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. عن بعد  المعادن،  األزمات،  االبتکاری،  : الكلمات المفتاحية 

 

 2020نوفمبر  18تاریخ تسلیم البحث الكامل للمجلة:  -

 2021فبرایر  23 تاریخ تسلیم النسخة المنقحة: -

 2021مارس  15 تاریخ موافقة ھیئة التحریر على النشر: -

 

في تغيرًا واسعًا على كافة األصعدة الدولية ومن أهمها   ) 19كوفيد  (تسببت جائحة  
الصعيد التربوي مما فرض تحديات جديدة على المعلم والمتعلم إلدارة هذه األزمة ، مثل تطوير  

  كيفية قدراته التكنولوجية واستخدام تقنيات التعليم عن بعد وهنا تتحدد مشكلة البحث في  
  ؟   وء إدارة األزمات في تدريس أشغال المعادن عن بعدتنمية مهارات التفكير االبتكاري في ض

إلى    البحث  أشغال    - ويهدف  مادة  الفنية في  التربية  لطالب  العليا  التفكير  تنمية مهارات 
تدريس أشغال المعادن عن بعد واالستفادة من وسائل    -التعريف بآليات إدارة األزمة     - المعادن  

االبتكاري  فرضية إنه يمكن تنمية مهارات التفكير  وذلك من خالل وضع    . التواصل االجتماعي  
لطالب كلية التربية الفنية في ماده أشغال المعادن  باستخدام استراتيجيات التعليم عن بعد  

 . 19في ظل إدارة أزمة كوفيد 

 

   ة بحثي   ة مقال 
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 مقدمة 
شهدت اإلنسانية تحوال جذريًا  واسعًا على الصعيد  

و والتربوي الصحي  والفني  واالقتصادي  السياسي 
كورونا   جائحة  منظمة    )19كوفيد  (بسبب  وأوضحت 

انتشار  لمنع  نموذجية  توصيات  العالمية  الصحة 
تجنب مخالطة أي شخص تظهر عليه "العدوى منها  

، ثم فرض الحظر الشامل،  " التنفسية  األمراضأعراض  
والتربوي في على المعلم    مما أوجد تحديات جديدة  

الحقبة  ه والبد له من    كثر تعقيداً وأصبح دوره أذه 
فأبرزت رؤية واضحة وخطوات محددة إلدارة األزمة  ،

تدريس 19أزمة كوفيد   استكمال  وجود صعوبة في 
الكلية،  ورش  في  عملي  بشكل  المعادن  أشغال 

لمادة   الرابعة  الفرقة  مقرر  خاص  جماليات    (وبوجه 
المعدنية    المقرر ، وتحقيق هدف  )صياغة األسطح 

استحداث مشغولة معدنية باستخدام جماليات  (وهو  
المعدنية األسطح  يخاطب   )صياغة  هدف  وهو 

إيجاد   الذي يتطلب  ، األمر  مستوى اإلبداع واالبتكار 
حلول بديلة فعالة إلدارة تلك األزمة وتحقيق نواتج 

مما ألقى على القائم بتدريس التعلم المستهدفة ،  
ليل األهداف التعليمية المادة مسؤولية أكبر في تح

والمتابعة   والتقويم  تدريس  وسائل  تطوير  للمقررو 
 . الهدف العام للمقرر  عن بعدومن ثم تحقيق  

 مشكلة البحث   
في التساؤل  مشكلة البحث  تتلخص  من خالل ما سبق  

  -  : التالي  
في  االبتكاري  التفكير  مهارات  تنمية  يمكن   كيف 

شغال المعادن عن  أضوء إدارة األزمات في تدريس  
 بعد ؟  

 أهداف البحث  
العليا  -1 التفكير  مهارات  التربية   تنمية  لطالب 

 . المعادن    أشغالالفنية في مادة  
األزمات   -2 إدارة  آليات  من  لتدريس االستفادة 

 .   19في فترة كوفيد    أشغال المعادن
من    -3 االجتماعي االستفادة  التواصل   قنوات  

مادة   تدريس  وسائل  المعادنكأحد  عن  أشغال 
 . بعد  

 
 

 أهمية البحث  
تطوير المفاهيم والمهارات المستهدفة للمقرر   -1

لطالب التربية لتخاطب مهارات التفكير االبتكاري  
 . المعادن   أشغالالفنية في مادة  

إدارة   -2 آليات  أشغال  األزمات  توثيق  لتدريس 
 .   19في فترة كوفيد    المعادن

قنوات  التواصل  االجتماعي القاء الضواء علي    -3
مادة   تدريس  وسائل  المعادنكأحد  عن  أشغال 

 . بعد  
 فرض البحث 

يفترض الباحث أن التعليم عن بعد باستخدام قنوات  
تنمية  في  يساهم  أن  يمكن  االجتماعي  التواصل 

التفكير   التعلم  ي  االبتكارمهارات  نواتج  وتحقيق 
الرابعة   الفرقة  المعادن  أشغال  لمادة  المستهدفة 

 . 19في ظل إدارة أزمة كوفيد  
 حدود البحث  

 : اقتصرت حدود البحث على  
بكلية   - الثامن  المستوي  الرابعة  الفرقة  طالب 

 . جامعة حلوان    –التربية الفنية  
الفصل الدراسي الثاني من العام  (الفترة الزمنية   -

 . م    )  2020-2019الدراسي  
التدريس  أ - باستخدام    (ساليب  بعد  عن  التعليم 

 .   )قنوات التواصل االجتماعي  
شغال  أيقتصر البحث على الجانب التصميمي في   -

 . المعادن  
 منهجية البحث 

الوصفي   المنهج  البحث  رصد  يتبع  في  التحليلي 
جماليات  (   وتحليل مقرر أشغال المعادن للفرقة الرابعة

 .   )صياغة األسطح المعدنية   
 تجربة البحث 

وضرورة االستعداد    )  19كوفيد(في ضوء إدارة األزمات
لما قد ال يحدث والتعامل مع ما حدث، ومن هنا فقد  

دراسة أجل  من  جدية  أفكار  وتحليل   نشأت 
وتأخير   األزمة الخسائر  بأقل  منها  الخروج  ومحاولة 

األزمة الالحقة إن تعذر تعطيلها حيث تعذر تدريس  
في   الرابعة  الفرقة  لطلبة  المعادن  أشغال  مادة 
الورش التابعة للكلية لتوقف الدراسة المفاجئ بناء  

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
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 : المادة الثامنة  " رئاسة الوزراء    )   718  ( على قرار رقم  
المد جميع  في  الدراسة  والمعاهد  تعلق  ارس 

والجامعات  ، وكذلك أي تجمعات للطلبة بهدف تلقى  
الموافق   األحد  من  أي مسمى،  تحت   / 3  / 29العلم 

لم يتثنى وبذلك  ،  "م  إلى نهاية العام الدراسي  2020
كذلك   التصميم   إعداد  مهارات  اكتساب  للطالب 
مهارات التنفيذ على المعدن ،لذا كان من الضروري 

لألزم اإلستراتيجية    : ة  إدارة شاملة  اإلدارة   فتعرف 
تحقق "بأنها   كيف  تحدد  شاملة  رئيسية  خطة 

المدى   بعيد  تخطيط  وهي  أهدافها،  المؤسسة 
لمجموعة من األهداف مع تحديد األساليب والوسائل  
التي سوف تتبع للوصول إلى أفضل النتائج وتحقيق  
األهداف مع وضع أساليب التقويم المناسبة للتعرف  

 ". ح العملية  على مدى نجا
المواقف  من  مجموعة  التعليمية  العملية  وألن 
واألنشطة الصادرة عن المعلم وعن المتعلم وتتعاقب  
عناصرها   خالل  من  منتظمة  بكيفيات 

التعليمة،   المنهج، المتعلم،   المعلم،   ( البيئة 
الراجعة الباحث    )التغذية  قام  مراحل  عدة  ولها 

  -   : بتطبيقها  كما يلي  
التنظيممرح    : أوًال   الغايات    : لة  تحديد  فيها  يتم 

الوسائل   اختيار  فيها  يتم  كما  والخاصة،  العامة 
 .  المالئمة، التي تساعد في تحقيق نواتج التعلم  

في هذه المرحلة قام الباحث بمراجعة المقرر للفرقة  
الرابعة المستوى الثامن في تخصص أشغال المعادن  

للوقوف   )  مادة جماليات صياغة األسطح المعدنية  (
على الخطة الزمنية للمقرر وما تم تنفيذه بالفعل من  
المقرر  والستكمال   ، تنفيذه  يتم  لم  وما  األهداف 

كان من الضروري على  فوتحقيق أهدافه التعليمية  
هدف المقرر والمستهدف من الباحث دراسة وتحليل  

الذهنية   والمهارات  المفاهيم  من  المقرر  تدريس 
 .   والمهنية والعامة

 
 

 -  : وبدراسة وتحليل  المقرر وجد الباحث  أن 
العليا     -أ المهارات  يخاطب  للمقرر  العام  الهدف 

للتفكير االبتكاري ولكن يصعب تحقيقه في ظل 
لشراء   الطالب  خروج  وخطورة  الكليات  إغالق 

الخامات كما يصعب نقل هذه الخبرة عن بعد مما  
المقرر  هدف  في  النظر  اعادة  معه  يستوجب 

 ة وضرورة تعديل
 

 : ويقترح الباحث الهدف التالي  
جماليات     تبرز  معدنية  مشغولة  تصميم  استحداث 

 صياغة األسطح المعدنية 
من    - ب المستهدف  من   بدراسة  المقرر  تدريس 

والمهنية  الذهنية  والمهارات  المفاهيم 
وجد الباحث أنها ال تخاطب المستويات    والعامة

والمهارات العليا للتفكير االبتكاري  وبالتالي ال 
 - : تحقق الهدف العام للمقرر كاألتي  
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أن   يتضح  السابق  التحليل  أهداف خاصة    )  6  (فمن 
 ( بالمعلومات والمفاهيم والمهارات الذهنية منهم  

 )   2  ( و  ) التذكر    (أهداف في المستوى األول    )   4
  )التحليل    (هدفين فقط يستهدفان المستوى الرابع  

التفكير  لمهارات  السادس  للمستوى  الوصول  دون 
   . العليا 

االستجابة   مستوى  تستهدف  المهنية  والمهارات 
 الظاهرية المعقدة  

مستوى   تخاطب  فهي  العامة  المهارات   أما 
 االستجابة  واالستقبال  

تعديل    الباحث   على  توجب  سبق   ما  خالل  ومن 
معلومات  من  المقرر  تدريس  من  المستهدف 
يمكن  وعامة  ومهنية  ذهنية  ومهارات  ومفاهيم 

وتخاطب المستويات   19كوفيد  في ظل أزمة  تنفيذها  
العليا من مهارات التفكير االبتكاري وتناسب الهدف  

 . العام المقترح للمقرر  
 Cognitiveاألهداف التعليمية في المجال المعرفي  

Domain  . 

بلوم " المعرفي حسب تصنيف  المقاصد    المجال  هو 
واألغراض التعليمية التي تتناول نمو وتطور الجانب  

العقلي المتعلم،    المعرفي  عند  التعلم  لعملية 
األهداف   هذه  أو وتتحقق  الدرس  بنهاية  غالبًا 

التدريسية   أيضًا  "الوحدة  وعرف  يشمل "،  بأنه 
العمليات  أو  المقدرات  على  تركز  التي  األهداف 
العقلية التي تتصل بمعرفة الحقائق وعمليات الفهم 
والتذكير ومعرفة الطرق واألساليب  الخاصة بمعالجة  

 ". المعلومات وبناء المفاهيم والمبادئ والتعميمات
المنهج  " عناصر  أهم  من  السلوكية  األهداف  تعتبر 
التدريس ( وطرق  وأساليب  والتقويم  األهداف، 

التي    )والمحتوى   المطلوب،   تبين فهي  المستوى 
وتنقله إلى الطلبة، وذلك لتحقيق القدر الممكن من 

، ويعرف "النمو    التوازنات بين الفرد والبيئة بما يحقق
بأنه   السلوكي  والواضح،  "الهدف  الدقيق،  الوصف 

من  تحقيقه  المرغوب  التعليمي  للناتج  والمحدد 
، "المتعلم على هيئة سلوك قابل للقياس والمالحظة

موضوعي دقيق لكافة أشكال التغيير  "وهي توصيف
مرورهم  بعد  الطلبة  سلوك  في  إحداثها  المطلوب 

المطلوب التعليمية  ،  بالخبرة  خالل  ة  من  بلوم  وقام 
المجال  في  التعليمية  لألهداف  الحديث  تصنيفه 

بتقسيم هذا المجال إلى ستة مستويات   ,المعرفي
 . "متفاوتة في سهولتها وصعوبتها

 Knowledgeمستوى التذكر أو الحفظ أو المعرفة   -1
 Comprehensionمستوى الفهم أو االستيعاب   -2
 Applicationمستوى التطبيق  -3
 Analysisيل  مستوى التحل -4
 Evaluationمستوى التقويم   -5
 Innovationمستوى االبتكار   -6

المعرفية   األهداف  الباحث  حدد  ولذلك 
 : التالية للتجربة  

 . تحليل لمفردات  من التراث المصري    -
يميز الطالب القيم الجمالية لعناصر التراث  -

 . المصري  
من  - مختلفين  أكثر  أو  عنصريين  بين  يمزج 

 . التراث المصري  
يصمم حلي معدنية  مبتكرة مستوحاة من  -

 ). شعبي –مصري قديم    (التراث المصري  

ترتيب   مستوى األهداف  األفعال اإلجرائية  المستهدف 
 المستوى

المعلومات  
 والمفاهيم 

 يذكر  -1
 يعدد  -2
 يتعرف  -3

 التذكر
 التذكر
 التذكر

1 
1 
1 

المهارات  
 الذهنية

 يربط  -1
 يميز  -2
 يحدد -3

 التحليل 
 التحليل 
 التذكر

4 
4 
1 

المهارات  
المهنية  
 الخاصة 

 يتقن -1
 يتقن -2

االستجابة الظاهرية  
 المعقدة 

5 

المهارات  
 العامة

تسعى للتعليم   -1
 المستمر 

يكتسب القدرة   -2
على حل  

 المشكالت 
يتواصل مع  -3

 االخرين

 االستجابة
 االستجابة
 االستقبال 

2 
2 
1 

عدد  
 األفعال

   فعل  11
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الوجداني  -أ المجال  في  التعليمية  األهداف 
Affective Domain 

للمتعلم  " المشاعر  بتنمية  الوجداني  المجال  يهتم 
والميول  والمعتقدات  القيم  وتنمية  وتطويره 

 " واالتجاهات واالهتمامات عنده
  لألهدافتصنيفًا    1964عام  Krathwohlطرح كراثول  "

أو   االنفعالي  أو  الوجداني  المجال  في  التعليمية 
وإذا كان على المتعلم   ",Affective Domainالعاطفي  

العمليات  مع  يتعامل  أن  المعرفي  المجال  في 
المختلفة بمستوياتها  من   ,العقلية  المطلوب  فإن 

ن يتعامل مع ما أ  ,المتعلم في هذا المجال الوجداني
وقيم  وأحاسيس  ومشاعر  اتجاهات  من  القلب  في 

 . تؤثر في مظاهر سلوكه وأنشطته المتنوعة
الهرمي   تنظيم  إلى  كراثول  بلوم    الذيولجأ  اتبعه 

فقد عمل على تقسيم المجال    ,في المجال المعرفي
الوجداني إلى خمسة مستويات تبدأ بالسهل اليسير  

بالصعب أو المعقد في  وتنتهي    ,في قاعدة لهرم 
 : وتتمثل هذه المستويات الخمسة في اآلتي  ,قمته

 Receivingاالستقبال أو التقبل  " -1
 Respondingاالستجابة   -2
 Valuesالتقييم أو أعطاء القيمة   -3
 Organizingالتنظيم   -4
بالقيمة -5 الوسم  أو  الذات   تشكيل 

characterization by a value 
الوجدانية  التالية ولذلك حدد الباحث األهداف  

 : للتجربة  
من    قيمةيقدر   - المصرية  الحلي  جماليات 

 . رموزها ومفاهيمها    دراسةخالل  
المصرية    يستحسن - الحلي  طابع  الطالب 

ويجعلها أحد أهم مظاهر التزين اليومي له 
. 

المتعلم بقدرة التراث المصري على    يثق أن   -
التأثير اإليجابي في الفنون المعاصرة، عن  
معدنية   حلي  قطعة  تصميم  طريق 

 . مستحدثة  
النفس    ( األهداف التعليمية في المجال المهاري    - ج  

 Psychomotor Domain  )  حركي 
النفسحركي المرتبطة    : المجال  باألهداف  يعنى 

 والمهارات  Manipulationبالمعالجة اليدوية  

الحسي   الحركي  والتآزر  والرسم    كالكتابةالحركية، 
   ". والجهاز العصبي  )الخ   ..... قص، رسم،  (

المهارات النفسحركية الذي  "هو ويعرف إجرائيا بأنه 
والجسم الدماغ  إعمال  أدائها  ذادت يتطلب  ولقد   ،

بلوم  تصنيف  ظهور  بعد  المربين  بين  المنافسة 
عام   المعرفي  اقتراح ,1956للمجال  إلى  أدى  مما 

أو  الحركي  المهاري  للمجال  عديدة  تصنيفات 
تصنيف   Psychomotor  Domainالنفسحركي   وكان 

  ,األكثر شيوعًا بين المربينSimpsonاليزابيث سمبسون  
في مختلف المواد نظرًا لسهولته وإمكانية تطبيقه 

وتمشيه مع النظام الهرمي الذي    ,الدراسية تقريباً 
وكراثول بلوم  من  كل  عليه  من    ,سار  يبدأ  والذي 

للوصول  صعوبته  في  ويتدرج  السهلة  المستويات 
هذا والبد من اإلشارة إلى    ,إلى المستويات المعقدة

المهارات  ليس  هنا  المهاري  بالمجال  المقصود  أن 
كالتحليل   وحل  العقلية  واالكتشاف  والتقويم 

الحركية   ,المشكالت المهارات  المقصود هنا هو  بل 
اإلنساني الجسم  أو   ,ألطراف  اليدين  حركة  مثل 

تقسيم  على  عمل  فقد   ، كله  الجسم  أو  القدمين 
المجال المهاري إلى سبعة مستويات تبدأ بالسهل  

وتنتهي بالصعب أو المعقد    ,اليسير في قاعدة لهرم
قمته في   ,في  سبعة  المستويات  هذه  وتتمثل 

 : اآلتي
 perceptionاإلدراك الحسي -1
 setالميل أو االستعداد   -2
 mechanismاآللية والتعود -3
 guided and responseاالستجابة الموجهة -4
 complex overt.  االستجابات الظاهرية المعقدة -5

response 
 adaptionالتكيف -6
 " originationاإلبداع   -7

النفس حركية   (األهداف المهارية   وهنا حدد الباحث  
 : التالية للتجربة    )

التراث  - من  مفردات  تنظيم  الطالب  يعيد 
 . المصري لتصميم قطعة حلى مستحدثة  

 يتقن الطالب  استخدام أدوات التصميم  -
 ينوع في إستخدام أساليب التصميم  -
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الصدر   - لحلي  مستحدثة  تصميمات  يبدع 
 . والذراع مستلهمة من التراث  

 . ساليب متعددة إلخراج التصميمات  يبتكر أ   -
التدخل   : ثانيًا   تربوية    : مرحلة  استراتيجيات  تطبيق 

 .   متنوعة لتحقيق الفاعلية التعليمية  
يتم  ففي   "  : تعلم مناسبة    أساليبتطبيق    وفيها 

أنماط  وظهور  المعاصرة  التربوية  االتجاهات  ضوء 
في  والتغير  التدريس،  في  تستخدم  جديدة  وطرق 

المعلم المستقبلية، وبالتالي إعادة النظر في  أدوار  
برامج إعداده يتضح الحاجة إلى تغييره وتدريبه في 
ضوء األدوار والتحديات المعاصرة، ولكي تكون هذه 
لها  تطوير  إحداث  يتطلب  ذلك  فإن  فاعلة  البرامج 
سواء في أهدافها وآلياته وأساليبها، لكي يتم من 

على المؤسسات   مما ألقى   "خاللها هذا التطوير  
مسؤولية أكبر في استمرارها في العمل    "التعليمية  

فلسفتها  بتطوير  وذلك  نفسها  تطوير  على 
ومتابعة   وتقويم  وأساليبها  ومناهجها  وأهدافها 
الحياتية  التغيرات  يالئم  بما  مخرجاتها،  جودة 

حولها من  أزمة  "المتجددة  فرضته  لما  باإلضافة    ،
دام االستراتيجيات   أيضًا من صعوبة استخ  19كوفيد  

  ، أهدافه  التقليدية  وتحقيق  المقرر  والستكمال 
دراسة   الباحث  على  الضروري  من  كان  التعليمية 
مختلفة  استراتيجيات  واستخدام  الحالي  الموقف 
تواجه   التي  والتحديات  الفرص  وتحديد  متطورة 

 . الباحث والمتعلم  
 الفرص     - أ  

تواجدهم في توفر وقت أكبر لدي الطالب خالل   -
 . المنزل  

يمكن  - الطالب  لدى  تكنولوجي  وعي  وجود 
 . االستفادة منه  

توفر أساليب التواصل مع الطالب من خالل منصات  -
 . التواصل االجتماعي  

وال   - الطالب  لدي  التصميم  وخامات  أدوات  توفر 
 . يحتاجون للخروج للحصول عليها  

التصميم  - مهارات  بين  ما  المنهج  أهداف  تنوع 
 شغيل اليدوي بما يمكن من التركيز الورقي والت

للحصول   - تخصصا  أكثر  بشكل  النواحي  أحد  على 
 . على نتائج أكثر دقة واحترافية  

 التحديات     - ب
 . عدم إمكانية التواصل المباشر مع الطالب   -
األسواق   - إلى  الخروج  على  الطالب  قدرة  عدم 

 . لشراء خامات وأدوات تشغيل المعادن  
ل المعادن عن بعد  محدودية إمكانية تدريس أشغا -

لتقنيات مثل التشكيل بالطرق على شرائح المعدن 
 . ووجوب التعليم المباشر لها في ورش متخصصة  

للعملية   - داعمة  تكنولوجية  برامج  تعلم  وجوب 
الجرافيك والمونتاج معالجة   : التعليمية مثل برامج  

 ... الصور
هذه   في  السابقة  والتحديات  الفرص  وبدراسة 

 المرحلة حدد  الباحث إستراتيجية التعلم عن بعد   
Learning Distance   على كبير  بشكل  يعتمد  التي 

وتكنولوجيا  المعلومـات  نقل  وسائط  استخدام 
بعد عن  للطالب  التعليمي  المحتوى  لنقل   االتصال 

interaction content-learnerتكنولوج يـا  باستخدام 
اتجاهين كاللقاءات      two –wayاتصال تفاعلية ذات 

 - : وهي تهدف إلى  الصوتية و والفيديو 
والعلمي  - الثقافي  المستوى  رفع  في  اإلسهام 

المتعلمين لدى  عملية "واالجتماعي  فالهدف من 
التربية والتعليم في عصر المعلومات والمعرفة لم 

بل   التعليم  نشر  على  مقصورا  االهتمام  يعد 
 "بنوعيته وآفاقه

متنوعة  - تعليمية  مصادر  توفير  على  العمل 
ومتعددة مما يساعد على تقليل الفروق الفردية  
العملية   دعم  خالل  من  وذلك  المتعلمين  بين 
متنوعة  تعليم  وتقنيات  بوسائط  التعليمية 

 . وتفاعلية
امتالك الخريج لمجموعة من المهارات المتمثلة   " -

والكفاءا القدرات  باستخدام  في  الخاصة  ت 
كسبيال  وأدواتها  ومستحدثاتها  التكنولوجيا 

وقد   " لتحقيق التعلم الفعال والمؤثر في المجتمع  
 : استخدم الباحث التطبيقات التالية  

- WATS APP    والتوجيهات الجماعية  للنقاشات 
خالل   من  المسموعة  أو  المكتوبة  والمقترحات  

التواصل الفردي مع    إمكانيةالرسائل السمعية مع  
 الحاالت التي تحتاج الي توجيه فردي
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- FACE BOOK      للبث الحي المباشر وتلقي األسئلة
 واإلجابة عنها بشكل فوري

- YOUTUOP     لتسجيل األفالم القصيرة لشرح بعض
أو  األثرية  لألماكن  واستعراض  التصميم  أساليب 

 . أماكن الورش  
واإلبداع  في    الباحث االبتكار وتشكيل الذات  يعدحيث  

من  لكل  األسمى  األساسية  األهداف  هي  الفنون 
الفنان نفسه ومعلم الفن ، ويرى الباحث أن التفكير  
الفردفي  يستخدمه  الذي  األسلوب  هو  اإلبتكاري 
التي   للمشكلة  والحل  األفكار  من  عدد  أكبر  إنتاج 

وتتصف هذه األفكار   )الطالقة الفكرية(يتعرض لها  
الندرة وعدم التكرار     )المرونة (  بالتنوع واالختالف أي

  -: ، وجاءت مراحل العمل كالتالي  ) األصالة   (
في   المستخدمة  والخامات  األدوات  ألهم  شرح 

 - : التصميم وتنقسم إلى  
   - : األدوات مثل  

الرصاص   - بين   (أقالم  والفرق  ودرجاتها   أنواعها 
   B Blacknessودرجة القتامة     Hardness Hالصالبة  

وأي األقالم  المستخدمة في مرحلة اإلسكتشات  
التصميم   مراحل  من  مرحلة  لكل  مناسب  وأيهم 

 )   ... كذلك أنواع الممحاة والبرايات المختلفة  
  . مثلث أرسطو ودالالت األرقام وكيفية استخدامه   -
بيضاوي   – دائري  (المساطر ذات األشكال الثابتة    -

 )مربع    –
بالحلي   - المتخصصة  األحجار  ل  (المساطر   رسم 

 ). لرسم الخواتم    –الكريمة  
البراجل وأنواعها المستخدمة وأهم اإلكسسوارات  -

 . المصاحبة لها  
وأهم مقاساتها وأنواعها المستخدمة     (الفرش   -

 .   )وكذلك البلتة وأهم مواصفاتها   
   - : الخامات مثل  

والعجائن     (األلوان   - الصلبة  بأنواعها  المائية 
 .   ...)ش وأنواعها  واألقالم  وألوان  الجوا

التصوير    : األوراق   - المقوي    –أوراق  ورق   –ورق 
 )  ... ورق المربعات    –الكالك  

  -  : رابط الفيديو  
https://www.youtube.com/watch?v=lUJUxjdKk28&t
=742s 

 المصري االستلهام من التراث  
الذي   الفني  التراث  مر    "يعد  على  األجداد  أنتجه 

العصور جاء بعد أن درس األجداد بيئتهم وما فيها 
وكائنات يمكن أن تسهم   وأشياءمن خامات وعناصر  

خاللها   قدراتهم ومن  ،حيث فهموا  إنتاجاتهم  في 
ومتاحف   متاحفنا  بها  تمتلئ  رائعة  أعماال  ابتكروا 

ق"العالم   نكون  وبدراسته  تراثنا  ،  على  تعرفنا  د 
 . المصري الثري الذي ال ينضبب  

فقسم   تصوير تم   الفيديوهات  من  مجموعة  وعرض 
  - : الباحث هذه الفيديوهات إلى قسمين  

العناصر   -1 بعض  وشرح  بعرض  الباحث  قام 
من  اإلسالمي  للفن  والزخارف  والمفردات 

في شارع المعز لدين هللا    التجول فيخالل  
 . الفاطمي وتصوير األماكن األثرية

  -: رابط  الفيديو   -
https://www.youtube.com/watch?v=AKEx9RdVEJY&
t=1025s 

الكتب   -2 من  لعدد  وعرض  شرح  خالل  من 
المتخصصة في الحضارة المصرية القديمة 

 . والحضارة اإلسالمية والخط العربي  
  -: رابط  الفيديو   -

https://www.youtube.com/watch?v=1qqvm3lctp4&t
=443s 
https://www.youtube.com/watch?v=jMDM-
FdRiaA&t=2226s 
https://www.youtube.com/watch?v=N_OGH-
1mVXg&t=12s 

 عرض وشرح مهارات التصميم  
التصميم هو نشاط إبداعي يهدف إلى تقديم منتج    "

جديد كليا أو مفهوم جديد لمنتج موجود بالفعل  ، 
من الخطوات تنتهي بعملية   بمجموعةيمر التصميم  و

التصنيع  ، وهناك  ثالث منهجيات ومنهجيات مختلفة 
القا المنهجية  والمنهجية  وهم  المراحل  على  ئمة 

التعرض   ومنهجية  للمشكلة  تعرض  على  القائمة 
 ". للحل

ولقد استخدم الباحث منهجية المراحل للتصميم كما  
 : يلي  

 . اإلسكتشات   -
 . تحويل االسكتش إلى تصميم مرسوم بالرصاص   -
 . التحبير   -
 . التلوين   -

https://www.youtube.com/watch?v=lUJUxjdKk28&t=742s
https://www.youtube.com/watch?v=lUJUxjdKk28&t=742s
https://www.youtube.com/watch?v=AKEx9RdVEJY&t=1025s
https://www.youtube.com/watch?v=AKEx9RdVEJY&t=1025s
https://www.youtube.com/watch?v=1qqvm3lctp4&t=443s
https://www.youtube.com/watch?v=1qqvm3lctp4&t=443s
https://www.youtube.com/watch?v=jMDM-FdRiaA&t=2226s
https://www.youtube.com/watch?v=jMDM-FdRiaA&t=2226s
https://www.youtube.com/watch?v=N_OGH-1mVXg&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=N_OGH-1mVXg&t=12s


  كلية التربية الفنية، جامعة حلوان 
2، العدد )12(بحوث في التربية الفنية والفنون، المجلد     

©   محمد  كرم مسعد أحمد ، )12(بحوث في التربية الفنية والفنون، المجلد   2 : العدد  
 

65 
 

 . رسم األحجار الكريمة بأنواعها وأساليب  وتلوينها -
يجب على مصمم  الحلي مراعاة     "األرجونومية  وهي  

اإلنسان  لجسم  المنتج  مالئمة  وهي  األورجونومية 
حيث يجب أن يكون المنتج سهاللالستخدام وطريقة  
استخدامه واضحة ومنطقية لدرجة أن يكتفي فريق 
الصور  بمجرد  االستخدام  طريقة  بتوضيح  التصميم 

تبط األرجونامية  وبدون الحاجة للكتابة بأي لغة كما تر
اإلنسان   جسم  قياسات  مراعاة  يجب  حيث  باألبعاد 
األرجونومية  المنتج وترتبط  أثناء تصميم  المستخدم 
بالجماليات حيث يجب أن يكون المنتج مقبول للعين  

 ". من حيث المظهر الخارجي واللون  
  -: رابط  الفيديو   -

https://www.youtube.com/watch?v=iiTsynIdPwE&t=
511s 
https://www.youtube.com/watch?v=iHbRgLHQVNc . 

 . أساليب إخراج التصميم على الورق   -
أساليب إخراج التصميم باستخدام برامج الكمبيوتر  -

. 
  -: رابط  الفيديو   -

https://www.youtube.com/watch?v=iiTsynIdPwE&t=
511s 

  : مرحلة التقويم -   : ثالثًا  
مدى  من  بالتحقق  كلها  المراحل  تقييم  فيها  يتم 

نسجام وتحقق األهداف التعليمية وفعالية النشاط  ا
والضعف   القوة  نقاط  وتحديد  خالل  التعليمي  من 

إسكتشات   أو  اختبارات  أو  تقويمية  أسئلة  تصميم 
وضرورة  كثب  عن  الطالب  تعلم  عملية  لمراقبة 
مالحظات   إرسال  لدعم  الالزمة  األدوات  استخدام 

 )". التغذية الراجعة    (الطالب  
ون التقييم عشوائيًا ويجب أال يعيق  و يجب أال يك  "

عملية التعلم وتكون عملية التقييم موضوعية حتى 
وتكون  بها  يقومون  لمن  ذاتية  لعوامل  تخضع  ال 
فال   ومتوازنة  الطالب  سلوك  مظاهر  لجميع  شاملة 
أقل   تركيزًا  وتعطي  كبيرة  بدرجة  مظهر  على  تركز 

   ". لمظهر آخر
فة من حيث يمكن أن يجري التقويم في أوقات مختل"

زمن التعامل مع المنهج وعلى أساس يصنف التقويم 
تقويم مبدئي، تقويم تكويني، تقويم ختامي، (  : إلى

 )". تقويم تتبعي

وتم ذلك من خالل إجراء المناقشات وإعداد التقارير  
التدريس  عملية  الطالب خالل  فاعلية  وقياس مدى 

عن بعد وتحديد  نقاط القوة وعمل خطط إثرائية لها،  
وتحديد نقاط الضعف وعمل برامج عالجية لها ومن 

 . ثم التقييم النهائي للطالب  
تم   للتقويم   استخداموقد  طالب  لكل  إنجاز  ملف 

الباحث   وقام  األهداف  تحقيق  مدى  على  والتعرف 
وبتقويم مدى تحقق األهداف اإلجرائية في الثالث 
فقد  حركية  والنفس  والوجدانية  المعرفية  مجاالت 

 بمرحلة  قام الباحث  
البنائي" -أ مع   : التقويم  التواصل  تم  حيث 

المتعّلمين واطّالعهم على أّي تحسٍن ، وما 
  . اكتسبوه خالل فترة التقويم

فيها قام الباحث    : مرحلة التقويم العالجي - ب
بتصويب أّي خطأ يمكن تداركه خالل الفترة، 
لبعض   طارئ  عالجي  تدّخل  بمثابة  فهو 

   . المتعّلمين
وهي الجزء األخير    : مرحلة التقويم النهائي  -ج  

كاّفة  تجميع  يتّم  وفيها  التقويم،  عملّية  من 
حول   واالستنتاجات  والمالحظات  البيانات 

التعلم  المتعّلم نواتج  من  تحقيققه  تم  وما  ين 
النتائج   هذه  تحليل  َثمَّ  ومن   ،   " المستهدفة 

ثنائية   لجنة  خالل  من  المشروعات   وتقييم 
  . وإطالع المتعّلمين على النتائج النهائية  

   - : أهم المشكالت التي واجهت الباحث والمتعلم  
المحددة  - بالمواعيد  الطالب  بعض  التزام  عدم 

 . للمحاضرة  
 . بة تعلم تقنيات أشغال المعادن عن بعد  صعو  -
عدم توفر خدمات االنترنت في بعض أماكن التي   -

 يتواجد فيها الطالب في بعض األوقات
عدم توفر أجهزة محمول تناسب عملية التعلم عن   -

 . بعد  
وجود مجموعة الواتس اب وحديث الطالب بشكل   -

من  خاصة  المشكالت  بعض  منه  ينتج  قد  علني 
على بعضهم  أو    تعليق  باإليجاب  بعض  أعمال 

العملية   تخص  ال  لملصقات  صور  وإرسال  السلب 
 . التدريسية  

https://www.youtube.com/watch?v=iiTsynIdPwE&t=511s
https://www.youtube.com/watch?v=iiTsynIdPwE&t=511s
https://www.youtube.com/watch?v=iHbRgLHQVNc
https://www.youtube.com/watch?v=iiTsynIdPwE&t=511s
https://www.youtube.com/watch?v=iiTsynIdPwE&t=511s
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كثرة إرسال الصور من كل طالبة تؤدي إلى صعوبة   -
 . التقييم في بعض األحوال  

   -   : سبل مواجهة تلك المشكالت   
الجدول   - في  الموجود  المحاضرة  موعد  تحديد 

 . للنقاش وعرض األفكار  
فيديوهات   - منصات  رفع  على  الهامة  الشرح 

واليوتيوب  بوك  فيس  االجتماعي  التواصل 
 . لمشاهدتها في الوقت المناسب للطالب  

 . التركيز على مهارات تصميم الحلي   -
إجراء نقاش وتوجيهات  بصورة فردية أو جماعية   -

 . على جروب الوتس اب
تجهيز ملف االنجاز الخاص بكل طالب في نهاية   -

  .   المشروع
   - : نتائج البحث   

وهي   البحث  فرضية  من  الباحث  تحقق   أن   : ولقد 
التعليم عن بعد باستخدام قنوات التواصل االجتماعي  
التفكير  مهارات  تنمية  في  يساهم  أن  يمكن 

المستهدفة لمادة االبتكاري   التعلم  نواتج  وتحقيق 
أزمة  إدارة  الرابعة في ظل  الفرقة  المعادن  أشغال 

طالب من طالب   62وطبق  البحث على عدد    19كوفيد  
لمدة   الرابعة  إجمالي   8الفرقة  وكان  أسابيع 
 7بمتوسط يتراوح بين    1554اإلسكتشات التحضيرية  

و وتقديم    45اسكتشات  تصميم   420اسكتش 
ي  بين  بمتوسط  و  2تراوح  وتم   13تصميم   ، تصميم 

لجنة   قبل  من  والتقييم  للتحكيم  المشروعات  عرض 
النجاح   نسبة  وكانت   ، شعبة  لكل  ،     %  100ثنائية 

  -  : وجاءت نتيجة البحث كالتالي  
من   - واإلضاءة  وإعداد  التصوير  مهارات  اكتساب 

 . خالل الفيديوهات التعليمية على اإلنترنت  
 . ج لألفالم  اكتساب مهارات المونتا -
اكتساب مهارات استخدام أكثر من منصة تواصل  -

تقديمها   المراد  المادة  حسب  وتحديد . اجتماعي 
توقيتات للبث المباشر وتسجيل الفيديوهات في 
الفيديو كونفرانس في  أخرى واستخدام   أوقات 

 . أوقات مختلفة  
اكتساب مهارات التعامل مع ملف اإلنتاج وتحويله  -

 .   )  gpj - pdf - Word(بصيغ رقمية مختلفة  

إلى   اكتساب - وتحويلها  الصور  مونتاج  مهارة 
 . معرض إفتراضي مع مصاحبة الموسيقى له  

برامج   - عن  خلفية  لديهم  الذين  الطالب  استفاد 
من  واالليستريتور  الفوتوشوب  مثل  الجرافيك 
وإخراج  وعرض  تصميم  في  مهاراتهم  توظيف 

 . التصميمات بشكل مميز  
مبتكرة  للتصميمات وعرض المشكالت  وضع حلول  -

 . وكيفية التغلب عليها  
بإنتاجه   - الطالب  قام  رقمي  معرض  إنشاء  تم 

جامعة   موقع  على  ونشر  لتصميماتهم  وإخراجه 
يوم   أوائل    2020ابريل    18حلوان   من  ويعد 

   . المعارض الرقمية في الجامعة  
بنشر   - حلوان  بجامعة  اإلعالمي  القسم  قام  كما 

عدد   على  توثيقا الخبر  اإلعالمية  المنصات  من 
 .   للتجربة

 لينك األخبار والمعرض  
1. https://www.facebook.com/580894359007034/
posts/951629005266899 / 
2. https://www.elaosboa.news/78867?fbclid
=IwAR0OKAmsVihBPu_wiSEUhy9tkh9rhUgeodbfjaf9d
n-HnwdHIfDo8672bvQ 
3. https://www.elbalad.news/4281107?fbclid
=IwAR3-SrZz8zgAkc4YZYIZhyRkw89i7R3DAm70T-
kxmucE-CCxb97qLsEWOwE 
4. https://alqraralaraby.com/news-
details.php/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-
%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-
%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9-
%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A
9-%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-
%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%A
7%D8%AA-
%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%8
7%D9%8A/105848?name=%D8%B7%D9%84%D8%A7
%D8%A8-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-
%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9-
%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A
9-%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-
%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%DSrZz8
zgAkc4YZYIZhyRkw89i7R3DAm70T-kxmucE-
CCxb97qLsEWOwE 
5. http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges
/lecture.aspx?fid=13&lcid=38661 
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