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  اإلهداء

اهدي رساليت هذه إىل كل من شجعين ألكمل مسرييت التعليمية، وعلى رأسهم زوجي الذي ساندين 

بكل معىن الكلمة والذي لوال اهللا مث هو ما وصلت على ما أنا عليه اآلن، وإىل والديت اليت رافقتين 

  ،املسرية طوال هذه الطيبةدعواا 

   حب العلم والتعلم يف شخصي واليت لطاملا غرست

  . منذ نعومة أظافري

   عيين اللتان حتملتا كل متطلبايت و أعبائي وكانتاتاابنتاي مجانه و مليس، قر

   املالذ الشايف يل من كل ما أصابين 

  .من تعب
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  الشكر والتقدير

م منـذ   شكر مشرف هذه الدراسة الدكتور بدر الصاحل، ملا وجدت فيه من تعـاون واهتمـا              ا  

اخلطوات األوىل، والذي أتشرف بوضع امسه على رساليت هذه ألنه مثال مشرف لرجـل العلـم و                 

  .األكادميي املُعلم، زاده اهللا من فضله

عوض التـودري، لتفـضلهما     . د.أحممد املشيقح، و    .د.أوشكري اجلزيل للمناقشني الفاضلني       

  .يت أضافت الكثري هلذه الدراسة، الالقيمةمبناقشة رساليت هذه وإثرائها مبالحظتهما 

 ومعاونته يل ما مت اخص بالشكر الدكتور السيد أبو هاشم من قسم علم النفس، الذي لوال اهللا            و  

  .، جزاه اهللا عين كل خري وجعله ذخراً للعلمهذا البحث

 من قسم التربية الفنية، كلمـة الـشكر ال          قواعجز عن شكر والديت الدكتورة جنيه عبد الراز         

  .ها، فما قدمته يل ال تكفيه األوراق، جزاك اهللا عين كل خري وجعلك نوراً لكل طالب علمتكفي

، وأخص بالـذكر الـدكتورة إقبـال        يةوشكري اجلزيل لقسم علم النفس بكافة هيئته التدريس         

درندري و الدكتور خالد العايد و الدكتور حممد ثابت، الذي ساعدين كثرياً يف وضـع اخلطـوط                 

  .يت، ومل يتواىن حلظه ملساعديت، وفقه اهللاألويل لدراس

واشكر مجيع عضوات هيئة التدريس بقسم التربية الفنية على ما قدموه يل من عـون ودعـم،                   

 .أستاذة مقرر رسوم احلاسب، شاكره هلا تعاوا الرائع معي        واخص بالذكر األستاذة اين العريفي        

وصديقايت وأفراد عـائليت، فكـم أسـعدين        و أوجه شكري لكل من دعمين من أخوايت العزيزات          

  .وقوفهم جبانيب وحفزين ذلك إلكمال املشوار

د  



شكري لكل أعضاء هيئة التدريس بقسم الوسائل وتكنولوجيا التعليم، ولن أنسى جامعيت اليت              و  

اعتز بانتمائي هلا، جامعة امللك سعود، اليت وفرت يل كل الطرق واإلمكانيات ومازالـت، ألصـل                

  .ب العلمألعلى مرات
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  مستخلص الدراسة

 لدى طالبات قسم التربية  التشكيليةاستخدام احلاسب اآليل يف تنمية القدرة الفنيةفاعلية 

  .الفنية جبامعة امللك سعود

  بدر بن عبداهللا الصاحل. د/ عطاف ابراهيم اجلموعي، اشراف/ اعداد

 خدام احلاسب اآليل على تنمية القدرة الفنية      سعت هذه الدراسه إىل استكشاف مدى فاعلية است         

من خالل الوصول للهـدف  . لدى طالبات قسم التربية الفنية جبامعة امللك سعود بالرياض    التشكيلية

 لدى طالبات قسم     التشكيلية احلاسب اآليل على القدرة الفنية    معرفة فاعلية استخدام    : الذي حتدد يف  

 . ينة الرياضالتربية الفنية جبامعة امللك سعود مبد

لتحقيق هذا اهلدف اُستخدم املنهج شبه التجرييب، وكان نوع تصميم البحـث مـن نـوع                 و

التدرب على الرسم بوساطة    ( املتغري املستقل    فاعليةلدراسة  . اموعة الواحدة باختبار قبلي وبعدي    

  اختبارات القدرة الفنية   اليت مت قياسها بوساطة   )  التشكيلية القدرة الفنية (املتغري التابع   ، على   )احلاسب

  .التشكيلية

 طالبة من املستوى الرابع بقسم التربية الفنية جبامعة امللك سعود           ٣٢و تكون جمتمع الدراسة من      

ومت معاجلة البيانـات إحـصائياً      .  هـ الفصل الثاين الدراسي    ١٤٢٧-١٤٢٦مبدينة الرياض لعام    

  :التايل، وجاءت النتائج ك)ت(باستخدام معامل بريسون واختبار

بني التحصيل يف مقـرر الرسـم باحلاسـب    , ٠٥يوجد ارتباط ذا داللة إحصائية عند مستوى  -

، بينما مل يوجد ارتباط مـع       )العالقات املكانية، إدراك األشكال، الذكاء     ( التشكيلية والقدرة الفنية 

  .التفكري االبتكاري

و  



لقياس القبلي والبعدي    بني متوسطات درجات ا    ,٠١يوجد فرق ذا داللة إحصائية عند مستوى         -

، بينما مل يوجد فـرق بـني        )العالقات املكانية، إدراك األشكال، الذكاء    ( التشكيلية   يف القدرة الفنية  

 .االبتكاريمتوسطات درجات القياس القبلي والبعدي للتفكري 

ويف ضوء تلك النتائج أوصت الباحثة بضرورة االهتمام بتطبيق احلاسب اآليل يف جماالت التربية              

الفنية املختلفة، اليت تسهل فيها أدوات برامج احلاسب املتخصصة على الطالـب إمتـام التـصاميم                

 املختلفة وزيادة خربته، وذلك ملا يتيحه احلاسب اآليل من فرصـة االنتقـاء والتجريـب                اإلبتكارية

التربية واالكتشاف دون شعورٍ باخلوف من ارتكاب اخلطأ أو نفاذ الوقت أو املادة، مما يعطي طالب                

  .اإلبتكاريةالفنية مزيداً من األفكار اإلبداعية 
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  الفصل األول

  مقدمه -

 مشكلة الدراسة -

 هدف الدراسة -

 أمهية الدراسة -

 فروض الدراسة -

 حدود الدراسة -

 منهج الدراسة -

 جمتمع وعينة الدراسة -

 أدوات الدراسة -

 إجراءات الدراسة -

 .مصطلحات الدراسة -

 ١



  :دمةقامل

لوماتيـة  تواجه النظم التربوية يف العامل أمجع حتديات عديدة بدأت مع بزوغ عـصر الـشبكة املع                 

وتشمل هذه التحديات اليت جاءت متزامنة      . يف أواسط التسعينات امليالدية من القرن املاضي      ) االنترنت(

مع الثورة املعلوماتية والتنامي املتسارع يف إمكانات تقنية االتصال واملعلومات، حتديات متنوعة منـها              

سارعت العديد من الدول إىل وضع خطط       وقد  . السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والتربوية    

إلصالح نظمها التربوية دف إعداد املتعلمني ملتطلبات احلياة والعمل يف األلفية الثالثة، مـن خـالل                

ومرتكـزة علـى    هذه اإلصالحات إذن موجهه بالتقنية      . االستثمار األمثل إلمكانات تقنية املعلومات    

 إحداث حتول جوهري يف مكونات املنظومـة التربويـة           يف الفكر التربوي دف    التوجهات املعاصرة 

تمكّن املتعلمني من إتقان مهارات احلوسبة واالتصال والتفكري الناقد والتعلم املوجه ذاتياً والعمـل يف               

   ).١٤٢٤الصاحل،(فريق، وهى مهارات ال غىن عنها للفرد يف األلفية الثالثة 

 يف يـأيت تضمنه من أدوات اتصالية ومعلوماتية       عن الذكر، أن احلواسيب وشبكاا وما ت       ينوغ

هلذا ال غرابة أن تتركز خطـط        و. مقدمتها الشبكة العنكبوتية، متثل جوهر تقنية االتصال واملعلومات       

وخالل . اإلصالح التربوي على حشد املصادر البشرية واملادية من أجل دمج تقنية املعلومات يف التعليم             

املستمر يف أجهزة احلاسب اآليل تقنية التعليم إىل األمام وسـيكون هـو             العقود القادمة سيدفع التطور     

  ).  ١٤٢٣،١٧٩اهلدلق،(األساس والركيزة للثورة املقبلة، ونقطة االنطالق حنو التعليم املستمر

 عن أجهزة احلاسب اآليل يف      ءاالستغناومع إطاللة القرن احلادي والعشرين أصبح من الصعوبة         

 تقنية  يفونظراً للتطور الكبري    . )٢٠٠١،٩٩الشرهان،.(يثة يف مجيع جماالت احلياة    مواكبة التطورات احلد  

 له استخدامات عديدة يف جمال التعليم، هدفها مساعدة املعلـم واملـتعلم             تاحلاسب وبراجمه اليت جعل   

ـ        و. للوصول إىل حتقيق أهداف العملية التعليمية      ة يف  أصبح االهتمام منصباً على تطوير األساليب املتبع

 ٢



التدريس مبصاحبة احلاسب أو استحداث أساليب جديدة ميكن أن يساهم من خالهلا احلاسب يف حتقيق               

  ). ٥٥،٢٠٠٢املوسى،.(بعض أهداف عناصر العملية التربوية

 وطرق جماله العديد من الفنانني ملا له من أمهية وفاعليه يف        ، جمال الفن التشكيلي   دخل احلاسب "

تيح للطالب ممارسة التجريب واالكتشاف، حيث أن احلاسب يعمل على توسيع           جمال تعليم الفنون، إذ ي    

نطاق جمموعه ال ائيه من األشكال واأللوان و يعمل على إشباع الرغبة يف االبتكار ويشجع العقـل                 

  ).٢٠٩،٢٠٠٠العدوى،" (على العمل بطريقة جديدة مبتكره

ة الكثري من التحسينات واالجتاهات     ولقد استطاع احلاسب إن يؤثر ويضيف إىل األعمال الفني        

اجلديدة يف الفن، وكانت نتيجة هذا التأثر هو احملاولة اجلادة واهلادفة من أجل التفكري الدائم يف كيفيـة            

ولذلك أصبحت التربية الفنية من ااالت املهمة اليت سـعت  . اإلفادة من إمكاناته املتاحة يف جمال الفن      

 حديثة لتـدريس    طرائق اهلائلة وإلعادة تنظيم واكتشاف      إمكاناتهمن  إىل توظيف احلاسب لالستفادة     

 قنيـة االجتماعية، وإلجياد حلول ت     و ةالتربية الفنية اليت تعود على املتعلم بتنمية لقدراته العقلية و املهاري          

  ).٢٠٠٢مزيد،. (تدعم إيقاظ احلس اجلمايل واإلبداع الفين لدى املتعلم

 إال أن طبيعة هـذا      ،نية التعليم دوراً بارزاً يف تغيري النظم التربوية       ويتوقع الكثريون أن تلعب تق    

عتمد على اخلطة اليت توظّف من خالهلا التقنية يف التعليم، ألن خصائص اإلمكانـات التقنيـة                يالدور  

ليست وحدها اليت تحدث التأثري على بيئة اإلنسان، وإمنا الطرائق واألساليب اليت تستخدم فيها هـذه                

من هنا تنبثق أمهية تقومي املواقف التعليمية الـيت يـتم           ). ١١٤،١٤٢٠الصاحل،(ائص واإلمكانات   اخلص

  فاعليـة  سنيحتاستخدام تقنية التعليم خالهلا، حىت يتم التأكد من حتقق أهداف العملية التعليمية بغرض              

  .ةكفائتهذا النظام التعليمي و 

  

 ٣



  :مشكلة الدراسةخلفية 

  بدمج التقنية عموماً واحلواسيب خصوصاً يف التعليم لتحسني أداء املتعلمتتزايد حالياً املطالبات

(Mayer,1999)،     هاريت" فقد أثبتت دراسة"Harriet,1991)(    أن استخدام تكنولوجيـا احلاسـب 

ويؤكـد  .  إىل أحداث منو ملحوظ لقدرام املعرفيـة       ىاآليل يف تعليم متوسطي القدرة املعرفية قد أد       

على ضرورة استخدام احلاسب اآليل يف تعليم الفـن ـدف صـقل     (Cameron,2000) كامريون

أن استخدام احلاسب اآليل يف تعليم الفن  ) ٢٠٥،٢٠٠٠(ودلت نتائج دراسة العدوي   . مواهب املتعلمني 

  .يؤدى إىل حتسني اجتاهات الطالب حنو دراسة الرسم وشغفهم به

ه إمكانات عديدة يف التصميم وتكوين الرسوم   ن للحاسب اآليل فاعليه يف جمال تعليم الفنون كما ل         إ  

وعلـى  . وتوليد األشكال واأللوان، مما جيعله أداة مهمة يف تنمية القدرات الفنية التشكيلية للمـتعلمني             

الرغم من أن احلاسب قد غزى احلياة العصرية واتسعت دائرة استخداماته يف شىت جماالت التعليم، إال                

 التعليم باململكة العربية السعودية عموماً، و يف جمال التربيـة الفنيـة             إن هناك قصوراً يف استخدامه يف     

خصوصاً،  إذ ال يزال استخدامه يقتصر على كونه مادة تدرس للطالب وليس كأداة تقنيه يتم التدريس           

  .والتعلم من خالهلا 

 يكتسبها املتعلم ،     استخدام احلاسب على القدرات اليت قد       فاعلية ونظراً لقلة الدراسات اليت تناولت      

 استخدام احلاسب على القدرة الفنية واليت تـشمل مجيـع            فاعلية كذلك ندرة الدراسات اليت تناولت    

  *. حسب علم الباحثة،جماالت الفن التشكيلي

___________________________________________________  

بة الملك فهـد، ورسـائل الماجـستير فـي          من خالل البحث في قواعد البيانات في مكتبة الملك فيصل ومكت          * 

  .بكة االنترنتعلى ش  مصادر المعلوماتالعربية، وفي بعض الجامعات الجامعات السعودية و
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ومن خربة  .  القدرات الفنية للمتعلمني   ى، يصبح من األمهية مبكان استكشاف أثر هذه التقنية عل         هلذا  

ـ  ىلقدرات الفنية لد   وجدت أن هناك صعوبة يف تنمية ا       ،يف التدريس  الباحثة  باألسـاليب   ات املتعلم

  .التقليدية يف التعليم، ومن جهة أخرى توفر تقنية احلاسب اآليل إمكانات عديدة ملعاجلة هذا القصور

  :مشكلة الدراسة

 تلخـصت  املـشاة  الندرة يف الدراسات     إىلعلى الدراسات السابقة وخربة الباحثة باإلضافة       اً  بناء  

  التشكيلية  استخدام احلاسب اآليل على تنمية القدرة الفنية       فاعليةتكشاف مدى   اس: راسة يف مشكلة الد 

  .لدى طالبات قسم التربية الفنية جبامعة امللك سعود بالرياض

 استخدام احلاسب اآليل     فاعلية ما:  السؤال التايل  ن الباحثة اإلجابة ع   حاولتولتحقيق هذا اهلدف،      

  ى طالبات قسم التربية الفنية جبامعة امللك سعود؟لد  التشكيليةلقدرة الفنيةعلى تنمية ا

  :هدف الدراسة

  : هدفت الدراسة إىل

 لدى طالبات قسم التربية الفنيـة        التشكيلية  استخدام احلاسب اآليل على القدرة الفنية      فاعلية معرفة -

  . جبامعة امللك سعود مبدينة الرياض

  :أمهية الدراسة

   :تنبع أمهية هذه الدراسة مما يأيت 

ميكن أن تسهم يف معرفة دور تقنيات التعليم  يف جمال التعلم الذي يصعب أن يصل إىل مـستويات                    -

 الفرص الالزمة إلطالق القدرات املبدعة لطلبة قـسم  ئيعليا دون مساندة البيئة التعليمية املناسبة اليت  

  .التربية الفنية

 ٥



 القدرات الفنية لدى املـتعلمني،      يفيم   استخدام تقنيات التعل   فاعليةتركز هذه الدراسة على تقومي       -

 تكون الدراسة    ميكن أن  وبذلك.  اال يفوهو منحى آخر غري التحصيل الذي ركزت علية الدراسات          

 وقـد   ،إضافة مهمة من هذا املنظور،كذلك مل حتظى القدرة الفنية التشكيلية بدراسات وحبوث كثرية            

 إما إىل حتقيق العوامل      فقد هدفت   متت اليت الدراسات    هذا االجتاه، أما   يف مت   الذيتأكد ذلك من املسح     

 )١٩٨٢املليجى،.( اإلبداع بشكل عامتاملعرفية هلذه القدرة، أو تناول

 جمال التربية الفنية حول طبيعة القدرة       يف تسهم هذه الدراسة يف دعم القاعدة املعرفية للمهتمني          قد -

  . لك احلاسب يف ذخدامالفنية و سبل تنميتها عن طريق است

  : الدراسةفرضيتا

  : فرضيتني مهاالدارسةاختربت 

 بني التحصيل يف مقرر الرسم باحلاسب       )٠,٠٥( عند مستوى داللة     ذا داللة إحصائية   يوجد ارتباط  -

 .لدى طالبات املستوى الرابع بقسم التربية الفنيه جبامعة امللك سعود بالرياض  التشكيليةوالقدرة الفنية

 درجات القيـاس القبلـي      متوسطبني  ) ٠,٠١(عند مستوى داللة    ية  يوجد فرق ذا داللة إحصائ     -

لدى طالبات املستوى الرابع بقسم التربية الفنيه جبامعة امللك سعود            التشكيلية والبعدي يف القدرة الفنية   

 .بالرياض

 :حدود الدراسة

 و  ،يلية التـشك  فاعلية استخدام احلاسب اآليل على القدرة الفنيـة         بالتعرف على  دراسةحتددت ال   

مثل جمتمع الدراسة طالبات قسم     و  .طُبقت الدراسة يف جامعة امللك سعود بقسم التربية الفنية للطالبات         

التربية الفنية جبامعة امللك سعود املستوى الرابع خالل الفصل الدراسي الثاين مـن العـام الدراسـي                 

  .هـ١٤٢٦/١٤٢٧
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  :منهج الدراسة

وكـان نـوع     . لطبيعة هذه الدراسة وأهـدافها     ملالئمته" استخدمت الباحثة املنهج شبه التجرييب      

و كان املتغري املستقل هو التدرب على       . تصميم البحث من نوع اموعة الواحدة باختبار قبلي وبعدي        

 اليت مت قياسها بوساطة مقـاييس       التشكيلية الرسم بوساطة احلاسب، أما املتغري التابع فهو القدرة الفنية        

   .كيلية التشالقدرة الفنية

  :جمتمع الدراسة

تكون جمتمع الدراسة من طالبات املستوى الرابع بقسم التربية الفنية جبامعة امللك سعود بالريـاض                  

وتكونت عينة الدراسة مـن     . هـ٢٦/١٤٢٧ لعام الدراسي ل  الفصل الثاين  يف طالبه   ٣٢وبلغ عددهن   

  .لصغر العينةمجيع أفراد جمتمع الدراسة 

  :أدوات الدراسة

 قبلي وبعدى والـيت تتكـون مـن أربـع           طبيقنيكت  التشكيلية ستخدام مقاييس القدرة الفنية   مت ا 

وىف كل مستوى عدة مقاييس جمموعها      . احلسي األوىل، و االدراكى، و االرتباطى، والعام      : مستويات

 ( على دراسـة املليجـى       الكلى اثنان وعشرون مقياساً، و لكن مت تطبيق أربع مقاييس منها  فقط بناءً             

العامل الفـين   : نسب املقاييس فاعلية مع طالب السنة الثانية اجلامعية هي        أ وجد أن    الذي) ٦،١٩٨٢

، وعامل سـرعة إدراك     )الصورة أ ( املصور   االبتكاريالعام ويقاس باختبار الذكاء، وتورانس للتفكري       

  .األشكالدراك إاس ياألشكال ويقاس مبقياس منيسوتا ومق
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  :إجراءات الدراسة

 على طالبات املستوى الرابع قبل أن يتم تدريسهن ملقرر           التشكيلية يق مقاييس القدرة الفنية   مت تطب 

 قبلي، مث مت تدريسهن املقرر خالل هذا        كتطبيق الثاين، أي يف بداية الفصل الدراسي       )الرسم باحلاسب ( 

 يف  تخصصةاألستاذة امل من قبل    بوساطة احلاسب اآليل على برنامج أدوب فوتوشوب         الفصل الدراسي 

 عند انتهاء هذا املقرر أي يف اية الفصل الدراسي، مت قيـاس القـدرة الفنيـة                و. قسم التربية الفنية  

 على القـدرة     مقرر الرسم باحلاسب    احلاسب يف   استخدام مدى فاعلية  بعدى ملعرفة    تطبيق ك التشكيلية

 ارتباطيـه بـني الرسـم        واحتساب درجات التحصيل هلذا املقرر للبحث عن عالقة        ، التشكيلية الفنية

  . التشكيليةباحلاسب والقدرة الفنية

  :أساليب التحليل اإلحصائي

 أداء  متوسـطي  للمجموعات املرتبطة لتوضيح الفروق بني       (T-Test)" ت"مت استخدام اختبار    

  .إن وجد مستوى الداللة اإلحصائية  لتحديد وذلكالبعدي  القبلي ويناموعة الواحدة يف االختبار

 درجات املقـاييس     على معامالت االرتباط بني    للداللةدم معامل االرتباط بريسون وذلك      واُستخ

  . و درجات التحصيل التشكيليةالقدرة الفنية

  :مصطلحات الدراسة

 بأنه آلة الكترونية ميكن برجمتها لكي تقـوم مبعاجلـة           :)٤،١٤٢٣(رفه املوسى يع: احلاسب اآليل 

  .اء العمليات احلسابية واملنطقية عليهاالبيانات وختزينها واسترجاعها وإجر

 هو اجلهاز الذي سيتم استخدامه لتدريب الطالبات على         :و يعرف إجرائياً يف هذه الدراسة بأا      

   .) Adobe Photo Shop( الرسم بواسطة برنامج ادوب فوتو شوب 
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ية هي ذلك النـشاط     أن القدرة الفنية التشكيل   ب،  )م٢٠٠٠(رمسي   رفهاعي : التشكيلية القدرة الفنية 

اإلبداعي الكلي الذي يصل به صاحبه إىل ابتكار تشكيالت من خطوط وألوان ومالمـس وأضـواء                

  .وظالل، حيكم عليها بأا ذات قيمه مجاليه

جمموعه من أساليب األداء اليت تعمل يف إطـار مـستويات           : بأا) ٣٨،١٩٨٢( املليجى ويعرفها

واليت ميكن التحقق من وجودها بتطبيق جمموعه مـن         " بريت"عند  عقليه تنظيميه تتبع النموذج اهلرمي      

  .االختبارات

 التحسن الذي سيظهر على الطالبات بعد دراستهن مقرر         :ف إجرائياً يف هذه الدراسة بأا     عرتو  

  . التشكيلية اليت حتددها مقاييس القدرة الفنية التشكيليةيف بعض القدرات الفنية) الرسم باحلاسب(
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  الثاينالفصل 

  اإلطار النظري

  

 مقدمة -

  :احلاسب

 استخدام احلاسب يف التعليم -

 استخدام احلاسب يف التربية الفنية -

  بالتربية الفنيةأهم برامج احلاسب اخلاصة  -

  :القدرة الفنية التشكيلية

  تعريفات القدرة الفنية التشكيلية -

 مكونات القدرة الفنية التشكيلية -

 رة الفنية التشكيلية قياس القدأساليب -
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  :مقدمة

 بشكلٍ عام باحلاسب اآليل وتطبيقاته ملواكبـة متطلبـات          االهتمامازداد خالل السنوات املاضية     

استخدامه يف جماالت التعليم، ومدى الفائدة اليت تعود على كلٍ من           و أهم هذه التطبيقات هو      العصر،  

  . مسلمات التعليمىإحداملعلم واملتعلم، إىل درجة أا قد تصل ألن تكون 

 احلاسب  شجع دمج تدعم وت اليت   سياسة اململكة العربية السعودية      معأيضاً  وهذا االهتمام يتواكب    

التنسيق مـع العلـم     " على    سياسة التعليم اليت تؤكد     نظام و  ابتداًء من ،  لتعليم بكل مستوياته  يف ا اآليل  

نميـة الثقافيـة واالجتماعيـة واالقتـصادية        باعتبارمها من أهم وسائل الت    ) التقنية( والتطبيق واملنهجية

التفاعـل الـواعي مـع       " إضـافةً إىل    ." الثقايف العاملي   بالدور  والقيام األمةوالصحية، لرفع مستوى    

التطورات احلضارية العاملية يف ميادين العلوم والثقافة و اآلداب بتتبعها واملشاركة فيها وتوجيهها مبـا               

  . )١٤٢٠،٧٧احلقيل،." (ري والتقدميعود على اتمع اإلنساين باخل

 أن أغلب املؤسسات التعليمية ال تتواكب تطبيقاا مـع          وجِدوعلى الرغم من كل هذا االهتمام       

 التعليم، ويظهر ذلك جلياً يف عدم توفر املتطلبـات األساسـية            يفمسلمة أمهية تضمني احلاسب اآليل      

وجد بعض التطبيقات يف بعض املؤسسات التعليمية       وان  .  احلاسب اآليل يف العملية التعليمية     الستخدام

 الـيت سـيجنيها مـن       والفائدة على متابعة التطور التقين فقط دون التركيز على املتعلم           التركيز يكون 

  . استخدام احلاسب اآليل

جيـب   يف أغلب جماالت احلياة،    لزاماً على اجلميع     بح وجود احلاسب  صيأيت الوقت الذي ي    قبل أن    و

 اليت تبىن عليهـا     الركيزةحلاسب اآليل يف التعليم ، والبدء باملتعلم فهو أساس اتمع و            دعم تضمني ا  

 .املتقدمةاحلضارة،  ال ملواكبة تطورات العصر فقط، بل للبقاء يف الصفوف األوىل لألمم 
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سورة  ( ).إمنا يتذكر أولوا األلبابِ   . قُل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمونَ       : ( قال تعاىل 

  )١١اادلة،

 يف  ه احلاسب اآليل واستخداماته يف التعلـيم، مث اسـتخدام          تطور  عن موجزفيما يلي سيتم عرض     

  . بذلكاخلاصة وعرض أهم برامج احلاسب الفنية التربيةجماالت 

  :نبذه عن احلاسب اآليل

متعاون ، من جامعة هارفارد ك)Aiken Howard,1937(كانت البداية عندما جاء آيكن هوارد 

  . أطنان٥م ووزنه ٤م وارتفاعه ٢٥ فاخترع جهاز احلاسب اآليل، وكان طوله IBMمع شركة 

 )John Eckert( و جون إكرت) John Mauchly(م قام العاملان جون ماشلي ١٩٤٦ويف عام 

من جامعة بنسلفينيا بصناعة جهاز حاسب ألغراض عسكرية للجيش األمريكي، مث قاما بتطويره ليكون 

 إىلوصوالً  ). ١،هـ١٤٢٣املوسى،  . (م١٩٤٠سرعة، وقادر على ختزين املعلومات وذلك عام        أكثر  

الستينيات كان احلاسب اآليل يعمل بواسطة البطاقات املثقبة اليت توضع عليها كل الـربامج وينفـذها                

احلاسب على تنفيذ الربامج علـى احلاسـب         مستخدموويف السبعينيات أعتمد    . احلاسب دفعة واحدة  

  .لوقت نفسه مببدأ املشاركة بالزمنبا

 يف الثمانينيات وشاع استخدامه يف اتمـع، أمـا التـسعينيات            (PC)ظهر احلاسب الشخصي    

فشهدت قمة التطور يف إنتاج احلاسب من حيث صغر احلجم وسعة الـذاكرة ومعاجلـة املعلومـات                 

الـشرهان،  . (د يف اتمـع    من حياة كل فـر     يتجزأ بالشبكة وغري ذلك، مما جعله جزًء ال         واالتصال

  )١٠١،هـ١٤٢٢
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  :استخدام احلاسب اآليل يف التعليم

لتعليم العايل منذ أكثر من أربعة عقود مـضت، نظـراً           يف ا كان استخدام احلاسب اآليل حمصوراً      

 نقلة نوعية يف مفهـوم      إىلة   أدى ظهور احلاسبات الشخصي    لكن.  والتشغيل الصيانة يف   الباهظةللتكلفة  

 خفـض سـعره     إىلصغر حجم اجلهـاز أدى      فقد أدى   ؛   وتطبيقاته  احلاسب يف التعليم العام    استخدام

للعملية التعليمية وبذلك    دخول احلاسب    إىل، مما فتح الباب     وظهور الربامج التعليمية سهلت استخدامه    

  ).هـ١٤٢٣فودة، .(أصبح أداة تعليم ووسيلة تعلم

-٤٠٥،  هـ١٤٢٧( يذكر دسوقي    ولتعليمية  كما أثر احلاسب على جماالت أخرى يف املؤسسة ا        

  :منها)٤٠٩

 :احلاسب اآليل يف البحوث التربوية -

 اإللكترونية، ويساعده على اإلطالع علـى       الشبكةحيث يساعد الباحث على البحث عن طريق        

  .اإلحصائية واملعاجلة على التنظيم وحفظ املعلومات القدرةآخر املستجدات العلمية كذلك يعطيه 

 : يف اإلدارة املدرسيةاحلاسب اآليل -

 وإعـداد  حفظ مجيع السجالت اخلاصة بالعاملني والطالب واملكتبـة،           اآليل طة احلاسب ابوسيتم  

  .سالت اخلاصة باإلدارةا واملراالمتحاناتالتقارير الطالبية اخلاصة بدرجام وطباعة أسئلة 

 :احلاسب اآليل لتقدمي املواد الدراسية -

 مساعدة يف شرح الدروس وتقدميها بطريقة شيقة وجذابة، وبذلك           كوسيلة  احلاسب اآليل  استخدام

املعلومات للطالبإيصالساعد على تسهيل ي .  
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 :احلاسب اآليل يف تنمية املهارات -

عن طريق التدريب والتكرار و التقييم والتقومي والتعزيز وأسلوب احملاكاة، علـى            يساعد احلاسب   

 بذلك حيقق التعلـيم بوسـاطة       ع درجات حتصيلهم، و   تطوير مهارات الطالب وصقل مواهبهم، ورف     

 . حيصل كل طالب على معلمه اخلاص بهاحلاسب نوع من التعليم الفردي إذ 

 :احلاسب اآليل واجلداول الدراسية -

 اجلـداول   إعداد املهام اإلدارية املتعدده ومـن أمههـا  سهل وجود احلاسب يف املنشآت التعليمية    ي

والتخطـيط  ، وذلك ملا يوفره من برامج تساعد علـى التنظـيم            ألنظمةواالدراسية باختالف املراحل    

 . واحلفظ موفراً الكثري من الوقت واجلهدوالتنسيق

 :احلاسب اآليل كمخترب علمي -

 جيدة إلعداد ومشاهدة التجارب العلمية اليت يصعب إجرائهـا يف الظـروف             بيئةيوفر احلاسب   

  . العادية، إما ألسباب ماديه أو أمنية

 )١٢١-١١٨هــ،   ١٤٢٢(فيشري الشرهان   ،   تطبيقات احلاسب اآليل يف العملية التعليمية      أما عن 

  :إىل أمهها فيما يأيت

 :احلاسب اآليل كمادة تعليمية -

  . بطلبة التعليماًأي تدريس احلاسب كمقرر تعليمي سعياً لنشر ثقافة احلاسب بني اتمع بدء

 :احلاسب اآليل كوسيلة تعليمية -

إلقاء درسه علـى     على    ساعدهتسيلة تعليمية    إن يستخدم احلاسب اآليل كو     علمامل وهنا يستطيع   

 بـرامج   علي بوضع أسئلته اخلاصة بذلك      قييم للت  أن يستخدمه  ، أو  بطريقه أفضل و أكثر جاذبيه     طلبته

 . من ذلكالتغذية الراجعةمتخصصة حاسوبيه، ومن مث حيصل على 
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  :احلاسب اآليل كوسيلة حبثية -

الشبكة احلصول على املراجع والدراسات من مجيع أحناء العامل، كـذلك ميكـن              ب االتصاليوفر  

احلصول على الكتب اإللكترونية وحضور املؤمترات والندوات، أو حىت الدراسة عن بعد، مما يـساعد               

 .الباحث املعاصر على القيام بالبحوث بكل يسر وسهوله

 :تعليمية ترفيهيةاحلاسب اآليل كوسيلة  -

 على برجمياتـه،    التعليمية للتعليم وذلك بوجود األلعاب      ترفيهية طريقه   إجياد اآليل   يمكّن احلاسب 

  .ولذلك األثر الكبري على نفسية الطالب ومهارته تغيرياً عن الطريقة التقليدية

 من صوت وصورة وحركة جتعل من التعليم متعه، وتعرضه بـشكل            املتعددة أن استخدام الوسائط     إذ

 .التسليةليمي عن طريق جذاب ويصل للهدف التع

 :احلاسب اآليل وتطبيقاته يف جماالت اإلدارة -

واألثـاث،   األجهـزة وحصر الكتـب و      املالية   ينظم احلاسب األعمال اإلدارية مثل عمل امليزانية      

 والفهرسـة كذلك سجالت املعلمني والطالب واجلداول الدراسية، أيضاً السجالت اخلاصة باملكتبـة            

  .عمل اإلدارات التعليمية وتنظمهاليت تسهل والكثري من األعمال ا

  :مميزات احلاسب اآليل يف التعليم

وميتاز احلاسب اآليل بالعديد من اإلمكانات اليت جعلت منه أداة تنافس العديـد مـن الوسـائط                 

 الفردية وتركز على نشاط املتعلم وتكيفـه        تالتعليمية األخرى، ملا ميتاز به من منهجيه تتجاوز الفروقا        

 التقليديـة  ا ودجمها يف العديد من االسـتراتيجيات         االستعانة أداه من السهل     باعتبارهبياً، وذلك   إجيا

 بعضاً من مميزات احلاسـب اآليل علـى         )٤٨،هـ١٤٢٣(كر املوسى   و يذ  ،كفاءالتطويرها وزيادة   

  :، وهيسبيل العد ال احلصر
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  .تنمية مهارات الطالب وزيادة قدرام على التحصيل -

 . الوقت القليل املخصص للحصص الدراسيةحل أزمة -

 . الطلبة اإلجيابية حنو املواد الدراسيةاجتاهاتتنمية  -

 بكثريأفضل  صورة أو حتجيم ثالثي األبعاد، بشكل        عرض املواد اليت حتتاج لعروض ذات صوت و        -

 .من الطريقة التقليدية

 .توفري بيئة تعليمية تفاعلية -

 .التعامل مع مشكلة الفروق الفردية -

 . وفري التدريبات والتغذية الراجعة مما يساعد على رفع مستوى التحصيل لدى الطالبت -

ـ ١٤١٨(يرى اهلـدلق    كما  على حتسني العملية التعليمية     احلاسب اآليل   يساعد  و   -١٩٦،  هـ

  :من خالل جمالني، )١٩٧

التعليميـة  حتسني األداء يف أجزاء معينة من املقررات الدراسية من خالل استخدام الـربامج              : أوالً

  . مسبقاًاملعدة

تطوير مهارات إدراكية معرفية، بالتركيز على العملية األساسية ألداء مهارات خاصة مثـل             : ثانياً

  .مهارات التفكري ومجع البيانات وحتليلها وتركيبها

 على احلاسب آخـذه     املعتمدةبأن نظم التدريس التربوية      " (Gagne,2000,427)ويؤكد جانييه   

وإتاحة خيارات واعدة لطرق التدريس التقليدية، ألن هذه النظم تبىن على عدد كبري مـن               يف التطور   

و  .تدريس التقليدي بينما تضيف يف الوقت نفسه قوة العمل واملعرفـة للتقنيـة اجلديـدة              مزايا نظام ال  

ت قدرة على معاجلـة مـشكال      النظم احلديثة للتدريس يف التعليم املعتمد على احلاسب أكثر         أصبحت

  "العمل واملعرفة للتربية احلديثة وبتكلفة معقولة
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 التعليمةمن هذا املنطلق ترى الباحثة إن وجود احلاسب يف التعليم سيحسن من تلقى املتعلم للمادة                

يسمح بـأن يكـون      وتثري لديه الدافعية واحلماس لتلقي املزيد، وذلك بسبب وجود احلاسب الذي ال           

 يتفاعل معه ويستجيب لألوامـر والتعزيـزات        أنض عليه وجود احلاسب     يفر، بل   املتلقي أمامه سلبياً  

 علـى    أي  مبا يناسب استجابة كل متعلم      أن كل ذلك يتم    ليحصل على املزيد من املعلومات، و األهم      

  . بينهمالفرديةحسب الفروق 

 إىل موقف املعلم ويغري من موقفـه كملقـن فقـط            ويدعم استخدام احلاسب يف العملية التعليمية     

مخطط ومنفذ ومقوم للعملية التعليمية، ويساعده على حل الكثري من املشكالت اليت تواجهه يف يومه               

 . بينهم الفرديةالعادي، من ازدياد يف عدد الطالب أو قصر وقت الدرس أو اختالف الطالب والفروق               

 تكون أي مادة تعليميـة      وهذا يطابق متاماً مع ما تنادي به النظريات التربوية، اليت تؤكد على أمهية أن             

يتم تقدميها تناسب املتعلم، ويتصل ا فيشعر بأمهيتها يف ذاته، كما يقتضي أن تتحدى هـذه املـادة                  

أن تشجعه   و. تفكريه عن طريق إثارة مشكلة حيلها فتوجد فيه ما يسميه علم نفس النمو جتاوباً معرفياً              

 التربية احلقه تبدأ حيث نعلم الفرد كيف يسأل         هذه املادة على أن يتساءل ويطرح أسئلته اخلاصة، ألن        

  )م١٩٩٥سيد، . (ال كيف جييب

  :استخدام احلاسب اآليل يف التربية الفنية

 املؤسسات التعليمية كافة، وعلى شىت      إىلحسن احلاسب اآليل العملية التعليمية عند دخوله        يكما  

ن مـن فاعليتـها     الت العملية وحـس   استطاع الدخول إىل أغلب اا    أيضاً    بشكلٍ ملموس،  األصعدة

 يكون هنـاك فـن      أن قبول   يفوتشدد ممتهنيه   الذي له خصوصيته،     جمال الفن،    مبا يف ذلك  وإنتاجيتها،  

رغم اإلثباتات العديدة على جودة وأصلة الفن املُنتج من الفنـان بواسـطة              . الفنان تنتجه غري أصابع  

  . اآليلاحلاسب
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ل وسيط آيل كانت تبدو غري مألوفة ومازالت، وذلـك ألنـه            إن فكرة ابتكار أعمال فنية من خال        

 ينفـذ إال مـا      خيتص به اإلنسان فقط، وألن احلاسب ال       يالذ عموماً على أنه اال      االبتكارينظر إىل   

 وأنتجوا  الفناننيإال أنه قد استجاب بعض      . حيقق للفنان طموحاته الفنية    سبق ومت برجمته عليه، وهذا ال     

 بواسطة احلاسب، مما نتج عنها نتائج غريت الصورة واملفهـوم الـسائد حـول الفـن                 أعماالً جتريبية 

  )٤٠٩،م٢٠٠٠خضر و درويش، .(واحلاسب

 احلاسـب اآليل يف     الستخدام هناك بالفعل تاريخ     وأصبح احلاسب بسرعة فائقة،     قنيةلقد تقدمت ت    

 أعمـال فنيـة،   البتكارالتقنية   حيث ظهرت أمساء عدة فنانني على الساحة الفنية ممن اتبعوا هذه             الفن،

 . عامـة  البـصرية واستخدموا هذه التكنولوجيا يف عدة جماالت كالرسم والتصميم والنسيج والفنون           

  )٢٧ ،م١٩٩٦مزيد، (

 واليت ختتلـف عـن      املميزةخصائصها  مت من خالله اجناز أعمال فنيه هلا        وقد انتشر استخدام احلاسب كوسيط فين       "

حيث  ،م١٩٥٠ احلاسب عام  بوساطة، ومت تطوير الرسوم البيانية      التقليديةل أدوات الفنان    األعمال اليت تنتج من خال    

 مت  ،تطور أجهزة اإلخراج اخلاصة باحلاسـب      مع فنية، و    بإمكانات  الرسوم البيانية للحاسب الرقمي تتميز     أنظهر  

 معرض للرسوم بوسـاطة     لنظم أو جاذبية، وكان ذلك أواسط الستينيات، و      تنظيم هذه اإلمكانيات يف شكل أكثر     

 Haward)ذلك يف متحـف هـاورد وايـز   الواليات املتحدة األمريكية م يف ١٩٦٥استخدام احلاسب يف عام 

Wise)") .،٥٣،م٢٠٠٠العدوي(  

أفكار الفنان وليس قدراته التقنيـة يف اسـتخدام          األعمال الفنية هي     إنتاجويعد العامل املهم يف     

؛ إال إن دور الفنان كمبتكر رئيس سوف يبقى قائماً ألنـه            الفنيةقته  حتدد مميزاته ود  وهي اليت   اخلامات  

حىت وإن كان احلاسب كوسيط جديد خمتلف عن الوسائط التقليدية، فإن مهارات الفنـان التقليديـة                

  )م١٩٩٤سعيد، .(القويةسوف تتأثر ذا الوسيط اجلديد وبإمكاناته 

  

 ١٨



  :أمهية احلاسب اآليل يف التربية الفنية

 جمال الفنون يثري اجلانب البصري الذي يكون األساس ملفردات الفن           إىل احلاسب اآليل    إن دخول 

عامةَ، واجلانب التربوي الذي يهتم بالسلوك اإلنساين، وذلك حبصول املتلقي على كـم هائـل مـن                 

 إىلة   ومن هنا جتدر اإلشار    . الفين اإلنتاج استجابة سلوكية عن طريق      إىلاخلربات البصرية اليت يترمجها     

  : بالنقاط التالية) ٢٩-٢٨ ،م٢٠٠٢(تذكره مزيد  حسب ما أمهية احلاسب اآليل يف التربية الفنية

 . الفروق الفردية بينهمباختالف على تنمية قدرام اإلبداعية املتعلمونيساعد  -

   يسهل وصول املتعلمني إىل حلول تشكيلية غري تقليدية من خالل اإلمكانات اليت يوفرها والـربامج    -

 . يف جمال الفناملتخصصة

 إلنتاج العمـل    االحتماالتيسهم يف تأكيد األساليب الفردية للمتعلمني وذلك بأن يوفر هلم تعدد             -

 .الفين الواحد

يتيح للمتعلم ختزين وحفظ العمل الفين، مما يساعده على إعادة النظر يف الشكل النهائي يف التصميم                 -

 .وفقاً ملا يراه

 منها يف كـل     ةستفاداال اجتاهات الطالب حنو تقبل التكنولوجيا احلديثة و       توظيف تغيري     يف يسهم -

 . أنشطة حيام

  : بالفناخلاصةبرامج احلاسب 

تساعد برامج الرسم املختص سواًء كان فناناً تشكيلياً أو مصمماً أو مهندساً، على بناء وابتكـار                

 متعددة طريق توفريها أدوات وخيارات       فهي تسهل عليه هذا العمل عن      ،تصاميم فنية متعددة بواسطتها   

، مع العديد من املزايا اليت املتبعةلتنفيذ الرسومات والتصميمات باختالفها دون اللجوء للطريقة التقليدية      

  .للطباعة باإلضافة والتعديل والتحجيم واالسترجاع مثل التخزين التقليديةقد ال حتصل له يف الطريقة 
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 للمستخدم العادي، وذلك    وبسيطة بطريقه سهله    احلديثة يف الفن    صةاملتخصمعظم الربامج   تعمل  و  

ضمن نظام تشغيل النوافذ والقوائم، كذلك ميكن الرسم بواسطة الفأرة أو القلم الضوئي علـى لـوح                 

  :أن فوائد برامج الرسم تتلخص يف) هـ١٤٢٣(وتذكر فودة . خاص به

 .التعديل والتلوين إمكانية الرسم مع التخزين و -

 .اهلندسية لتنفيذ شىت التصميمات ، أداة تصميم للمهندستوفري -

 .تساعد وتدعم اإلخراج الفين للمطبوعات -

 .تشجع على تنمية موهبة الرسم -

 .تطور الرسوم القدمية والتارخيية -

 .ختزين التصميمات والرسومات -

 . وعمل خلفيات للتصاميم مبتكرهاملعقدةاستخدام اخلطوط العربية  -

احلاسب كأداة ميكن للمتعلم التعامل مع اللـون         استخدام    أن ،(Wendy,2006)ويذكر ويندي   

واخلط والنسيج بكامل قدرته، وأن يضاعف وحيذف ويضيف دون أي قلق بأن يفسد هـذا العمـل،                 

  .جاذبيةً وتشويقاًوبذلك تصبح حصيلة العمل الفين أكثر غىن وذا هيئه أكثر 

 إهدار دون خوف من     واملغامرةلتجريب  كما يوفر وجود احلاسب لطالب كليات الفنون فرصة ل        

.  أصيله ومبتكره  متعددة حنو استكشاف تصاميم     االنطالقاخلامات، فذلك حيرر املتعلم ويساعده على       

 وإضـافة  ملا يوفره احلاسب له من جتريـب وحـذف      الفنية يف تنويع تصاميمه     املرونةكذلك يكتسب   

 اخليارات اليت تزيد من قيمة اإلنتاج الفين الـذي           التشكيلية واخلامات الفنية، و غري ذلك من       للمفردات

  .ينفذه الفنان بواسطة احلاسب اآليل
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 اليت يستخدمها الفنـان مـن خـالل         الفنيةاإلمكانات  ) ٢٤-١٩،  م١٩٩٦(وقد حصرت مزيد    

  : يف النقاط التاليةاحلاسب اآليل

 :القيم اخلطية -

 احلاسب الفنان احلصول على اخلطـوط        جداً يف اللوحة الفنية، ويساعد     اً مهم اًاخلطوط عنصر تعد  

  .بكافة أشكاهلا و أحجامها وأطواهلا، وتنوع مالمسها وخاماا وتكرارها وتغيري أبعادها

 :امللمسيةالقيم  -

 بالشكل املراد، إذ هلا القدرة على إعطاء        الفنية يف إظهار املفردات     املهمة العناصر   أحدامللمس  يعد  

 توفر للفنان   متعددةبرامج  توجد  مما يعطي قيمة عالية للعمل الفين، و       أشكاهلا   باختالف متنوعةحاسيس  أ

  . أو البخاخات أو تأثري األسفنج أو املاء والزجاجفُرش األلوان من متعددة كأنواع متنوعةمالمس 

 :اللونية القيم -

ألي  واجلاذبيـة ال خيلو عمالً فنياً من اللون، فهو الذي يساعد على إعطاء األبعاد واألحجام              يكاد  

 مـن أكثـر      اللـون يف احلاسـب اآليل       يعترب و. منتج فين، وهو من أكثر العناصر الفنية جذباً للنظر        

 مليون درجه   ١٦ إاراً، حيث أن أنظمة احلاسب هلا القدرة على تدريج األلوان يف أكثر من               اإلمكانات

  .خمتلفةلونيه 

  :لوحات عاملية منتجه بوساطة احلاسب اآليل

 . اآليل ، على عدة أجيال احلاسببوساطةمن لوحات الفنانني الذين اشتهروا بالرسم  فيما يأيت أمثله

Digital Art Museum,1999)(  
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  Lightforms )١(شكل 

 )م Herbert W Franke  ) 1955 للفنان هاربرت فرانك

  

  

  

  

  

  

 ٢٢



  

  

  

  

  

  

  

  kinetic sculpture) ٢(شكل

  Michael Noll (1960) للفنان مايكل نول

  

  

  

  

  

  

  

  

  Ninety Parallel Sinusoids) ٣(شكل

  Michael Noll(1967)للفنان مايكل نول
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  Virtual Sculptures )٤(شكل

  Herbert W Franke (1997) للفنان هاربرت فرانك
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  Early Graphics) ٥(شكل

  Mike KING (1991) ينجللفنان ميكي ك

  Am Ende der Welt )٦(شكل

 Gerhard MANTZ(2001) للفنان جريهارد مانتز
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http://www.dam.org/mantz/land_endederwelt13.htm
http://www.dam.org/king/early.htm


  :رسم بالاملتخصصة  اآليلبرامج احلاسب

  : بالرسم هياملتخصصةأن من أهم برامج احلاسب اآليل ) هـ١٤٢٣(تذكر فوده 

 :) Paint( برنامج الراسم -١

اليت تأيت عادة مثبتـه     " الويندوز" ضمن برامج النوافذ     يعد من أكثر الربامج شيوعاً وذلك ألنه يأيت       

 والتطبيق لكن املنتجات تأيت أقـل يف        االستخدام يف   السهلةمع كل جهاز حاسب، ويعترب من الربامج        

  . واخلياراتاملرافقة، وذلك بسبب ضعف وقلة األدوات السابقة الفنية من الربامج القيمة

 :)Corel Drew( برنامج كورل درو   -٢

  .از بإمكانية التعامل مع النصوص وإمكانيات عالية مع الرسمميت -

غالف كتاب أو جملة، صفحات التقومي، البطاقات، الشعارات،        : إمكانية عمل مشاريع صغرية مثل     -

  .اخل...اإلعالنات

  .خارجية يف التصميم بصور أو نصوص ةستعاناال -

 من التـأثريات    متعددةخيارات   من األقالم وفرش الرسم واأللوان واخلطوط و       كثريةأدوات   يضم   -

 .واخللفيات واأللوان

  : )Adobe Photoshop (برنامج فوتو شوب  -٣

من أشهر الربامج احلاسوبية وأكثرها استخداماً سواًء على صعيد التدريب والتعليم أو استخدام األفراد              

  : يف اإلنتاجممتازة ونتائج االستخداموذلك ملا ميتاز به من سهوله يف 

  معاجلة الصوريساعد على  -

 الضوئية املاسحة سواء عن طريق اإلنترنت أو       خارجية بصور أو تصاميم     ستعانةباالإنتاج التصاميم    -

 .املخزنة أو امللفات رقميةكامريا الالأو 
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 .اخل... مثل أغلفة الكتب واالت واجلرائد واإلعالناتخمتلفة وتصميم تطبيقات إنتاجإمكانية  -

 .ليت تضفي مؤثرات مجيله على التصاميم ار جمموعه من املرشحاتيوفّ -

 .ميكن للمستخدم الرسم بواسطة الفأرة أو القلم الضوئي، واستخدام النصوص -

 أو زيتية أو حىت بالفحم وذلـك        خشبية أو   مائيةميكن املستخدم من حتويل التصميم اىل رسومات         -

 . عليهاملوجودةبفضل املؤثرات 

 . واحدإمكانية دمج الرسومات مع الصور يف تصميم -

احلاسب مـن أهـم      ونظراً لوجود العديد من الربامج اإلحترافيه املتخصصة يف جمال الفن أصبح            

أنه ميكن أن يعزز وبـشكلٍ      ،  )م١٩٩٤(فكما يذكر سعيد     احلديثة ال التربية الفنية؛      تقنية ال األجهزة

 الـيت   الـسرعة  يسهل ذلك عن طريـق    فهو   وقدرات الدارسني اإلبتكارية،     االبتكاريواضح التفكري   

يستجيب ا لرغبة الدارس يف عمل تغريات يف الصورة، يف وقت قليل ميكن تغيري فكره بصريه مفـرده               

  . لشكل املالئم الذي يريده ل أن يصلإىلبواسطة الدارس بطرق عديدة، 

 الـيت تنـادي      حول أمهية احلاسب، سواءً     أن مجيع النظريات   ) (Wendy,2006ويؤكد ويندي   

 أن استخدام احلاسب قـد مسـح        إىلملنهج الدراسي ألجل فهمٍ أفضل، واليت تشري         مع ا  قنيةبتكامل الت 

 يف التعليم البـصري، مجيعهـا       لالستخدامللمستخدم بالتعديل والتنقيح والتخزين، مما جعل منه أداة         

طرق  بشرط أن يتم تقدمي احملتوى الرقمي لتعزيز املنهج الفين وليس أن يستبدل ليحل مكان ال               صحيحة

  .الفنية التقليدية

لذا فإن خوف املعارضني من معلمي التربية الفنية إلدخال احلاسب يف التعلـيم ال مـربر لـه إن                   

 سوف تنقص مـن الطـابع       تقنية بأن ال  العتقادهم مع الفن لتعزيز املنتج الفين، وذلك        قنيةتكاملت الت 

  .اخلاص للفنان واجلانب اإلبداعي إلنتاجه
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 لدى املـتعلم، يف     االبتكاري الفنية دوماً بالنشاطات التجريبية اليت تنمى اجلانب          التربية ويعىن جمال 

 كمجـال مـن أوائـل       الفنية التربيةظل أي ظروف و مهما كانت اإلمكانيات، لذا جيب أن تصبح            

، وأن تسعى لربطها مع الفن وحتدثت بواسطتها طرق التدريس          احلديثةاملستفيدين من هذه التكنولوجيا     

  .تنمية القدرات وإيقاظ املواهب الفنية ريب الفين، سعياً حنووالتد

 مل يعد يوجد تساؤل عن هل سـتكون تقنيـة         ، أنه   (Paul,2000)باول  يذكُر  ذا اجلزء   وختاماً هل 

  .التقنيةاحلاسب جزًء من منهج الفن أم ال، لكن السؤال هو إىل أي مدى وكيف سيتم استخدام هذه 

  : التشكيليةالقدرة الفنية

منـو   احلاسـب اآليل و    إمكانات  ضوء العرض السابق، ترى الباحثة أن هناك ارتباط وثيق بني          يف

 مثـل دراسـة مزيـد       ، ذلـك  أثبتت عديدةستناد اىل دراسات    الا وميكن    ،الفنية أو   العقليةالقدرات  

، وذلـك لوجـود إمكانـات        )م٢٠٠٢( مرغالين   ، ودراسة )م٢٠٠٠(، ودراسة العدوي    )م١٩٩٦(

للفنان توليد أفكار كثرية يف فترة زمنية قصرية هلا مسات اإلبـداع واألصـالة              اليت تتيح    احلاسب اآليل 

  .، ذات طابعِ مثري، قابل للتنفيذ والعرضوالطالقة

 البحث عن أثر احلاسب على القدرة الفنية،        إىل الباحثة، وسعت   الدراسةمن هنا نبعت فكرة هذه      

، وهي اليت تتكون من عدة قـدرات         رغم أمهيتها  لدراسةواهذه القدرة اليت مل تأخذ حقها يف البحث         

 على طرق هذا    الباحثةهذا ما حث     و.  وغريها واألصالة واملرونة والذكاء والطالقة    االبتكارعقليه مثل   

  . يف هذا الطريق قُدماًللمضي تشجع الباحثني الدراسةاال لعل هذه 

  ): Artistic Ability(  التشكيليةتعريف القدرة الفنيه

، لكن مجيعها أمجع على أا عدة قدرات عقليه وفنيه جتتمع            التشكلية الفنية القدرةتعددت تعريفات   

  :لدى الفنان لتخرج العمل الفين ومنها
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 االستدالل صفه عامه يف الفرد، ميكن       إىلالقدرة الفنية كغريها من القدرات، بناء افتراضي يشري         " 

 إىل يشري بشكلٍ عـام      الفنيةيت تدل عليها، وإن اصطالح القدرة       عليها عن طريق العديد من األعمال ال      

  )م١٩٨٢املليجي، " ( بنجاحاألنشطةإمكانية الفرد على التعامل مع عدد أوسع من 

 األنـشطة ، بأن القدرة الفنية تعين أن ختتص كل واحده منها بنوع من             )م١٩٩٧(ويعرفها دويدار   

وتتعلق القدرة الفنية بقدرة الفـرد علـى اإلبـداع يف            .لكالفنيه كالرسم واملوسيقى والتمثيل وغري ذ     

  .النشاط الفين املعني، وعلى تذوقه بنفس الوقت

، اىل أن القدرة الفنية التشكيلية هي ذلك النشاط اإلبداعي الكلي الـذي             )م٢٠٠٠(وتوصل رمسي   

يها بأـا   يصل به صاحبه إىل ابتكار تشكيالت من خطوط وألوان ومالمس وأضواء وظالل، حيكم عل             

  .ذات قيمه مجاليه

  : التشكيليةمكونات القدرة الفنية

، البـصرية  القـدرة  الفنية، أو كما يـسميها       القدرة أول الذين حددوا مفهوم      )Meier(يعد ماير   

، القـدرة ، وتوقع وجود ستة عوامل داخل هـذه         "الفنية القدرةمكونات  "وكانت دراسته تقوم حول     

، سهولة اإلدراك، الذكاء اجلمايل، التخيل اإلبـداعي، واحلكـم          اإلرادية رةاملثاب،  اليدوية املهارة: وهي

  )٩٧، م٢٠٠٠رمسي، . (الفين

مركبـه    ليست قدره أحادية، بل هي قـدرة       التشكيلية الفنية القدرةأمجعت الدراسات أن     و قد    "

" اميكية هـذه العوامـل    ليه لدين مالعا حتتوي العديد من العوامل اليت حتدد طبيعتها أو املفهوم العام للبنية          

  .)م١٩٨٢، ٣٧املليجي، (

 أا تتكون من عدة مـستويات        التشكيلية يف حبثه عن القدرة الفنية    ) م١٩٨٢(وقد خلص املليجي    

  :عقليه وهي
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 بالفرد، واليت يستجيب هلا بأبسط      احمليطة البيئةاملتعلق باملثريات الصادرة عن     : املستوى احلسي األول   -

  .سلوك حركي

 .اليدوية واملهارة املكانية والعالقات اإلدراكية السرعةيتضمن : دراكياملستوى اإل -

 . واإلبداعاالبتكارحيتوي على : املستوى اإلرتباطي -

 .يتضمن الذكاء العام: العامل العام -

وقد . األربعة اليت تقيس هذه القدرة يف ظل املستويات         االختباراتوقد حدد لكل مستوى جمموعه من       

  .التشكيلية الفنية بالقدرة اخلاصة يف اختيار املقاييس الدراسة نتائج هذه إىل الباحثةاستندت 

  : التشكيليةالفنية القدرةمقاييس 

، ماعدا دراسة    التشكيلية الفنية تؤكد أن هناك مقاييس محدده للقدرة         عربية وجد دراسة  ت ال يكاد  

 يف الفنـون    الفنيـة  للقـدرة ه  ي عامل دراسة" ، لرسالة الدكتوراه واليت كانت عن       )م١٩٨٢(املليجي  

 واليت بناها على أسـاس      ، ومقاييسها  التشكيلية الفنية القدرةاليت خرجت بنتائج عن ماهية      " التشكيلية

، الفنيـة  القدرة مستويات   ا افترض فيه  اليتضه  وفرللتحقق من صحة    ب  يتجرالدراسات سابقه، وقام ب   

  .لدراسة بصحة فروض الدراسةوأعد ومجع اختبارات تقيس املستويات هذه، وجاءت نتائج ا

  : سرد هذه املستويات ومقاييسهاو فيما يلي

 :املستوى احلسي -١

  :يتضمن مخسة اختبارات وهي

  اختبار اقصر طريق -

 اختبار اقرب نقطه -

 اختبار مقارنة األشكال -
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 املتطابقةاختبار األشكال  -

  املتناظرةاختبار األشكال  -

 :املستوى اإلدراكي -٢

  : اختباراًعشر أحدتضمنت 

  تبار الصور املتطابقهاخ -

 اختبار مقارنة األعداد -

 اختبار اإلدراك املكاين -

 اختبار منيسوتا للعالقات املكانيه -

 اختبار املعاجله الذهنيه -

 اختبار العالقات املكانية ثالثية األبعاد -

 اختبار األشكال املتضمنه -

 اختبار تكملة األشكال -

  احلركياالتزان -

 التآزر احلركي -

 حركة األصابع -

 :ى اإلرتباطياملستو -٣

  :تضمن ثالثة اختبارات

  اختبار تذكر الرسومات -

 اختبار تذكر األشكال -
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 االبتكاراختبار  -

 :املستوى العام -٤

ـ       دراسة عل  جاءت نتائج  و .تضمن اختباراً لقياس العامل العام وهو الذكاء        تى حسب العينة الـيت مت

 أكثر مـن غريهـا، كـلٌ        تباراتاالخ، بصالحية بعض من هذه      الفنية التربية وهم طلبة    التجربةعليها  

  .حسب مستواه الدراسي
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  الفصل الثالث

  الدراسات السابقة

  

  .التعليمدراسات اهتمت بأثر استخدام احلاسب يف  -

 . الفنيةالتربيةدراسات اهتمت بدراسة اثر احلاسب يف  -

 .حتليل ومناقشة الدراسات السابقة -
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  :الدراسات السابقة

 املباشـرة  غـري حلصول على جمموعه من الدراسات العربية واألجنبية ذات الصلة املباشـرة و           امت  

وهي جمموعه من رسـائل     . مبوضوع البحث، واليت أفادا كثرياً يف تصميم وتنفيذ وكتابة هذا البحث          

  .املاجستري والدكتوراه، وبعض البحوث املنشورة يف االت العلمية احملكمة

  :تمت بأثر استخدام احلاسب يف التعليم عامةدراسات اه: أوالً

أثر استخدام تقنية احلاسب اآليل على التحـصيل وتنميـة           ")هـ١٤٢٥ ( دراسة العمري  تناولت  

 الدراسة إىل معرفـة أثـر        هذه قد هدفت  ل و". التفكري الرياضي لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي      

على حتصيل تالميذ الصف السادس االبتـدائي، و        استخدام تقنية احلاسب اآليل يف تدريس الرياضيات        

  .أثرها على تنمية التفكري الرياضي أيضاً

 من املرحلة السادسة االبتدائية، كمجمـوعتني إحـدامها         متثلت العينة من تالميذ فصلني دراسيني       

ومت تطبيق االختبار التحصيلي وقياس التفكري الرياضي كاختبـارين قبلـي           . جتريبية واألخرى ضابطه  

وقد كانت نتائج الدراسة داله إحصائياً يف التطبيق البعدي بـني امـوعتني             . وبعدي على اموعتني  

 يف متوسط التحـصيل     اًإحصائيدالة  الضابطة والتجريبية ملقياس التفكري الرياضي، بينما مل توجد فروق          

  .بني اموعتني

سب اآليل يف تدريس وحدة من      أثر استخدام احلا  " دراسة حول    )هـ١٤٢٥ (أجرت الصنيع بينما    

على حتصيل طالبات املستوى األول يف قسم اللغة اإلجنليزيـة يف           ) ١١٠(مقرر تراكيب اللغة اإلجنليزية     

كانت أهداف الدراسة تتمحور حول معرفة أثر اسـتخدام احلاسـب           ". جامعة أم القرى مبكة املكرمة    

على حتصيل طالبـات  ) ١١٠(لغة اإلجنليزيةاآليل كوسيلة تعليمية يف تدريس وحدة من مقرر تراكيب ال   

املستوى األول يف قسم اللغة االجنليزية عند مستوى الفهم، التذكر، التطبيـق، التحليـل ومـستوى                
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 طالبه، وجمموعه جتريبيه عـدد      ٣٢ أفرادها على جمموعه ضابطه عدد      الدراسةعينة  اشتملت    .التركيب

 يف جامعة أم القـرى،      اإلجنليزية اللغةألول يف قسم     طالبه، مجيعهن من طالبات املستوى ا      ٣٩أفرادها  

  .اإلجنليزية اللغةالاليت تدرسن مقرر تراكيب 

 اً مـدجم  اً وصممت الباحثه قرص   تعليمية، كوسيلةوإلجراء هذه الدراسه مت استخدام احلاسب اآليل          

لدراسه داله  وقد جاءت نتائج ا   .  قبلي وبعدى للمجموعتني   كاختبار اختبار حتصيلي    قلذلك، ومت تطبي  

مـستوى  : إحصائياً بني متوسط درجات حتصيل اموعتني لصاحل اموعه التجربيه عند كـل مـن             

  . عند مستوى التركيباً إحصائي دالةبينما مل توجد أي فروق. التذكر، الفهم، التطبيق والتحليل

أثر اسـتخدام   "اليت كانت حول   )هـ١٤٢٤ (العتييبوهذه الدراسة مل تتفق يف نتائجها مع دراسة           

إحدى برجميات احلاسب اآليل يف مادة اللغة االجنليزية على حتصيل طالبات الصف الثـاين الثـانوي يف    

وقد هدفت الدراسة اىل التعرف على أثر استخدام إحدى برجميات احلاسب اآليل على             ". مدينة الرياض 

  .رفة، الفهم، التطبيقاملع: حتصيل مادة اللغة اإلجنليزية عند املستويات املعرفية الثالثه

 طالبه من طالبات الصف الثاين الثانوي، وقسمت اىل جممـوعتني           ٦٠و تكونت عينة الدراسة من        

وقـد  . جتريبية تدرس املادة مبساعدة برجميات احلاسب اآليل، و أخرى ضابطه تدرس بالطريقه التقليديه            

ثه األوىل مـن تـصنيف بلـوم         يقيس املستويات الثال   - قبلي وبعدي  -أعدت الباحث اختبار حتصيلي   

  ).التذكر، الفهم، التطبيق(للمستويات املعرفيه 

وكانت نتائج الدراسه غري داله إحصائياً يف حتصيل مادة اللغه االجنليزية بني امـوعتني الـضابطه                

  .والتجريبيه يف مستويات التذكر و الفهم، و التطبيق
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م التعليم املربمج واحلاسب اآليل يف تـدريس        أثر استخدا " )هـ١٤٢٤( دراسة الفهيقي    تناولت و  

وهـدفت هـذه    ". املستوية والتحويالت على حتصيل طالب كلية املعلمني مبحافظة سـكاكا         اهلندسة  

 والتحويالت  املستوية اهلندسة معرفة أثر استخدام التعليم املربمج واحلاسب اآليل يف تدريس           إىل الدراسة

  ". والتحويالتاملستوية اهلندسة"يدرسون مقررعلى حتصيل طالب كلية املعلمني الذين 

 طالب،  ٣٠ طالباً وزعوا على ثالث جمموعات، كل جمموعه حتوي          ٩٠ من   الدراسةتكونت عينة     

 الثالثـة  اموعـة  الثانية باحلاسب اآليل أما    واموعة األوىل بطريقة التعليم املربمج      اموعةمت تدريس   

 مصممه حسب أسلوب التعليم املربمج،      تعليمية مادة   التجربةحث هلذه   ، وقد أعد البا   التقليدية بالطريقة

  .وبرجميه تعليميه للحاسب اآليل، واختبار حتصيلي كاختبار قبلي وبعدي للتجربه

وقد جاءت نتائج الدراسه داله إحصائياً على تفوق طريقة التعليم املربمج واستخدام احلاسب اآليل                

  .ريقة التعليم باحلاسب اآليل على طريقة التعليم املربمجعلى الطريقه التقليديه، وتفوق ط

أثر "اليت كانت عن     )هـ١٤٢٤( البلوي ةسادرو )هـ١٤٢٥ (الصنيع دراسة نتائج    بينما تشات   

استخدام احلاسب اآليل يف تدريس وحدة اإلحصاء على التحصيل الدراسي يف مادة الرياضيات لطالب              

وهدفت هذه الدراسه اىل معرفة أثر استخدام احلاسب اآليل يف          ". الصف األول الثانوي يف مدينة تبوك     

تدريس وحدة اإلحصاء على التحصيل الدراسي عند املستويات الثالث األوىل طبقاً لتـصنيف بلـوم               

، وكذلك اثره على بقاء أثر التعلم عنـد املـستويات الـسابق    )التطبيق والفهم و التذكر للمعرفه وهي 

  .ذكرها

 طالبـاً مت  ٦٥، وتكونت عينتـه مـن       الدراسةالتجرييب إلمتام هذه    شبه  املنهج  استخدم الباحث   و  

 فروض الدراسه أجرى الباحـث      والختبار.  واألخرى ضابطه  جتريبيةتقسيمهم اىل جمموعتني إحدامها     

اختباراً حتصيلياً قبلي وبعدي، وقد دلت نتائج الدراسه على وجود فروق ذات دالله إحـصائيه بـني                 
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 يف  الضابطة اموعة اليت درست باستخدام احلاسب اآليل ومتوسط أداء         التجريبية موعةامتوسط أداء   

  .التجريبية اموعة التحصيلي، يف مستويات التذكر والفهم والتطبيق لصاحل االختبار

أثر تدريس الكيمياء باحلاسب اآليل لطـالب       "حول  ) هـ١٤٢٢(دراسة الدغيم   كان موضوع   و  

وكانت دف اىل معرفـة أثـر       ".  تنمية التفكري العلمي واإلجتاه حنو مادة الكيمياء       املرحله الثانويه يف  

تدريس الكيمياء باحلاسب اآليل على تنمية التفكري العلمي، وتنمية اجتاهات الطالب حنو مادة الكيمياء،              

  .وذلك لدى طالب الصف الثاين الثانوي

 طالباً موزعني علـى     ١١٢راسه، وبلغت العينه    ولقد اتبع الباحث املنهج التجرييب إلجراء هذه الد         

. جمموعتني إحدامها جتريبيه تدرس باستخدام احلاسب اآليل، واألخرى ضابطه تدرس بالطريقه التقليديه           

  .وقد استخدم مقياسني إلختبار فروض الدراسه ومها التفكري العلمي و مقياس اإلجتاه حنو مادة الكيمياء

د فروق ذات دالله احصائياً بني متوسط درجات طالب اموعه           عدم وجو  الدراسة نتائج   وبينت  

 التفسري،   و اختيار الفروض  و التجريبيه والضابطه يف مقياس التفكري العلمي، ويف مهارات حتديد املشكله         

تني حنو مادة   ع وبني متوسطي اجتاهات امو    ، فروق ذات دالله احصائيه يف مهارة التعميم       تبينما وجد 

  .التجريبية اموعةالختبار البعدي لصاحل الكيمياء يف ا

أثر استخدام دروس احلاسب التعليمية اخلطيـة يف حتـصيل           ")هـ١٤٢١(حبثت دراسة علي  وقد    

وهدفت اىل دراسـة    ". احلاسب واستخداماته يف التعليم   "طالب كلية التربية جامعة امللك سعود، ملقرر        

 على حتصيل الطالب بكلية التربية الذين       اخلطية) ت م ح  (أثر استخدام دروس التعليم مبساعدة احلاسب     

  .يدرسون مقرراً عن دور احلاسب يف التعليم

 طالب، واألخرى جتريبيـه     ١٢٢وقد استخدم الباحث تصميم جترييب موعتني، أحدامها ضابطه           

 : هي احتوت كل جمموعه على ثالث ختصصات دراسيه      .  طالب، مع اختبار حتصيلي بعدي فقط      ١٣٥
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مت تدريس اموعـه األوىل     .  خليط من التخصصات األخرى     و  التربيه البدنيه  اإلسالمية و ت  الدراسا

  power point  بوربوينتبالطريقه التقليديه، والثانيه بواسطة برنامج أنتجه الباحث مستخدماً برنامج

  .موعتني أجرى الباحث اختبار حتصيل لطالب االدراسةويف اية فترة تنفيذ . لطالبا لىيعرض ع

أثبتت نتائج التحليل أن الطريقة التجريبية أدت اىل حتصيل أفضل مـع الطـالب ككـل مـن                  و    

على إحصائياً  التخصصات مجيعاً، أما طالب التربية البدنية فقد كان عكسياً، ومل يكن هناك تأثري دال               

  .طالب الدراسات اإلسالمية

حلاسب اآليل علـى حتـصيل واحتفـاظ        أثر استخدام ا   ")هـ١٤٢١( دراسة اجلرماوي  تناولتو    

وكانت أهدافها التعرف علـى     ". طالبات الصف األول متوسط يف مقرر اللغه اإلجنليزيه باملدينه املنوره         

أثر استخدام احلاسب اآليل على حتصيل واحتفاظ طالبات الصف األول متوسـط يف مقـرر اللغـه                 

  .اإلجنليزيه

يف  طالبـه مقـسمه      ٥٣ من   الدراسهنت عينة   وكت، و شبه التجرييب وقد استخدمت الباحثه املنهج       

، واسـتعانت   ) مؤجـل   و بعـدي و  قبلي  (طبقت عليهم اختبار حتصيلي      ضابطه و     جتريبه و  جمموعتني

  . شركة الدواجل التعليميهإنتاج من اإلجنليزيةبربنامج حاسويب للغه 

رجـات طالبـات     بني متوسطي د   إحصائيةدلت نتائج الدراسه على عدم وجود فرق ذو دالله          و    

  . يف االختبار التحصيلي، ويف اختبار احلفظوالضابطة التجريبيةاموعتني 

أثر استخدام برامج احلاسب اآلىل يف مادة الفيزياء على          ")هـ١٤٢٠( دراسة اللهيب  تناولتبينما    

وقد هدفت اىل الكشف عن تأثري برامج احلاسـب اآليل ملـادة   ". حتصيل طالب الصف األول الثانوي  

  . حمتوى املقرر لطالب الصف األول الثانويتدريس يف )فصل خواص السوائل(لفيزياءا
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 ٥٠ التجرييب، وكانت عينة الدراسـه        شبه  استعان الباحث باملنهج   ، فروض الدراسه   من تحققلول  

وقد مت قياس املتغري املستقل باختبـار حتـصيلي قبلـي           . ضابطه مقسمني اىل جمموعتني جتريبيه و     طالباً

 بني متوسطات حتصيل الطالب     إحصائية عدم وجود فروق ذات دالله       إىل الدراسةتوصلت  و   .وبعدي

التذكر، الفهم،  ( األوىل من تصنيف بلوم    املعرفية عند املستويات    الضابطة واموعة التجريبية اموعةيف  

ـ ١٤٢٥ (الـصنيع  وهو مايشابه نتائج دراسة كذلك يف جممل االختبار التحصيلي    و  ،  )التطبيق و ) ـه

  . )هـ١٤٢٤( البلويةسادرو

أثر استخدام احلاسب اآليل يف تدريس مادة العلوم على          ")هـ١٤١٨ (حبثت دراسة املزروعي  وقد    

 معرفة مستوى التحصيل الدراسـي      إىلوقد هدفت   ". التحصيل الدراسي لتالميذ الصف الثاين املتوسط     

  .ويات الثالث جمتمعهلدى الطالب عند مستوى التذكر، الفهم، التطبيق؛ وعند املست

 طالبـاً   ٦٠، وبعينة عدد أفرادها     الدراسةالتجرييب للتحقق من فروض هذه       شبه   باستخدام املنهج  و  

 غري داله إحـصائياً بـني حتـصيل         الدراسةئج هذه   ا وضابطه، كانت نت   جتريبيةجمموعتني   إىل   مقسمني

 جاءت داله إحصائياً بني امـوعتني       بينما.  عند مستوى التذكر   الضابطة واموعة التجريبية اموعة

  . التطبيق، وعند املستويات الثالث جمتمعه وعند مستوى الفهم

  :التربية الفنيةدراسات اهتمت بدراسة اثر احلاسب يف : ثانياً

  :الدراسات العربية

 اسـب  من خـالل احل    البيئيةتوظيف مفردات تشكيل بعض اخلامات       ")م٢٠٠٥ ( الكشكي درس  

واهتمت أهداف البحث بالكشف عن إمكانية توافر       ".الفنية يف جمال األشغال     التصميميةب  لتنمية اجلوان 

، كذلك الكشف عن إمكانية الوصول      "أدوب فوتوشوب "مفردات تشكيل اخلامات من خالل برنامج       
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أدوب "اىل تصميمات يف جمال األشغال الفنية باستخدام مفردات تشكيل اخلامات من خالل برنـامج               

  ".فوتوشوب

شبه وقد اتبع الباحث املنهج الوصفي التحليلي من خالل اإلطار النظري للبحث، كما اتبع املنهج                 

ابيه بني استخدام   إجي نتائج الدراسه عالقه     بينت، وقد   "أدوب فوتوشوب "التجرييب عند استخدام برنامج     

اجيابيه بني تـوافر     عالقة، كذلك وجود    الفنيةالربنامج وإعداد قوائم ملفردات تشكيل خامات األشغال        

  . من خالل استخدام الربنامجالفنية للمشغولةمفردات تشكيل اخلامات وسهولة إعداد تصميمات 

  .الدراسةيف وضع فروض   يف استخدام املنهج الشبه التجرييب والباحثة أفادت الدراسةوهذه   

يه يف جمال الرسـم     استخدام احلاسب اآليل يف ابتكار أعمال فن      " عن   )م٢٠٠٤ ( الرويس دراسة أما    

إمكانات برناجمي احلاسب اآليل، فوتوشوب و كورول درو        يف توضيح أهم    ها  متثلت أهداف ". والتصوير

(PhotoShop, CorelDraw) يف جمال الرسم والتصوير، وتوظيف هذه اإلمكانات إما بشكل منفرد 

ره، كذلك إعـداد دليـل       لعدة برامج و إنتاج أعمال فنيه مبتك       خمتلفةلكل برنامج، أو دمج إمكانات      

 اخلاصة وإنتاجها باستخدام برامج احلاسب      للدراسة الفنية الشكل النهائي لبعض األعمال      إنتاجملراحل  

  :وجاءت نتائجها على النحو التايل التجرييب  شبه املنهجالباحثةواتبعت  .بالرسم

 ، للتكوينـات الدارسةا ميكن حصرها يف األدوات اليت استخدمته     ال اليتيوجد العديد من اإلمكانات      -

  .لالبتكارفاحته جمال أوسع 

 . مستحدثه تشكيليةًاخل حلوالً... والظلوالشفافية كالتركيب الفنيةاإلمكانات تقدم  -

 وسهولة تعديلها   الفنية والتصاميم األعمال  ب االحتفاظ يف   سعة الذاكرة وإمكانات الربامج للحفظ    تفيد   -

 .يف أي وقت
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 يف وضع الفروض والتصميم الشبه التجرييب للدراسـة         )م٢٠٠٤(لرويس   دراسة ا  مت اإلستفاده من  وقد  

   احلالية الدراسةنتائج هذه كذلك تأكيد 

 يف إثراء تكوين الـصورة لطـالب        احلاسبإمكانات  " دراستها حول    )م٢٠٠٢ (أجرت مزيد و    

صورة مبا يفيد    يف إثراء تكوين ال    حلاسب إىل حماولة اإلفادة من إمكانات ا      تهدفو  ". املرحلة اإلعدادية 

  .طالب املرحلة اإلعدادية بالتعليم العام

متثلت العينة يف طالب الصف الثاين من املرحلة اإلعدادية         و   التجرييب،    شبه اتبعت الباحثة املنهج  و    

 يف  ، و  يف التـصوير   اسب إمكانات أدائية جديدة يف توظيف احل      بينت نتائج الدراسة  من اجلنسني، وقد    

  .دى التالميذإثراء تكوين الصورة ل

فاعلية استخدام احلاسب اآليل يف تنميـة       " حول   )م٢٠٠٢ ( مرغالين دراسةموضوع  متحور  بينما    

وقد ".  املرتيل جبامعة امللك عبد العزيزاالقتصاد يف تصميم األزياء لدى طالبات      األساسيةمهارات الرسم   

 يف تـصميم    األساسيةات الرسم    معرفة تأثري استخدام احلاسب اآليل يف تنمية مهار        إىلت الدراسة   هدف

  و  املعـدل   و التخـصص :  التاليـة   املتغريات يفاألزياء، ومعرفة ما إذا كان هناك فروق داله إحصائياً          

معرفة اجتاهات الطالبات حنو اسـتخدام      إضافة إىل   املستوى الفين ملهارات الرسم باستخدام احلاسب،       

  .األساسيةاحلاسب اآليل يف دراسة مهارات الرسم 

، ومت  اً حتـصيلي  اً برناجماً تعليمياً مقترحـاً، واختبـار      الباحثة أعدت   الدراسةلتحقق من أهداف    ول  

 داله إحصائياً بـني متوسـط درجـات         الدراسة طالبه، وكانت نتائج     ٢٢تطبيقهما على عينة قوامها     

فـع   حنو استخدام احلاسب اآليل، كذلك بني متوسط درجات الطالبات ذوات املستوى املرت       االجتاهات

بينما مل توجـد فـروق دالـه         .املهاري وذوات املستوى املنخفض يف درجات االختبار التحصيلي و       
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 إحصائياً بني متوسط درجات طالبات ختصص املالبس وختصص تربوي يف االختبـار التحـصيلي و              

   . لألجزاء امللبسيهاألساسيةاملهاري يف مهارة رسم اخلطوط 

مع الدراسة احلالية يف العينة إذ كلتامهـا طالبـات يف املـستوى             ) م٢٠٠٢(تتفق دراسة مرغالين      

  . معرفة األثر املترتب من استخدام احلاسب على املستوى الفينقياس املتغري التابع وهو يف ، أيضاً اجلامعي

 إلثراء التنـوع التـشكيلي يف       اسبفعاليات احل "عن  فكان   )م٢٠٠١ (موضوع دراسة حامد   أما    

 توضيح التنوع القائم بني مصوري      إىل الدراسةهدفت  و  ". احد يف التصوير احلديث   تناول املوضوع الو  

 الفكريـة العصر احلديث يف تناوهلم التشكيلي للتعبري عن املوضوع الواحد سعياً للوقوف على اجلوانب              

 اليت تؤثر على صياغة كل فنان منهم لتلك املوضوعات، كذلك الكشف عن مـداخل               الفنية والفلسفية

ذلك من خالل حتليل أعمال الفنانني الذين و  يف التعبري عن املوضوع الواحد؛     متنوعةيب تشكيليه   وأسال

 يف إثـراء   لحاسـب  ل األدائية من اإلمكانات    واإلفادةتعرضوا للتعبري عن املوضوع الواحد يف التصوير،        

  .املوضوع الواحد يف التصوير احلديث التنوع التشكيلي يف تناول

 مـن فـروض     التجرييب للتحقق   للمنهج شبه  باإلضافة املنهج الوصفي التحليلي     ةالباحثاعتمدت  و    

  :نتائج كالتايلال، وجاءت الدراسة

 معاصره ملا يقدمه من إثراء يف أساليب التعـبري        تصويرية يف إنتاج أعمال     اسب من احل  اإلفادةانه ميكن    -

تنوع التشكيلي يف تناول املوضـوع      وتنوع يف اخلامات واألدوات وسرعة األداء، مبا يساهم يف إثراء ال          

  .الواحد

 جديـدة  يف التصوير يسهم يف التوصل إىل معاجلات وحلول تشكيليه           اسباحلإن اإلفادة من فاعلية      -

 مبوضوع العمل الفين، كما يسهم يف عرض أكثر         مرتبطة عديدة ميكنها أن تتضمن قيم تعبرييه       ومتنوعة

 ٤٢



يف وضـع فـروض   ) م٢٠٠١( من دراسة حامد    تفادةاالسمت   و . للموضوع الواحد  صياغة أو   رؤيةمن  

 .احلالية بالدراسة اخلاصةالدراسة، كذلك يف وضع التوصيات واملقترحات 

فاعلية برنامج مقترح للتعلم الـذايت      " حول   )م٢٠٠( دراسة خضر ودرويش     متحور موضوع  بينما    

يه من التـراث العمـاين      املعلمني؛ الستحداث تصميمات زخرف   / للطلبة اإلبتكاريةيف تنمية القدرات    

 إىل الدراسـة هدفت  و  ". اسب، وقياس اجتاهام حنو استخدام احل     املعتادة والطريقة اسبباستخدام احل 

بناء برنامج مقترح وجتريبه يف جمال التصميم الزخريف يصلح للتعلم الذايت؛ ويعمل على تنمية القدرات               

فيه من وحدات أصليه من التراث الفـين        ، يف استحداث تصميمات زخر    اسباالبتكاريه باستخدام احل  

بكليـة  " ختصص تربيه فنيه"املعلمني / للطلبةالعماين، ويسهم يف حتقيق بعض أهداف اإلعداد األكادميي  

 التقنيـة  الوسائل   إحدى باعتباره   اسب توظيف استخدام احل   إضافة إىل . جامعة السلطان قابوس  / التربية

 جديـدة التراث الفين العماين، وابتكار وحدات زخرفيه        كمدخل لتقدمي وحدات زخرفيه من       احلديثة

  .الفنية التربية يف اسب حنو استخدام احلالطلبة حتديد اجتاهات إىل باإلضافة. منها

 التجرييب لدراسة فاعليته     شبه اتبع الباحثان املنهج التحليلي البنائي يف بناء الربنامج املقترح، واملنهج           

 يف  اسباملعلمني، وحتديد اجتاهام وقياسها حنو استخدام احل      /الطلبةلدى   االبتكاريهيف تنمية القدرات    

  . وطالبهاً طالب٤٢وتكونت عينة البحث من . الفنية التربية

 يف إنتاج تصميمات زخرفيه     املعتادة الطريقة على   اسب تفوق استخدام احل   الدراسةئج  ا نت  بينت وقد  

 تنمية القـدرات    إمكانيةكذلك  .  ابتكاريه بتعدديةين   من التراث الفين العما    األصليةمصدرها الوحدات   

من خالل استخدام الربنامج املقترح، كمـا وجـد أن          " ختصص تربيه فنيه  "املعلمني  / للطلبةاالبتكاريه  

لكن  .الفنية التربية يف جمال    احلديثة، باعتباره احد التقنيات     الفنية األعمال   إنتاج دور فعال يف     للحاسب

 ٤٣



 قبل اسـتخدام    املعلمني حنو استخدام احلاسب   / الطلبةالله احصائيه يف اجتاهات     مل توجد فروق ذات د    

  .الربنامج املقترح وبعده

اتفقت عينة هذه الدراسة مع الدراسة احلالية من حيث النوع، كذلك يف املتغري التابع وهو القدرات                  

ئج أيضاً مطابقة لنتائج الدراسـة    االبتكاريه يف هذه الدراسة والفنية يف الدراسة احلالية، وقد جاءت النتا          

  .احلالية وتؤكدها

 يف تنمية الطالقة التشكيلية لـدى طـالب         حاسويبفعالية برنامج    ")م٢٠٠٠ (درست العدوي و    

 مقتـرح لتنميـة الطالقـة       حاسـويب توظيف برنامج تعليمي    : وهدفت الدراسة إىل  ". التعليم الثانوي 

  .الربنامج املقترح على منو أداء طالب املرحلة الثانويةالكشف عن أثر والتشكيلية لألشكال اهلندسية، 

 طالبـه بالـصف الثـاين الثـانوي،         ٣٠التجرييب، على عينه قوامها     شبه  اتبعت الدراسة املنهج    و    

، ومقياس الطالقة التشكيلية لألشكال اهلندسية،      االبتكاري للتفكري   سواستخدمت الدارسة اختبار توران   

  .أداتان للبحث

 املئويـة  للتطبيق البعدي أكرب يف جمملها من النـسب  املئوية النسب أن إىل الدراسةئج  وتوصلت نتا   

 هـي   الدالة إىل عدد الطالبات ذوي النتائج غري        الدالةللتطبيق القبلي، وأن عدد الطالبات ذوي النتائج        

ب التعليم   لدى طال  التشكيلية الطالقة ذو فاعليه يف تنمية      اسويبويتضح من هذا أن الربنامج احل     %. ٩٠

ساعدت هذه الدراسة الباحثة يف التأكد من صالحية املقاييس االبتكاريه أو الفنية كـأداة               لقد   .الثانوي

 .حبث تطبق كاختبارين قبلي وبعدي، كذلك يف دعم وضع فروض الدراسة احلالية

قاً  وف الفنية التربيةوضع خطط تدريس مقترحه يف      "  حول   )هـ١٤٢١ (موضوع دراسة الثقه  كان     

 يف  الفنيـة  التربية تدريس مادة    إىل الدراسةوقد هدفت   ".  باستخدام احلاسب اآليل   (DBAE)لنظرية  

 ٤٤



تاريخ : األربعة ذات ااالت    (DBAE) املعرفةطبقاً لنظرية   اسب   باستخدام تقنية احل   املتوسطة املرحلة

    .        الفنية ةللتربي كأساس ، اإلنتاج الفين والنقد والتذوق الفينو  علم اجلمال  والفن

 الستخدامها الفنية بالتربية عالقة هلا   برجمياتاتبع الباحث املنهج الوصفي اإلرتباطي، واستخدم عدة          

  :إىل وقد خلص الباحث يف نتائجه احلاسبعلى 

 أصـبح   التدريسية حالياً يف العمليات     حلاسب واليت تتمثل يف استخدام ا     احلديثة الوسائط التقنية    إن - 

  . أساسيه للمتعلم واملعلممتكاملة، ملا يقدمه من خربه الفنية التربية، وخاصة يف جمال تميةح ضرورة

 للتجريب يف أساليب التعليم، بشكل قد يـصعب تـوافره يف            عديدة يتيح للمعلم فرصاً     اسب أن احل  -

  . يف التعليم العام، فضالً عن اختصار وقت التجريبالفنية التربيةمعامل 

 لتحقيـق أركـان نظريـة     اسب   والذي يستخدم فيه برامج احل     الفنية التربيةلوحدات   اإلعداد اجليد    -

  .للمعرفة كأساس الفنية التربية علمياً وتقنياً لتفعيل دور املتقدمة يعد من ااالت  (DBAE)املعرفة

  .أفادت هذه الدراسة يف وضع التوصيات واملقترحات لتطابق نتائج الدراسة مع الدراسة احلالية 

 يف التصميم وأثره يف تنمية بعض القـدرات         احلاسب) هـ١٤١٧ ( دراسة السيد إمساعيل   ناولتت  

 التصميمات  إنتاج يف جمال    اسب حتددت حول أثر استخدام احل     األهداف و".  باإلبداع املرتبطة العقلية

 املرجعيـة كذلك أثر تفاعل اخلـربات    .  باإلبداع املرتبطة العقلية يف منو أو تدهور القدرات       -التشكيلية

  .باإلبداع املرتبطة العقلية على القدرات اإلنتاج يف اسب واستخدام احلاملختلفة

 بطـالب   الدراسة، ومتثلت عينة    الدراسةالتجرييب للتحقق من فروض      شبه   استخدم الباحث املنهج      

 العقليـة ات   واالقتصاد املرتيل، وقد استعان مبجموعه من االختبار       الفنية التربية األوىل من قسمي     الفرقة

للـتفكري  " إبراهـام " اختبار    و اختبار تورانس للتفكري االبتكاري   :  وهي للتجربة قبلي وبعدي    كاختبار

  .النهائية للدرجات التحصيل باإلضافة ، مقياس تقدير اإلبداع التشكيلي واالبتكاري

 ٤٥



يه من  ؛ وغري مستخدم  اسب وجود فروق داله إحصائياً بني مستخدمي احل       الدراسةأكدت نتائج   و    

 لديهم، كذلك تأكد وجود فروق داله إحصائياً بني األنظمة املختلفـة            العقلية على منو القدرات     العينة

 يف إنتاج التصميمات التشكيلية ومقدار النمو احلاصل على القـدرات           اسبللتعرض خلربة استخدام احل   

  .العقلية املرتبطة باإلبداع

لطالب ذوي اخلربات الفنية احملدودة يكون أفضل لو         مع ا  اسبوقد أظهرت النتائج أن استخدام احل       

استخدم قبل الطريقة التقليدية، أيضاً اتضح إن استخدام الطريقة التقليدية لفترة صـغريه مث اسـتخدام                

 عليهم مـن    ه يظهر عدم متكن أفراد العينة، حيث أم مالوا إلتباع الطريقة التقليدية وما متلي              ،حلاسبا

أفادت هذه الدراسة الباحثة أيضاً يف استخدام مقاييس القدرات العقلية           و.ب حمدده اجلمود والسري بقوال  

  .كتطبيقني قبلي وبعدي، كذلك يف دعم نتائج الدراسة احلالية، ووضع التوصيات

 لتنمية اإلبـداع    تعليمية كوسيلة اسب احل إمكانياتاستخدام  " )م١٩٩٦ ( دراسة إمام  تناولت و    

 يف تنمية اإلبـداع الفـين       اسب احل إمكانات اإلفادة من توظيف     إىل راسةالدوقد هدفت هذه    ". الفين

الـشكل، اخلـط، امللمـس،      ( ودراسة حتليل البيانات باستخدام    التشكيلية بعض العالقات    باستخالص

ال الفن التـشكيلي واسـتخدامها يف اـال    عدت  اليت أُاسب من بعض برامج احلواإلفادة،  )اللون

 الفنيـة  التربيـة  وراء التأكيد على التفكري اإلبداعي املتشعب يف حتقيق أهداف           التطبيقي دف السعي  

  .وحتديد دورها يف تنمية اإلبداع الفين

ـ  ١٣، وتكونت عينتها من     الدراسةالتجرييب للتحقق من فروض     شبه   املنهج   الدارسةاتبعت      اً طالب

 التجربـة احده فقط، وطبقت علـيهم       كمجموعه و  الفنية التربية بكلية   الرابعة الفرقةوطالبه من طلبة    

 ,ADOB PHOTO SHOPE)أدوب فوتوشـوب نتـر و  بي: لرسم ومهـا ني لاجمنباستخدام بر

PAINTER) للدراسة كأداة.  

 ٤٦



 للعمل الفـين مـن      البنائية لكيفية تناول وحتليل العناصر      جديدة إضافة أبعاد    الدراسة نتائج   وبينت  

، كمـا دلـت     اسـب  باستخدام احل  العينة تجتهاأن على األشكال اليت     ، لون  و  ملمس  و  خط  و شكل

 يف درجة اإلبداع الفين اليت حيصل عليها كل فرد مـن            إحصائية على وجود فروق ذات دالله       الدراسة

وقد توفرت لدى الطالب مهارات تشكيليه يف اسـتخدام عناصـر           . اسب من خالل األداء باحل    العينة

داع، كما اتضحت أمناطهم ومتيزت شخـصيام       العمل الفين وتضمنت أعماهلم نسبة مرتفعه من اإلب       

 يف نوع التصميم    الباحثةدعمت هذه الدراسة     .املنتجة بني األعمال    املقارنة على   القدرةوتكونت لديهم   

  . وأكدت صحة النتائجالعينة، كذلك اتفقت يف نوع الواحدة اموعةاملتبع يف الدراسة احلالية وهو 

وهدفت الدراسـة اىل    ". التربوية يف التصوير وأبعاده     اسبتوظيف احل  ")م١٩٩٦ ( مزيد تدرسو    

 تؤكـد علـى اجلوانـب       متنوعة لتحقيق صيغ تشكيليه     لحاسب ل املتنوعة األدائيةتوظيف اإلمكانات   

  .الفنية التربية منها يف جمال اإلستفاده  يف جمال التصوير احلديث والفنية والقيم التعبريية

 و   التجـرييب   وشبه التحليلي،املنهج   الدراسة فروض    من حقيقتل عدة مناهج ل   الدارسةوقد اتبعت     

 من خالل اسـتخدام     الفنية جمموعه من األعمال     الدارسة، وقد اختص اجلانب التجرييب بإنتاج       النظري

  . بالتصويراخلاصةجمموعه من الربامج 

اً مل يكـن     يفتح جمـاالً جديـد     الفنية التربية يف كلية    اسب أن استخدام احل   الدراسةنتائج  بينت  و  

 اسبمستخدماً من قبل يف جمال التصوير املعاصر، و إن جتريب استخدام تقنيات العلم احلديث مثل احل               

 مغايره ملا جـاءت     النتيجة جاءت هذه    .الفنية التربية لطالب كلية    االبتكارييساعد على تنمية التفكري     

  .دى الطالببه نتائج الدراسة احلالية يف إمكانية تنمية التفكري االبتكاري ل

  

  

 ٤٧



   :الدراسات األجنبية 

هل ميكن أن يستبدل تعليم الرسم : حول تساؤل مفاده (Wendy, 2006) متحورت دراسة ويندي  

 على عينة من طلبـة مدرسـة للتـصميمات          يت الدراسة التقليدي بالتعليم الرقمي كامالً؟، وقد أجر     

 يف اً رئيـس اًداة لصناعة الفن سبب تغري   إن توفر احلاسب كأ   : الرقمية، وقد خرج الباحث بنتائج مفادها     

تقدم أصول التعليم ويف تقييم الطالب كمصممني، وأن احلاسب يعترب أداة ضرورية عملية يف الصناعة               

 لكن حيتاج الطالب ألن يتعلمـوا أوالً كيـف          ،ولكنها عقبة يف تعلم الطالب، إن احلاسب مفيد مهنياً        

  . احلواسيب بني أيديهمينجحون مع كل القدرات واحلرية اليت تضعها

ووضـع التوصـيات    احلالية   بالدراسة   اخلاصةأفادت هذه الدراسة الباحثة كثرياً يف مناقشة النتائج           

  .واملقترحات

الطرق اليت يتبادل ا ستة فنانون ممارسام الفنية   )Tracey(2004 ,دراسة تراسي تفحص بينما   

 استكشاف لصناعة الفن    :وذلك حتت عنوان  . زة على الطريقة اليدوية بالربامج الرقمية احلاسوبية      املرتك

يدوياً وباحلاسوب، وقد نتج عن هذه الدراسة نشوء نوع خمتلف من الفن املتعدد األفكـار و الـصور                  

الدراسـة   أيضاً دعمت هذه     .املبتكر، كذلك حصول نوع من األلفة والقرابة بني الفنانني وحواسيبهم         

  .نتائج الدراسة احلالية

 موضوع العالقة بني مواقف كل مـن الطالـب   )Virginia (2004 , فرجينيا درست الباحثةو   

 احلاسب يف صفوف الفنون املتقدمة، وقد فحصت هذه الدراسة العالقة بني مواقـف    قنيةوالكلية جتاه ت  

احلاسب يف صفوف الفنون يف     قنية   احلاسب ومواقف الطالب جتاه ت     قنية جتاه ت  كل من الطالب والكلية   

 طالباً، وقد أشارت النتائج إىل أن هناك        ٣٠٦ عضواً و  ٤٥، وقد تألفت العينة من      "تنيسي"جامعة والية   

عالقة اجيابية بني موافقة الكلية والطالب الستخدام احلاسب، إن موقف الكلية والطالب جتاه احلاسب              

 ٤٨



 ساعدت هذه النتائج على دعم نتائج الدراسة        .نت مرتبطة مع املستوى املدرك من اخلربة باحلاسب       كا

  .، وهي نتائج مطابقه لنتائج الدراسات األجنبية السابقةاحلالية

عنـد   استخدام احلاسب على تشكيل الفكـرة   تأثريات) Kok (2002 , كوك دراسة تناولتو  

 احلاسب على عملية التصميم لتشكيل األفكار لـدى         قنيةاهلدف كان تقصي أثر ت     و. طالب التصميم 

  .طالب التصميم ما قبل التخرج

، ودلـت   تاالستبياناطة جمموعة من    اأُجريت الدراسة على عينة قوامها مثانية وستون طالب، بوس          

طالب و قد أثر على حصيلة التصاميم النهائية        نتائج الدراسة أن احلاسب لعب دوراً كبرياً يف تصاميم ال         

من الطالب امجعوا على أم دائماً يكتشفون شيئاً جديـداً          % ٩١هلم، وقد وجدت الدراسة أن نسبة       

  .كلما عملوا تصميماً بواسطة احلاسب

 عن العوامل املرتبطة مع مستوى االستخدام التعليمـي  (Paul, 2000) موضوع دراسة باولكان   

وهدف هذا  . ملرتكزة على احلاسب بواسطة معلمي الفنون يف املرحلة الثانوية بوالية ميسوري           ا قنيةللت

 احلاسـب يف    قنيةالبحث اىل استكشاف العوامل اليت ميكن ان توضح مستوى التنوع من استخدام لت            

  معلـم ملـادة الفنـون      ٣٠٠ هلذه الدراسة على     هقاعة الصف الثانوي ملادة الفنون، ومت توزيع استبان       

  .للمرحلة الثانوية

 بني معلمي الفنون،    ينق يف شكل ومستوى االستخدام الت     اً كبري اً هناك تنوع  أنت نتائج الدراسة    بينو  

، السـتخدامها  ترتكز على احلاسب ألجل الربامج الفنية وتدريباً أفضل          وادرادوا م أوأن غالبية املعلمني    

 الفنون جتاه استخدام تكنولوجيـا احلاسـب        كذلك كانت املواقف اجيابية بشكل كبري بالنسبة ملعلمي       

  . لتعليم الفنون

  

 ٤٩



  :مناقشة الدراسات السابقة: ثالثاً

 واختالفبعد عرض الدراسات والبحوث السابقة ذات الصلة ذه الدراسة، جند أنه رغم تنوعها              

  . حول موضوع احلاسب اآليل وأثره على املتعلمنيتمجيعها متحورفإن نوعية عناصرها، 

 تنـامي  كذلك الكثري من مواضيع الدراسات إىل احلاسب اآليل وقياس أثره،           اجتاه الباحثةظت  الحوقد  

  :يأيت من الدراسات السابقة ، ميكن استخالص ماباختصار.  يف جماالت التربية الفنيةاحلاسبب االهتمام

ـ             .١ يات يف  تناولت الدراسات استخدام احلاسب اآليل يف تعليم مقررات دراسية خمتلفة، مادة الرياض

ـ ١٤٢٥الـصنيع، (، ومادة اللغة اإلجنليزيـة كمـا يف دراسـة     )هـ١٤٢٥العمري،(دراسة   و ) هـ

الـدغيم،  (، كذلك مـادة الكيميـاء يف دراسـة          )هـ١٤٢١اجلرماوي،  (و  ) هـ١٤٢٤العتييب،(

 ). هـ١٤٢٠اللهيب، (، ومادة الفيزياء كما يف دراسة )هـ١٤٢٢

          يف دراسـة وينـدي  فـشملت الرسـم باحلاسـب كمـا       تعددت ااالت يف مادة التربية الفنية،      و

(Wendy,2006)       وجمال الرسم والتصوير    )م٢٠٠٥الكشكي،  (دراسة  وجمال األشغال الفنية كما يف ،

، تـصميم  )Kok (2002 ,،التصميم اجلرافيكي كما يف دراسة كـوك )م٢٠٠٤الرويس، (يف دراسة 

خـضر  (، أيضاً التصاميم الزخرفيـة التراثيـة يف دراسـة    )م٢٠٠٢مرغالين، (كما يف دراسة   األزياء  

  . مبجال الرسم باحلاسباحلالية الدراسة، كما ستختص )م٢٠٠٠ودرويش، 

 كمـا يف    االبتدائيـة  على عينات من مستويات دراسية خمتلفة، املرحلة         السابقةطُبقت الدراسات    .٢

اجلرمـاوي،  ( على عينات من املرحلة املتوسطة كما يف دراسة          ، وطُبقت )هـ١٤٢٥العمري،  (دراسة  

الثقـه،  (كـذلك دراسـة     ) م٢٠٠٢مزيد،  (ودراسة  ) هـ١٤١٨املزروعي،  (ودراسة  ) هـ١٤٢١

العتـييب،  (، أما الدراسات اليت طُبقت على املرحلة الثانوية فقد كانـت مثـل دراسـة                )هـ١٤٢١

 ٥٠



العـدوي،  ( دراسة   أيضاً) هـ١٤٢٢غيم،  الد(ودراسة  ) هـ١٤٢٢البلوي،  (و دراسة   ) هـ١٤٢٤

 .(Paul, 2000) باول و دراسة) م٢٠٠٠

و  (Donnell,2004) دراسـة دونيـل   :أما الدراسات اليت طُبقت على املرحلة اجلامعية فكانت مثل

و ) م٢٠٠٢مـرغالين،   (كذلك دراسة   ) هـ١٤٢١علي،  (و دراسة   ) هـ١٤٢٤الفهيقي،  (دراسة  

السيد امساعيـل،  (كذلك دراسة ) م٢٠٠٠خضر و درويش، (و دراسة )Kok (2002 ,دراسة كوك 

، مما يساعد الباحثة على التأكد من إمكانية تطبيـق الدراسـة            )م١٩٩٦إمام،  (و دراسة   ) هـ١٤١٧

  .احلالية على عينة من طلبة املرحلة اجلامعية

التجرييب للتحقق من فروض الدراسة، إما من حيث العينة          شبه   معظم الدراسات املنهج   بقتطَ .٣

العمـري،  (فبعض الدراسات قسمت العني إىل جمموعتني أحدامها ضابطه واألخرى جتريبية مثل دراسة             

خـضر  (كذلك دراسـة    ) هـ١٤٢١علي،  (و دراسة   ) هـ١٤٢٤العتييب،  (و دراسة   ) هـ١٤٢٥

بعض الدراسات عينة كمجموعة واحده فقط باختبارين قبلي         تاستخدما  بينم). م٢٠٠٠ودرويش،  

) م٢٠٠٠العـدوي،  (ودراسـة  ) م٢٠٠٢مرغالين، (وبعدي أو اختبار حتصيلي فقط، كما يف دراسة      

  ).م١٩٩٦إمام، (كذلك دراسة 

 كاختبارين قبلـي وبعـدي للتجربـة، بينمـا          اً حتصيلي اًوقد استخدمت معظم الدراسات اختبار    

وهـذا يـساعد    . بعض الدراسات مقاييس خاصة بالقدرات العقلية أو االبتكاريه أو الفنية         استخدمت  

التجرييب، والعينة ذات اموعة الواحدة، واسـتخدام املقـاييس العقليـة            شبه   الباحثة يف إتباع املنهج   

 .والفنية، كما يف الدراسات السابقة كتأكيد من مالئمة ذلك هلذه الدراسة احلالية

ئج الدراسات متفاوتة يف حمصلتها، فهناك دراسات أثبتت وجود فروق ذات داللـة             نتاكانت   .٤

و دراسـة  ) هـ١٤٢٤الفهيقي، (إحصائية يف وجود األثر التابع الستخدام احلاسب اآليل، مثل دراسة       

 ٥١



و دراسـة   ) م٢٠٠٤الرويس،  (كذلك دراسة   ) م٢٠٠٥الكشكي،  (و دراسة   ) هـ١٤٢٢البلوي،  (

   ). (Paul, 2000 و دراسة باول  ) Kok  ( 2002 ,كوك

وهناك دراسات أكدت أن الفروق تتفاوت حسب املستويات املعرفية أو التخصصات الدراسـية             

) هـ١٤٢١علي،  (ودراسة  ) هـ١٤٢٤العتييب،  (و دراسة   ) هـ١٤٢٥الصنيع،  (املختلفة مثل دراسة    

      ).م٢٠٠٢مرغالين، (و دراسة 

بينما أثبتت بعض الدراسات عدم وجود فروق يف وجود األثر الناتج عن استخدام احلاسـب اآليل،                

). هـ١٤٢٠اللهيب،  (و دراسة   ) هـ١٤٢١اجلرماوي،  (و دراسة   ) هـ١٤٢٤العتييب،  (مثل دراسة   

  . الية الدراسة احلجوبناءاً على االختالف الواضح يف نتائج الدراسات السابقة فال ميكن التنبؤ بنتائ

  شبه استفادت الباحثة من الدراسات السابقة يف اختيار املنهج املتبع إلاء الدراسة وهو املنهج             .٥

التجرييب املُطبق يف معظم الدراسات السابقة، كذلك إجراءات الدراسة واختيار العينه، مثل الدراسات             

) م١٩٩٦إمام،  (و دراسة   ) م٢٠٠٠العدوي،  ( التجريبية مثل دراسة     الواحدة اموعةاليت اتبعت نظام    

 ).م٢٠٠٢مرغالين، (و دراسة 

 قبلي وبعـدي مثـل دراسـة        كاختبارينكذلك استخدام املقاييس اخلاصة بالقدرات العقلية والفنية،        

  ).هـ١٤١٧السيد إمساعيل، (و دراسة ) م٢٠٠٠العدوي، (

املـستقبليه،  استفادت الباحثة من الدراسات األجنبية يف وضع الفروض و التنبؤ بالدراسـات              .٦

 (Paul, 2000) و دراسة باول )Donnell(2004,دونيل دراسة : وكتابة اإلطار النظري مثل دراسة

 .(Wendy, 2006) ودراسة ويندي

 ٥٢



تكون أول دراسة تقـيس أثـر        نميكن أ ختتلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة يف أا          .٧

 واليت تتمثـل يف طالبـات       العينة اختيار   إضافة إىل االختالف يف   ى القدرة الفنية،    استخدام احلاسب عل  

 .املستوى الرابع لقسم التربية الفنية جبامعة امللك سعود

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ٥٣



  

  

  

  

  

  الفصل الرابع

  إجراءات الدراسة

 

  الدراسةمنهج  -

 الدراسةجمتمع  -

 الدراسةعينة  -

 الدراسةأدوات  -

 الدراسةخطوات تطبيق  -

 اإلحصائية عاجلةامل -

  

 ٥٤



 اإلجراءات اليت أُتبعت إلمتام هذه الدراسة، ابتداًء مـن منـهج الدراسـة               تناول مت يف هذا الفصل   

  .وانتهاًء باملعاجلة اإلحصائية وحتليل النتائج، املستخدم

  :منهج الدراسة

  بدراسـة  تثلوقد مت . مت استخدام املنهج شبه التجرييب، نظراً ملالئمته لطبيعة هذه الدراسة وأهدافها            

لـدى  )  التشكيلية القدرة الفنية (على املتغري التابع    ) استخدام تقنية احلاسب اآليل   ( املتغري املستقل  فاعلية

  .طالبات املستوى الرابع يف قسم التربية الفنية جبامعة امللك سعود

  :الدراسةجمتمع 

 جبامعة امللك سعود مبدينة     نيةالف التربية من مجيع طالبات املستوى الرابع بقسم        الدراسةتكون جمتمع     

  . طالبة٣٢ وعددهن  هـ١٤٢٧\١٤٢٦  الدراسيعامللالفصل الثاين الرياض 

  :الدراسةعينة 

مت اختيار طالبات املستوى الرابع يف قسم التربية الفنية ليمثلوا عينة الدراسة نظراً لوجـود مقـرر                   

ستوى، و طُبقـت املقـاييس اخلاصـة        ، كمقرر إلزامي يف جداوهلن الدراسية هلذا امل       )رسوم احلاسب (

ني قبلي وبعدي عليهن، وذلك ملقارنة نتائج املتغري املستقل إذا ما كـان    تطبيق ك  التشكيلية بالقدرة الفنية 

  .  لدى أفراد العينة التشكيليةله تأثري على القدرة الفنية

 وجِـد أن عـدد   بالرجوع إىل الكشوف اخلاصة بطالبات قسم التربية الفنية للمستوى الرابـع،   و    

نظراً لقلة عدد جمتمـع     طالبة فقط، و    ) ٣٢(هـ  ١٤٢٧\١٤٢٦الطالبات للفصل الدراسي الثاين لعام      

  .الدراسة فقد اختذت الباحثة مجيع أفراد اتمع عينه للدراسة، كمجموعه واحده فقط

  

 ٥٥



  :الدراسةأدوات 

  : وأخرى قياسيه وهيتعليمية من أدوات الدراسةتكونت أدوات 

  :التعليميةاألدوات : أوالً

  :مج احلاسب اآليلنابر

ـ   ن لوحات فنيه بواسطته   يلقد مت استخدام برنامج حاسويب ملساعدة الطالبات على تكو          مـن   هملا يتيح

  :وأدوات وخيارات متعددة إلخراج األعمال الفنية، وه

  (Adobe Photoshop) فوتوشوب  أدوببرنامج -

اللوحات التصويرية والرسوم، وفيه إمكانات عاليه ومتعددة       وهو الربنامج األكثر شعبيه إلنشاء وإعداد       

يف إنشاء اللوحات التصويرية والرسوم ملا يوفره من خيارات متعددة من حيـث درجـات األلـوان                 

 .والتأثريات الضوئية والظالل والتجسيم وغريه

  :القياسيةاألدوات : ثانياً

 : بالصورة االبتكارينس للتفكري ااختبار تور - ١

  ):هـ١٤١٦ (نس، وتقنني النافعا توررالربوفسو من تأليف

يتألف االختبار من عدة اختبارات فرعية شكلية، حيصل فيها املفحوص على عالمة مركبة متثل جمموع               

  )١(ملحق رقم. واألصالة والتفاصيلواملرونة يف مهارات الطالقة الفرعيةعالماته 

 اختبار الذكاء املصور - ٢

 ):م١٩٧٣ (من إعداد صاحل

يعتمد على . ذا االختبار إىل قياس القدرة العقلية العامة لدى األفراد من سن الثامنة إىل مابعدها           هيهدف  

هو اختبار  و .إدراك العالقة بني جمموعه من األشكال وانتقاء الشكل املختلف من بني وحدات اموعة

 ٥٦



.  للمستوى الثقايف لألفراد   غري لفظي أي ال يعتمد على اللغة يف اإلجابة عليه و ميكن تطبيقه دون اعتبار              

  )٢( ملحق رقم .وميتاز بأنه ميتد تطبيقه يف مرحله زمنيه كبريه ابتداًء من سن الثامنة إىل ما بعدها

 اختبار مينسوتا لألشكال اهلندسية - ٣

  ):هـ١٤٠٧( ربيع إعدادمن 

 ٦٣ ويتكون من     لألشكال يف املكان،   الذهنية واملعاجلةيقيس هذا االختبار القدرة على التصور املكاين        

 )٣(ملحق رقم . سؤال على صورة شكل هندسي يتطابق مع احد األشكال اهلندسية اخلمسة

 ) األشكالإدراكقدرة (العقليةاختبار القدرات  - ٤

  ):م١٩٩٨ ( الطريريإعدادمن 

، وهذا اجلزء يقيس قدرة املفحوص على اإلدراك        العقليةهذا االختبار جزء من مقياس متعدد للقدرات        

 تطابقـاً مـع الـشكل املطلـوب يف      أكثر أوضاعها   املختلفة وذلك بأن خيتار أي األشكال       الشكلي،

  ).٤(ملحق رقم .السؤال

  :الدراسةخطوات تطبيق 

  :التاليةاخلطوات حسب هـ، ١٤٢٦/١٤٢٧ خالل الفصل الدراسي الثاين لعام التجربةمت تطبيق 

، واملقصود  الدراسة القبلي على عينة     بيقبتنفيذ التط األسبوع األول من الفصل الدراسي الثاين       مت يف    -

 للتفكري  اختبار تورانس  وهي    التشكيلية الفنية القدرة اليت حتقق    األربعة القبلي هنا هو املقاييس      التطبيقب

 . األشكالإدراكواختبار قدرة  اهلندسية مينسوتا لألشكال  و الذكاء املصوراالبتكاري و

:  الثاين بتدريسه، والذي كان اهلدف العام له هو        ألسبوعبابدءاً  بدأت أستاذة مقرر رسوم احلاسب       -

 اخلـربة  األساس النظري ملعىن ومفهوم تقنية الرسم والتصميم باحلاسب، وتكتسب           الطالبةأن تكتسب   

 .  يف العمل على برنامج الفوتوشوبالعملية

 ٥٧



  :  كانتاخلاصةأما أهدافه 

 الفنية إلنتاج اللوحات ةالطباع اليت استخدمت أسلوب الفنيةالتعرف على املدارس  .١

 . لربنامج الفوتوشوب وأمهيته واستخداماتهالعامة املعرفة .٢

  استخدام الفالتروإتقانالتعرف على قوائم وأدوات الفوتوشوب  .٣

 .التصميم بواسطة برنامج الفوتوشوب إلنتاج أعمال فنيه .٤

 . لعمل التطبيقاتخمتلفةالتصميم باستخدام لوحات عامليه من مدارس فنيه  .٥

 .صميم بالدمج والتحريف لصور فوتوغرافيه ولوحات فنيه عامليهالت .٦

 ويف األسبوع اخلامس عشر، وهو األسبوع األخـري يف تـدريس            ،بعد انتهاء مقرر رسوم احلاسب     -

 وهو الذي يشمل املقـاييس      العينةبعدي على    كتطبيق    التشكيلية ، مت تطبيق مقاييس القدرة الفنية     املقرر

  . التشكيليةالفنية القدرةقق  اليت حت املذكورةاألربعة

 الطالبات، اختبارين عملي    باختباررسوم احلاسب     قامت أستاذة مقرر   ،يف األسبوع السادس عشر    -

 . ونظري وذلك للحصول على درجات حتصيلهن يف هذا املقرر

  :املعاجلة اإلحصائية

 الفنيـة  القدرة لقياس   ةاملستخدم األربعة بالتحقق من ثبات املقاييس      أوالً متت املعاجلة اإلحصائية      

 الدراسة وهو اخلـاص حبـساب       يالتحقق من فرض  ، مث    الداخلي االتساق، والصدق حبساب    التشكيلية

  .، و حساب الفروق بني القياسني القبلي والبعدي التشكيليةالفنية والقدرةاالرتباط بني التحصيل 

  

  

  

 ٥٨



  :اإلحصائيةاألساليب 

 (SPSS) اإلحصائية من خالل حزمة الربامج ةالتالي اإلحصائية األساليب مت استخدام   

 معامل ثبات ألفا -١

  معامل ارتباط بريسون -٢

   الداخلي لألدوات االتساقوذلك للتحقق من 

 ) ت (اختبار -٣

  .وذلك للتحقق من الفروق بني القياسني القبلي والبعدي

  :اإلحصائية للمعاجلةوفيما يلي عرض مفصل 

  .الثبات باستخدام معامل ألفا: أوالً

  : درجات ثبات عاليه وكانت نتائجها كالتايلاألربعةاثبت املقاييس تخدام معامل ألفا باس

 ,٨٦٣٨= مقياس الذكاء املصور، معامل ألفا -١

 ,٩١٣٢= ، معامل ألفااهلندسيةمقياس مينسوتا لألشكال  -٢

 ,٦٩٨٢= ، معامل ألفااالبتكاريمقياس تورانس للتفكري  -٣

 ,٧٤٩٧=  األشكال، معامل ألفاإدراكمقياس قدرة  -٤

  

 وذلك باسـتخدام معامـل      ، الداخلي االتساقالتحقق من الصدق حبساب ثبات      : ثانياً

  .االرتباط بريسون

  

 ٥٩



  :االبتكاريمقياس تورانس للتفكري  -١

  :لمحورل  الكليةدرجةمع المعامالت ارتباط البنود : أوالً

 الطالقة -

  معامل ارتباط الطالقة ) ١(جدول رقم

  االرتباطمعامل   احملور

 **٠,٦٨٢  ألولالسؤال ا

 **٠,٩٠٧  السؤال الثاين

  : تساويالنتيجة وكانت الطالقة سؤال  حملورالكلية لدرجةمع ا لبنودمت حساب  معامل ارتباط  ا

  ٠,٩٠ والسؤال الثاين ٠,٦٨السؤال األول 

 دالـه   الطالقـة   الدرجة الكلية لسؤال    حمور  أن معامالت ارتباط البنود مع     )١( رقم   يتضح من اجلدول  

  . الداخلياالتساق وهذا يؤكد متتعها بدرجه مرتفعه من ٠,٠١ عند مستوى ياإحصائ

 املرونة -

  املرونةمعامل ارتباط ) ٢(جدول رقم 

  معامل االرتباط  احملور

 **٠,٨٤٠  السؤال األول

 **٠,٨٤٠  السؤال الثاين

  :تساوي النتيجة وكانت املرونة لسؤال الكلية لدرجةاحمور بنود مع ال معامل ارتباط مت حساب

  ٠,٨٤السؤال الثاين   و٠,٨٤السؤال األول 

 ٦٠

 ٠٫٠١داله إحصائيًا عند مستوى ** 



 دالـه   سؤال املرونـه  درجة الكلية لل  مع حمور ال   أن معامالت ارتباط البنود      )٢( رقم   يتضح من اجلدول  

 . وهذا يؤكد متتعها بدرجه مرتفعه من االتساق الداخلي٠,٠١إحصائياً عند مستوى 

 األصالة -

  األصالةمعامل ارتباط ) ٣(جدول رقم 

  معامل االرتباط  وراحمل

 **٠,٥٧٨  السؤال األول

 *٠,٤٧٤  السؤال الثاين

 **٠,٨٤٧  السؤال الثالث

  :سؤال األصالة وكانت النتيجة تساوي ور البنود بالدرجه الكلية حملمت حساب  معامل ارتباط

 ٠,٨٤ السؤال الثالث٠,٤٧ السؤال الثاين ٠,٥٧السؤال األول 

 داله   سؤال األصاله  لدرجة الكلية حملور  ا حمور   معالت ارتباط البنود     أن معام  )٣( رقم   يتضح من اجلدول  

لـدى   ٠,٠٥  لدى السؤال األول والثالث، وداله إحصائياً عند مستوى٠,٠١إحصائياً عند مستوى 

 .السؤال الثاين، وهذا يؤكد متتعها بدرجه مرتفعه من االتساق الداخلي

 التفاصيل -

  معامل ارتباط التفاصيل) ٤(جدول رقم 

  معامل االرتباط  احملور

 **٠,٦٣٢  السؤال األول

 **٠,٦٩٩  السؤال الثاين

 **٠,٧٨١  السؤال الثالث

 ٦١  ٠٫٠٥دالة إحصائيًا عند مستوى  * \٠٫٠١داله إحصائيًا عند مستوى ** 



  :التفاصيل وكانت النتيجة تساويالبنود مع الدرجه الكلية حملور سؤال مت حساب  معامل ارتباط 

 ٠,٧٨ والسؤال الثالث ٠,٦٩ السؤال الثاين ٠,٦٣السؤال األول 

 التفاصيل دالـه     الدرجه الكلية لسؤال    حمور مع أن معامالت ارتباط البنود      )٤( رقم   يتضح من اجلدول  

  .وهذا يؤكد متتعها بدرجه مرتفعه من االتساق الداخلي٠,٠١إحصائياً عند مستوى 

  :االبتكاريمعامالت ارتباط احملاور بالدرجة الكلية ملقياس التفكري :  ثانياً 

  معامالت ارتباط احملاور ) ٥(جدول رقم 

  معامل االرتباط  حملورا

 **٠,٧٠٥  الطالقة

 *٠,٤٣٠  املرونة

 **٠,٨٧٤  األصالة

 **٠,٩٤١  التفاصيل

  

 الـتفكري    للمقيـاس  الكلية بالدرجة أن مجيع قيم معامالت ارتباط احملاور        )٥( رقم   يتضح من اجلدول  

كلتا  و ٠,٠٥ عند مستوى   فكان دال  املرونة ماعدا حمور    ٠,٠١  داله إحصائياً عند مستوى    االبتكاري

  . الداخلي للمقياساالتساق درجه مرتفعه من انققالنتيجتان حت

  

  

  

  

 ٦٢  ٠٫٠٥دالة إحصائيًا عند مستوى  / * ٠٫٠١داله إحصائيًا عند مستوى ** 



 : األشكالإدراكمقياس قدرة  -٢

  : للمقياسالكلية بالدرجةمعامالت ارتباط البنود 

   الكلية ملقياس قدرة األشكالبالدرجةمعامالت ارتباط البنود ) ٦(جدول رقم 

  معامل االرتباط  احملور

  **٠,٨٣١  السؤال األول

 **٠,٤٧٧  السؤال الثاين

 **٠,٨١٥  السؤال الثالث

 **٠,٥٩٥  السؤال الرابع

 *٠,٤٠٣  السؤال اخلامس

 **٠,٤٨٠  السؤال السادس

 **٠,٤٦٠  السؤال السابع

  **٠,٧٤٩  السؤال الثامن

  

 الـتفكري    ملقيـاس  الكليـة  بالدرجة أن مجيع قيم معامالت ارتباط احملاور        )٦( رقم   يتضح من اجلدول  

ماعدا حمور السؤال اخلامس فكان دال عنـد مـستوى           ٠,٠١ داله إحصائياً عند مستوى      بتكارياال

  . الداخلي للمقياساالتساق أيضاً حيقق درجه مرتفعه من ا وهذ٠,٠٥

  

  

  

 ٦٣

 ٠٫٠٥دالة إحصائيًا عند مستوى  * \٠٫٠١داله إحصائيًا عند مستوى ** 



  

  

  

  

  

  الفصل اخلامس

  نتائج الدراسة

 عرض النتائج -

  مناقشة النتائج -

 ملخص النتائج -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ٦٤



  : النتائجعرض

 أمكن   تطبيق التجربة، وإمتام التحليل اإلحصائي للتحقق من صحة فرضي الدراسة،           من االنتهاءبعد    

  : على النحو التايلالدراسةتلخيص أهم نتائج 

 ذا داللـة إحـصائية بـني        ارتباطيوجد  : "  للتحقق من صحة الفرض األول والذي نص على        -

، مت إجراء املعاجلـة     "٠,٠٥  عند مستوى   التشكيلية التحصيل يف مقرر الرسم باحلاسب والقدرة الفنية      

 بني درجات التحـصيل و      االرتباط بريسون بغرض معرفة مدى      االرتباطاإلحصائية باستخدام معامل    

، االبتكـاري مقياس تورانس للتفكري     ( التشكيلية  اخلاصة بقياس القدرة الفنية    ربعةألادرجات املقاييس   

وذلك يف درجـات  " ، مقياس الذكاء املصورمقياس منيسوتا للعالقات املكانية، مقياس إدراك األشكال    

 وارتباطـه   التشكيلية القياس البعدي، للتعرف على أثر استخدام احلاسب يف الرسم على القدرة الفنية           

  )٧(  رقموقد كانت نتيجة تلك املعاجلة كما يف اجلدول. بالتحصيل

  معامالت االرتباط بني درجات التحصيل والقدرة الفنية) ٧(جدول رقم 

  معامل االرتباط  راحملو

 ٠,١١٨  ٢مقياس تورانس 

 *٠,٣٦٣  ٢مقياس الذكاء 

 *٠,٣٨٩  ٢مقياس منيسوتا 

 *٠,٣٥١ ٢مقياس إدراك األشكال 

 اخلاصـه   يسايملقبني درجات التحصيل وا    يتضح أن قيمة االرتباط      ) ٧( رقم    اجلدول إىلوبالنظر  

 ومقياس مينـسوتا    )٠,٣٦( الذكاء   مقياس: ايل البعدي كانت كالت   االختبار يف    التشكيلية بالقدره الفنية 

 ارتبـاط  على وجود    لمما يد  ٠,٠٥مستوي   ومجيعها عند    )٠,٣٥( ومقياس إدراك األشكال     )٠,٣٨(

 ٦٥  ٠٫٠٥دالة إحصائيًا عند مستوى * 



مقياس  بني التحصيل و     االرتباطبني هذه املقاييس الثالثة ودرجات التحصيل، بينما كانت قيمة معامل           

نه غري دال إحصائياً على وجود ارتباط بينه وبـني           أي أ  )٠,١١(  تساوي االبتكاريتورانس للتفكري   

  .درجات التحصيل، وهذا يدلنا على حتقق الفرض جزئياً

يوجد فـرق ذا داللـة إحـصائية بـني          : "  للتحقق من صحة الفرض الثاين والذي نص على        -

  مت  و ،"٠,٠١ عند مـستوى      التشكيلية  القبلي والبعدي يف القدرة الفنية     لتطبيقنيمتوسطات درجات ا  

ني القبلـي   تطبيقبني متوسطات درجات الطالبات يف ال     ) ت(إجراء املعاجلة اإلحصائية باستخدام اختبار    

 تقنية احلاسـب     فاعلية ، وذلك للتعرف على    التشكيلية  اخلاصة بالقدرة الفنية   األربعةوالبعدي للمقاييس   

  . لدى مستخدميه من الطالبات التشكيليةاآليل على منو القدرة الفنية

  )٨(رقم انت نتيجة تلك املعاجلة كما يف اجلدول وقد ك

   الفنية للقدرة القبلي والبعدي تطبيقني للاملعيارية واالحنرافات احلسابيةاملتوسطات  )٨(اجلدول رقم 

  )ت(قيمة  اإلحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  القياس  اإلختبار

 ٤٣,٠٣ ٨١,٤  قبلي
  مقياس تورانس

  ٣١,٨٥ ٧٨,٩ بعدي
٠,٣٩ 

 ١٠,٣٩ ٢٩,٥  قبلي
  قياس الذكاءم

  ٧,٧٦ ٤١,٧ بعدي
٧,٣٠** 

 ٩,٩٨  ٤٦,٧  قبلي
  مقياس مينسوتا

  ٩,٧٣  ٥٢,١ بعدي
٤,٠٧** 

 ١,٣٣  ٥,٨  قبلي
  مقياس األشكال

  ١,٣٣ ٦,٦ بعدي

٢,٩٥** 

 ٦٦   ٠٫٠١داله إحصائيًا عند مستوى ** 



: احملسوبة للمقاييس األربعة كانت تساوي التـايل      ) ت( يتضح أن قيمة   )٨( رقم   بالنظر إىل اجلدول  

 ٠,٠١عند مستوى ) ٢,٩٥(ومقياس إدراك األشكال) ٤,٠٧(ومقياس منيسوتا) ٧,٣٠(الذكاءمقياس 

 القبلـي   التطبـيقني  درجات   يف أي أا دالة إحصائياُ على وجود فروق بني متوسطات هذه املقاييس            

وهـذا  ) ٠,٣٩ (احملسوبة ملقياس تورانس للتفكري اإلبتكاري تساوي     ) ت(بينما جاءت قيمة   .والبعدي

 القبلي والبعدي ملقياس تورانس للتفكري      تطبيقنياللى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني         يدل ع 

  .مما يدل على حتقق الفرض الثاين جزئياً أيضاً. االبتكاري

  :مناقشة النتائج

 من خالل هـذه الدراسـة؛ يتـضح أن          مت التوصل إليها  من خالل العرض السابق للنتيجتني اليت       

لـدى  التـشكيلية   يل يف الرسم كان له تأثري دال إحصائياً على منو القدرة الفنية             استخدام احلاسب اآل  

  .باالبتكار اخلاصةعدا القدرة الطالبات بشكلٍ عام، 

 فروقـاً ذات داللـة      وجـود    على   دلتهذه الدراسة مع نتائج بعض الدراسات اليت        تتفق نتائج   

( دراسـة الكـشكي   : ، وهي كالتايل  فنية على بعض القدرات ال     استخدام احلاسب اآليل   ألثرإحصائية  

ودراسة ) م٢٠٠٢(ودراسة مزيد ) هـ١٤٢٢(ودراسة البلوي ) هـ١٤٢٤(ودراسة الفهيقي ) م٢٠٠٥

  ).هـ١٤١٧(ودراسة السيد إمساعيل) م٢٠٠٠(خضر ودرويش

 يف عدم وجود ذلك الثـر مـن اسـتخدام            مع نتائج بعض الدراسات    نتائج الدراسه بينما ختتلف   

ـ ١٤٢٤( دراسـة العتـييب    : مثل احلاسب اآليل  ـ ١٤٢٢(ودراسـة الـدغيم   ) هـ ودراسـة  ) هـ

  ).م٢٠٠٢(مرغالين

،  التشكيلية  وجود ارتباط جزئي بني التحصيل والقدرة الفنية       يتضحالدراسه  بناًء على نتائج هذه     و  

 ختـدم   متعددة تعد نتيجة منطقية ومعقولة نظراً ملا يتمتع به احلاسب اآليل من أدوات وخيارات               وهذه

 ٦٧



 تساعده على املُضي قُدماً يف جمال إبداعي كمجـال          كثرية وأفكاراً   جديدةدم، مما يفتح له آفاقاً      املستخ

  .الرسم والفن

 أما النتيجة الثانية اليت دلت على وجود فروق يف درجات القياس القبلي والبعدي للقـدرة الفنيـة                

ن على العمل الفين التقليدي ملـدة        تعد نتيجة منطقية،  نظراً ألن الطالبات اعتد         فهي األخرى  التشكيلية

 احلاسـب اآليل     وملدة فصل دراسي كامـل      يف املستوى الرابع    استخدمن ثالث مستويات دراسية، مث   

بأدواته املتعددة وخياراته الكثرية يف جمال الرسم والتصميم وبراجمه اإلحترافيه، وتتفق هاتان النتيجتـان              

  ).م٢٠٠٠(أثر احلاسب على الفن، ماعدا دراسة مرغالين مع نتائج دراسات احملور الثاين الذي تناول 

 لدى الطالبات، سواًء يف النتيجة األوىل االبتكاريأما عن عدم تأثري استخدام احلاسب على التفكري       

عن عدم ارتباطه بالتحصيل، أو النتيجة الثانية يف عدم وجود فرق بني املقياسني القبلي و البعدي ملقياس                 

ىل عدة أسباب رمبا تكون الـسبب يف ذلـك   فمن املمكن أن يعود ذلك إ، بتكارياالتورانس للتفكري   

  :وهي

  . الطالبات ملرحلة عمرية ال يتغري فيها درجة االبتكار بشكل واضحرمبا وصلت -

 دخلن هذا اال    وقد وهو جمال خيتص باملوهوبني واملبتكرين فنياً،        ، تربية فنية  هو الطالبات   ختصص -

 .ة عالية من اإلبتكاريةولديهن يف األصل درج

 التجربة فترة أطول من فصل كامل ليظهر مستوى جيد من اإلبتكارية لدى الطالبات              احتاجترمبا   -

 .ميكن قياسه تغريه

 Adobe)برنامج أدوب فوتوشوب "قد يكون الربنامج احلاسويب الذي طُبقت عليه التجربة وهو  -

Photoshop)" ليساعد الطالبات فكارهم اإلبتكارية أعلى تنمية غري كاف. 

 ٦٨



 يف  اًالذي وجد منـو   ) هـ١٤١٧(وختتلف هذه اجلُزئية يف نتائج الدراسة مع دراسة السيد إمساعيل           

  ).م١٩٩٦(القدرات العقلية املرتبطة باإلبداع ومن ضمنها التفكري اإلبتكاري، كذلك دراسة إمام

 حتقق الفروض جزئياً يف     وقد جاءت بعض الدراسات بنتائج مشاه لنتائج هذه الدراسة وذلك يف          

: حال قياس أثر استخدام احلاسـب علـى عـدة مـستويات معرفيـة أو عقليـة، مثـل دراسـة                    

ـ ١٤٢٤(ودراسة العتـييب  ) هـ١٤٢٥(الصنيع ـ ١٤٢٢(ودراسـة الـدغيم   ) هـ ودراسـة  ) هـ

  ).هـ١٤١٨(املزروعي

  :وبناًء على ماتقدم، ميكن اخلروج بنتيجة مهمه وهي

وث املختلفة أثبتت وجود عالقة إرتباطية بني اسـتخدام احلاسـب           أن الكثري من الدراسات والبح    

 أثبتته النتائج اإلجيابية هلـذه الدراسـة        كما القدرات العقلية،     على التحصيل أو االجتاه أو بعض        وأثره

 التربية الفنية هذه النتائج مجيعها على أن استخدام احلاسب يف التعليم عموماً ويف تدريس             و تدل   . أيضاً

 له أثر مبختلف ااالت، سواًء على التحصيل أو منو بعض من القدرات العقلية عموماً، بغض                خصوصاً

عائداً لعوامل أو متغريات غري      والذي قد يكون     ، ذلك غريالنظر عن نتائج بعض الدراسات اليت أثبتت        

  .معروفه

س ألنـه أداة     احلاسب يف كل جماالت التعليم، لـي       إدخالنتائج هذه الدراسة على أمهية       تؤكد   و

 إدخالهكذلك التأكيد على أمهية . العصر وحسب بل وألن له تأثري واضح على الطالب من عدة نواحي      

 املختلفة على الطالب إمتام التصاميم      املتخصصةيف ااالت الفنية اليت تسهل فيها أدوات برامج احلاسب          

 واإلضـافة أللـوان   دون أي صعوبات، واحلصول على العديـد مـن اخليـارات مـن األدوات وا              

  .يصعب عليه احلصول عليها عند تنفيذ تصميم بالطريقة التقليديةرمبا  اليت ،اخل.....واحلذف
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 األداة الوحيدة الـيت  بكوا ، إال أا ال ينبغي تقدميهااحلاسب أداه مهمة يف التعليم    وبرغم أن تقنية    

مهارة الطالب، ولتزوده باملزيـد مـن        كأداة إضافية مساعده لتعزيز      و إمنا جيب أن يتعلمها الطالب،     

خاصةً يف جمال   ،   بالطريقة التقليدية  هاألفكار اإلبتكارية واإلبداعية اليت قد يصعب احلصول عليها بسهول        

 التصاميم الفنيـة    إنتاج من احلاسب يف     االستفادةعلى كيفية   فيها  يتدرب الطالب   اليت ينبغي أن    الفنون  

 أسلوبهناً من دراسة الفن بالشكل التقليدي، وبعد أن يشكل طابعه و          املختلفة، لكن بعد أن يصبح متمك     

دم له الطريقتني الرقميـة    تق للتعبري الفين، حبيث أن      جديدةقدم له احلاسب اآليل كطريقة       بالفن ي  اخلاص

  . كواحدة تتفوق على األخرىو عدم النظر إليهماوالتقليدية بشكلٍ يكمالن بعضهما البعض، 

  :ملخص النتائج

  :  يف اية هذه الدراسة اىل النتيجتني التاليتنيالباحثةخلصت 

 بني التحصيل يف مقـرر الرسـم باحلاسـب          ٠,٠٥ ذا داللة إحصائية عند مستوى       ارتباطيوجد   -

 ذو دالله   ، بينما مل يوجد ارتباط    )العالقات املكانية، إدراك األشكال، الذكاء     ( التشكيلية والقدرة الفنية 

  .االبتكاري مع التفكري إحصائية

 بني متوسطات درجات القياس القبلي والبعـدي  ٠,٠١فرق ذا داللة إحصائية عند مستوى    يوجد   -

 ذو دالله   ، بينما مل يوجد فرق    ) الذكاء  و إدراك األشكال  و   العالقات املكانية ( التشكيلية يف القدرة الفنية  

 .االبتكاري بني متوسطات درجات القياس القبلي والبعدي للتفكري إحصائية
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  الفصل السادس

  التوصيات واملقترحات

  

  التوصيات -

 الدراسات املقترحة -
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  :التوصيات

  :يف ضوء النتائج اليت خلصت إليها هذه الدراسة ميكن تقدمي التوصيات التالية

تأهيل خرجيي التخصصات الفنية يف استخدام احلاسب اآليل يف التصميم الفـين جبميـع الـربامج                 -

 . ، وجمارات مدارس الفن احلديث الفنيةتنمية قدرام يف ذلك، ملساعدم على املتخصصة 

زيادة مقررات أكثر ختصصية يف استخدامات احلاسب يف جمـاالت الفـن والتـصميم خلرجيـي                 -

 .ؤهلهم مليدان العمل مما ياإلبتكارية  والفنية لتنمي قدرام التخصصات الفنية،

ن مع شبكة اإلنترنت، حىت يتعـرف الطالـب علـى آخـر              مقررات احلاسب املختصة بالف    ربط -

املستجدات يف الفن احلاسويب، ومدارسه احلديثة، وفنانيه، واإلطالع على املعارض العامليـة اخلاصـة              

 .بذلك

إجراء دورات تدريبية ملعلمي التربية الفنية أثناء اخلدمة، للتدرب على كيفيـة اسـتخدام بـرامج                 -

ين يف هذا اال، وبالتايل     ق مواكبة التطور الت   وليتمكنوا من  لديهم،   فنيةت ال احلاسب الفنية لتنمية القدرا   

 . دفعهم بذلك إىل استخدام احلاسب مع طالم يف التعليم

إقامة املعارض والندوات، لتوضيح مدى أمهية استخدام احلاسب اآليل يف اال الفين بوصفه وسيط               -

 .اإلبداع واالبتكار معاصر يثري الفن ويساعد الفنان على قينت

  :املقترحةالدراسات 

  :، ميكن التوصية بالدراسات التاليةالسابقة للدراسة احلالية وبناًء على النتائج استكماال

 . أخرىفنيهإجراء دراسة مشاه للدراسة احلالية وقياس أثر احلاسب اآليل على قدرات  -

 .امللك سعودتقومي استخدام احلاسب اآليل يف الرسم لدى طالبات جامعة  -

 .يف التعليم العامقياس أثر استخدام احلاسب اآليل يف الرسم لدى إحدى املراحل الدراسية  -
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مراحـل   التقليدية والرقمية لدى تنيناء منهج مقترح لتدريس الفنون باستخدام التكامل بني الطريق ب -

 .التعليم العام واجلامعي

بناء األشكال اـسمة خباماـا املختلفـة،        تصميم برامج تعليمية ختتص بالرسم أو التصميم أو          -

 .مراحل التعليم املختلفهوتطبيقها وتقوميها لدى 

 .لتربية الفنية الناجتة من استخدام احلاسب يف دراسة ا األخرى القدرات الفنيةبناء مقياس لتقومي -
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  املراجع
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  : العربيةاملراجع

استخدام الكمبيوتر يف تعليم التصميم وأثـره ىف تنميـة          ). م١٩٩٧(السيد،إمساعيل، سامح مخيس      

 غـري   دكتـوراه ، جامعة حلوان، كلية التربية، القاهرة، رسـالة         بعض القدرات العقلية املتعلقة باإلبداع    

 .منشورة

ضة ، مكتبة النه  قياس اإلبداع الفين وعالقته بالتربية الفنية     ). م١٩٩٥(إمساعيل، حممد عماد الدين،       

  .املصرية، القاهرة

استخدام إمكانات الكمبيوتر كوسيلة تعليمية لتنمية اإلبداع       ).هـ١٤١٦(امام، إميان امحد محدى،       

 .، جامعة حلوان، كلية التربية الفنية،القاهرة، رسالة ماجستري غري منشورةالفين

يس وحـدة   أثر استخدام احلاسـب اآليل يف تـدر       ). هـ١٤٢٢(البلوي، عبداهللا سليمان عايد،       

، اإلحصاء على التحصيل الدراسي يف مادة الرياضيات لطالب الصف األول الثانوي يف مدينـة تبـوك               

 .جامعة أم القرى، كلية التربية، مكة املكرمة، رسالة ماجستري غري منشورة

وضع خطط تدريس مقترحة يف التربية الفنيـة وفقـاً          ). هـ١٤٢١(الثقة، عدنان حسني مجيل،       

، جامعة أم القرى، كلية التربية، مكـة املكرمـة، رسـالة             باستخدام احلاسب اآليل   )DBAE(لنظرية  

 .ماجستري غري منشورة

أثر استخدام احلاسب اآليل على حتـصيل واحتفـاظ         ). هـ١٤٢١(اجلرماوي، حنان نصار جباد،       

لعزيز، كليـة   ، جامعة امللك عبـدا    طالبات الصف األول متوسط يف مقرر اللغه اإلجنليزية باملدينة املنورة         

 .التربية، املدينة املنورة، رسالة ماجستري غري منشورة

فعاليات الكمبيوتر إلثراء التنوع التشكيلي يف تناول املوضوع        ). م٢٠٠٠(حامد، سهام عبدالعزيز،      

 .، جامعة حلوان، كلية التربية الفنية، القاهرة، رسالة ماجستري غري منشورةالواحد يف التصوير احلديث
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، نظام وسياسة التعليم يف اململكة العربيـة الـسعودية        ). هـ١٤٢٠(، سليمان عبدالرمحن،    احلقيل  

 .الطبعة الثالثة عشرة، الرياض

أثر استخدام أسلوب التعليم عن طريق احلاسوب يف حتصيل طلبـة           ). هـ١٤٠٩(محدي، نرجس،     

دة البحث العلمي، اجلامعـة     ، دراسة، عما   واجتاهام حنو استخدام احلاسوب يف التعليم      االدراسات العلي 

 .٦، العدد١٦األردنية، عمان، الد

فاعلية برنامج مقترح للتعلم الـذايت يف       ). م٢٠٠٠(خضر، صالح الدين و إبراهيم السيد درويش،          

املعلمني؛ الستحداث تصميمات زخرفية من التراث الفـين العمـاين          / تنمية القدرات اإلبتكارية للطلبة   

، جامعة حلـوان، كليـة      الطريقة املعتادة وقياس اجتاهام حنو استخدام الكمبيوتر      باستخدام الكمبيوتر و  

التربية، القاهره، تطوير مستقبل سياسات التعليم والتدريب يف الوطن العريب يف عصر العوملـات وثـورة                

 .٥٢٤ -٤١٨، ص ص ، الد الثاين"املؤمتر السنوي الثامن"املعلومات 

أساسيات احلاسـب   ،  )هـ١٤٢٧(لسيد و سامل أمحد و خالد زغلول،        دسوقي، أمحد و الربيعي ا      

 .، الطبعه األوىل،الرياض، مكتبة الرشداآليل وتطبيقاته يف التعليم

أثر تدريس الكيمياء باحلاسب اآليل لطالب املرحلـة        ). هـ١٤٢٢(الدغيم، خالد إبراهيم صاحل،       

، جامعة امللك سعود، كلية التربية، الريـاض،         الكيمياء ةالثانوية يف تنمية التفكري العلمي واالجتاه حنو ماد       

 .رسالة ماجستري غري منشورة

علم النفس التجرييب املعملي أطره النظريه وجتاربه املعمليـه      ). م١٩٩٧( حممد،   الفتاحدويدار، عبد     

 .، اإلسكندريه، املكتب العلمي للكمبيوتر والنشريف الذكاء والقدرات العقليه

، مكتبة علم النفس، جامعة     مقياس مينسوتا لألشكال اهلندسيه   ). هـ١٤٠٧(ته،  ربيع، محزه شحا    

 .امللك سعود
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 برنامج لتنمية القدره الفنية التشكيلية لـدى طالبـات التربيـه            ).م٢٠٠٠(رمسي، حممد حامد،      

 .، الد السادس، العدد الثاين، دراسات تربويه وإجتماعية، جامعة حلواناألساسية بدولة الكويت

استخدام احلاسب اآليل يف ابتكار أعمال فنية يف جمال الرسم          ). هـ١٤٢٥(الرويس، هدى غازي،      

، كلية التربية لإلقتصاد املرتيل والتربية الفنية، الرياض، رسالة ماجستري غري           والتصوير، كلية التربية للبنات   

 .منشورة

 .جنلو املصرية، القاهرة، مكتبة األاالبتكار وتطبيقاته). م١٩٩٩(الشرقاوي، أنور حممد،   

أثر استخدام الكمبيوتر حلل بعض املشكالت الفنيه لطلبة الدراسات  ). م١٩٩٤(سعيد، أمحد حامت،      

 .، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية التربية، جامعة حلوان، القاهرهالعليا بكلية التربية الفنية

 .، القاهره، عامل الكتبيمالكمبيوتر يف التعل). م١٩٩٥(سيد، فتح الباب عبداحلليم،   

، الوسائل التعليمية ومستجدات تكنولوجيـا التعلـيم      ). م٢٠٠١(الشرهان، مجال بن عبد العزيز،        

 .، مطابع احلميضى، الرياض٢ط

، مكتبة علم النفس، جامعة امللك سـعود،        اختبار الذكاء املصور  ). م١٩٧٣(صاحل، أمحد زكي،      

 .الرياض

، جملـة املعرفـة، العـدد       تقنية التعليم الوجـه اآلخـر     ). هـ١٤٢٠(الصاحل، بدر بن عبد اهللا،        

 .١١٤،ص٥٤

مستقبل تقنية التعليم ودورها يف احداث التغيري النـوعي ىف          ). هـ١٤٢٤(،  الصاحل، بدر عبد اهللا     

 .، مركز البحوث التربوية، جامعة امللك سعود، الرياضطرق التعليم والتعلم
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أثر ستخدام احلاسب اآليل يف تدريس وحدة من مقـرر           ).هـ١٤٢٥(الصنيع، دالل عبد الكرمي،       

، جامعـة أم    على حتصيل طالبات املستوى األول يف قسم اللغة اإلجنليزية        ) ١١٠(تراكيب اللغة اإلجنليزيه  

 .القرى، كلية التربية، مكة املكرمة، رسالة ماجستري غري منشورة

كتبة علم النفس، جامعة امللك سعود، ، ماختبار القدرات العقلية). م١٩٩٨(الطريري، عبدالرمحن،    

 .الرياض

، دار القلـم،    ٨، ط وسائل االتصال والتكنولوجيا يف التعليم    ). م١٩٨٧(الطوجبى، حسني محدي،      

 .الكويت

أثر تدريس الكيمياء باحلاسب اآليل علـى حتـصيل         ). هـ١٤٢٠(العبد الكرمي، إميان بنت عمر،        

، كليـة   مادة الكيمياء بإحدى املدارس يف مدينة الريـاض       طالبات الصف األول الثانوي واجتاههن حنو       

 . امللك سعود، الرياض، رسالة ماجستري غري منشورةةالتربية، جامع

أثر استخدام احدى برجميات احلاسب اآليل يف مادة اللغـة          ،  )هـ١٤٢٤(العتييب، فاطمة عبداهللا،      

، جامعة امللك سعود، كلية التربية،      لرياضاإلجنليزية على حتصيل طالبات الصف الثاين الثانوي يف مدينة ا         

 .الرياض، رسالة ماجستري غري منشورة

فعالية برنامج كمبيوتري يف تنمية الطالقة التشكيلية لدى طالب         ). م٢٠٠٠(العدوى، داليا حسىن،      

 .، جامعة حلوان، القاهرة، رسالة ماجستري غري منشورةالتعليم الثانوي

، مكتبـة   ٢، ط املدخل اىل البحث ىف العلوم الـسلوكية      ). هـ١٤٢١(العساف، صاحل بن محد،       

 .العبيكان، الرياض
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تخدام دروس احلاسب التعليمية اخلطية على حتـصيل        سأثر ا ). هـ١٤٢١(علي، عبداهللا مهدي،      

، رسالة التربيـة وعلـم      "احلاسب واستخداماته يف التعليم   "طالب كلية التربية جامعة امللك سعود لقرر        

 .٧٨-٢٣، ص ص ، الرياض١٣النفس، العدد 

أثر استخدام تقنية احلاسب اآليل على التحـصيل وتنميـة          ). هـ١٤٢٥(العمري، مهدي حممد،      

، جامعة امللك سعود، كلية التربية، الرياض، رسالة        التفكري الرياضي لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي      

 .ماجستري غري منشورة

 .، الطبعه الثانيه، الرياض واستخداماته يف التعليماحلاسب اآليل). م١٤٢٣(فودة، ألفت حممد،   

اثر استخدام التعليم املربمج واحلاسب اآليل يف تدريس اهلندسة         ). هـ١٤٢٤(الفهيقي، ثاين عويد،      

، جامعة أم القرى، كلية التربية،      املستوية والتحويالت على حتصيل طالب كلية املعلمني مبحافظة سكاكا        

 .تري غري منشورةمكة املكرمة، رسالة ماجس

توظيف مفردات تشكيل بعض اخلامات البيئية من خالل الكمبيوتر لتنميـة           ). ٢٠٠٥(الكشكي،    

، تكنولوجيا التربية دراسـات وحبـوث، اجلمعيـة العربيـة           اجلوانب التصميمة يف جمال األشغال الفنية     

 .٣٥٠-٣٢٧، ص ص لتكنولوجيا التربية، مصر

أثر استخدام برامج احلاسب اآليل يف مادة الفيزياء علـى          ). ـه١٤٢٠(اللهيب، إبراهيم عبداهللا،      

، جامعة امللك سعود، كلية التربية، الرياض، رسالة ماجستري غـري           حتصيل طالب الصف األول الثانوي    

 .منشورة

تخدام احلاسب اآليل يف تدريس مادة العلوم علـى         سأثر ا ). هـ١٤١٨(آل جمحود، مسلط زائد،       

، جامعة أم القرى، كلية التربية، مكة املكرمة، رسـالة          يذ الصف الثاين املتوسط   التحصيل الدراسي لتالم  

 .ماجستري غري منشورة
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فاعلية استخدام احلاسب اآليل يف تنمية مهارات الرسـم         ). هـ١٤٢٣(مرغالين، نعيمة فيض اهللا،       

لك عبد العزيز، جـدة،     ، كلية التربية، جامعة امل    األساسية يف تصميم األزياء لدى طالبات االقتصاد املرتيل       

 .رسالة ماجستري غري منشورة

توظيف الكميوتر يف التصوير و أبعاده التربوية، كليـة التربيـة           ). م١٩٩٦(مزيد، مها عبد املنعم،       

 .، جامعة حلوان، القاهره، رسالة ماجستري غري منشورةالفنية

ن الصورة لطـالب املرحلـة      إمكانات الكمبيوتر يف إثراء تكوي    ). م٢٠٠٢(مزيد، مها عبد املنعم،       

 .، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان، القاهرة،رسالة دكتوراه غري منشورةاإلعدادية

دراسة عامليه للقدرة الفنية يف الفنون التشكيلية، كلية التربية         ). م١٩٨٢(املليجى، على حممد على،       

 .، جامعة حلوان، القاهرة، رسالة دكتوراه غري منشورةالفنية

، تكنولوجيا التعليم وتنمية القدرة على الـتفكري االبتكـارى        ). هـ١٤٠٦(ور، أمحد حامد،    منص  

 .، ذات السالسل، الكويت١ط

، الطبعـه الثانيـه،     استخدام احلاسب اآليل يف التعليم    ). هـ١٤٢٣(املوسى، عبد اهللا عبدالعزيز،       

 .الرياض

، مركـز القيـاس     )ب(كاري الشكل   اختبار تورانس للتفكري اإلبت   ). هـ١٤١٦(النافع، عبداهللا،     

 .والتقومي، الرياض

، استشراف مستقبل تقنية املعلومات ىف جمال التعليم      ). هـ١٤٢٣(اهلدلق، عبد اهللا بن عبد العزيز،         

  .٢١٤ -١٦٧، ص ص )١٥(رسالة التربية وعلم النفس، العدد
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