����ة واألف�����ق المغ�����ایر ال�����ذى تتطلب�����ھ 

االستجابة لألعم�ال الجدی�دة تل�ك المس�افة ھ�ى 
الت���ى تح����دد العم����ل الفن����ى وفق����اً لمقتض����یات 

  .جمالیة التلقي
ض���رورة أن "عل���ى ) جنكس���یل(ویؤك���د 

یس��بق عملی��ة الت��ذوق الجم��الي ق��دٍر ك��اٍف م��ن 
أي ت���ذوق المعرف���ة واأللف���ة بالعم���ل الفن���ي، 

العالقات الكلیة ول�یس العناص�ر بعینھ�ا ك�الخط 
والل���ون، أو الق���یم المتص���لة كاإلیق���اع م���ثالً، 
ولكننا نت�ذوق مواق�ف وعالق�ات كلی�ة، وعلی�ھ 
یج���ب أن ی���زود الم���تعلم بمرحل���ة م���ن النق���د 
والتحلیل الفني كتمھی�د مرحل�ي إلع�داده لبن�اء 
معی���ار قیم���ي یبن���ي علی���ھ تفض���یلھ وحكم���ھ 

  )١٨٦، ص٢٠٠١، بلبوش". (الفني
أننا لكي نتذوق الف�ن ) جنكتر(وھنا یذكر 

علین���ا أن نكتش���ف الموض���وع الجم���الي ال���ذي 
یقدم لن�ا أو أن نس�توعبھ، ومھم�ة الفن�ان ھ�ي 
أن یجعلن��ا متأك��دین بق��در اإلمك��ان م��ن أنن��ا ق��د 
اتبعن����ا الس����بیل ال����ذي اتبع����ھ عن����د اكتش����اف 
الموض�����وع الجم�����الي، فنس�����تخدم مھاراتن�����ا 

ع��الوة عل��ي الق��درة عل��ي الحس��یة والذھنی��ة 
التركیز، ونلجأ إل�ي حص�یلة تجاربن�ا الماض�یة 
مح�اولین جعلھ�ا ذات ص�لة بالعم�ل الفن�ي لك�ي 
نجعلھ مألوفاً ولكي نوض�حھ للمت�ذوق، وبق�در 
نق��ص ھ��ذه المص��ادر یق��ل إدراكن��ا للموض��وع 

  )٢٣٧، ص١٩٦٣جنكتر، ". (الجمالي

  :مشكلة البحث
إن األس��لوب المعت��اد ف��ي ش��رح وتفس��یر 

ن الح����دیث والمعاص����ر أص����بح ال یحق����ق الف����
أھداف التعلم المطلوبة وتلبیة حاجات العصر، 
ف���الفن الح���دیث والمعاص���ر یستعص���ي عل���ي 
الرؤیة العادیة، وھو ما یواج�ھ ط�الب التربی�ة 
الفنی���ة حی���ث یتطل���ب وعی���اً كافی���اً ب���التحوالت 
المعرفی����ة والتقنی����ة، والت����ي ال یكف����ي وق����ت 

ا بالباحث�ة المحاضرة لتفسیره، األمر ال�ذي ح�د
لتبني أسلوب تعلیم�ي یختص�ر الوق�ت والجھ�د 
ویحقق كفاءة وجودة العملیة التعلیمیة، وھ�ي 

، وعلی���ھ ك���ان )ال���تعلم الم���دمج(اس���تراتیجیة 
  :سؤال البحث كما یلي
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ما فاعلیة استراتیجیة التعلم الم�دمج ف�ي 
تنمی���ة مھ���ارات ت���ذوق وتحلی���ل أعم���ال الف���ن 

  یھ؟الحدیث والمعاصر لطالب التربیھ الفن

  :أھداف البحث
تنمیھ مھارات تذوق وتحلیل أعم�ال الف�ن  .١

الح��دیث والمعاص��ر ل��دي ط��الب التربی��ة 
  .الفنیة

اس�����تحداث نم�����ط جدی�����د ف�����ي ت�����دریس  .٢
المق���ررات الفنی���ة وھ���و ال���تعلم الم���دمج 
كأس��لوب یجم��ع ب��ین نم��ط ال��تعلم الس��ائد، 

 .ونمط التعلم االلكتروني
زی���ادة ال���وعى الفن���ى البص���رى، وتنمی���ة  .٣

التكنولوجی���ة لط���الب التربی���ة المھ���ارات 
الفنیة باعتبارھا متطلبات تؤھلھم لس�وق 

 .العمل

  :أھمیة البحث
یس��ھم ف��ي تنمی��ة مھ��ارة ت��ذوق وتحلی��ل  .١

أعم��ال الف��ن الح��دیث والمعاص��ر لط��الب 
 .التربیة الفنیة

یلق��ي البح���ث الض��وء عل���ي اس���تراتیجیة  .٢
 ).التعلم المدمج(فعالة في التعلم، وھو 

  :فرض البحث
فاعلیة استراتیجیة التعلم  یفترض البحث

الم���دمج ف���ي تنمی���ة مھ���ارات ت���ذوق وتحلی���ل 
أعمال الفن الحدیث والمعاصر لط�الب التربی�ة 

 .الفنیة

  :حدود البحث
اقتص��ر البح��ث عل��ي تطبی��ق اس��تراتیجیة 
التعل�یم الم��دمج، فق�د ت��م تطبی�ق التجرب��ة عل��ى 
ط���الب الفرق���ة الرابع���ة بقس���م التربی���ة الفنی���ة 

ة جامع�ة بورس�عید خ�الل بكلیة التربیة النوعی�
 ٢٠١٤الفصل الدراس�ي األول للع�ام الج�امعى 

  .م٢٠١٥/ 

  :منھجیة البحث
یتب����ع البح����ث الم����نھج ش����بة التجریب����ي 

  :للوصول إلى األھداف، وذلك من خالل

 :اإلطار النظرى
  .التعرف علي استراتیجیة التعلم المدمج .١
استعراض ماھیة فن�ون الحداث�ة وم�ا بع�د  .٢

  .الحداثة
 :التطبیقىاإلطار  -
تطبی����ق تجرب����ة اس����تخدام اس����تراتیجیة  .١

التعل�یم الم��دمج ف�ى ت��دریس مق�رر ت��اریخ 
 .الفن الحدیث والمعاصر

إج�����راء االختب�����ار التحص�����یلي وتحدی�����د  .٢
  .النتائج

  :مصطلحات البحث
  ):(effectivenessفاعلیة  -

تحدی���د األث���ر المرغ���وب أو المتوق���ع أن 
یحدث����ھ الم����نھج المقت����رح بغ����رض تحقی����ق 

وض�ع م�ن أجلھ�ا، ویق�اس ھ�ذا األھداف ال�ذى 
األثر من خالل التعرف على الزیادة أو النقص 
ف��ى متوس��ط درج��ات أف��راد العین��ة ف��ى مواق��ف 

منص�����ور، . (فعلی����ة داخ�����ل معم�����ل الدراس�����ة
  ). ٨٩، ص١٩٩١

ویقصد بالفاعلیة ف�ى ھ�ذا البح�ث تحقی�ق 
أكب���ر ق����در ممك����ن م����ن الكف����اءة س����واء ف����ى 

ة التحص��یل، وإدراك المف��اھیم الفنی��ة، والق��در
  .على قراءة وتذوق  وتحلیل األعمال الفنیة

 Blended(اس�تراتیجیة ال�تعلم الم�دمج  -
Learning:(  

ال��تعلم الم��دمج ھ��و ال��تعلم ال��ذى یم��زج أنش��طة 
متنوع��ة معتم��دة عل��ى الح��دث تش��مل الفص��ول 
الدراس���یة وجھ���اً لوج���ھ وال���تعلم االلكترون���ى 

، وال���تعلم ذو )Live E-learning(الح���ي 
عب��د ). (Self E-learning(الخط��و ال��ذاتى 

  ).٢٤-٢٣، ص٢٠٠٥الحمید، 

وتع����رف الباحث�����ة اس�����تراتیجیة ال�����تعلم 
الم����دمج إجرائی����اً بأنھ����ا تنظ����یم للمعلوم����ات 

المتعلق���ة بت���اریخ الف���ن الح���دیث (والمھ���ارات 
والخبرات التربویة التى ی�تم تق�دیمھا ) وتذوقھ

باس���تخدام التقنی���ة اإللكترونی���ة ف���ى الت���دریس 
  .التعلیمي المعتاددون التخلى عن الواقع 

  :ماھیة التعلم المدمج
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ظھ��ر ال��تعلم الم��دمج لیجع��ل ال��تعلم ھ��و 
مح���ور العملی���ة التعلیمی���ة ب���دالً م���ن المعل���م 
والتركی���ز عل���ى اس���تراتیجیات ال���تعلم النش���ط 

، ٢٠١٠اس�������ماعیل، . (وال�������تعلم التع�������اوني
فھ��و یمث��ل إس��تراتیجیة جدی��دة تجم��ع ) ١١ص

س�تفادة بین الطریق�ة التقلیدی�ة ف�ي ال�تعلم، واال
القص��وى م��ن تطبیق��ات تكنولوجی��ا المعلوم��ات 
الحدیث��ة لتص��میم مواق��ف تعلیمی��ة تم��زج ب��ین 
التدریس داخل الصفوف الدراس�یة والت�دریس 

كم���ا أن���ھ یتمی���ز بالعدی���د م���ن . عب���ر االنترن���ت
الفوائ���د تتمث���ل ف���ي اختص���ار الوق���ت والجھ���د 
والتكلف�����ة، إض�����افة إل�����ى إمكانی�����ة تحس�����ین 

دراس�ي ومس�اعدة المستوى الع�ام للتحص�یل ال
الم���درس والطال���ب ف���ي ت���وفیر بیئ���ة تعلیمی���ة 
جذاب��ة ف��ي أي مك��ان وزم��ان ودون حرم��انھم 
م��ن العالق��ات االجتماعی��ة فیم��ا بی��نھم أو م��ع 

  .مدرسیھم
وقد تعددت التعریفات التى توضح ماھیة 
ال���تعلم الم���دمج وذل���ك ب���اختالف الرؤی���ة ل���ھ، 

) ١٠٠-٩٩، ص٢٠٠٩(فیعرف�����ھ اس�����ماعیل 
تحدثات التكنولوجی���ة ف���ى بأن���ھ توظی���ف المس���

ال���دمج ب���ین األھ���داف والمحت���وى ومص���ادر 
وأنشطة التعلم وطرق توصیل المعلوم�ات م�ن 
خ���الل أس���لوبي ال���تعلم وجھ���اً لوج���ھ وال���تعلم 
االلكترون��ى إلح��داث التفاع��ل ب��ین عض��و ھیئ��ة 
الت���دریس بكون���ھ معل���م ومرش���د للط���الب م���ن 
خ��الل المس��تحدثات الت��ى ال یش��ترط أن تك��ون 

كم��ا یعرف��ھ خم��یس . نی��ة مح��ددهأدوات الكترو
بأنھ نظام متكام�ل یھ�دف ) ٢٥٥، ص٢٠٠٣(

إل��ى مس��اعدة الم��تعلم خ��الل ك��ل مرحل��ة م��ن 
مراح�ل تعلم�ھ ویق�وم عل�ى ال�دمج ب�ین التعل�یم 
التقلی������دى والتعل������یم االلكترون������ى بأش������كالھ 

  .المختلفة داخل قاعات الدراسة
بأن�ھ ) ١١، ص٢٠١٠(ویذكر اس�ماعیل 

مس��اعدة الم��تعلم  طریق��ة للتعل��یم تھ��دف إل��ي
على تحقیق مخرجات التعلم المس�تھدفة وذل�ك 
م�ن خ�الل ال�دمج ب�ین أش�كال التعل�یم التقلیدی�ة 
وبین التعلیم االلكترونى بأنماطھ داخ�ل قاع�ات 

 ,Melheim(كم�ا ی�ذكر . الدراس�ة وخارجھ�ا
بأن��ھ التعل��یم ال��ذى یم��زج ب��ین ) 44 ,2006

خص��ائص ك���الً م���ن التعل��یم الص���فى التقلی���دى 

م عب��ر االنترن��ت ف��ى نم��وذج متكام��ل، وال��تعل
. یستفید من أقصى التقنیات المتاحة لك�ل منھ�ا

التكام�ل ) Krause, 2007(كم�ا یطل�ق علی�ھ 
الفعال بین مختلف وسائل نق�ل المعلوم�ات ف�ى 
بیئات التعلیم والتعلیم نم�اذج التعل�یم وأس�الیب 
ال��تعلم كنتیج��ة لتبن��ى الم��دخل المنظ��ومي ف��ى 

لمدمج���ة م���ع أفض���ل اس���تخدام التكنولوجی���ا ا
  .میزات التفاعل وجھاً لوجھ

 ,Bonk & Graham(ویرى كال من 
أن ال����تعلم االلكترون����ى الم����دمج ب����دأ ) 2006

یس�تخدم بش��كل متزای��د ف�ى ال��دوائر األكادیمی��ة 
ودوائ����ر الت����دریب ف����ى الش����ركات ف����ى ع����ام 

م، ویض�������یفا أن مجتم�������ع الت�������دریب ٢٠٠٣
والتط��ویر ع��رف التعل��یم االلكترون��ي الم��دمج 

أنھ واحد من عشرة اتجاھ�ات ناش�ئة ف�ى على 
ص���ناعة تق���دیم المعرف���ة، ویؤك���دا عل���ى أن���ھ 
مصطلح جدید یختل�ف ع�ن مص�طلحات أخ�رى 

، )E-Learning(ك���������التعلیم االلكترون���������ى 
 Distributed(والتعل�������یم الم�������وزع 

Learning( وال���تعلم المفت���وح ،)Open 
Learning( وال��تعلم الم��رن ،)Flexible 
Learning( المختلط����������ة ، و المق����������ررات

)Hybrid Courses.(  
ویس���تخدم مص���طلح ال���تعلم االلكترون���ى 
المدمج بصفة عامة لوصف الحل ال�ذى یجم�ع 
ب��ین ع��دة ط��رق تق��دیم مختلف��ة، مث��ل برن��امج 

، )Collaboration Software(تع��اونى 
 Web Based(ومق���ررات عب���ر الوی���ب 

Courses( ونظ���م دع���م األداء اإللكترونی���ة ،
)EPSS) (Electronic Performance 

Support System( وممارس����ات إدارة ،
 Knowledge management(المعرف�ة 

Practice.(  
 ,.Randy, G(ویع��رف جاریس��ون 

ال�تعلم الم�دمج أن��ھ أس�لوب للمق��ررات ) 2008
التعلیمی��ة یجم��ع بش��كل ذى معن��ى ب��ین أفض��ل 
خص���ائص ال���تعلم االلكترون���ى عب���ر اإلنترن���ت 
وأفض��ل خص��ائص ال��تعلم وجھ��ا لوج��ھ ویب��ین 

ن كالھم��ا تجرب��ة تعل��م جدی��دة أكث��ر فاعلی��ة م��
كم���������ا یتبن���������ى أندرس���������ون . للمتعلم���������ین

)Anderson, 2008 ( العدی��د م��ن المف��اھیم
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المختلف��ة الت��ى توض��ح ماھی��ة ال��تعلم الم��دمج، 
  :نذكر منھا ما یلي

جمع أو خل�ط التكنولوجی�ا المعتم�دة عل�ى  -
 .الویب من أجل إنجاز ھدف تربوى

جم�����ع م�����داخل تربوی�����ة متع�����ددة مث�����ل  -
للحص�ول ) البنائیة، السلوكیة، المعرفی�ة(

على نتائج أفضل مع أو بدون تكنولوجی�ا 
 .التعلیم

جم���ع أى ش���كل م���ن أش���كال تكنولوجی���ا  -
التعل��یم م��ع ت��دریب یق��وده المعل��م وجھ��ا ً 

 .لوجھ
الجم���ع المتكام���ل ب���ین التعل���یم التقلی���دي  -

 .وطرق التعلم المعتمدة على الویب
الجم����������ع ب����������ین الوس����������ائل واألدوات  -

 .خدمة فى بیئة التعلم اإللكترونىالمست
الجم���ع ب���ین ع���دد م���ن الط���رق التربوی���ة  -

بغ���ض النظ���ر ع���ن اس���تخدام تكنولوجی���ا 
 .التعلم

م��زج أو خل��ط أدوار المعل��م التقلیدی��ة ف��ى  -
القاعات الدراس�یة التقلیدی�ة م�ع الفص�ول 
االفتراض���یة والفص���ول اإللكترونی���ة، أى 
تعل��م یجم��ع ب��ین ال��تعلم التقلی��دى وال��تعلم 

 .رونياإللكت
طریقة تعل�م یس�تخدم فیھ�ا أكث�ر م�ن نم�ط  -

 .لتقدیم التعلم
خل��یط أو م��زیج م��ن ط��رق الت��دریب ال��ذى  -

یق���وده المعل���م م���ع ال���تعلم الق���ائم عل���ى 
 .التكنولوجیا

یس��تخدم ال��تعلم الم��دمج لوص��ف الجم���ع  -
ب��ین الت��دریب أو التوجی��ھ عب��ر اإلنترن��ت 
والتعلیم ال�ذاتى م�ع أس�الیب ال�تعلم وجھ�اً 

  .نترنتلوجھ بدون اإل

  :مبررات استخدام التعلم المدمج
لعل التغیرات الحادثة فى الع�الم وتس�ارع 
النم���و المعرف���ى والتكنول���وجي تح���تم وج���ود 
التعلم المدمج حیث یس�یر وف�ق فلس�فة مح�ددة 
ورؤی�ة منظومی��ة، وم��ن التغی�رات الت��ى تعتب��ر 

 ,Clark(مب�ررات الس�تخدام ال�تعلم الم�دمج 
R.C., 2008(، ما یلي: 

الحادث من التعلیم المتمركز على التغییر  .١
 .المعلم إلى التعلیم المتمركز على المتعلم

التغیی��ر الح��ادث ف��ي نظری��ات ال��تعلم م��ن  .٢
السلوكیة إل�ى المعرفی�ة إل�ى البنائی�ة إل�ى 

 .الذكاءات المتعددة
االنتقال من التعلم التقلیدي المعتم�د عل�ى  .٣

الحف��ظ إل��ى ال��تعلم المعتم��د عل��ى البح��ث 
 .لمشكالتواالستقصاء وحل ا

التغی�����ر الح�����ادث م�����ن مص�����ادر ال�����تعلم  .٤
التقلیدی��ة إل��ى مص��ادر ال��تعلم اإللكترون��ي 

 .التفاعلیة بأشكالھا المختلفة
التغی��ر الح��ادث م��ن ثقاف��ة التنافس��یة إل��ى  .٥

ثقاف�������������ة التعاونی�������������ة التش�������������اركیة 
Cooperation / Collaboration . 

 Singh(كما یبین كالً من سینج و ریید 
& Reed, 2009 ( ھن��اك ع��دة أس��باب أن��ھ

الختی���ار المعل���م، الم���درب، والطال���ب لل���تعلم 
  :اإللكتروني المدمج،  ومنھا

 .زیادة الثراء التربوى والتعلیمى .١
 .سھولة الوصول الى المعرفة .٢
 .زیادة التواصل أو التفاعل االجتماعى .٣
 .سھولة التعدیل والتنقیح .٤
 .انخفاض التكلفة .٥
المرونة وزیادة إمكانیة الوصول للفرص  .٦

 .یمیةالتعل
 .التطبیقات التربویة المتطورة .٧

  :تذوق فنون الحداثة وما بعد الحداثة
التغی��رات الت��ي ح��دثت ف��ي الف��ن ف��ي "إن 

عص��رنا خلق��ت للمش��اھد العدی��د م��ن المش��اكل 
وم���ن المؤك���د أن ت���ذوق االب���داع الفن���ي عل���ي 
مستوي راِق یتطلب ش�یئاً م�ن المع�ارف ح�ول 
الوض��ع االجتم��اعي والس��یاقي والفك��ر الس��ائد 

ي العص��ر كظ��روف ص��احبت عملی��ھ اب��داع ف��
العمل الفني، غی�ر أنن�ا حینم�ا نتن�اول منتج�ات 
الفن��ون المعاص��رة غالب��اً م��ا نختبرھ��ا خ��ارج 
نطاق ثقافة العصر رغم أن الحاضر ھ�و ال�ذي 
نس��تطیع اختب��اره ومعاینت��ھ ول��یس الماض��ي، 
وكان من األیسر لنا أن ندرك الرابطة بین ف�ن 

أفرزت��ھ غی��ر أن��ھ زمانن��ا وب��ین الثقاف��ة الت��ي 
یمك��ن أن نس��تعیر معی��اراً لت��ذوق وتق��دیر فنن��ا 

عطی���ة، " (المعاص���ر م���ن العص���ور الماض���یة
  )١٣أ، ص٢٠٠٣
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وف������ى موض������ع آخ������ر ی������ذكر عطی������ة 
، أن العص����ر الح����دیث ش����ھد من����ذ )أ٢٠٠٣(

الحرب العالمیة األولي ثوره ف�ي الف�ن تمی�زت 
ب��التنوع الواس��ع ف��ي األس��لوب بلغ��ت أعم��اق 

ن نص�ادف تنوع�اً مش�ابھاً الثقافةـ من الن�ادر أ
لھ، أو یماثل تعقی�د حركاتھ�ا ف�ي ت�اریخ الف�ن، 
فق���د ب���دت وكأنھ���ا ف���ي ص���راع ع���دائي م���ع 
الحضارة بانقیادھا إلي التجریب في تحرر ت�ام 
ع��ن العالق��ات االجتماعی��ة فأث��ارت ق��دراً م��ن 
ال����ذھول ف�����ي م����ن أرادوا تفس�����یر التعددی�����ة 
األس����لوبیة فیھ����ا، غی����ر أن التس����میة ب����الفن 

االنطباعی���ة، الرمزی���ة، : ق���د ش���ملت الح���دیث
المس���تقبلیة، التعبیری���ة، التكعیبی���ة، وغیرھ���ا 
وتل��ك الم��ذاھب ق��د تش��ابكت بحی��ث ن��تج عنھ��ا 
تركی����ب جدی����د ھ����و م����زیج ب����ین المس����تقبلیة 
والعدمیة، أو ب�ین الث�وري والمح�افظ، أو ب�ین 
الطبیعي والرمزي، مما یثیر دھشة من یشرع 

  .في دراسة ھذه الظاھرة
ة أن أي حرك��ة فنی��ة تظھ��ر ولك��ن الحقیق��

إلي الوجود ال تبزغ بذاتھا، وإنما قطع�اً تظھ�ر 
كجزء مكمل للحركة المستمرة للفن كك�ل، لق�د 
نشأت التأثیریة ف�ي أحض�ان ف�ن رواد س�الفین 

 Edward Manetمث�����ل إدوارد مانی�����ھ 
 Jone، وج�ون كونس�تابل )١٨٨٣ـ ١٨٣٢(

Constable )وجوزی���ف )١٨٣٧ـ��� ١٧٧٦ ،
ـ������ ١٧٧٥( Joseph Turnerتیرن������ر 
 Augene، وأوج����ین دیالك����روا )١٨٥١

Delacroix )؛ فأعم����الھم )١٨٦٣ـ���� ١٧٩٨
تتشابة مع الحركة الجدیدة الشاملة التأثیری�ة، 
وكانت ھذه الحركة الفنیة مثار جدل شدید ف�ي 
مق��اھي الفن��انین ف��ي العاص��مة الفرنس��یة الت��ي 
صارت المقر الرسمي لرواد ھ�ذا الف�ن، ولك�ن 

لف��ن الت��أثیري مقب��والً بم��رور الوق��ت أص��بح ا

عل��ي نط��اق واس��ع بفض��ل الجھ��ود االبداعی��ة 
 Post(التي ق�ام بھ�ا فن�انوا م�ا بع�د التأثیری�ة 

Impressionists( وب���������نفس الطریق���������ة ،
ظھ���رت الحرك���ة التكعیبی���ة رتیب���ة ث���م ظھ���ر 
الفنانون الذین س�اروا بالتكعیبی�ة إل�ي الخط�وة 

مثلما أع�اد التالیة من التطور الواسع النطاق، 
س����یزان وس����ورا وجوج����ان خل����ق التأثیری����ة 
القدیم�����ة م�����ن جدی�����د، وق�����د أطل�����ق عل�����یھم 
االنطب���اعیون الج���دد، أم���ا التكعیبی���ون الج���دد 
أمث��ال ب��راك، وبیكاس��و فق��د حظ��وا ب��اعتراف 
كبیر وبمكانة أكثر تمیزاً، مثل الفن�ان مارس�یل 

، وال��ذي ع��رض )١٩٦٨ـ�� ١٨٨٧(دوش��امب 
فكرة استخدام الحركة كأساس للوح�ة، وھك�ذا 
نالح�ظ أن الم��رأة المرس�ومة ف��ي لوح�ة ام��رأة 

تركی��ز الفن��ان عل��ي ) ١ش��كل ـ (تھ��بط ال��درج 
تل��ك الخط��وط المتزاحم��ة الھابط��ة م��ن أعل��ي 
الزاوی��ة الیمن��ي إل��ي أس��فل ال��درج ف��ي أدن��ي 
الجان���ب األیس���ر م���ن اللوح���ة س���وف ن���درك 
االیحاء المبھم للجس�م المتح�رك، وربم�ا نج�ده 

كنن���ا ال یمض���ي أمامن���ا إل���ي أس���فل ال���درج، ول
نستطیع أن نش�اھد الص�ورة الواض�حة للجس�م 

  .أمامنا
الت�ي )  ٢ش�كل ـ (أما لوحة نساء أفنی�ون

والت����ى تمث����ل  ١٩٠٧رس����مھا بیكاس����و ع����ام 
الم��ذھب الح��دیث ف��ى الف��ن، حی��ث ی��دل عل��ي 
حداثتھا تلك التحریف�ات ذات الزوای�ا والوج�وة 
الت�����ي تش�����بة األقنع�����ة المحدق�����ة بس�����ماتھا 

م��وذج الالتشخیص��ي اإلفریقی��ة، كم��ا تمث��ل الن
كما أنن�ا ). Deformation(الجدید للتحریف 

ال نعث��ر عل��ي م��ا یش��یر إل��ي المنظ��ور، أو إل��ي 
التغییرات الحجومیة نظراً لوجود األجسام ف�ي 
ف����راغ مس����طح، واألش����كال ال تخض����ع لمب����دأ 

  .التناسب
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  ).١٩١٢(مارسیل دوشامب، لوحة امرأة تھبط الدرجللفنان ) ١(شكل 

  

  
  ).١٩٠٧(لوحة فتیات أفنیونللفنان بابلو بیكاسو، ) ٢(شكل 

  
لق��د تن��اول الفن��ان التعبی��ري موض��وعاتھ 
عل���ي أس���اس الجم���ع ب���ین الطبیع���ة األولی���ھ 
المتمثل����ة ف����ي التعبی����ر ع����ن مع����اني الحی����اة 
ب��الرموز وب��ین الوج��دان المش��حون بالعاطف��ة، 
وتمث��ل الص��ور ف��ي أعم��ال التعبی��ریین رم��وزاً 
وعالماٍت سحریة لھا معانیھ�ا الخاص�ة، وی�ود 

مت�ذوق الفنان ھن�ا أن یحص�ل عل�ي مش�اركة ال
ألعمال��ھ بخیال��ھ م���ن خ��الل األحاس��یس الت���ي 

تتض��منھا أعمال��ھ، ویھ��تم الناق��د ف��ي الم��ذھب 
التعبیري بقیمة التعبیر ع�ن المش�اعر بص�ورة 
عفوی�����ة دون مبالغ�����ة ف�����ي عملی�����ات إع�����ادة 

عطی������ة، . (الص������یاغة الش������كلیة والجمالی������ة
  )١٦٠ـ ١٥٨أ، ص٢٠٠٣

وعلى ھذا النحو فقد أصبح العم�ل الفن�ي 
ن والدادائیین والمستقبلیین مثل عند السریالیی

رمز خفي ومبھم ال یتم تفسیره إال باالس�تعانة 
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بینما دع�ا الس�ریالیون . بمنطق ما فوق الواقع
إل�ي إط�الق س�راح الخی�ال والع�ودة إل�ي فط��رة 
اإلنس��ان البدائی��ة، فالرس��الة الت��ي ینقلھ��ا الف��ن 
أعمق من أن تكون مجرد لذة حسیة عابرة أو 

م��ادام العم��ل الفن��ي لغ��ة متع��ة جمالی��ة زائل��ة 
رمزیة ال تخلو من معاٍن ودالالٍت، وھن�ا تج�ئ 
الرمزی���ة الفنی���ة لنص���ل إل���ي معرف���ة المع���اني 
العمیق��ة للحی��اة الباطنی��ة الخفی��ة، أي معرف��ة 

أم���ا ف���ن ) ١٧٩، ص٢٠٠٤محم���د، . (ال���ذات
فق�د ح�ذفت ك�ل ) Minimal Art(المینیم�ال 

العناصر التعبیریة، وتمیز فن م�ا بع�د الحداث�ة 
زوال فك�رة اس�تقاللیة العم�ل الفن�ي، فاكتس�ب ب

 Pop(طابعاً استھالكیاً، كما تمی�ز ف�ن الب�وب 
Art ( بألوان����ھ الالمع����ة وس����طوحھ الملس����اء

واس��تخدام مظ��اھر الحی��اة ووس��ائلھا الدعائی��ة 
  )٣٦أ، ص٢٠٠٣عطیة، . (كمنتجات جمالیة

التحلی���ل الجم���الي لفن���ون الحداث���ة وم���ا بع���د 
  :الحداثة

م�الي لمالحظ�ة الص�فة یھدف التحلیل الج
المش��تركة الت��ي تص��ف العناص��ر أو العالق��ات 
المتك��ررة ف��ي العم��ل الفن��ي وم��دي جاذبیتھ��ا 
وإثارتھ�ا لالھتم��ام، وق��د یوص��ف العم��ل الفن��ي 
بالتفكك أو التماسك، أما الوح�دة فتعن�ي ج�ودة 
التنظ����یم واكتم����ال الھیئ����ة الش����كلیة والتمی����ز 
بمنطق أسلوب وبن�اء داخل�ي، وتھ�دف عملی�ة 

رن��ة أعم��ال الف��ن باس��تخدام ط��رق التحلی��ل مقا
الفن����ي إل����ي اكتش����اف المالم����ح الالش����عوریة 

  .المتسلطة، أو العناصر التركیبیة السائدة
توص������������ل االنطب������������اعیون "وق������������د 

والرومانسیون والوحشیون إلي اختیار أبط�ال 
أعمالھم الفنیة من بین الشخصیات العادی�ة أو 

ل غیر النموذجیة، إذ أن الجمال في رأیھم یمث�
تعبی����راً ع����ن ح����دس یخل����ق ع����والم خیالی����ة 
بمق��دورھا أن تنق��ل الرائ��ي إل��ي روع��ة الع��الم 
الالواقعي، وفي المن�اظر الطبیعی�ھ أص�بح م�ن 
الممك�������ن أن تض�������في الظ�������الل واألض�������واء 
والمنظ���ور جم���االً عل���ي أي ش���یئ مھم���ا ب���دا 
قبیح��اً، وتكتس���ب الص���ور واألض���واء جمالھ���ا 

ك��ذا بفض��ل امتزاجھ��ا باالنفع��االت العمیق��ة، وھ
أب��رز االتج��اه الرومانس��ي ف��ي الف��ن المش��اعر 
والعواطف وجعل الضوء والظل یؤك�دان عل�ي 

الخص�����ائص الدرامی�����ة، ویحقق�����ان األج�����واء 
العاطفی��ھ، وتظھ��ر ھن��ا أھمی��ة الق��وة الخفی��ة 
للطاق��ات التعبیری��ة، وقیم��ة الف��رادة الخیالی��ة، 
كما یؤكد الفنان ف�ي الرومانس�یھ عل�ي المن�اخ 

رات القوی����ة، وم����ع الع����اطفي وعل����ي التعبی����
الرومانسیھ تحولت مف�ردات النق�د م�ن متس�ق 
ومت�����وازن إل�����ي ق�����وي وحی�����وي وغری�����ب 

  )٢٣ب، ص٢٠٠٣عطیة، ". (وأصیل
كم���ا ش���كل االنطب���اعیون ص���ورھم عل���ي 
أساس انعكاسات الضوء التي عبروا بھ�ا ع�ن 
مظاھر الطبیع�ة، وأص�بح الض�وء ھ�و الم�دخل 
للمت����ذوق، وبالح����دس أراد الفن����ان أن ی����ري 

ل غی����ر مج����زأة وأن ی����ذیب البنی����ات األش����كا
الش���كلیة ف���ي م���ؤثرات الض���وء والل���ون، أم���ا 
الفن�ان التعبی��ري فق��د تن��اول موض��وعاتھ عل��ي 
أس��اس الجم��ع ب��ین الطبیع��ة األولی��ة المتمثل��ة 
ف�ي التعبی�ر ع��ن مع�اني الحی��اة ب�الرموز وب��ین 
الوج���دان المش���حون بالعاطف���ة، وق���د یص���ف 
المت���ذوق حرك���ة خطی���ة مرس���ومة بالثق���ل أو 

كآب����ة أو ب����الغموض، وذل����ك بفض����ل عم����ل بال
الخی����ال، وبفض����ل اقتح����ام المش����اھد لحی����اة 

  . الموضوعات یشعر باالستمتاع وبالغبطة
الناق���د ف���ي الم���ذاھب التعبیری���ة "ویھ��تم 

بقیمة التعبی�ر ع�ن المش�اعر بالص�ور العفوی�ة 
الت���ي تظھ���ر متجس���دة ف���ي الف���ن، وم���ن أھ���م 
المعاییر ھنا عدم التكلف والالتصنع والبراع�ة 

لت����ي تعكس����ھا ق����وه التعبی����ر، بینم����ا نق����ب ا
السیریالیون عن المع�اني الرمزی�ة والس�حریة 
من أجل تجدید بری�ق األفك�ار العادی�ة، وأرادت 
الس��یریالیة تحری��ر الخی��ال م��ن قی��ود المنط��ق 
للكش���ف ع���ن العالق���ات غی���ر المألوف���ة ب���ین 
األش��كال والطبیع��ة، وق��د أص��بح العم��ل الفن��ي 

والمس���تقبلیین  عن���د الس���یریالیین وال���دادائیین
مث���ل رم���ز خف���ي وم���بھم ال ی���تم تفس���یره إال 
باالستعانة بمنطق فوق الواق�ع ، وأراد الفن�ان 
التكعیب��ي إع��ادة ترتی��ب عناص��ر الرؤی��ة عل��ي 
مستوي آخر برسم الش�یئ م�ن أج�ل أن یظھ�ر 
فیھ الزوایا غیر المرئیة مع المرئیة ف�ي وق�ت 

لق��د تحول��ت وح���ده العم��ل الفن��ي إل���ي . واح��د
اع التع��ارض وخض��ع الف��ن لمب��دأ التفتی��ت وش��

كم�ا تمی�ز أس�لوب الف��ن . التلص�یق أو التولی�ف
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باالستنساخ والمزج بین أسالیب س�ابقة وب�ین 
  )٢٨ب، ص٢٠٠٣عطیة، . (وسائط مختلفة

 :االطار التطبیقي
 مجتمع الدراسة:  

تكون���ت عین���ة الدراس���ة م���ن ط���الب الفرق���ة 
الرابع���ة بقس���م التربی���ة الفنی���ة بكلی���ة التربی���ة 
النوعیة ـ جامعة بورسعید، وق�د ت�م اختی�ارھم 
بطریق����ة قص����دیة؛ وھ����ى أن تق����وم الباحث����ة 

باختیارھا اختیاراً حراً على أساس أنھا تحق�ق 
عبی������دات . (أغ������راض الدراس������ة وأھ������دافھا

ن���ة وق���د بل���غ حج���م العی) ١٠٦وآخ���رون، ص
طالباً وطالبة، تم توزیعھم عشوائیاً إلى ) ٥١(

مجم����وعتین متك����افئتین، إح����داھما تجریبی����ة 
، واألخ�رى ض�ابطة ویبل�غ )٢٦(ویبلغ عددھا 

  ).٢٥(عددھم 

  .توزیع أفراد عینة الدراسة حسب المجموعة) ١(جدول 

  العدد  المجموعة

  ٢٦  التجریبیة

  ٢٥  الضابطة

 أدوات الدراسة:  
تكون����ت أدوات الدراس����ة م����ن االختب����ار 

  :التحصیلي وذلك حسب اآلتي

  :المادة التعلیمیة: أوالً 
  :تم إعداد الماده التعلیمیة كما یلي

  .مرحلة إعداد  وتحلیل المادة التعلیمیة .١
مرحل��ة التحلی��ل الش��امل وتش��مل عملی��ة  .٢

ودراس�����تھا وتحلیلھ�����ا جم�����ع البیان�����ات 
وترجمتھ���ا إل���ى نش���اطات لإلجاب���ة ع���ن 
المعلوم���ات وتحدی���د األس���الیب األدائی���ة 

  .والمھاریة

  :مرحلة التصمیم: ثانیا
وتش����مل وض����ع المخطط����ات وتحض����یر 
الم���واد التعلیمی���ة والتدریس���یة عن���د انتاجھ���ا 
لعملی����ات التق����ویم كتقری����ر م����دى فاعلیتھ����ا 

بین ومناس��بتھا الحتیاج��ات المتعلم��ین والمت��در
وذل����ك لك����ى ی����تمكن الم����تعلم م����ن اس����تخدام 

  .البرنامج التعلیمي وفھمھ بسھولة

  :مرحلة التنفیذ: ثالثا
وھ���ى التنفی����ذ الفعل����ى للبرن����امج وب����دء 
الت���دریس الص���فى باس���تخدام الم���واد المع���دة 
مس����بقاً، وض����مان س����یر النش����اطات بج����ودة 

وتزودن��ا ھ��ذه المرحل��ة بأفك��ار ع��ن . وتنظ��یم
ونات���ھ ومحت���واه م���دى مالئم���ة البرن���امج ومك

التعلیمى ف�ى ظ�روف حقیقی�ة، ث�م تق�دیمھا ف�ى 
  .مرحلة التطویر

ت����م  الب����دء ف����ي اس����تراتیجیھ الت����دریس 
  :باستخدام التعلیم المدمج كالتالي

ت�����اریخ الف�����ن الح�����دیث : اس�����م المق�����رر ▪
  والمعاصر

: ع��دد المحاض��رات لتنفی��ذ اإلس��تراتیجیة ▪
  . خمس محاضرات

وتتض��������من اس��������تراتیجیة الت��������دریس 
ظری����ة للجوان����ب العلمی����ة م����ن محاض����رات ن

المقرر، باإلضافة إلي مناقش�ات تمھیدی�ة ع�ن 
ت���اریخ الف���ن عام���ة اعتم���اداً عل���ي الخب���رات 
السابقة، یتبعھا تناول تاریخي للفنون الحدیثة 
في القرن العشرین، وفنون ما بعد الحداثة في 
الق��رن الواح��د والعش��رین، یتخل��ل ذل��ك توجی��ھ 

ی��ة للمت��احف الط��الب ألب��رز المواق��ع االلكترون
العالمیة، ومواق�ع الفن�ون المتخصص�ة بفن�ون 
الحداث��ة وم��ا بع��د الحداث��ة، تتخللھ��ا ع��روض 
تقدیمیة عن أب�رز نت�اج م�دارس الف�ن الح�دیث 
وممارس��ات فن��ون م��ا بع��د الحداث��ة، باإلض��افة 
لفی��دیوھات تعلیمی��ة، ومش��اركة الط��الب م��ن 
خالل عرض نتاج بحثھم إلكترونی�اً للتأك�د م�ن 

واق���ع البح���ث المش���ار إلیھ���ا، تف���اعلھم م���ع م
  .وزیارات میدانیة للمتاحف والمعارض

وق����د ت����م تقس����یم مراح����ل اس����تراتیجیة 
  :التدریس علي النحو التالي

 المحاضرة األولي:  
ت���م ع���رض بع���ض أعم���ال فن���ون عص���ر 
النھض������ة كأس������لوب تمھی������دي واس������ترجاع 
للمعلوم�ات الس��ابقة، ث��م ب�دأت جلس��ة حواری��ة 
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ف�ي الف�ن،  ومناقشات حول المذھب الكالسیكي
ت��ال ذل��ك ع��رض أعم��ال المدرس��ة الكالس��یكیة 
من خالل عرض تقدیمي یتض�من أعم�ال ج�اك 
ل���ویس دافی���د، وج���ان انط���وان ج���رو، وبح���ث 

أن���درو (مباش���ر ع���ن أب���رز رواد الرومانس���یة 
، وتفس��یر لتط��ور أس��لوب )دومیی��ھ، وكوربی��ھ

التعبی�����ر م�����ن المدرس�����ة الكالس�����یكیة حت�����ى 
  .الرومانسیة

 المحاضرة الثانیة:  
ض���من اتص���ال مباش���ر باإلنترن���ت ف���ي تت

معمل الحاسب لمواقع المتاحف العالمیة، مث�ل 
الل���وفر ومتح����ف المیتروبولیت���ان بنیوی����ورك 
والمركز ال�وطني للفن�ون والثقاف�ات بومبی�دو، 
ال��ذي یع��رض أش��ھر أعم��ال بیكاس��و وم��اتیس 
وكاندنس���كي وب���ول كل���ي، ومتح���ف الفاتیك���ان 
 ومتحف الفن الحدیث بنیویورك بھ�دف اط�الع
المتعلم���ین عل���ي المت���احف العالمی���ة وزی���ادة 
وع�یھم البص�ري وتق��بلھم للتح�ول ف�ي التعبی��ر 

  .من الكالسیكیة إلي ما بعد الحداثة
 المحاضرة الثالثة:  

تتض���من دراس���ة ألھ���م الس���مات الفنی���ة 
كلود مونیھ، (للمدرستین االنطباعیة وروادھا 

، وم�ا بع�د االنطباعی�ة وروادھ�ا )وادجار دیج�ا
م��ن خ��الل ع��روض ). س��یزان، وف��ان ج��وخ(

تقدیمی���ة، ث����م ت���م توزی����ع اس���تمارة لت����دریب 
المتعلم��ین عل��ي مھ��ارة تحلی��ل األعم��ال الفنی��ة 

الض�عف، ومناقشتھا وتبادل اآلراء حول نق�اط 
وت���م ت���دریب المتعلم���ین عل���ي كیفی���ة تفس���یر 
وتحلی���ل العم���ل الفن���ي، بدای���ة م���ن الوص���ف، 
وم���روراً بالتحلی���ل، ث���م التفس���یر، إل���ي الحك���م 

  . وإعطاء أحكام جمالیة
 المحاضرة الرابعة:  

تحلی����ل الق����یم الجمالی����ة للنت����اج الفن����ي 
ادوارد (للمدرس������تین التعبیری�������ة وروادھ�������ا 

الیة ، والس������یری)م�����ونش، وم�����ارك ش�����اجال
تتخللھ��ا ع��روض ). س��لفادور دال��ي(ورائ��دھا 

تقدیمی����ة ومناقش����ات حواری����ة ب����ین الط����الب 
والمحاضر، وعروض من نت�اج بح�ث الط�الب 
عب��ر مواق��ع اإلنترن��ت المتخصص��ة، وم��ا ت��م 
اس���تیعابھ م���ن خ���الل التواص���ل عب���ر البری���د 

اإللكتروني، وممارسات تجریبیة لنقد وتحلی�ل 
  .الدراسةاألعمال الفنیة كتدریب خارج وقت 

 المحاضرة الخامسة:  
ت���م ع���رض مخت���ارات م���ن فن���ون مابع���د 

ف���ن الجس���د، التجھی���ز ف���ي الف���راغ، (الحداث���ة 
، تخللھ�����ا )الخ�����داع البص�����ري، ف�����ن األرض

مناقشات حواریة تبادلیة، وعقد مقارنات ب�ین 
م��ا ت��م دراس��تھ م��ن مف��اھیم وعالق��ات معرفی��ة 

  .وبصریة
وقد تم االنتھاء من التدریس ومن ث�م ت�م 

) التجریبی�ة والض��ابطة(المجم�وعتین  اخض�اع
لالختب��ار التحص��یلي، ث��م ت��م اس��تخدام بع��ض 

  :األسالیب اإلحصائیة للبیانات كالتالي
 االختبار التحصیلي:  

تم التحقق من صدق االختب�ار المس�تخدم 
فى الدراسة من خ�الل عرض�ھ عل�ى لجن�ة م�ن 
المحكمین من أعضاء ھیئة التدریس ف�ى ع�دة 

الفنی��ة وتكنولوجی��ا تخصص��ات، منھ��ا التربی��ة 
التعل���یم والمن���اھج وط���رق الت���دریس، وذل���ك 
إلبداء الرأى ف�ى م�دى ص�دق فق�رات االختب�ار 
ومدى صالحیتھ وم�دى وض�وح فقرات�ھ ودق�ة 

، وت��م % ٨١وت��م اعتم��اد . الص��یاغة اللغوی��ة
تع���دیل بع���ض فق���رات االختب���ار لیص���بح ف���ى 

  .فقرة ٦٩صورتھ النھائیة مكوناً من 
 ثبات االختبار:  

الباحث����ة ب����التحقق م����ن ثب����ات قام����ت 
االختب����ار م����ن خ����الل تطبیق����ھ عل����ى عین����ة 
اس��تطالعیة م��ن خ��ارج عین��ة الدراس��ة م��رتین 
بفاصل زمنى اس�بوعان وذل�ك لحس�اب الثب�ات 

، وھذه النسبة % ٨١حیث بلغ معامل الثبات 
  .تعتبر مقبولة لغایات الدراسة

  
  

 عرض النتائج ومناقشتھا:  
بل��ي قام��ت الباحث��ة ب��إجراء االختب��ار الق

ألفراد عینة الدراسة وت�م حس�اب المتوس�طات 
الحس���ابیة واالنحراف���ات المعیاری���ة ل���درجات 
أفراد العینة على االختب�ار م�ن خ�الل اس�تخدام 

، والج�دول الت�الى یوض�ح )T. Test(اختب�ار 
  :ذلك
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) T(أن قیم�����ة ) ٢(ویظھ�����ر م�����ن الج�����دول 
ل��درجات أف��راد العین��ة الدراس��ة ف��ى االختب��ار 

،  ١٧ر المجموع���ة بلغ���ت القبل���ي تبع���اً لمتغی���
وھ��ى قیم��ة غی��ر دال��ة إحص��ائیاً عن��د مس��توى 

، وھ��ذا ی��دل عل��ى ع��دم ) a≤  ٠.٠٥(الدالل��ة 

وج����ود ف����روق ب����ین أف����راد عین����ة الدراس����ة 
وبالت���الي تك���افؤ المجم���وعتین والت���وازن ف���ى 

  .قدرات الطالب واستعدادھم للتعلم

  

  على درجة الطالب)T. Test(اختبار نتائج تطبیق ) ٢(جدول 
  .فى االختبار القبلي تبعاً لمتغیر المجموعة

  العدد  المجموعة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیارى

  قیمة
  ت

درجات 
  الحریة

  الداللة

    ١٧.٤٤  ٥٩.٨  ٢٦  التجریبیة
٤٩  

غیر دالة 
  ٠.١٧  ١٦.٥٢  ٥٩.٢  ٢٥  الضابطة  احصائیاً 

  
وم��ن ث��م قام��ت الباحث��ة ب��إجراء القی��اس 
البع��دي وج��اءت نتیج��ة التطبی��ق كم��ا یوض��حھ 

  :الجدول التالي
  على فقرات االختبار) T. Test(نتائج تطبیق اختبار ) ٣(جدول 

 ).ـ التعلم المعتادالتعلم المدمج (التحصیلي تبعاً لمتغیر المجموعة 

  العدد  المجموعة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیارى

  قیمة
  ت

  الداللة
  االحصائیة

  ٢.٨٩  ١٤.٣٢  ٦٨.٣٨  ٢٦  التجریبیة
٠.٠٥  

    ١٥.٨٦  ٥٩.٥٩  ٢٥  الضابطة

  
ومن ذلك یتضح وج�ود فروق�اً ذات دالل�ة 
احصائیة بین مجموعتین التدریس حیث بلغت 

لصالح المجموعة التجریبیة  ٢.٨٩) ت(قیمة 
، وتعك����س ھ����ذه )مجموع����ة ال����تعلم الم����دمج(

النتیجة مدى فاعلی�ة ال�تعلم الم�دمج ف�ى تنمی�ھ 
مھارة الطالب تجاه تذوق وتحلیل أعمال الف�ن 

فعت��یھم نح��و الحدیث��ھ والمعاص��رة وتط��ویر دا
المحتوى الدراسي، باإلض�افة لل�دور االیج�ابي 
ال��ذى یمك��ن أن یؤھ���ل الطال��ب الج��امعى إل���ى 
مج���اراة التغی���رات التكنولوجی���ة ف���ى مج���االت 
تخصص���اتھم وإل���ى النظ���رة المس���تقبلیة ف���ى 
أس���الیب الت���دریس وإل���ي المی���ل ف���ى التنوی���ع 
والتغیر فى أسالیب العرض المقدمة باإلض�افة 

مجموع�ة التجریبی�ة لمھ�ارات المتالك أف�راد ال
التقنی���ة التكنولوجی���ة للتعام���ل م���ع الع���روض 
التقدیمی������ة، وش������بكات اإلنترن������ت وإع������داد 
الموض���وعات بطریق���ة إلكترونی���ة والوص���ول 

ألحدث المواقع التعلیمیة على ش�بكة اإلنترن�ت 
  .األمر الذى أحدث أثراً إیجابیاً تجاه التعلم

  :نتائج الدراسة
التجریبی��ة وج��ود تش��یر نت��ائج الدراس��ة  .١

فرق دالل�ة احص�ائي ف�ى متوس�ط درج�ات 
ط��الب المجم��وعتین لحس��اب المجموع��ة 
التجریبی���ة الت���ى درس���ت اعتم���اداً عل���ي 

 .استراتیجیة التعلم المدمج
أس����لوب ال����تعلم الم����دمج ھ����و أس����لوب  .٢

مستحدث وفعال ف�ى ت�دریس ت�اریخ الف�ن 
الحدیث والمعاصر كونھ یجمع بین التعلم 

لتعلم السائد، األمر االلكترونى وممیزات ا
الذى مكن من توظیف الوس�ائط المتع�ددة 
والمواقع االلكترونیة، وأس�ھم ف�ي تنمی�ة 
مھ����ارات ت����ذوق وتحلی����ل أعم����ال الف����ن 

 .الحدیث والمعاصر
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  :التوصیات
تفعی���ل ال���تعلم الم���دمج داخ���ل مؤسس���ات  .١

التعلیم الجامعي بش�كل ج�اد لتحقی�ق أكب�ر 
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Research Summary 
 

This study aims to activate blended learning strategy to Development 
skills of tasting and analyzing works of modern and contemporary arts 
for art education students    

The research question: 
what is the effectiveness of using blended learningStrategy to 

Development skills of  artistic taste and analyzing works of modern and 
contemporary arts for art education students? 

Key words: Effectiveness, using blended learning, History of modern 
and contemporary art.
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  :مالحق البحث
  

  )١(ملحق رقم 
  

  / .........السید األستاذ الدكتور 
  

  تحیھ طیبھ وبعد ، 
  

  :بشأن اسھاماتكم البارزة في مجال التربیة الفنیة، تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان 
استراتیجیة التعلم المدمج في تنمیة مھارات تذوق وتحلیل أعمال الفن الحدیث والمعاصر فاعلیة "

  "لطالب التربیة الفنیة
وھي بصدد تحكیم اختبار تحصیلي حول مھارات تذوق وتحلیل اعمال الفن الحدیث باستخدام 

  .استراتیجیھ التعلم المدمج، وھؤالء الذین درسوا باستخدام الطریقھ المعتاده
  :اء كتابھ التعلیقات حول اآلتيبرج

  .مدي إلمام األسئلة بجوانب المقرر -
  .صیاغة األسئلة بطریقھ صحیحة -

  
  
  

  )٢(ملحق رقم 
  

  االختبار التحصیلي لمقرر تاریخ الفن الحدیث والمعاصر
  

  : .......الفرقة : .......                          االسم 
  

  :تعلیمات االختبار
  بوضوح في المكان المخصصتأكد من كتابة اسمك 

  زمن االختبار ساعة واحدة
  اقراء األسئلة جیداً قبل االجابة

  ال یسمح بخروج الطالب من القاعھ إال بعد مضي نصف الوقت
  
  

  الرابع  الثالث  الثاني  األول  السؤال

          الدرجھ باألرقام
          المجموع الكلي 

  
  ....................................المجموع الكلي بالحروف 
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  :من خالل دراستك للمدارس الفنیة الحدیثة أجب عن األسئلة اآلتیة
  
 السؤال األول:  

  :ضع دائرة حول رقم االجابة الصحیحة
  یعتبر دومییھ من أشھر مؤسسي المدرسة .١

  االنطباعیة. الرومانسیة          ج. التكعیبیة          ب. أ    
  المدرسة السیریالیة یعد مؤسس .٢
  مارك شاجال.ادجار دیجا         ج. سلفادور دالي       ب. أ   
تعتمد في مبادئھا علي التمثیل الواقعي لألجسام البشریة مع التأكید علي الحركات المسرحیة في  .٣

  األداء
  المدرسة الكالسیكیة.المدرسھ الرومانسیة  ج.المدرسة االنطباعیة ب.أ

نون ما بعد الحداثة االھتمام بمشاركة الجمھور وربط الفن بالمجتمع یعتمد یعد أحد اتجاھات ف .٤
  كلیاً علي الخامة ، المكان ،المشاھد

  التجھیز في الفراغ. فن الجسد      ج. الخداع البصري        ب. أ 
أحد أنماط التعبیر الرمزي، یرجع بدایتھ للعصور المصریة القدیمة، حیث وجدت نماذج للرسم  .٥

  علي الوجوه بالوشم
  فن التجھیز في الفراغ. فن الجسد       ج. فن األرض      ب. أ  
  
 السؤال الثاني:  

  :أكمل العبارات الناقصة
  .التي تعبر عن حدث صادم للنفس...... فاجئ إدوارد مونش الجمھور حینما عرض لوحة  .١
  .الحرب األھلیة في أسبانیاللفنان بابلو بیكاسو من أكثر األعمال المعبره عن ....... تعبر لوحھ  .٢
  .من أشھر فناني التجھیز في الفراغ....... تعد  .٣
  .مشاھد رائعة لراقصات البالیة أثناء وقت الراحة....... تتناول معظم أعمال الفنان  .٤
  ....... .تعد لوحة زھور الخشخاش من أروع أعمال الفنان .٥
  
 السؤال الثالث: 

بعملیات الوصف والتحلیل والقراءة والنقد، وأثناء ) ١(لقد تناولت مسبقاً ھذه اللوحة رقم 
تناولك لھذا العمل تعرفت على ھذا الفنان وجنسیتھ واألسلوب الفني الذي ینتھجھ والتقنیات التي 

  :یستعملھا وغیرھا، فأجب عن األسئلة التالیة
  

  
 )١(لوحة رقم 
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 من صاحب ھذا العمل الفني؟ .١

....................................................................  
 ما ھى جنسیة ھذا الفنان؟ .٢

....................................................................  
 ما اسم ھذا العمل الفني؟ .٣

....................................................................  
 تى تم إنتاج ھذا العمل الفني ؟م .٤

.................................................................... 
 أین تم إنتاج ھذا العمل الفني ؟ .٥

....................................................................  
 ما ھى أبعاد ھذا العمل الفني ؟ .٦

....................................................................  
 ماذا یمكنك أن ترى في ھذا العمل الفني الذي أمامك ؟ وماذا جسد من مظاھر في مجملھ ؟ .٧

....................................................................  
  ما ھي األشیاء األخرى التي یمكن أن تراھا في باقي أرجاء اللوحة ؟ .٨

....................................................................  
 ما ھي العناصر األساسیة الموجودة فى ھذا العمل الفني؟ .٩

....................................................................  
 ما ھى المواد المستخدمة في تنفیذ ھذا العمل الفني؟ .١٠

....................................................................  
 ما ھي التقنیة المتبعة في تنفیذ ھذا العمل الفني؟ .١١

....................................................................  
 إلى نوع ینتمي ھذا النوع من األعمال الفنیة ؟ .١٢

.................................................................... 
 ما األشكال األساسیة التي تتضمنھا ھذه اللوحة ؟ وما نوعھا؟ .١٣

.................................................................... 
 ما األلوان الرئیسة التي اعتمد علیھا ھذا الفنان في عملھ ؟ .١٤

.................................................................... 
 ما ھي أنواع الخطوط التي یحتویھا ھذا العمل ؟ .١٥

....................................................................  
 ماذا یرید الفنان أن یخبرنا من خالل عملھ؟ .١٦

....................................................................  
 ماذا یعني ھذا العمل في رأیك؟ .١٧

....................................................................  
 ما الرسالة التي یرید الفنان إیصالھا إلینا من عملھ؟ .١٨

.................................................................... 
 الفنان إلى تحقیقھا؟ ما ھي األفكار الرئیسیة التي یسعى .١٩

....................................................................  
 ما المؤثرات التي ترى أنھا أثرت على استجابتك؟ .٢٠

....................................................................  
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 ما رأیك في مضمون العمل الفني؟ .٢١
....................................................................  

  
إلى ماذا یرمز الثور الذي تمیز بالثبات واالستقرار وھو الشكل الوحید الذي یقف على  .٢٢

 ساقیھ؟
....................................................................  

  
 ثل امرأة ثكلي تصرخ وھي تحمل طفالً میتاً بین ذراعیھ ؟إلى ماذا یرمز العنصر الذي یم .٢٣

.................................................................... 

  
 إلى ماذا رمز الفنان إلى الحصان الموجود في منتصف اللوحة؟ .٢٤

.................................................................... 

  
 اذا یرمز المصباح الصغیر الذي تم دفعھ لألمام بقوة وعنف؟إلى م .٢٥

.................................................................... 

  
 إلى ماذا ترمز قبضة ید المحارب المحتضر المضمومة على حطام نصل السیف ؟ .٢٦

.................................................................... 
 ما ھو الحدث التاریخي الذي أدى بالفنان إلى عمل ھذه اللوحة الضخمة ؟ .٢٧
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.................................................................... 
 إلى أي أسلوب فني ینتمي أسلوب ھذا الفنان ؟ .٢٨

....................................................................  
 ھو رأیك في ھذا العمل الفني؟ما  .٢٩

.................................................................... 
 ما مدى جودة ھذا العمل الفني؟ .٣٠

.................................................................... 
 ما مكانة العمل وجودتھ عن باقي األعمال األخرى ؟ .٣١

.................................................................... 
 ما مكانة العمل في رأیك في الحركة التشكیلیة ؟ .٣٢

.................................................................... 
 ھل برأیك أن ھذا العمل یعد ناجحاً ؟ .٣٣

.................................................................... 
 ما مدى إجادة الفنان لألدوات والتقنیات المنفذة ؟ .٣٤

.................................................................... 
 ما الذي یعجبك في العمل ؟ وما الذي ال یعجبك فیھ ؟ .٣٥

.................................................................... 
 حب ھذا العمل ؟ وھل تتجاوب معھ ؟ھل ت .٣٦

....................................................................  
  
 السؤال  الرابع:  

  ألحد األعمال الفنیة، فأجب عن األسئلة التالیة ؟) ٢(أمامك لوحة رقم 
  

  
 )٢(لوحة رقم 
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  أختر اإلجابة الصحیحة من بین العبارات التالیة:  

  ما اسم صاحب ھذه اللوحة ؟  ١
  كلود مانیھ    بابلو بیكاسو    سلفادور دالي  
  ما جنسیة ھذا الفنان ؟  ٢
  أسباني    فرنسي    إیطالي  
  ما اسم ھذه اللوحة؟  ٣
  الوقت الثمین    إصرار الذاكرة    الشاطئ المھجور  
  ما نوع ھذا العمل الفني؟  ٤
  تصویر    خزف    نحت  

  المستخدمة في تنفیذ العمل الفني؟ما المواد   ٥

  ألوان التمبرا    ألوان الفریسكو    األلوان الزیتیة  

  ما ھي أبرز العناصر التي یمكنك أن تراھا في العمل الفني؟  ٦
  الساعات    األشخاص    الطیور  
  ما ھي أبرز األشیاء األخرى التي یمكنك رویتھا ؟  ٧
جزء من جدار، جزء   

م�����ن ف�����رع ش�����جرة 
ص��������غیرة، س��������ماء 
صافیة، بح�ر ، ج�زء 

، ش����اطئ م����ن جب����ال
  بحر

طاولة، شجرة ضخمة،   
، نھ�ر، سماء بھا غیوم
  رمال الصحراء

جزء من مبنى ،   
نبتة ، تالل ، 

مستنقع میاه ، 
  رصیف بحري

  بماذا یتسم ھذا العمل في مجملھ ؟  ٨
  التقلید والمحاكاة    التطویر للتقنیات    الخیال الفني  
  العمل الفني من أین استمدھا ھذا الفنان ؟فكرة   ٩

عالم األحالم و   
الالشعور والالوعي 

  والعقل الباطن

الطبیة والبیئة المحلیة   
  المحیطة بالفنان

من القصص األدبي   
  واألسطوري القدیم

  السمات الخیالیة في ھذا العمل تتسم بأنھا  ١٠

تتفق مع الواقع   
  الحیاتي

تتجاوز الحقیقیة   
  العادیة في الواقع

الفقرتین السابقتین   
  معاً 

  أسلوب الفني للفنان في ھذا العمل یتسم  ١١
  بالغموض والتعقید    المحاكاة للطبیعة    بالوضوح  

  تشكیل العناصر التي یحتویھا العمل تبدو  ١٢
غریبة وخیالیة   

  التركیب
واقعی��ة للحی��اة الیومی��ة   

  المألوفة
انطباعیة من ذات   

  الفنان

  أبرز األلوان التي تحتویھا اللوحة  ١٣
درجات من األزرق   

القاتم والفاتح ، 
ودرجات من اللون 

درجات من البنفسجي   
القاتم والفاتح ، 

ودرجات من اللون 

درجات من األزرق   
القاتم والفاتح ، 

ودرجات من اللون 
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البني الفاتح والقاتم  
، واللون األصفر ، 
درجات من األلوان 

  الرمادیة

األخضر الفاتح والقاتم  
، واللون واألحمر 

باإلضافة إلى درجات 
  من األلوان الرمادیة

األسود الفاتح 
والقاتم  ، واللون 

  األبیض  فقط

  تقنیة األلوان التي استخدمھا الفنان  ١٤

مختلف���ة ومخلوط���ة     أحادیة اللون    صافیة غیر مخلوطة  
  ومتدرجة

  اللوحة یبدو بلونلون السماء في ھذه   ١٥
درجات من اللون     األزرق فقط  

األزرق والذھبي 
  والبیض

  البنفسجي واألصفر  

  لون فرع من غصن لشجرة  ١٦
درجات من البني   

  والرمادي
درج��ات م��ن البرتق��الي   

  والرمادي
درج�����������ات م�����������ن   

  الرمادي فقط

  یوجد فوق  الساعة المنصھرة على الجدار حشرة ھي  ١٧

  ذبابة    بعوضة    نملة  
  یوجد فوق الساعة البرتقالیة مجموعة من حشرات  ١٨

  البعوض    النمل    النحل  
  كم ساعة توجد في اللوحة ؟  ١٩

  ثالث ساعات    ساعتین    أربع ساعات  
  ینتمي أسلوب الفنان في ھذا العمل إلى األسلوب  ١٢
  التجریدي    المستقبلي    السریالي  
ینتھج��ھ الفن��ان ف��ي ھ��ذا العم��ل مت��أثر بع��دة اتجاھ��ات فكری��ة م��ن األس��لوب ال��ذي    ١٣

  أھمھا
أفك��ار الش��اعرأندریھ   

  بریتون فقط
أفك���ار الش���اعر أندری���ھ   

بریت����������ون والع����������الم 
النمس�����اوي س�����جموند 

  فروید

أفك��������ار الش��������اعر   
أندری�������ھ بریت�������ون 
والع��������الم ألب��������رت 

  انشتاین
  األشكال المسیطرة في اللوحة ھي أشكال  ١٤
  لیس مماذكر    ھندسیة    ثنائیة  
  األلوان التي تحتویھا ھذه اللوحة ھي ألوان  ١٥
  لیس مما ذكر    أحادیة    متضادة  

  الخطوط التي یحوھا العمل الفني؟   ١٦
خطوط مستقیمة   

  فقط
أنواع مختلفة من     منحنیة فقط  

  الخطوط

  المعاني التي یتضمنھا العمل الفني ھي معاني   ١٧
  واقعیة    رمزیة    قصصیة  
  في سیاق ھذا العمل یظھر تأثیر السیاق   ١٨
  االجتماعي    االقتصادي  الفكري للنظریات   
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  ٢٠١٥الثالث عدد خاص بالبحوث المحكمة في المؤتمر العلمي .. سلسلة دراسات وبحوث ُمحٌكَمة  

  النفسیة
  اللون الترابي المحرق في أرضیة اللوحة شكل ثقال بصریاً في  ١٩
الجانب األیمن     األعلى    األسفل  

  للوحة
  ملمس سطح الساعات التي رسمھم الفنان یعد سطحاً   ٢٠
متدرج ین     خشن    ناعم  

  الخشونة والنعومة

  ملمس سطح الجزء البین من الجبال یعد سطحاً   ٢١

  مصقول    خشن    ناعم  
  یعد عنصراً بارزاً  من عناصر التكوین في  ھذه اللوحة   ٢٢

  الوحدة    االتجاه    الفراغ  
٢٣  

  ما مكانة العمل في رأیك في الحركة التشكیلیة؟

القرن الحادي     القرن العشرون    عشرالقرن الخامس   
  والعشرون

  ھل برأیك أن ھذا العمل یعد ناجحاً؟  ٢٤
  ال أدري    غیر ناجح    ناجح  

  أطیب التمنیات بالتوفیق.. انتھت األسئلة 
 
 


	8. ما هي الأشياء الأخرى التي يمكن أن تراها في باقي أرجاء اللوحة ؟

