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 شكر و تقدير
  

ـ ، احلمد هللا وحده أوالً وآخراً الذي بنعمته تتم الصاحلات         شكر لـه   وال
وسابغ نعمه وإحسانه محداً وشكراً يليقان جبالل قدره        ، سبحانه على وافر فضله     

والصالة على سيد املرسـلني     ، أن أعانين على إمتام هذه الدراسة     ، وعظيم سلطانه 
  وبعد/عليه أفضل الصالة والتسليم وعلى آله وصحبه أمجعني

  
تور فواز بن فهـد     يطيب يل أن أتقدم خبالص شكري وتقديري إىل سعادة الدك         

ولتفـضله  ، وعطائه الالمتناهي للجميـع   ، ألخالقه العالية وسعة صدره   . ابونيان
والذي كان لتوجيهاته السديدة وأرائه القيمة      ، بقبول اإلشراف على هذه الدراسة    

عظيم األثر يف خروج هذه الدراسة بصورا احلالية وال أستطيع أن أجازيـه إال              
  . خري على ما قدمه يل وجلميع طالبات القسمفجزاه اهللا كل، بالدعاء له

زينـب  .كما أتقدم بالشكر اجلزيل ألعضاء هيئة التدريس وأخـص بالـشكر د           
لتقـدميهم  ، سـناء الـسيد   .فاطمة درويش ود  .د،جنية عبد الرازق    . د،منصور  

وجلميع أعضاء هيئة التدريس الذين لت مـن علمهـم          ، املساعدة يل و التوجيه   
والذين كان هلم األثر يف حتقيق طموحي فجزآهم اهللا عين          ،طوال سنوات دراسيت    

وال يفوتين يف هذا املقام اإلشادة مبا جلامعة امللك سعود من فـضل يف              ، كل خري 
  .خدمة الباحثني لكوا أكرب املناهل العلمية لطلبة العلم يف بالدنا
  ..ه الدراسة وأختم مبا بدأته من شكٍر هللا تعاىل أنْ هيأ يل القدرة على إمتام هذ

  
  ..الباحثة

 



  إهداء خاص
  
  

  .. حياتي نورأهدي هذا البحث إىل
  .. أمي

  دائما حنو األفضل واألروعدفعتين  و،إىل من فجرت يف ينابيع الفن 

   أهدي جهدي املتواضع

  ..اءــــــــــــــــــراً ووفـــــــديــوتق َاََــحب

  

  ..ووقفني إلرضائك..وأطال يف عمرك..أدامك اهللا 
  

  
  



  شكر وعرفــان

  

فـي هـذه    .. ووقـت طويـل مـن العمـل المـضني           ، بعد رحله من الجهد والعناء      
فلـو كـان    . بل كـان هنـاك مـن صـاحبني وسـاندني          ، الرحلة لم أكن بمفردي     

فالـشكر ألهـل الـشكر بعـد اهللا عـز وجـل             ، الشكر رداءاً يلبس ألهـديتهم إيـاه        
  ..الذي هداني ووفقني إلتمام هذا البحث 

لبداية أهدي شكري إلى أجمل مـن فـي الوجـود والـدتي الغاليـة التـي                 في ا 
لم تدخر وسعاً في تربيتي و تعليمـي لمؤازرتهـا ودعواتهـا لـي وتحملهـا معـي                  

  ،،عناء إتمام دراسة الماجستير
   ..حياتي شموع إلى شكري أهدي كما

   ..طموحي وتحقيق تقدمي أعزي اهللا بعد فقط فإليكم 
 فـي  األثـر  عظـيم  لـه  كـان  ممـا  لي الكبيرة لمساندته محمد أخي بالشكر وأخص
  .. فجزاه اهللا عني كل خير .  فال يسعني شكرهالدراسي تقدمي

لتـشجيعه الـدائم لـي، وجهـوده المـستمرة فـي تـوفير مـا                وأشكر أخي ناصر    
   ..أحتاجه أثناء مسيرتي

  ..وأشكر أختي نورة التي كانت لكلماتها عظيم األثر في نفسي
  ..عل التي دعمتني معنوياً ودفعتني للتقدم وأشكر أختي مشا

 سوزان التـي لـم تبخـل عـن تقـديم أي مـساعدة               -أختي-.  وأشكر زوجة أخي  
  ..  لي 

فجـزآهم اهللا عنـي كـل       ، وأشكـر الجميــع على خـالص دعـائهم ودعمهـم لـي          
  .خير

كما أقدم جزيل الشكر إلـى صـديقاتي الحبيبـات لمـا قـدموه لـي مـن عـون                    
  .والتقدير الشكـر كل فلهم.. راستي معهم وتشجيع في سنوات د

وأختم بما بدأته مـن شـكٍر هللا تعـالى أن هيـأ لـي القـدرة علـى إتمـام هـذه                       
   ..الدراسة

  ..الباحثة
 

  



  احملتويات فهرس 
 رقم الصفحة  املوضوع      

  موضوع البحث:الفصل االول 
  مــقــدمــة
  مشـكلة البـحث
  أمهـية البــحث
  أهــداف البحث

  البـحثفـروض 
  حـدود البـحث

  مصطلحات البحـث
  

  الفصل الثاين

  اإلطار النظري     :أوالً
  نظام احلاسب اآليل : احملور األول

  مقدمــــه
  تعريف احلاسب اآليل
  مكونات احلاسب اآليل

  استخدام احلاسب اآليل يف التعليم بوجه عام :احملور الثاين 
  يل يف التعليماألهداف العامة لتدريس مادة احلاسب اآل: أوال
  يف العملية التعليميةاحلاسب اآليل احلاسب اآليل استخدامات : ثانيا
   وتأثريه على نظم التعليماحلاسب اآليلاحلاسب اآليلضرورة استخدام : ثالثا
   يف ضوء متغريات العوملةالدور التربوي للحاسب اآليل: رابعا
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احلاسب اآليل يف قسم التربية الفنية يف جامعة : احملور الثالث
  امللك سعود

  احلاسب اآليل و التربية الفنية:أوالً
  دور وامكانات احلاسب االيل يف تعليم الفن:ثانياً
 نبذة تارخيية عن قسم التربية الفنية يف جامعة امللك سعود:ثالثاً
  برنامج البكالوريوس يف قسم التربية الفنية:أ
  برنامج املاجستري يف قسم التربية الفنية:ب
  يل يف برنامج التربية الفنيةواقع مقررات احلاسب اآل: رابعاً
وصف مقررات احلاسب اآليل يف برنامج التربية الفنية :خامساً

  ختصص بكالوريوس
  احلاسب اآليل واستخداماته يف التدريس:املقرر األول 
  املدخل إىل احلاسب يف التربية الفنية:املقرر الثاين
  رسوم احلاسب: املقرر الثالث

على احلاسب اآليل وسلبيات التربية الفنية املبنية :سادسا
  واجيابيات تطبيقها

  اجيابيات استخدام احلاسب اآليل يف التعليم-أ
  سلبيات استخدام احلاسب اآليل يف التعليم-ب

  سلبيات احلاسوب يف تدريس التربية الفنية
   بالنسبة للطالبة-أوال
   بالنسبة للمعلمة-ثانياً
ج التربية تطوير مقررات احلاسـب اآليل يف برنـام: سابعاً
  الفنية

  الدراسات السابقة:ثانياً
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  منهج البحث واجراءاته: الفصل الثالث 
  منهج البحث
  جمتمع البحث
  عينة البحث
  أداة البحث

  حتليل املعلومات وتفسريها:الفصل الرابع
  يئة املعلومات للتحليل: أوال
  حتليل املعلومات: ثانيا
  نتائج التحليل :ثالثاً

  
  ائج والتوصياتالنت: الفصل اخلامس

                               نتائج البحث ومناقشاا وتفسريها 
  التوصيــاتالتوصيــات

  حبوث ودراسات مقترحة

  ملخص البحث
  املراجع
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  الحقفهرس امل
  

 رقم امللحق 
 

 الصفحة املـــالحق

١  
  
٢  
  
 

استبانه تقييــــم ملقررات احلاسب اآليل يف برنامج       
  .التربية الفنية

م  يف قـس    اآليل                                     استبانه حصر حملتويات معامل احلاسـب     
  التربيـة الفنيـة
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  الفصل األول
  لعام للبحثاإلطار ا

  :ويتضمن هذا الفصل

  مــقــدمــة •

  مشـكلة البـحث •

  أمهـية البــحث •

  أهــداف البحث •

  فـروض البـحث •

  حـدود البـحث •

  مصطلحات البحـث •

  
  
  

  

  



  

  لبحثلبحث العام ل العام لاإلطاراإلطار: : الفصل األول الفصل األول 

  :                                                                                           :                                                                                           املقدمةاملقدمة

إن التقدم التقين الذي حققه العامل يف جماالت احلياة العامة أدى إىل نقله نوعيه يف هذه ااالت مبا فيها إن التقدم التقين الذي حققه العامل يف جماالت احلياة العامة أدى إىل نقله نوعيه يف هذه ااالت مبا فيها 

ول احلاسب يف التعليم حقق أهداف ول احلاسب يف التعليم حقق أهداف فدخفدخ، ، فانتقل من التقليدية واجلمود إىل التقدم والتطويرفانتقل من التقليدية واجلمود إىل التقدم والتطوير، ، التعليمالتعليم

 يف العملية التعليمية  يف العملية التعليمية اسب اآليلاسب اآليلفقد استفادت الطالبة حيث أن هناك وظائف متعددة يؤديها احلفقد استفادت الطالبة حيث أن هناك وظائف متعددة يؤديها احل، ، مهمةمهمة

ومن جهة أخرى تنادي التربية احلديثة إىل التركيز على الطالبة ومن جهة أخرى تنادي التربية احلديثة إىل التركيز على الطالبة . . ويساعد يف حتقيق أهدافها املرجوةويساعد يف حتقيق أهدافها املرجوة

 ترتكز علية عملية التعليم حبيث متتلك ذاتية البحث  ترتكز علية عملية التعليم حبيث متتلك ذاتية البحث وجعلها احملور األساسي واهلدف الرئيسي الذيوجعلها احملور األساسي واهلدف الرئيسي الذي

فالعامل كان وال يزال يشهد انفجارا  كبريا  يف فالعامل كان وال يزال يشهد انفجارا  كبريا  يف فالعامل كان وال يزال يشهد انفجارا  كبريا  يف فالعامل كان وال يزال يشهد انفجارا  كبريا  يف ، ، عن املعارف فتحصل عليها من مصادر املعرفة املتنوعةعن املعارف فتحصل عليها من مصادر املعرفة املتنوعة

واحلاسب اآليل ميثل أحدث صور اآلالت التعليمية املتطورة لقيامه بدور كبري يف واحلاسب اآليل ميثل أحدث صور اآلالت التعليمية املتطورة لقيامه بدور كبري يف ، ، املعارف واملعلوماتاملعارف واملعلومات

ومن املعروف بأن ومن املعروف بأن ، ، حيث أثبت قدرته على تدريس الطالبات مواد العلوم املختلفةحيث أثبت قدرته على تدريس الطالبات مواد العلوم املختلفةالعملية التعليمية العملية التعليمية 

العديد من الدول املتقدمة قد قررت استخدام احلاسب اآليل يف التعليم نظرا  لكوا أداة تعلم ذات العديد من الدول املتقدمة قد قررت استخدام احلاسب اآليل يف التعليم نظرا  لكوا أداة تعلم ذات العديد من الدول املتقدمة قد قررت استخدام احلاسب اآليل يف التعليم نظرا  لكوا أداة تعلم ذات العديد من الدول املتقدمة قد قررت استخدام احلاسب اآليل يف التعليم نظرا  لكوا أداة تعلم ذات 

  . . خصوصية حيث تشكل تغريا  جذريا  يف أساليب واستراتيجيات التعليمخصوصية حيث تشكل تغريا  جذريا  يف أساليب واستراتيجيات التعليمخصوصية حيث تشكل تغريا  جذريا  يف أساليب واستراتيجيات التعليمخصوصية حيث تشكل تغريا  جذريا  يف أساليب واستراتيجيات التعليم

فهو يفتح أفاق جديدة يف جمال الصور بشقيها فهو يفتح أفاق جديدة يف جمال الصور بشقيها ، ، فن دور كبري يف ذلكفن دور كبري يف ذلكويلعب احلاسب اآليل يف جمال الويلعب احلاسب اآليل يف جمال ال

ودخول احلاسب يف التربية الفنية يتيح الفرصة للتفكري اإلبداعي وإعطاء طرق ودخول احلاسب يف التربية الفنية يتيح الفرصة للتفكري اإلبداعي وإعطاء طرق ، ، الثابت واملتحركالثابت واملتحرك

جديدة لالبتكار والتجريب ملا له من إمكانات يف التلوين والرسم كون الطالبة تتاح هلا القدرة من جديدة لالبتكار والتجريب ملا له من إمكانات يف التلوين والرسم كون الطالبة تتاح هلا القدرة من 

وليد األشكال واأللوان وتغيريها بسرعة وتشجيع احلرية والسهولة حيث بإمكان وليد األشكال واأللوان وتغيريها بسرعة وتشجيع احلرية والسهولة حيث بإمكان خالله على سرعة تخالله على سرعة ت



وهي بذلك وهي بذلك ، ، الطالبة ختزين الرسوم واسترجاعها يف أي وقت شاءت مع إمكانية تعديلها وتطويرهاالطالبة ختزين الرسوم واسترجاعها يف أي وقت شاءت مع إمكانية تعديلها وتطويرها

  . . متارس عملية التذوق الفين بني األلوان واالنسجام بني املسافات والتناسب بني األشكال متارس عملية التذوق الفين بني األلوان واالنسجام بني املسافات والتناسب بني األشكال 

    :    :    مشكلة البحثمشكلة البحث

ي عترب إدخال احلاسب اآليل ضمن خطة قسم التربية الفنية أمرا  ضروريا  ملتطلبات العملية التعليمية يف ي عترب إدخال احلاسب اآليل ضمن خطة قسم التربية الفنية أمرا  ضروريا  ملتطلبات العملية التعليمية يف ي عترب إدخال احلاسب اآليل ضمن خطة قسم التربية الفنية أمرا  ضروريا  ملتطلبات العملية التعليمية يف ي عترب إدخال احلاسب اآليل ضمن خطة قسم التربية الفنية أمرا  ضروريا  ملتطلبات العملية التعليمية يف 

الوقت احلاضر حيث يصبح بإمكان الطالبات استخدامه يف املقررات لدراستها بشيء من التركيز الوقت احلاضر حيث يصبح بإمكان الطالبات استخدامه يف املقررات لدراستها بشيء من التركيز 

اع وذلك من خالل اع وذلك من خالل والدقة والتنظيم فهو يقوم مبعظم العمل الشاق ويوفر مناخ عمل يساعد على اإلبدوالدقة والتنظيم فهو يقوم مبعظم العمل الشاق ويوفر مناخ عمل يساعد على اإلبد

  ..الربجميات ذات العالقة بطبيعة املواد املقدمة يف قسم التربية الفنيةالربجميات ذات العالقة بطبيعة املواد املقدمة يف قسم التربية الفنية

  ::هذا وميكن صياغة مشكلة البحث يف التساؤالت التاليةهذا وميكن صياغة مشكلة البحث يف التساؤالت التالية

  ما جدوى دراسة مقررات احلاسب اآليل لربنامج التربية الفنية لطالبات القسم؟ما جدوى دراسة مقررات احلاسب اآليل لربنامج التربية الفنية لطالبات القسم؟  ..١١

  فنية ؟فنية ؟ما واقع دراسة مقررات احلاسب اآليل يف قسم التربية الما واقع دراسة مقررات احلاسب اآليل يف قسم التربية ال  ..٢٢

  ما االحتياجات الالزمة لطالبات التربية الفنية من إدخال احلاسب اآليل يف برنامج القسم ؟ما االحتياجات الالزمة لطالبات التربية الفنية من إدخال احلاسب اآليل يف برنامج القسم ؟  ..٣٣

  ::أمهية البحثأمهية البحث

، ، يعترب احلاسب اآليل أحدث صور اآلالت التعليمية املتطورة لقيامه بدور كبري يف العملية التعليميةيعترب احلاسب اآليل أحدث صور اآلالت التعليمية املتطورة لقيامه بدور كبري يف العملية التعليمية

حيث حيث ، ، يف جمال التربية الفنية خاصةيف جمال التربية الفنية خاصةحيث أثبت قدرته على تدريس الطالبات يف خمتلف ااالت عامه وحيث أثبت قدرته على تدريس الطالبات يف خمتلف ااالت عامه و

وتنبع أمهية هذا البحث من أنه وتنبع أمهية هذا البحث من أنه ، ، بإدخاله إىل برنامج التربية الفنية يساهم بشكل كبري ومهم فيهابإدخاله إىل برنامج التربية الفنية يساهم بشكل كبري ومهم فيها

سيقدم صورة لواقع مقررات احلاسب اآليل يف قسم التربية الفنية وظروفها واحتياجاا املستقبلية مما سيقدم صورة لواقع مقررات احلاسب اآليل يف قسم التربية الفنية وظروفها واحتياجاا املستقبلية مما 

  ..ل مقررات احلاسب اآليلل مقررات احلاسب اآليلستسهم به هذه الدراسة من وضع تصور ملستقبستسهم به هذه الدراسة من وضع تصور ملستقب



  

  

  ::أهداف البحث أهداف البحث 

  :   :   ومن خالل ذلك يهدف البحث إىلومن خالل ذلك يهدف البحث إىل

  . . التعرف على واقع دراسة مقررات احلاسب اآليل يف قسم التربية الفنيةالتعرف على واقع دراسة مقررات احلاسب اآليل يف قسم التربية الفنية  ..١١

التعرف على االجيابيات والسلبيات اليت تراها الطالبات يف قسم التربية الفنية ملقررات التعرف على االجيابيات والسلبيات اليت تراها الطالبات يف قسم التربية الفنية ملقررات   ..٢٢

  ..احلاسب اآليلاحلاسب اآليل

  . . ية مقررات احلاسب اآليل يف قسم التربية الفنيةية مقررات احلاسب اآليل يف قسم التربية الفنيةلتطوير فاعللتطوير فاعلوضع مقترحات وضع مقترحات   ..٣٣

  ::فروض البحث فروض البحث 

  .  .  إن واقع  مقررات احلاسب اآليل يف برنامج التربية الفنية حيتاج للتطويرإن واقع  مقررات احلاسب اآليل يف برنامج التربية الفنية حيتاج للتطوير  ..١١

  ..إن هناك اجيابيات وسلبيات تراها الطالبات يف تدريس مقررات احلاسب اآليل إن هناك اجيابيات وسلبيات تراها الطالبات يف تدريس مقررات احلاسب اآليل   ..٢٢

.                                .                                 يف قسم التربية الفنيةيف قسم التربية الفنية لتطوير فاعلية مقررات احلاسب اآليل  لتطوير فاعلية مقررات احلاسب اآليل وضع مقترحاتوضع مقترحاتإمكانية إمكانية   ..٣٣

  ::حدود البحث حدود البحث 

  ::انية انية احلدود الزماحلدود الزم

  .    .    هـهـ١٤٢٩١٤٢٩--١٤٢٨١٤٢٨اسة على طالبات قسم التربية الفنية خالل الفصل الثايناسة على طالبات قسم التربية الفنية خالل الفصل الثاين::مت تطببأامت تطببأا



  ::احلدود املكانيةاحلدود املكانية

  ..يف جامعة امللك سعود ختصص التربية الفنيةيف جامعة امللك سعود ختصص التربية الفنية  التربيةالتربية    قسمقسم  يفيف  الدراسةالدراسة    قامتقامت

   : :احلدود املوضوعيةاحلدود املوضوعية

  واقعهواقعه  حيثحيث  منمن  الفنيةالفنية  التربيةالتربية  برنامجبرنامج  يفيف  اآليلاآليل  احلاسباحلاسب  مقرراتمقررات  موضوعموضوع  علىعلى  الدراسةالدراسة  تقتصرتقتصر

  امللكامللك  جامعةجامعة  يفيف  الفنيةالفنية  التربيةالتربية  قسمقسم  طالباتطالبات  منمن  العينةالعينة  وتتكونوتتكون، ، عليةعلية  يكونيكون  إنإن  جيبجيب  وماوما  ومعوقاتهومعوقاته

  ). ). السابعالسابع  املستوىاملستوى ( (البكالوريوسالبكالوريوس  لدرجةلدرجة  سعودسعود

  ::مصطلحات البحثمصطلحات البحث

  ::مقررات احلاسب اآليلمقررات احلاسب اآليل--١١

الفنية جبامعة امللك سعود وتعتمد الفنية جبامعة امللك سعود وتعتمد مقررات دراسية يف برنامج قسم التربية مقررات دراسية يف برنامج قسم التربية : : إجرائياً بأاإجرائياً بأاتعرفها الباحثة تعرفها الباحثة 

  .. وتطبيقاته  يف جمال التربية الفنية وعددها وتطبيقاته  يف جمال التربية الفنية وعددهااسب اآليلاسب اآليلاحلاحلبشكل رئيسي على استخدام بشكل رئيسي على استخدام 

  ::برنامج التربية الفنيبأنهبرنامج التربية الفنيبأنه--٢٢

                                                حيـث مت تقـسيم املـستويات إىل        حيـث مت تقـسيم املـستويات إىل            ، ،                                                           اخلطة الدراسية املتبعة يف القـسم       اخلطة الدراسية املتبعة يف القـسم           : :                                                     تعرفه الباحثة إجرائيا بأنه   تعرفه الباحثة إجرائيا بأنه       

                                                                                         توزيع املواد يف كل مـستوى مـع توضـيح مـسمى املقـرر                توزيع املواد يف كل مـستوى مـع توضـيح مـسمى املقـرر                                                                     سبع مستويات وبناء على ذلك مت     سبع مستويات وبناء على ذلك مت     

    ..                                                                                                            ورمزه وعدد الوحدة وتتفاوت املقررات من العملية والنظرية ورمزه وعدد الوحدة وتتفاوت املقررات من العملية والنظرية 

    ::قسم التربية الفنيةقسم التربية الفنية--٣٣

هـ هـ ١٣٩٥١٣٩٥//٩٤٩٤قسم متفرع من كليه التربية مت تأسيسه يف العام الدراسي قسم متفرع من كليه التربية مت تأسيسه يف العام الدراسي : : الباحثة إجرائيا بأنهالباحثة إجرائيا بأنهتعرفه تعرفه 

  ..الفنية يف مراحل التعليم العامالفنية يف مراحل التعليم العامدف إعداد معلمات لتدريس مادة التربية دف إعداد معلمات لتدريس مادة التربية 



  

  

  

  

  الفصل الثاين
  اإلطار النظري والدراسات السابقة

   :             ويتضمن ما يلي :            اإلطار النظري :   ً أوالً
  .                            نظام احلاسب اآليلنظام احلاسب اآليل •

  .                                مكونات احلاسب اآليلمكونات احلاسب اآليل •

  .                                                                        استخدام احلاسب اآليل يف التعليم بوجه عاماستخدام احلاسب اآليل يف التعليم بوجه عام •

   ..                                                                                          األهداف العامة لتدريس مادة احلاسب اآليل يف التعليماألهداف العامة لتدريس مادة احلاسب اآليل يف التعليم •

  .                                                                ات احلاسب اآليل يف العملية التعليميةات احلاسب اآليل يف العملية التعليمية              استخداماستخدام •

  .                                                                                            ضرورة استخدام احلاسب اآليل وتأثريه على نظم التعليمضرورة استخدام احلاسب اآليل وتأثريه على نظم التعليم •

   ..                                                                                        الدور التربوي للحاسب اآليل يف ضوء متغريات العوملةالدور التربوي للحاسب اآليل يف ضوء متغريات العوملة •

  .                                                                          قسم التربية الفنية يف جامعة امللك سعود قسم التربية الفنية يف جامعة امللك سعود  •

  .                                                    احلاسب اآليل و التربية الفنيةاحلاسب اآليل و التربية الفنية •

  .            الفنيةالفنية                                                                              واقع مقررات احلاسب اآليل يف برنامج التربية واقع مقررات احلاسب اآليل يف برنامج التربية  •

   ..                                                                                                                        التربية الفنية املبنية على احلاسب اآليل وسلبيات واجيابيات تطبيقهاالتربية الفنية املبنية على احلاسب اآليل وسلبيات واجيابيات تطبيقها •

  .                                                                                            تطوير مقررات احلاسب اآليل يف برنامج التربية الفنيةتطوير مقررات احلاسب اآليل يف برنامج التربية الفنية •



  .                الدراسات السابقة :     ً ثانياً
  

  

  

  

  الدراسات النظريةالدراسات النظرية::أوال  أوال  أوال  أوال  

  نظام احلـــاسب اآللـــي نظام احلـــاسب اآللـــي ::احملور األول احملور األول 
  ::مقدمةمقدمة: : أوال أوال أوال أوال 

                                                                                                                          اآليل من أمهية كبريه يف جمال هذه الدراسة فإن الباحثة قد وزعـت اجلانـب               اآليل من أمهية كبريه يف جمال هذه الدراسة فإن الباحثة قد وزعـت اجلانـب                   ً                   ً               نظراً ملا ميثله احلاسب     نظراً ملا ميثله احلاسب     
                                                                                                                                                                النظري إىل عدد من احملاور وذلك ألمهية تلك احملاور وعالقتها باملوضوع باإلضافة إىل أن كل حمـور                 النظري إىل عدد من احملاور وذلك ألمهية تلك احملاور وعالقتها باملوضوع باإلضافة إىل أن كل حمـور                 

    ::                                                                                                                                          حيتاج إىل التعريف به بصورة كاملة لذا فان اإلطار النظري يقسم إىل ثالثة حماورحيتاج إىل التعريف به بصورة كاملة لذا فان اإلطار النظري يقسم إىل ثالثة حماور
  . . ـــيـــينظام احلـــاسب اآللنظام احلـــاسب اآلل  --١١

  ..استخدام احلاسب اآليل يف التعليم بوجه عام مكونات احلاسب اآليلاستخدام احلاسب اآليل يف التعليم بوجه عام مكونات احلاسب اآليل  --٢٢

  ..احلاسب اآليل و التربية الفنيةاحلاسب اآليل و التربية الفنية  --٣٣

  ::مقدمة عن احلاسب اآليلمقدمة عن احلاسب اآليل--١١

وهو يف حبث دائم عما يسهل له حياته اليومية وجيعلها وهو يف حبث دائم عما يسهل له حياته اليومية وجيعلها ، ، وجد اهللا اإلنسان على هذه األرضوجد اهللا اإلنسان على هذه األرضأأمنذ أن منذ أن 

وكثر السكان بدأ اإلنسان يف البحث عن الطرق وكثر السكان بدأ اإلنسان يف البحث عن الطرق وعندما تطورت اتمعات وعندما تطورت اتمعات ، ، أكثر متعه وبساطةأكثر متعه وبساطة

ويف ويف ... ... والوسائل اليت تسهل أعماله العقلية حيث توصل أخريا إىل ما يسمى باآلالت حتليل البيانات والوسائل اليت تسهل أعماله العقلية حيث توصل أخريا إىل ما يسمى باآلالت حتليل البيانات 

تطرق االجنليزي تشارلز بابيج لفكره حتليل املعلومات من تطرق االجنليزي تشارلز بابيج لفكره حتليل املعلومات من ، ، حوايل منتصف القرن التاسع عشر امليالديحوايل منتصف القرن التاسع عشر امليالدي



سبب وجوده يف حقبة الثورة الصناعية وحبكم معرفته بصناعة سبب وجوده يف حقبة الثورة الصناعية وحبكم معرفته بصناعة فبفب. . وجهة نظر خمتلفة عن سابقتهاوجهة نظر خمتلفة عن سابقتها

اقترح فكرة اله حتليلية تكون قادرة على قبول كمية من املعلومات اقترح فكرة اله حتليلية تكون قادرة على قبول كمية من املعلومات ، ، السيارات واآلالت ذات العالقةالسيارات واآلالت ذات العالقة

  ..اليت ختزن يف وحده معاجلة مركزية حيث تقوم اآللة جبمع التحاليل املطلوبة وبعد ذلك خترج النتائجاليت ختزن يف وحده معاجلة مركزية حيث تقوم اآللة جبمع التحاليل املطلوبة وبعد ذلك خترج النتائج

ولكن ولكن ، ، ابيج بداية حقيقية للحاسب ليس ألا تقوم بالعمليات احلسابية فحسبابيج بداية حقيقية للحاسب ليس ألا تقوم بالعمليات احلسابية فحسبوميكن اعتبار آلة بوميكن اعتبار آلة ب

ن هلا وحدات أخرى منفصلة إلدخال املعلومات ومالحظة احلسابات وختزين األرقام وإخراج ن هلا وحدات أخرى منفصلة إلدخال املعلومات ومالحظة احلسابات وختزين األرقام وإخراج أيضا ألأيضا أل

  . . أي أن أقسام احلاسب الرئيسية متوافرة يف هذه اآللةأي أن أقسام احلاسب الرئيسية متوافرة يف هذه اآللة، ، النتائج النتائج 

إال انه ميكن إال انه ميكن ، ، ىل فترة زمنية تسبق وجود احلاسوب نفسهىل فترة زمنية تسبق وجود احلاسوب نفسهال ميكن إرجاع تاريخ احلاسوب التعليمي إال ميكن إرجاع تاريخ احلاسوب التعليمي إ

اإلشارة إىل بعض الوسائل والطرق التعليمية اليت سبقت وجوده واليت يكون هلا عالقة بتارخيه وتطوير اإلشارة إىل بعض الوسائل والطرق التعليمية اليت سبقت وجوده واليت يكون هلا عالقة بتارخيه وتطوير 

م صمم بريسي آله بسيطة تساعده يف تصحيح اختباراته م صمم بريسي آله بسيطة تساعده يف تصحيح اختباراته ١٩٢٤١٩٢٤ففي عام ففي عام ، ، استخدامه يف التعليم استخدامه يف التعليم 

  ))مم١٩٩٣١٩٩٣املغريةاملغرية((..ا لطالبه ا لطالبه الكثرية اليت كان جيريها أسبوعيالكثرية اليت كان جيريها أسبوعي

بتمويل مشروع لبناء بتمويل مشروع لبناء ) ) IIBBMM((وقبل بداية احلرب العاملية الثانية بقليل قامت شركة احلواسيب اإللية وقبل بداية احلرب العاملية الثانية بقليل قامت شركة احلواسيب اإللية 

) ) ١١ماركمارك((آله كهربائية ميكانيكية ومت هذا املشروع يف جامعة هارفارد األمريكية ومسيت هذه اآللة آله كهربائية ميكانيكية ومت هذا املشروع يف جامعة هارفارد األمريكية ومسيت هذه اآللة 

  .. عملية حسابية يف الدقيقة  عملية حسابية يف الدقيقة ٢٠٠٢٠٠وتستطيع إجراء وتستطيع إجراء 

حيث كثر حيث كثر ، ، د السبعينات وأوائل الثمانينات من القرن العشرين بدأت احلواسيب يف االنتشارد السبعينات وأوائل الثمانينات من القرن العشرين بدأت احلواسيب يف االنتشارويف عقويف عق

، ، استخدامها وانتشرت بشكل سريع جدا  نظرا  لتكلفتها الزهيدة باإلضافة إىل سهولة استخدامهااستخدامها وانتشرت بشكل سريع جدا  نظرا  لتكلفتها الزهيدة باإلضافة إىل سهولة استخدامهااستخدامها وانتشرت بشكل سريع جدا  نظرا  لتكلفتها الزهيدة باإلضافة إىل سهولة استخدامهااستخدامها وانتشرت بشكل سريع جدا  نظرا  لتكلفتها الزهيدة باإلضافة إىل سهولة استخدامها

  ::وارتكزت عملية تطوير احلواسيب على العناصر األساسية وهي وارتكزت عملية تطوير احلواسيب على العناصر األساسية وهي 

  ..زيادة سرعة احلاسوبزيادة سرعة احلاسوب--١١

  ..من حجم احلاسوب من حجم احلاسوب اإلقالل اإلقالل --٢٢



  ..زيادة دقة النتائجزيادة دقة النتائج--٣٣

  ..زيادة القدرة التخزينية للحاسوبزيادة القدرة التخزينية للحاسوب--٤٤

  ..تبسيط عملية استخدام وتشغيل احلاسوبتبسيط عملية استخدام وتشغيل احلاسوب--٥٥

  . . اإلقالل من تكلفة احلاسوباإلقالل من تكلفة احلاسوب--٦٦

لعل من أهم أسباب سرعة تطور أجهزة احلاسب اآليل وزيادة جماالت استخدامها هو كون هذه لعل من أهم أسباب سرعة تطور أجهزة احلاسب اآليل وزيادة جماالت استخدامها هو كون هذه 

شري على التعامل مع املعلومات بكافة أنواعها احلسابية منها شري على التعامل مع املعلومات بكافة أنواعها احلسابية منها األجهزة آالت مهمتها مساعدة العقل الباألجهزة آالت مهمتها مساعدة العقل الب

ولكون التعامل مع املعلومات بصفة عامة امرأ البد منه يف حياة اإلنسان لذلك تقبل ولكون التعامل مع املعلومات بصفة عامة امرأ البد منه يف حياة اإلنسان لذلك تقبل ، ، وغري احلسابيةوغري احلسابية

اإلنسان هذه اآلالت وأعطاها من جهده ووقته مما أسفر يف حدوث طفرات سريعة ومتالحقة يف جمال اإلنسان هذه اآلالت وأعطاها من جهده ووقته مما أسفر يف حدوث طفرات سريعة ومتالحقة يف جمال 

  ))مم١٩٩٧١٩٩٧،،ملهملهرر((. . تطوير هذه اآلالتتطوير هذه اآلالت

  ::تعريف احلاسب اآليلتعريف احلاسب اآليل::ثانيا ثانيا 
واملعلومات واملعلومات . . احلاسب ببساطة بأنه آله لتحليل املعلوماتاحلاسب ببساطة بأنه آله لتحليل املعلومات) ) ١٥١٥::هـهـ١٤١٨١٤١٨،،املغريةاملغرية((وي عرف وي عرف وي عرف وي عرف 

))IInnffoorrmmaattiioonn ( ( أو املعرفة أو املعرفة))KKnnoowwlleeddggee ( ( ا حقائق أو فرضيات ، ، تعين الشيء نفسه تقريبا تعين الشيء نفسه تقريبا تعين الشيء نفسه تقريبا تعين الشيء نفسه تقريباا حقائق أو فرضيات إي أإي أ

أما أما ، ، و الفرضيات يف عقولنا فإننا نسميها معرفةو الفرضيات يف عقولنا فإننا نسميها معرفةعنا أو عن العامل احمليط بنا وعندما تكون هذه احلقائق أعنا أو عن العامل احمليط بنا وعندما تكون هذه احلقائق أ

لذلك نقول لدينا لذلك نقول لدينا . . فإننا نسميها معلوماتفإننا نسميها معلومات، ، عندما نعطيها لآلخرين أو عندما حتفظ يف كتاب أو خالفةعندما نعطيها لآلخرين أو عندما حتفظ يف كتاب أو خالفة

وهذه املعلومات نتبادهلا عن وهذه املعلومات نتبادهلا عن ، ، معرفة ولكننا نقول نستقبل أو نعطي أو نطلب أو نبحث عن معلوماتمعرفة ولكننا نقول نستقبل أو نعطي أو نطلب أو نبحث عن معلومات

 كثرية فقد تكون مقروءة أو مسموعة أو حىت ملموسة كما يف  كثرية فقد تكون مقروءة أو مسموعة أو حىت ملموسة كما يف وهذه الرموز هلا صيغوهذه الرموز هلا صيغ، ، طريق الرموزطريق الرموز

وأيضا نعطي هذه املعلومات للحاسب عن طريق الرموز ولكن الرموز اليت يستطيع وأيضا نعطي هذه املعلومات للحاسب عن طريق الرموز ولكن الرموز اليت يستطيع   ..طريقة برايل مثال طريقة برايل مثال طريقة برايل مثال طريقة برايل مثال 



ولذلك فإن هناك وحدات ولذلك فإن هناك وحدات ، ، احلاسب أن يتعامل معها هي فقط الرمزان أو العددان صفر وواحداحلاسب أن يتعامل معها هي فقط الرمزان أو العددان صفر وواحد

  . .  تقوم بترمجة الرموز بيننا وبينه  تقوم بترمجة الرموز بيننا وبينه اإلدخال واإلخراج يف احلاسب واليتاإلدخال واإلخراج يف احلاسب واليت

في عرف احلاسب اآليل بأنه اآللة االلكترونية القادرة على استقبال في عرف احلاسب اآليل بأنه اآللة االلكترونية القادرة على استقبال في عرف احلاسب اآليل بأنه اآللة االلكترونية القادرة على استقبال في عرف احلاسب اآليل بأنه اآللة االلكترونية القادرة على استقبال ) ) ٥٢٣٥٢٣::هـهـ١٤٢٠١٤٢٠،،العقيليالعقيلي( ( أماأما

وتذهب بعض التعريفات إىل أن احلاسب وتذهب بعض التعريفات إىل أن احلاسب ، ، املعلومات وحتليلها وختزينها واخلروج بنتائج بطريقة آليةاملعلومات وحتليلها وختزينها واخلروج بنتائج بطريقة آلية

ء العمليات احلسابية املختلفة بسرعة عالية وهي ترتب ء العمليات احلسابية املختلفة بسرعة عالية وهي ترتب اآليل هو اآللة االلكترونية القادرة على إجرااآليل هو اآللة االلكترونية القادرة على إجرا

حيث يتم حتويل املعلومات أو البيانات إىل لغة يتعامل معها احلاسب حيث يتم حتويل املعلومات أو البيانات إىل لغة يتعامل معها احلاسب ، ، وختزن وحتلل وتطبع املعلوماتوختزن وحتلل وتطبع املعلومات

  ..اخل اخل )..)..FFoorrttrraann((والفورترانوالفورتران، ، ))CCoobbooll((والكوبول والكوبول ، ، ))BBaassiicc((اآليل مثل ابيسكاآليل مثل ابيسك

  ::) ) آليل من الوحدات التاليةآليل من الوحدات التاليةيتكون احلاسب ايتكون احلاسب ا((: : مكونات احلاسب اآليلمكونات احلاسب اآليل: : ثالثا  ثالثا  ثالثا  ثالثا  

  ..وحدة اإلدخال وحدة اإلدخال --١١

  ..وحدة املعاجلة املركزيةوحدة املعاجلة املركزية--٢٢

  ..وحدة اإلخراجوحدة اإلخراج--٣٣

  ..وحدة الذاكرةوحدة الذاكرة--٤٤

    ، ،                                                                                                                               هي الوحدة اليت يتم عن طريقها إدخال األوامر واملعلومات إىل احلاسـب اآليل            هي الوحدة اليت يتم عن طريقها إدخال األوامر واملعلومات إىل احلاسـب اآليل              ::                      وحده اإلدخال وحده اإلدخال --  ١١

                                            ز يف صورة يقبلها اجلهاز     ز يف صورة يقبلها اجلهاز                                                                                                                                   وترتكز وظيفة هذه الوحدة يف نقل املعلومات اليت يصدرها املستخدم للجها          وترتكز وظيفة هذه الوحدة يف نقل املعلومات اليت يصدرها املستخدم للجها          

    ..                                                                                      وتتفق مع نظامه وتستجيب هلا وحدات اجلهاز األخرىوتتفق مع نظامه وتستجيب هلا وحدات اجلهاز األخرى

                                                                                                                          هي الوحدة اليت تتم فيها عمليات املعاجلة املركزية للمعلومات وحتليـل           هي الوحدة اليت تتم فيها عمليات املعاجلة املركزية للمعلومات وحتليـل               : :                                       وحدة املعاجلة املركزية  وحدة املعاجلة املركزية  --  ٢٢

                                                                                                                    مث إاء مجيع اإلجراءات اخلاصة بالعمليات داخل هذه الوحدة ومـن مث            مث إاء مجيع اإلجراءات اخلاصة بالعمليات داخل هذه الوحدة ومـن مث                ، ،                                             األوامر اآلتية من اإلدخال   األوامر اآلتية من اإلدخال   

    ))    هـهـ        ١٤١٨١٤١٨    ، ،               العقيليالعقيلي  ((    . .                                         روجها من وحدة اإلخراجروجها من وحدة اإلخراج  خخ



                                                                                                                                          هي الوحدة اليت تعمل على إخراج املعلومات اليت طلبها املستخدم من اجلهاز بعد             هي الوحدة اليت تعمل على إخراج املعلومات اليت طلبها املستخدم من اجلهاز بعد               ::                      وحدة اإلخراج وحدة اإلخراج --  ٣٣

                                                                                                      ووحدة اإلخراج قد تكون شاشه أو طابعه أو رامسـة أو مركـب             ووحدة اإلخراج قد تكون شاشه أو طابعه أو رامسـة أو مركـب                 ، ،                                                   أن متت معاجلتها داخل الوحدة    أن متت معاجلتها داخل الوحدة    

    ))    هـهـ        ١٤١٨١٤١٨  ،،          املغريةاملغرية      . (. (  ))  ١١  ((            األصواتاألصوات

                                                                                                                          هي املكان الذي ختزن فيه املعلومات حيث حتتوي على املعلومات الـيت يـتم              هي املكان الذي ختزن فيه املعلومات حيث حتتوي على املعلومات الـيت يـتم                  : :                                وحدة الذاكرة   وحدة الذاكرة  --  ٤٤

                                              وحتتوي أيضا على معلومـات     وحتتوي أيضا على معلومـات         ، ،                                                                                                         إدخاهلا للحاسب اآليل من قبل املستخدم عن طريق وحده اإلدخال         إدخاهلا للحاسب اآليل من قبل املستخدم عن طريق وحده اإلدخال         

                                                                                                            وميكن للحاسب اآليل أن يقوم بنسخ كل هذه املعلومات أو بعضها           وميكن للحاسب اآليل أن يقوم بنسخ كل هذه املعلومات أو بعضها               ، ،                                                     أخرى موجودة يف ذاكرة النظام    أخرى موجودة يف ذاكرة النظام    

    ))    هـهـ        ١٤٢٠١٤٢٠  ،،              العقيليالعقيلي  ((  ..                                                                  خراج عند طلب املستخدم ذلك من اجلهازخراج عند طلب املستخدم ذلك من اجلهاز                              عن طريق وحدة اإلعن طريق وحدة اإل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

__________________________________________________________                                                            

                                                                                                                                هو عبارة عن جهاز حيول النبضات االلكترونية إىل أصوات مسموعة ومفهومةهو عبارة عن جهاز حيول النبضات االلكترونية إىل أصوات مسموعة ومفهومة    ):):  ١١  ((

  استخدام احلاسب اآليل يف التعليم بوجه عاماستخدام احلاسب اآليل يف التعليم بوجه عام::احملور الثاين احملور الثاين 

  ::حلاسب اآليل يف التعليم حلاسب اآليل يف التعليم األهداف العامة لتدريس مادة ااألهداف العامة لتدريس مادة ا::أوالأوال

 كنوع من أنواع التجديدات حيث أصبحت من  كنوع من أنواع التجديدات حيث أصبحت من اسب اآليلاسب اآليلنادت الدول املتقدمة بضرورة توظيف احلنادت الدول املتقدمة بضرورة توظيف احل

األمور امللحة على اجلهات التعليمية إعادة النظر يف خططها واالستفادة من تطبيقاته يف املواد الدراسية األمور امللحة على اجلهات التعليمية إعادة النظر يف خططها واالستفادة من تطبيقاته يف املواد الدراسية 

  ::وذلك لألسباب التاليةوذلك لألسباب التالية..

حد األهداف اليت حد األهداف اليت أأأدوات التفكري وعملياته وتنمية مهاراته اليت تعترب أدوات التفكري وعملياته وتنمية مهاراته اليت تعترب  أداة من  أداة من اسب اآليلاسب اآليليعد احليعد احل--١١

  ..تسعى التربية جاهده إىل حتقيقها للمتعلمتسعى التربية جاهده إىل حتقيقها للمتعلم

 الذي يساعد على  الذي يساعد على اسب اآليلاسب اآليلن التعليم الفعال هو ذلك الذي يتم عن طريق احلن التعليم الفعال هو ذلك الذي يتم عن طريق احلأأيرى التربويون يرى التربويون --٢٢

تالميذ من خالل احملاكاة أو تالميذ من خالل احملاكاة أو جتسيد أو متثيل كثري من األمور اليت قد تكون غري واضحة يف أذهان الجتسيد أو متثيل كثري من األمور اليت قد تكون غري واضحة يف أذهان ال

  ..التمثل الفعلي للموقفالتمثل الفعلي للموقف

 من نقل عملييت التعليم والتعلم لتمارس داخل املرتل حيث قيامة بعمل  من نقل عملييت التعليم والتعلم لتمارس داخل املرتل حيث قيامة بعمل اسب اآليلاسب اآليليتمكن احليتمكن احل--٣٣

 من الصفوف  من الصفوف مدرس خاص بل انه معلم صبور وموضوعي يساعد على الفهم واالستيعاب بدال مدرس خاص بل انه معلم صبور وموضوعي يساعد على الفهم واالستيعاب بدال مدرس خاص بل انه معلم صبور وموضوعي يساعد على الفهم واالستيعاب بدال مدرس خاص بل انه معلم صبور وموضوعي يساعد على الفهم واالستيعاب بدال 

    ..الدراسية املكتظةالدراسية املكتظة



التعليم الفردي حيث يتيح الفرص املناسبة لكل تلميذ لكي يتعلم التعليم الفردي حيث يتيح الفرص املناسبة لكل تلميذ لكي يتعلم  أهداف  أهداف اسب اآليلاسب اآليلحيقق احلحيقق احل--٤٤

وبذلك ميثل أداه مناسبة جلميع فئات التالميذ من املوهوبني وبذلك ميثل أداه مناسبة جلميع فئات التالميذ من املوهوبني ، ، حسب مستواه وقدراته ومهاراته ودوافعهحسب مستواه وقدراته ومهاراته ودوافعه

  ..والعاديني وبطيء التعلموالعاديني وبطيء التعلم

 الصور  الصور  يف االستفادة من الوسائل التعليمية املختلفة وذلك من خالل عرض يف االستفادة من الوسائل التعليمية املختلفة وذلك من خالل عرضاسب اآليلاسب اآليليساعد احليساعد احل--٥٥

، ، على شاشة اجلهاز وعرض األفالم التعليمية والشرائح وتقدمي التوجيهات عن طريق التسجيل الصويتعلى شاشة اجلهاز وعرض األفالم التعليمية والشرائح وتقدمي التوجيهات عن طريق التسجيل الصويت

  ..وكذلك تقدمي التدريبات الالزمة لتوضيح أي مشكلةوكذلك تقدمي التدريبات الالزمة لتوضيح أي مشكلة

 بإمكاناته املتعددة يف حتقيق األهداف التعليمية بصورة أفضل وفتح آفاق  بإمكاناته املتعددة يف حتقيق األهداف التعليمية بصورة أفضل وفتح آفاق اسب اآليلاسب اآليليشارك احليشارك احل--٦٦

  ::جديدة كما يليجديدة كما يلي

يتمكن الكمبيوتر من استدعاء أحدث املعلومات من شىت بقاع األرض يتمكن الكمبيوتر من استدعاء أحدث املعلومات من شىت بقاع األرض : : املعرفية املعرفية األهداف األهداف --أأ

  ..والتدرب على متابعتها بأنفسهموالتدرب على متابعتها بأنفسهم

وامتالكه خربات أكرب وامتالكه خربات أكرب ،،وذلك بتدعيم الكثري من املهارات اإلنسانية وذلك بتدعيم الكثري من املهارات اإلنسانية : : األهداف املهاريه األهداف املهاريه --بب

  ..األساتذة املتخصصني اليت تسجل على الذاكرة الدائمة واملؤقتةاألساتذة املتخصصني اليت تسجل على الذاكرة الدائمة واملؤقتة

فالتعامل معه ال فالتعامل معه ال . . باعتباره أبسط الوسائل الكتساب قيمة التعلم الذايتباعتباره أبسط الوسائل الكتساب قيمة التعلم الذايت: : لوجدانيةلوجدانيةاألهداف ااألهداف ا--جـ جـ 

  . . ينتج بغري أمانة وصدق وأسئلة مباشرهينتج بغري أمانة وصدق وأسئلة مباشره

  :: يف التعليم إىل ثالثة فروع أساسية وهي يف التعليم إىل ثالثة فروع أساسية وهيهه أو تطبيقات أو تطبيقات احلاسب اآليل احلاسب اآليلستخدامستخداماا وميكن تقسيم  وميكن تقسيم --٧٧

 الكمبيوتر وتطوره وكيفية التعامل معه  الكمبيوتر وتطوره وكيفية التعامل معه اهلدف منه تكوين خلفية عند املتعلم عناهلدف منه تكوين خلفية عند املتعلم عن::اسب اآليلاسب اآليلثقافة احلثقافة احل--أأ

  ..ومع بعض براجمه املختلفةومع بعض براجمه املختلفة



، ، من خالل برجميات جيده التصميم من خالل برجميات جيده التصميم :: كوسيلة مساعده يف إدارة العملية التعليمية كوسيلة مساعده يف إدارة العملية التعليميةاسب اآليلاسب اآليلاحلاحل  --بب

  ..تقدم املساعدة للمتعلم حسب احتياجاته وتشخيص نقاط الضعف عنده وتدمي العالج املناسب لهتقدم املساعدة للمتعلم حسب احتياجاته وتشخيص نقاط الضعف عنده وتدمي العالج املناسب له

اهلدف منه تقدمي املادة العلمية وأنشطتها يف أمناط خمتلفة من اهلدف منه تقدمي املادة العلمية وأنشطتها يف أمناط خمتلفة من ::اسب اآليلاسب اآليل التعليم مبساعدة احل التعليم مبساعدة احل--جـجـ

  ..وذلك حسب املادة العلمية واهلدف من الربجمية وطبيعة املتعلموذلك حسب املادة العلمية واهلدف من الربجمية وطبيعة املتعلم، ، الربجمياتالربجميات

وغري ذلك من أسباب توضح لنا أمهية الكمبيوتر واستخداماته يف اتمع بصفة عامة ويف التعليم بصفة وغري ذلك من أسباب توضح لنا أمهية الكمبيوتر واستخداماته يف اتمع بصفة عامة ويف التعليم بصفة 

  ))هـهـ١٤٠٨١٤٠٨، ، فالتهفالته.(.(ع باقتحام هذا اال والتعامل معه ع باقتحام هذا اال والتعامل معه اليت جتعلنا نساراليت جتعلنا نسار، ، خاصة خاصة 

ومن الفاقد ومن الفاقد ، ، ومن هنا تتضح لنا أمهية الكمبيوتر كأداة تقلل من الفاقد الزمين يف العملية التعليميةومن هنا تتضح لنا أمهية الكمبيوتر كأداة تقلل من الفاقد الزمين يف العملية التعليمية

والشك إن الكمبيوتر قد ساعد يف والشك إن الكمبيوتر قد ساعد يف ، ، املهاري حلساب التدريب على الصياغات اجلمالية والعكساملهاري حلساب التدريب على الصياغات اجلمالية والعكس

ري من املهام يف كافة ااالت اليت ال يكفي لرصدها جملدات و مهام ري من املهام يف كافة ااالت اليت ال يكفي لرصدها جملدات و مهام عصرنا الراهن على القيام بالكثعصرنا الراهن على القيام بالكث

تتخطى جمرد العمليات احلسابية اليت بدأ ا واختذ مسماه منها حىت أصبحت مصطلحات مثل تتخطى جمرد العمليات احلسابية اليت بدأ ا واختذ مسماه منها حىت أصبحت مصطلحات مثل 

تلك الكلمة الغريبة على أمساعنا ال تفي بوصف هذه اآللة تلك الكلمة الغريبة على أمساعنا ال تفي بوصف هذه اآللة " " احلاسوباحلاسوب""أو أو " " احلاسب اآليلاحلاسب اآليل""

  ))مم٢٠٠٦٢٠٠٦،،الصيفيالصيفي.(.(

  ::امات احلاسب اآليل يف العملية التعليميةامات احلاسب اآليل يف العملية التعليميةاستخداستخد: : ثانيا  ثانيا  ثانيا  ثانيا  

م حيث م حيث ١٩٥٩١٩٥٩لقد بدأ استخدام الفعلي للحاسوب يف التعليم مع بداية الستينيات وبالتحديد يف عام لقد بدأ استخدام الفعلي للحاسوب يف التعليم مع بداية الستينيات وبالتحديد يف عام 

باقتراح تطبيق باقتراح تطبيق ) ) RRaassss,,  AAnnddeerrssoonn  &&  BBrrnniidd,,11995599((قام كل من راث وأندرسون وبرنيد قام كل من راث وأندرسون وبرنيد 

ويف ويف . . وا بالفعل بربجمة عدد من املواد التعليميةوا بالفعل بربجمة عدد من املواد التعليميةاستخدام احلاسوب يف تنفيذ املهام التعليمية وقاموا و قاماستخدام احلاسوب يف تنفيذ املهام التعليمية وقاموا و قام

بداية السبعينيات بدأ عدد من اجلامعات الكبرية يف الواليات املتحدة األمريكية واملؤسسات الطبية بداية السبعينيات بدأ عدد من اجلامعات الكبرية يف الواليات املتحدة األمريكية واملؤسسات الطبية 

وبعد حوايل وبعد حوايل ، ، والصناعية والعسكرية يف استكشاف إمكانيات استخدام احلاسوب يف التعليم والتدريبوالصناعية والعسكرية يف استكشاف إمكانيات استخدام احلاسوب يف التعليم والتدريب



أربعني مؤسسة تربوية يف العامل تستخدم تكنولوجيا احلاسوب أربعني مؤسسة تربوية يف العامل تستخدم تكنولوجيا احلاسوب مخس سنوات كان هناك ما يقرب من مخس سنوات كان هناك ما يقرب من 

 مت بالفعل  مت بالفعل   ccoouurrsseewwaaeerrكما مت إنتاج ما يزيد عن مائة منهج مربمجكما مت إنتاج ما يزيد عن مائة منهج مربمج، ، يف عملييت التعليم والتعلميف عملييت التعليم والتعلم

ولكن كانت طبيعة هذه املناهج ال ختتلف بدرجة كبرية عن طبيعة ولكن كانت طبيعة هذه املناهج ال ختتلف بدرجة كبرية عن طبيعة ، ، تقدميها عن طريق احلاسوبتقدميها عن طريق احلاسوب

لربامج تتغري وتتطور بشكل سريع حىت وصلت إىل املستوى احلايل لربامج تتغري وتتطور بشكل سريع حىت وصلت إىل املستوى احلايل كتاب مربمج مث بدأت نوعية هذه اكتاب مربمج مث بدأت نوعية هذه ا

واملقصود هنا بتحقيق احلاجات الفردية لكل تلميذ واملقصود هنا بتحقيق احلاجات الفردية لكل تلميذ . . يف قدرا على حتقيق احلاجات الفردية لكل تلميذيف قدرا على حتقيق احلاجات الفردية لكل تلميذ

هو انه ميكن للتلميذ أن يتلقى معلومات يف املنهج الذي يدرسه بالصورة اليت تناسبه وبالطريقة اليت هو انه ميكن للتلميذ أن يتلقى معلومات يف املنهج الذي يدرسه بالصورة اليت تناسبه وبالطريقة اليت 

ويف حالة عدم قدرته على استيعاب ما يقدم له فان ويف حالة عدم قدرته على استيعاب ما يقدم له فان .. ويف الوقت الذي يرغب التعليم فيه  ويف الوقت الذي يرغب التعليم فيه ،،تقابل حاجتهتقابل حاجته

احلاسوب وبنا على عملية تقومي سريعة ملا ينقصه من معلومات من خالل استجاباته ألسئلة تقدم له احلاسوب وبنا على عملية تقومي سريعة ملا ينقصه من معلومات من خالل استجاباته ألسئلة تقدم له 

يقوم بتعديل مسار عملييت تعليمة وتعلمه ويقدم له ما حيتاج من معلومات لعالج جوانب الضعف يقوم بتعديل مسار عملييت تعليمة وتعلمه ويقدم له ما حيتاج من معلومات لعالج جوانب الضعف 

، ، مث يعيد تقدمي املادة األصلية  له واليت مل يستطع استيعاا يف بادئ األمر بعد إمتام عملية العالجمث يعيد تقدمي املادة األصلية  له واليت مل يستطع استيعاا يف بادئ األمر بعد إمتام عملية العالج، ، يةيةلدلد

وبالتايل فان كل تلميذ يتقدم تعليمة بناء على مهاراته وقدراته اخلاصة ومن مث يدرس كل تلميذ جزا وبالتايل فان كل تلميذ يتقدم تعليمة بناء على مهاراته وقدراته اخلاصة ومن مث يدرس كل تلميذ جزا 

صل عددهم إىل املئات وهذا مل صل عددهم إىل املئات وهذا مل والذين قد يوالذين قد ي، ، من املنهج خمتلفا عما يدرسه بقية زمالئه يف نفس الوقتمن املنهج خمتلفا عما يدرسه بقية زمالئه يف نفس الوقت

  ))هـهـ١٤٢١١٤٢١،،الفارالفار((.   .   يكن ممكنا بأي  حال من األحوال دون االعتماد على تكنولوجيا احلاسوبيكن ممكنا بأي  حال من األحوال دون االعتماد على تكنولوجيا احلاسوب

وهلذا جند أن العلماء املتخصصون يف تكنولوجيا التعليم حريصون على استخدام كل ما هو جديد يف وهلذا جند أن العلماء املتخصصون يف تكنولوجيا التعليم حريصون على استخدام كل ما هو جديد يف 

 إبداع كل ما هو جديد وخاصة يف  إبداع كل ما هو جديد وخاصة يف هذا العصر الذي تتسابق فيه التطورات والتكنولوجيا احلديثة يفهذا العصر الذي تتسابق فيه التطورات والتكنولوجيا احلديثة يف

 والذي ميثل مدخال   والذي ميثل مدخال   والذي ميثل مدخال   والذي ميثل مدخال  اسب اآليلاسب اآليلحدث ما يذكر يف هذا اال هو احلحدث ما يذكر يف هذا اال هو احلأأوأفضل ووأفضل و  ،،جمال الوسائل التعليميةجمال الوسائل التعليمية

ضروريا  للمعلومات فهو يعترب من املطالب احلالية للتعليم سعيا  لتطوير األهداف املنشودة من العملية ضروريا  للمعلومات فهو يعترب من املطالب احلالية للتعليم سعيا  لتطوير األهداف املنشودة من العملية ضروريا  للمعلومات فهو يعترب من املطالب احلالية للتعليم سعيا  لتطوير األهداف املنشودة من العملية ضروريا  للمعلومات فهو يعترب من املطالب احلالية للتعليم سعيا  لتطوير األهداف املنشودة من العملية 

  ) ) مم٢٠٠٠٢٠٠٠،،مرسيمرسي((. .  أن تسهم يف حتقيق نوعية أفضل من التعليم أن تسهم يف حتقيق نوعية أفضل من التعليمالتعليمية حيث ميكن إلمكاناته املتعددةالتعليمية حيث ميكن إلمكاناته املتعددة



 يف التعليم بات أمرا  ال مفر  يف التعليم بات أمرا  ال مفر  يف التعليم بات أمرا  ال مفر  يف التعليم بات أمرا  ال مفر اسب اآليلاسب اآليلويف العصر احلديث ميكن القول بدرجة كبرية من الثقة أن احلويف العصر احلديث ميكن القول بدرجة كبرية من الثقة أن احل

منه وعلى الرغم من كونه تقنية تعليمية مفيدة إال انه يواجه بصعوبات حتول دون توظيفه بكفاءة يف منه وعلى الرغم من كونه تقنية تعليمية مفيدة إال انه يواجه بصعوبات حتول دون توظيفه بكفاءة يف 

      ))مم١٩٨٧١٩٨٧،،إبراهيمإبراهيم((  .. والبد من سبيل للتغلب على تلك الصعوبات والبد من سبيل للتغلب على تلك الصعوباتالعملية التعليميةالعملية التعليمية

إذ يؤكد إذ يؤكد   ،، يف التعليم بشكل عام يف التعليم بشكل عاماسب اآليلاسب اآليلولقد تنبه العلماء لألثر املهم الذي ميكن أن حيدثه احلولقد تنبه العلماء لألثر املهم الذي ميكن أن حيدثه احل

إن الكمبيوتر أدى إىل إحداث بعض التغريات يف جمال طرق التدريس وهذا يثبت إن الكمبيوتر أدى إىل إحداث بعض التغريات يف جمال طرق التدريس وهذا يثبت )")"مم١٩٨٧١٩٨٧الوكيل الوكيل ((

إذ أن تطوير بعض الوسائل التعليمية أدى إذ أن تطوير بعض الوسائل التعليمية أدى ، ، لتفاعل بني جوانب التعليم املختلفةلتفاعل بني جوانب التعليم املختلفةاا  --حركةحركة--لنا ديناميكية لنا ديناميكية 

فهو يؤكد على أمهية احلاسب اآليل يف العملية التعليمية التربوية وهذا فهو يؤكد على أمهية احلاسب اآليل يف العملية التعليمية التربوية وهذا " " إىل تغري يف جمال طرق التدريسإىل تغري يف جمال طرق التدريس

  ..جعل وزارة املعارف تسعى إىل اعتماد مناهج جديدة للكمبيوتر يف مراحل التعليمجعل وزارة املعارف تسعى إىل اعتماد مناهج جديدة للكمبيوتر يف مراحل التعليم

لتعليم توصيل املعرفة إىل املتعلم كما تعين إجياد الرغبة لدى املتعلم للبحث والتنقيب لتعليم توصيل املعرفة إىل املتعلم كما تعين إجياد الرغبة لدى املتعلم للبحث والتنقيب تعين عملية اتعين عملية ا

ويكون الفرق بني الوسائل ويكون الفرق بني الوسائل ، ، والعمل للوصول إىل املعرفة وهذا حيتم وجود طريقة أو أسلوب أو وسيلةوالعمل للوصول إىل املعرفة وهذا حيتم وجود طريقة أو أسلوب أو وسيلة

ها ها املقترحة واليت تؤدي مجيعها للوصول للهدف يف اختالف الزمن واجلهد وكلها وسائل ولكن أجوداملقترحة واليت تؤدي مجيعها للوصول للهدف يف اختالف الزمن واجلهد وكلها وسائل ولكن أجود

وهذا هو دور الوسائل التعليمية يف تقليل اجلهد وتوفري الوقت للوصول إىل وهذا هو دور الوسائل التعليمية يف تقليل اجلهد وتوفري الوقت للوصول إىل ، ، و أسرعها و أكثرها راحةو أسرعها و أكثرها راحة

ويف ظل التغري السريع يف نظم املعلومات جند إن من الضروري أال حتاول منظومة التعليم تعليم ويف ظل التغري السريع يف نظم املعلومات جند إن من الضروري أال حتاول منظومة التعليم تعليم ، ، املعرفةاملعرفة

 األيام عنة يف أي وقت  األيام عنة يف أي وقت فعمر املعلومات اقصر هذهفعمر املعلومات اقصر هذه، ، الطالب كل شي سيحتاجه يف حياته بعد خترجهالطالب كل شي سيحتاجه يف حياته بعد خترجه

    ) ) مم١٩٩٥١٩٩٥::فتح البابفتح الباب((. .  هائلة  هائلة فاملعلومات تعقبها أجيال من املعلومات تتوالد بسرعةفاملعلومات تعقبها أجيال من املعلومات تتوالد بسرعة، ، مضىمضى

 يف التعليم ليس ببعيد وقد مر بعدة مراحل استخدم خالهلا أجهزة  يف التعليم ليس ببعيد وقد مر بعدة مراحل استخدم خالهلا أجهزة اسب اآليلاسب اآليلإن تاريخ استخدام احلإن تاريخ استخدام احل

يف تركيبة يف ذلك الوقت تكاليف يف تركيبة يف ذلك الوقت تكاليف وبلغت تكالوبلغت تكال، ، كبرية غالية الثمن ال تتسع هلا حجرة الدراسة العاديةكبرية غالية الثمن ال تتسع هلا حجرة الدراسة العادية



 و  و بناء مدرسة متوسطة املبىن وتتطلب الستخدامها فنيني ومهندسني على درجة عالية من التخصصبناء مدرسة متوسطة املبىن وتتطلب الستخدامها فنيني ومهندسني على درجة عالية من التخصص

  ))مم٢٠٠٠٢٠٠٠،،مرسيمرسي((. . املعرفة املعرفة 

  

  

  ::ضرورة استخدام احلاسب اآليل وتأثريه على نظم التعليم ضرورة استخدام احلاسب اآليل وتأثريه على نظم التعليم : : ثالثا ثالثا ثالثا ثالثا 

تقنية جزءا  هاما  من عملية التعليم يف تقنية جزءا  هاما  من عملية التعليم يف تقنية جزءا  هاما  من عملية التعليم يف تقنية جزءا  هاما  من عملية التعليم يف تعد الوسائل التعليمية جبميع أشكاهلا مبا فيها الوسائل التعد الوسائل التعليمية جبميع أشكاهلا مبا فيها الوسائل ال

وقد استخدم التلفزيون التعليمي والفيديو التعليمي يف مدارسنا منذ وقد استخدم التلفزيون التعليمي والفيديو التعليمي يف مدارسنا منذ   ،،املؤسسات التعليمية املختلفةاملؤسسات التعليمية املختلفة

فعلى الرغم من الفائدة اليت فعلى الرغم من الفائدة اليت . . سنوات طويلة ولكنهم مل حيققا النجاح ذاته الذي حققه احلاسب اآليلسنوات طويلة ولكنهم مل حيققا النجاح ذاته الذي حققه احلاسب اآليل

واستطاع واستطاع ، ، ب اآليل تفوق عليهما مبيزة التفاعل واملشاركةب اآليل تفوق عليهما مبيزة التفاعل واملشاركةقدمها كل منهما للتعليم إال أن احلاسقدمها كل منهما للتعليم إال أن احلاس

احلاسب اآليل أن يزاوج بني التقنيات املختلفة ضمن برامج الوسائط املتعددة مما اوجد جوا  تعليميا  احلاسب اآليل أن يزاوج بني التقنيات املختلفة ضمن برامج الوسائط املتعددة مما اوجد جوا  تعليميا  احلاسب اآليل أن يزاوج بني التقنيات املختلفة ضمن برامج الوسائط املتعددة مما اوجد جوا  تعليميا  احلاسب اآليل أن يزاوج بني التقنيات املختلفة ضمن برامج الوسائط املتعددة مما اوجد جوا  تعليميا  

  )     )     هـهـ١٤٢١١٤٢١،،صقرصقر((. . يبعث على اإلبداع واالبتكاريبعث على اإلبداع واالبتكار

برز هذه التحديات االنفجار برز هذه التحديات االنفجار يشهد العامل اآلن العديد من التحديات الكبرية واملتنوعة ولعل من أيشهد العامل اآلن العديد من التحديات الكبرية واملتنوعة ولعل من أ

 املختلفة يف  املختلفة يف وكذلك التحدي التكنولوجي الذي أثر على املفاهيم واملمارسات لألنشطةوكذلك التحدي التكنولوجي الذي أثر على املفاهيم واملمارسات لألنشطة، ، املعريفاملعريف

والدول والدول ، ، وسيلة التقدم الوحيدة يف اتمعوسيلة التقدم الوحيدة يف اتمعوأصبح العامل قرية صغرية ومل تعد الكتب هي وأصبح العامل قرية صغرية ومل تعد الكتب هي ، ، اتمعاتمع

فهذه األجهزة تقدم أحدث فهذه األجهزة تقدم أحدث اسب اآليل اسب اآليل احلاحل  النامية يف أشد احلاجة إىل تطور تكنولوجيا التعليم ومنهاالنامية يف أشد احلاجة إىل تطور تكنولوجيا التعليم ومنها

  ))١٤٢٥١٤٢٥،،السيفالسيف((. . التطورات وهي األكرب فائدةالتطورات وهي األكرب فائدة

وقد واجهت التربية يف السنوات األخرية العديد من التحديات اليت حتمت عليها البحث عن أساليب وقد واجهت التربية يف السنوات األخرية العديد من التحديات اليت حتمت عليها البحث عن أساليب 

ومازال ومازال   __فلقد حدث انفجار معريف فلقد حدث انفجار معريف ، ، أو بدائل جديدة ميكنها من خالهلا مواجهة هذه التحدياتأو بدائل جديدة ميكنها من خالهلا مواجهة هذه التحديات



أدى إىل أمهية إعطاء املتعلم قدرا  أكرب من املعلومات يف وقت حمدود حىت ميكنه مسايرة هذا أدى إىل أمهية إعطاء املتعلم قدرا  أكرب من املعلومات يف وقت حمدود حىت ميكنه مسايرة هذا أدى إىل أمهية إعطاء املتعلم قدرا  أكرب من املعلومات يف وقت حمدود حىت ميكنه مسايرة هذا أدى إىل أمهية إعطاء املتعلم قدرا  أكرب من املعلومات يف وقت حمدود حىت ميكنه مسايرة هذا _ _ حيدث حيدث 

وقد أصبح الكمبيوتر وتطبيقاته مستخدما  يف جماالت احلياة املختلفة كاألمور وقد أصبح الكمبيوتر وتطبيقاته مستخدما  يف جماالت احلياة املختلفة كاألمور وقد أصبح الكمبيوتر وتطبيقاته مستخدما  يف جماالت احلياة املختلفة كاألمور وقد أصبح الكمبيوتر وتطبيقاته مستخدما  يف جماالت احلياة املختلفة كاألمور   ،،التطور املعريفالتطور املعريف

مع ما مع ما وإذا كانت التربية يف جمتوإذا كانت التربية يف جمت، ، العسكرية وب حاث الفضاء والطب ويف قطاعات اإلنتاج املختلفةالعسكرية وب حاث الفضاء والطب ويف قطاعات اإلنتاج املختلفةالعسكرية وب حاث الفضاء والطب ويف قطاعات اإلنتاج املختلفةالعسكرية وب حاث الفضاء والطب ويف قطاعات اإلنتاج املختلفة

 يف تعليمنا  يف تعليمنا اسب اآليلاسب اآليلدف إىل إعداد إفرادها للحياة يف هذا اتمع فليس هناك بديل عن استخدام احلدف إىل إعداد إفرادها للحياة يف هذا اتمع فليس هناك بديل عن استخدام احل

هلؤالء اإلفراد وتزويدهم باملعلومات واخلربات الضرورية وإعدادهم  بأسلوب عصري تمعهم الذي هلؤالء اإلفراد وتزويدهم باملعلومات واخلربات الضرورية وإعدادهم  بأسلوب عصري تمعهم الذي 

  ))مم١٩٩٧١٩٩٧،،صادقصادق((..يعيشون فيه يعيشون فيه 

  ::متغريات العوملةمتغريات العوملةالدور التربوي للحاسب اآليل يف ضوء الدور التربوي للحاسب اآليل يف ضوء : : رابعارابعا

إن كثريا من املربني يقرون ضرورة إجراء تعديالت على املناهج لتواكب عصر احلاسوب وتكنولوجيا إن كثريا من املربني يقرون ضرورة إجراء تعديالت على املناهج لتواكب عصر احلاسوب وتكنولوجيا 

هذا ويؤمن أغلبية اآلباء هذا ويؤمن أغلبية اآلباء   ..إال انه ال يوجد اتفاق على نوع التعديل املطلوب ومقدارهإال انه ال يوجد اتفاق على نوع التعديل املطلوب ومقداره، ، املعلوماتاملعلومات

 علم احلاسوب واستخداماته هو  علم احلاسوب واستخداماته هو والطالب واملعلمني بان إعداد األجيال الناشئة وتسليحهم بأساسياتوالطالب واملعلمني بان إعداد األجيال الناشئة وتسليحهم بأساسيات

أنسب وسيلة لتأهلهم ليستطيعوا البقاء يف عامل متغري تسيطر علية مظاهر الصراع من اجل البقاء أنسب وسيلة لتأهلهم ليستطيعوا البقاء يف عامل متغري تسيطر علية مظاهر الصراع من اجل البقاء 

 هو إن املدرسة ال يوجد  هو إن املدرسة ال يوجد –– واليت ختطط للمستقبل البعيد  واليت ختطط للمستقبل البعيد ––إما الرأي السائد يف اتمعات املتقدمة إما الرأي السائد يف اتمعات املتقدمة ......

ن هذا التكيف أصبح أمرا  ضروريا  الستمرار ن هذا التكيف أصبح أمرا  ضروريا  الستمرار ن هذا التكيف أصبح أمرا  ضروريا  الستمرار ن هذا التكيف أصبح أمرا  ضروريا  الستمرار ألأل، ، إمامها خيار سوى إن تتكيف مع عصر املعلوماتإمامها خيار سوى إن تتكيف مع عصر املعلومات

فاألمر املهم بالنسبة لألجيال الناشئة هو تلبية حاجام بأن يتعلموا كيف يتعاملون مع فاألمر املهم بالنسبة لألجيال الناشئة هو تلبية حاجام بأن يتعلموا كيف يتعاملون مع   ..البقاء والتقدمالبقاء والتقدم

فأغلبية مدارسنا تقوم بتعليم فأغلبية مدارسنا تقوم بتعليم . . املعلومات وكيف يفهمون التغيريات اليت جتري حوهلم يف هذه اتمعاتاملعلومات وكيف يفهمون التغيريات اليت جتري حوهلم يف هذه اتمعات

بالرغم من إن احلاسوب قد دخل مؤسسات كثرية حتيط بالطالب وبيئته بالرغم من إن احلاسوب قد دخل مؤسسات كثرية حتيط بالطالب وبيئته ، ، طالا بعيدا عن احلاسوبطالا بعيدا عن احلاسوب

فكيف ميكن إعداد مثل هذا الطالب يف جمتمع يغزو فكيف ميكن إعداد مثل هذا الطالب يف جمتمع يغزو   ..دون إن يتعلم منه إال القليل يف املدرسةدون إن يتعلم منه إال القليل يف املدرسة

  ))هـهـ١٤٢١١٤٢١،،صقرصقر((احلاسوب فيه كل مكان دون إن يتم إعداده إعدادا  منهجيا  ملواجهة هذا التحدي؟احلاسوب فيه كل مكان دون إن يتم إعداده إعدادا  منهجيا  ملواجهة هذا التحدي؟احلاسوب فيه كل مكان دون إن يتم إعداده إعدادا  منهجيا  ملواجهة هذا التحدي؟احلاسوب فيه كل مكان دون إن يتم إعداده إعدادا  منهجيا  ملواجهة هذا التحدي؟



                                                                                                                                          ة يف اململكة العربية السعودية  إىل أمهية احلاسب اآليل يف عامل اليوم منذ سنوات               ة يف اململكة العربية السعودية  إىل أمهية احلاسب اآليل يف عامل اليوم منذ سنوات                                                           تنبهت القيادة التعليمي  تنبهت القيادة التعليمي  

    ، ،   ))  ٢٢  ((                                                                          هـ عند افتتاح املدارس الثانويـة املطـورة         هـ عند افتتاح املدارس الثانويـة املطـورة                 ١٤٠٥١٤٠٥                                                              إذ بدأ إدخال احلاسب اآليل منذ عام        إذ بدأ إدخال احلاسب اآليل منذ عام            ، ،           طويلةطويلة

__________________________________                                    

هـ وأدخلت هـ وأدخلت ١٤٠٥١٤٠٥ها من قبل وزارة املعارف عام ها من قبل وزارة املعارف عام هي مدارس تتبع نظام الساعات بدال  من النظام السنوي مت فتحهي مدارس تتبع نظام الساعات بدال  من النظام السنوي مت فتحهي مدارس تتبع نظام الساعات بدال  من النظام السنوي مت فتحهي مدارس تتبع نظام الساعات بدال  من النظام السنوي مت فتح::مدارس مطورةمدارس مطورة))٢٢((

  ..هـهـ١٤٠٥١٤٠٥//٣٣//١١١١وتاريخ وتاريخ ٨٥٨٥هـبقرار جملس الوزراء رقم هـبقرار جملس الوزراء رقم ١٤١١١٤١١عليها مناهج احلاسب اآليل وقد مت إغالقها يف عام عليها مناهج احلاسب اآليل وقد مت إغالقها يف عام 

                                                                      األمر الذي أدى إىل إغالق هذا النـوع مـن          األمر الذي أدى إىل إغالق هذا النـوع مـن              ، ،           ً                                         ً                               إال أن عدداً  من الصعوبات واجهت هذا املشروع          إال أن عدداً  من الصعوبات واجهت هذا املشروع          

                          غـري انـه يف عـام       غـري انـه يف عـام           . .                                                                       م احلاسب للمدارس الثانوية التقليدية      م احلاسب للمدارس الثانوية التقليدية                        وحتول تعلي وحتول تعلي     ، ،         هـ    هـ            ١٤١١١٤١١                      املدارس عام   املدارس عام   

                                                                                                                                            هـ مت حتديث ملفردات منهج احلاسب اآليل ليتناسب مع التغريات اليت طرأت على احلاسـب               هـ مت حتديث ملفردات منهج احلاسب اآليل ليتناسب مع التغريات اليت طرأت على احلاسـب                       ١٤١٥١٤١٥

                                                                                                                            إال أن هذا التحديث كان يركز يف تعلمه على اجلوانب النظرية أكثـر مـن               إال أن هذا التحديث كان يركز يف تعلمه على اجلوانب النظرية أكثـر مـن                   ، ،                                     اآليل منذ ذلك الزمن     اآليل منذ ذلك الزمن     

                                                                                    دخال التدريب العملي كمتطلب أساسـي ضـمن تعلـم          دخال التدريب العملي كمتطلب أساسـي ضـمن تعلـم                  هـ إل هـ إل         ١٤١٧١٤١٧                                                العملية حىت صدر قرار عام      العملية حىت صدر قرار عام      

    ) ) ,,FFuuttuurree  KKiiddss                        فيوتشر كيدز فيوتشر كيدز      ( (  ))  ٣٣  ((                                                                                    كما قامت وزارة املعارف باالتفاق مع شركة خاصةكما قامت وزارة املعارف باالتفاق مع شركة خاصة    . .             احلاسب احلاسب 

    ، ،                                                                                             وتدريب املعلمني يف بعض املدارس االبتدائيـة واملتوسـطة          وتدريب املعلمني يف بعض املدارس االبتدائيـة واملتوسـطة            ،،                                                          على إدخال وتعليم احلاسب للطالب      على إدخال وتعليم احلاسب للطالب      

                                                                                           لتعليم البنات فلم تبـدأ يف تعلـيم احلاسـب إال عـام               لتعليم البنات فلم تبـدأ يف تعلـيم احلاسـب إال عـام                                                                  أما بالنسبة للرئاسة العامة   أما بالنسبة للرئاسة العامة       . .                             كمرحلة جتريبية   كمرحلة جتريبية   

    ، ،         جدة  جدة      ، ،               الرياض  الرياض    ((                                                                                      وذلك يف بعض املدارس املختارة يف بعض مدن اململكة          وذلك يف بعض املدارس املختارة يف بعض مدن اململكة              ، ،       هـ  هـ          ١٤٢٠١٤٢٠  //      هـ  هـ          ١٤١٩١٤١٩

      ..                 ً                         ً        وهي يف  زيـادة يومـاً بعـد يـوم          وهي يف  زيـادة يومـاً بعـد يـوم            ،،               ً                              ً               وبلغ عددها تسعاً وعشرين  مدرسة       وبلغ عددها تسعاً وعشرين  مدرسة             )  )                              املنطقة الشرقية املنطقة الشرقية   ،،        مكة  مكة  

        ))    هـهـ        ١٤٢٣١٤٢٣  ،،            اليامياليامي  ((

عديل احلادث اآلن يف املناهج الدراسية املتمثل يف تدريس علوم احلاسوب عديل احلادث اآلن يف املناهج الدراسية املتمثل يف تدريس علوم احلاسوب إن التإن الت) ) هـهـ١٤٢١١٤٢١((ويذكر الفارويذكر الفار

كمادة تعليمية ليس كافيا  بل قد يكون يف بعض األحيان مبحتواة احلايل وطريقة وإمكانات تقدميه كمادة تعليمية ليس كافيا  بل قد يكون يف بعض األحيان مبحتواة احلايل وطريقة وإمكانات تقدميه كمادة تعليمية ليس كافيا  بل قد يكون يف بعض األحيان مبحتواة احلايل وطريقة وإمكانات تقدميه كمادة تعليمية ليس كافيا  بل قد يكون يف بعض األحيان مبحتواة احلايل وطريقة وإمكانات تقدميه 

وإمنا التكامل املنشود يف تعديل املناهج الدراسية وإمنا التكامل املنشود يف تعديل املناهج الدراسية ، ، منفرا  ومدعاة لعزوف التالميذ والطالب عن دراسته منفرا  ومدعاة لعزوف التالميذ والطالب عن دراسته منفرا  ومدعاة لعزوف التالميذ والطالب عن دراسته منفرا  ومدعاة لعزوف التالميذ والطالب عن دراسته 



ف إىل يئة التالميذ والطالب واملعلمني الستخدام تكنولوجيا احلاسوب يف كافة املناحي ف إىل يئة التالميذ والطالب واملعلمني الستخدام تكنولوجيا احلاسوب يف كافة املناحي يهديهد

  . . واألنشطة كأسلوب حياةواألنشطة كأسلوب حياة

  

__________________________________                                    

  ..شركة خاصة تقدم دورات ومنهجا  خاصا  لتعليم األطفال احلاسب اآليلشركة خاصة تقدم دورات ومنهجا  خاصا  لتعليم األطفال احلاسب اآليلشركة خاصة تقدم دورات ومنهجا  خاصا  لتعليم األطفال احلاسب اآليلشركة خاصة تقدم دورات ومنهجا  خاصا  لتعليم األطفال احلاسب اآليل: : ,,FFuuttuurree  KKiiddss  ::فيوتشر  كيدز  فيوتشر  كيدز  ) ) ٣٣((

  ::التربية الفنية يف جامعة امللك سعودالتربية الفنية يف جامعة امللك سعوداحلاسب اآليل يف قسم احلاسب اآليل يف قسم ::احملور الثالثاحملور الثالث

  ::احلاسب اآليل و التربية الفنيةاحلاسب اآليل و التربية الفنية::أوال أوال أوال أوال 

تسعى التربية الفنية إىل تربية احلواس والتأمل والتركيز وتنمية الفكر وإصدار أراء لتنمية التذوق تسعى التربية الفنية إىل تربية احلواس والتأمل والتركيز وتنمية الفكر وإصدار أراء لتنمية التذوق 

اإلدراك اإلدراك : : فقد ال خترج أهداف التربية الفنية عن ثالثة أهداف هامة أساسية وهيفقد ال خترج أهداف التربية الفنية عن ثالثة أهداف هامة أساسية وهي، ، واإلبداع الفين واإلبداع الفين 

واإلبداع والتذوق وهي أهداف تعليمية أساسية للتربية الفنية تتفرع منها صياغة أهداف الدروس واإلبداع والتذوق وهي أهداف تعليمية أساسية للتربية الفنية تتفرع منها صياغة أهداف الدروس 

واملواقف التعليمية املختلفة وهي يف نفس الوقت  ينبغي إن تعد هلا الوسائل التعليمية اليت حتققها حيث واملواقف التعليمية املختلفة وهي يف نفس الوقت  ينبغي إن تعد هلا الوسائل التعليمية اليت حتققها حيث 

يوتر كاداه تعليمية يف يوتر كاداه تعليمية يف لذا فالكمبلذا فالكمب. . إن وضوح اهلدف هو األساس يف االختيار اجليد للوسيلة التعليمية إن وضوح اهلدف هو األساس يف االختيار اجليد للوسيلة التعليمية 

جمال تدريس الفن والتربية الفنية وكونه أداة تقنية يف ممارسة الفن هو أداة فعالة لتحقيق األهداف جمال تدريس الفن والتربية الفنية وكونه أداة تقنية يف ممارسة الفن هو أداة فعالة لتحقيق األهداف 

فالكمبيوتر لدية من اإلمكانات ما جيعله مؤهال  ليكون وسيلة أساسية يف جمال فالكمبيوتر لدية من اإلمكانات ما جيعله مؤهال  ليكون وسيلة أساسية يف جمال فالكمبيوتر لدية من اإلمكانات ما جيعله مؤهال  ليكون وسيلة أساسية يف جمال فالكمبيوتر لدية من اإلمكانات ما جيعله مؤهال  ليكون وسيلة أساسية يف جمال ، ، املأمولة يف التربية الفنيةاملأمولة يف التربية الفنية

  ))مم٢٠٠٢٢٠٠٢،،عليعلي((. . الفن و التربية الفنيةالفن و التربية الفنية

 إىل االرتقاء يف مهنة الرسم والتصميم وذلك يف  إىل االرتقاء يف مهنة الرسم والتصميم وذلك يف احلاسب اآليلاحلاسب اآليلى التقدم يف جماالت التعليم بى التقدم يف جماالت التعليم بوقد أدوقد أد

وتطورت صناعة التصميم مبؤازرة احلاسوب يف رسم املخططات وتطورت صناعة التصميم مبؤازرة احلاسوب يف رسم املخططات ، ، إنتاج الصور املتحركة والكرتونية إنتاج الصور املتحركة والكرتونية 



ا يوفر ا يوفر وهذوهذ، ، والرسوم األولية للمصنوعات وإجراء التعديالت عليها دون إعادة الرسم املخطط بأكمله والرسوم األولية للمصنوعات وإجراء التعديالت عليها دون إعادة الرسم املخطط بأكمله 

  ..الوقت واجلهد ويترك اال واسعا لإلبداع واالبتكارالوقت واجلهد ويترك اال واسعا لإلبداع واالبتكار

ال خيتلف إبداع الفنان باستخدام اآللة أو باستخدام األدوات الفنية األخرى وذلك ألن الفنان هو 

 يف الوقت الذي احلاسب اآليلاحلاسب اآليلوقد جاء  ، احلاسب اآليلاحلاسب اآليلمبدع العمل الفين من خالل تبادل احلوار مع 

  )   )   مم١٩٩٦١٩٩٦،،مزيدمزيد((.فنان قدرات فريق من الفنانني لتنفيذ بعض األعمال الفنيةفاقت فيه أهداف ال

 احلاسب اآليلاحلاسب اآليلوللضرورة احلتمية اليت فرضتها سنة التغري ومسايرة احلضارة والتطور العلمي فقد دخل 

    ً           حمورا  للعديد من   احلاسب اآليلاحلاسب اآليلجمال التعليم بوجه عام والتربية الفنية بوجه خاص حيث أصبح 

  )  هـ١٤٢٣،عابد(.العلمية يف جمال التربية الفنية األحباث 

والتربية الفنية علم من جماالت العلوم املختلفة اليت جيب فيها على الفنان املعلم استخدام كل ما هو 

أن  جمموعه من الفنانني ) م١٩٩٦،مزيد(ذكرت، جديد ومفيد ليخدم ويطور جمال التربية الفنية

 احلاسب اآليلاحلاسب اآليلليدية والتكنولوجيا احلديثة من خالل أعماهلم باستخدام اهتمت بالربط بني الوسائل التق

 Karen والفنانة كارين جوزاك Ronalad Gambiunoومن هؤالء الفنان رونالد جامبينو 

Guzak اليت تعتقد أن التكامل بني الوسائل اليدوية التقليدية واألساليب الفوتوغرافية وعمليات 

  . كأداة رسم تعترب مرضية ومكتملة يليلاحلاسب اآلاحلاسب اآلالطباعة واستخدام 

  ـ:يف التربية الفنية إىل   احلاسب اآليل احلاسب اآليلترجع أمهية استخدام

   يف التدريس لعدم توافر املدرس املدرب أو ذو الكفاءة العلمية العالية احلاسب اآليلاحلاسب اآليلمساعدة • 

  . لعرض املوضوعات التعليمية وحمتوى املادة ، بالصوت والصورة والرسوم املتحركة• 



 الفرص حلمل املعرفة واملعلومات إىل أقاصي األرض احلاسب اآليلاحلاسب اآليلأتاح التقدم اهلائل لتكنولوجيا • 

  .،ألنه أحد مصادر املعلومات اإللكترونية، وكمورد لإلنترنت والربيد اإللكتروين

  ٠)من املعلومات وغريها ( يعطى فرص لالنتقاء • 

  .ميكن أن يرسم ما ترمسه اليد بالفرشاة• 

 ومبا خيدم املوقف ٠٠ وقت احلاجة  واستعادااحلاسب اآليلاحلاسب اآليلزين معلومات وصور ورسوم بخت• 

  ٠التعليمي أو الفين 

أدوات لألشغال ومطابقة اخلامات من / أدوات القياس /  أدوات الرسم احلاسب اآليلاحلاسب اآليلوافر بتت• 

  .وغريها ...خشب ومعادن وورق 

وهناك الكثري من )لدمج واحلذف و احلل والتركيبالتجميع باإلضافة وا( وافر أنشطة البناء تت• 

 يف التربية الفنية، وهلا أمهيتها يف العملية التعليمية احلاسب اآليلاحلاسب اآليلاملفاهيم التربوية املرتبطة باستخدامات 

من البشر يفكرون بالشكل البصري بينما يفكر  % ٦٠أن هناك  " Gribasجريباس " حيث يرى 

  . كر بشكل حسي و ختيلييف% ١٠بشكل مسعي ، بينما % ٣٠

  :  أن حيقق من خالل براجمه أنواع من التعلم يف التربية الفنية من ما يلي حاسب اآليلحاسب اآليللذلك ميكن لل

   .Visual Learningالتعليم املرئي • 

  . Discovery Learningالتعلم باالكتشاف • 

   .Meaning Full Learningالتعليم ذو املعىن • 

  . Learning According To Needs            ً        التعلم طبقا  للحاجات• 

   .Individually Prescribed Instructionالتعلم املشخص للفرد • 

   . Individual – Guidance Educationالتعليم الفردي اإلرشادي • 



   .Groups Learningالتعليم للمجموعات • 

   Computer assisted Learningتعليم مبعاونة الكمبيوتر • 

  Computer Based Instruction على الكمبيوتر تعليم قائم• 

  Computer Managed Instructionتعليم مدار بالكمبيوتر • 

  )م٢٠٠٥،الوطن(.  Feed Backإىل جانب التغذية الراجعة • 

               ُ      ً                                                                                     ُ      ً                                                                      إن هناك ارتباطاُ فكرياً بني الفن والعلم تتمثل يف استفادة الفن من الرؤى اجلديدة اليت قدمها اإلنتـاج              إن هناك ارتباطاُ فكرياً بني الفن والعلم تتمثل يف استفادة الفن من الرؤى اجلديدة اليت قدمها اإلنتـاج              

                                 ً                                                  ً                 فقد أتاحت التكنولوجيا احلديثة فرصاً عديدة للتوصـل إىل         فقد أتاحت التكنولوجيا احلديثة فرصاً عديدة للتوصـل إىل             ، ،                                                 ااالت التكنولوجية وغريها    ااالت التكنولوجية وغريها                      العلمي يف   العلمي يف   

                                                              فهو بالنسبة إىل مـتعلم الفـن فرصـة         فهو بالنسبة إىل مـتعلم الفـن فرصـة             ، ،                                                                                                       صياغات تشكيلية مبتكره مبا أتاحته من سهولة وسرعة فاقة        صياغات تشكيلية مبتكره مبا أتاحته من سهولة وسرعة فاقة        

    ، ،                                                                             ً                                                                             ً ووسيلة تكنيكية جديدة إلخراج عملة الفين بإمكانات مستحدثة هي اقوي وأدق وأوسـع جمـاالً                ووسيلة تكنيكية جديدة إلخراج عملة الفين بإمكانات مستحدثة هي اقوي وأدق وأوسـع جمـاالً                

                                                                                                                    وقد متيز الكمبيوتر بالكثري من اإلمكانات اخلداعية واحليل الفنية         وقد متيز الكمبيوتر بالكثري من اإلمكانات اخلداعية واحليل الفنية           ..                                                        سر له وسائل اإلبداع واالبتكار      سر له وسائل اإلبداع واالبتكار            وتيوتي

        ومن ومن         ........                                                                                                                                                                    مثل التحريف والتخطيط وإعادة الصياغة واملونتاج واليت تعد من أهم أساليب الرؤية املتجددة         مثل التحريف والتخطيط وإعادة الصياغة واملونتاج واليت تعد من أهم أساليب الرؤية املتجددة         

                                  املثرية يف حقل الفـن     املثرية يف حقل الفـن                                                                                     فيجب على الفنان املعاصر إن خيــوض التجربة        فيجب على الفنان املعاصر إن خيــوض التجربة            ، ،                                                   منطلق  إن لكل أداة لغتها       منطلق  إن لكل أداة لغتها       

                                                                                                                                                          والسيما إن الكمبيوتر قد اختصر زمن املعاناة يف احلرفة اليدوية فعلى اإلنسان إن يـصنع               والسيما إن الكمبيوتر قد اختصر زمن املعاناة يف احلرفة اليدوية فعلى اإلنسان إن يـصنع                   . .               لتشكيليلتشكيلي  اا

                     ً                                                      ً                                 ن فنان اليوم ليس ناقالً للغة األجداد فقط  بل علية اجتياز            ن فنان اليوم ليس ناقالً للغة األجداد فقط  بل علية اجتياز              ألأل    ، ،                                                                     حياته اجلديدة اليت تالءم مفاهيم العصر     حياته اجلديدة اليت تالءم مفاهيم العصر     

                                                                        على الطابع القومي من قبـل أصـحاب األفـق    على الطابع القومي من قبـل أصـحاب األفـق                                                                                          حائط اإلحباط الفكري حتت ستار التراث واملزايدة  حائط اإلحباط الفكري حتت ستار التراث واملزايدة  

    ))        ١٩٩٩١٩٩٩  ،،      حممدحممد  ((      ..                                                                                          احملدود والغري قابلني للتطور والتقدم يف جماالت احلياةاحملدود والغري قابلني للتطور والتقدم يف جماالت احلياة

     ً        أشـكاالً مـن     " Software Graphic              الربامج الفنية  "                      للتربية الفنية من خالل                       احلاسب اآليلاحلاسب اآليل         ويتيح

                         ب علـى أداء عمليـات                                                                            طرق التفكري، حتقق التعليم البصري واحلسي والتخيلي، كما تساعد الطال         

                                                    ، ويهتم بتنمية قدرة الطالب على تقدمي تكوينـات         Composition                                عديدة منها التركيب والتكوين     



                                                                                                    جديدة أو صيغ غري مسبوقة يف جمال الفن من خالل ما مت دراسته وما يدرسه، وتظهر نواجتـه مـن                    

                      كإعادة تكوين عمل                                                                                    خالل التعليم كأن يبنوا موضوعات فنية جديدة أو يعيدوا ترتيب عناصر شئ ما            

                                        من خالل الربامج الفنيـة وأدواـا                          احلاسب اآليل احلاسب اآليل                  وهذا ما يتيحه                                            فين، أو يعيدوا بناءه أو كتابة نص،      

   )          موقع الوطن (  .       املتاحة

وتتفق الباحثة مع العديد من اآلراء اليت تنادي بطرح أفكار جديدة ومتطورة يف مناهج التربية الفنية وتتفق الباحثة مع العديد من اآلراء اليت تنادي بطرح أفكار جديدة ومتطورة يف مناهج التربية الفنية 

ة أصبحت ضرورية إىل تغيري يف مناهج التربية الفنية مما يؤدي إىل ة أصبحت ضرورية إىل تغيري يف مناهج التربية الفنية مما يؤدي إىل  بان احلاج بان احلاج))مم١٩٩٩١٩٩٩((حممدحممدكما ذكر كما ذكر 

تطوير الفكر التربوي واألكادميي يف جمال الفنون ليواكب التغريات اليت حتدث يف اتمع املعاصر من تطوير الفكر التربوي واألكادميي يف جمال الفنون ليواكب التغريات اليت حتدث يف اتمع املعاصر من 

اجل ذلك فكر املثقفون واملهتمون بالتربية بشكل عام والتربية الفنية بشكل خاص  يف تطوير مناهج اجل ذلك فكر املثقفون واملهتمون بالتربية بشكل عام والتربية الفنية بشكل خاص  يف تطوير مناهج 

  ..فنية مثلها كمثل املناهج الدراسيةفنية مثلها كمثل املناهج الدراسيةالتربية الالتربية ال

  ::دور وإمكانات  احلاسب اآليل يف تعليم الفن دور وإمكانات  احلاسب اآليل يف تعليم الفن ::ثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 

                                                                                                         تساهم التربية الفنية يف العمليات التربوية وذلك بالتربية عن طريق الفن، وهناك نقطة حتول تفـرض                

               يتم ذلـك عـن                                                                                          تغيري مفهوم التربية جذريا من تعليم قائم على التلقني إىل تعليم يطلق خيال الفكر، و          

                                                                                                     طريق االهتمام مبتطلبات كثرية منها االهتمام بتعليم الفنون وممارسة التطبيقات على احلاسب اآليل اليت              

                                                                     وترى الباحثة أنه ال جيب االعتماد على التعليم التقليدي يف تعليم             .                             تدخل الطالب يف العصر احلديث    

                                             قاته من خالل تعليم الفن الذي يـؤدي إىل                                                                     التربية الفنية، بل التوجه إىل استخدام احلاسب اآليل وتطبي        

                                                                                                  إبراز الطاقات العقلية للطالب وحفز مههم ملواصلة الدراسة  وحتديد مستقبل حيام من خالل أمناط               

          التربيـة   "                        وهو ما تتيحه بالفعل       ،                                                                        التعليم املتنوعة املناسبة ملتطلبات احلياة العملية واالحتياجات اتمعية       



                                                          يمي تنموي ـ من خالل تنمية أشكال النشاط العقلي حيـث متكـن                     ـ كمجال تربوي تعل  "       الفنية

   :        الطالب من

  .مجع وحتليل املعلومات والبيانات• 

  .إجياد عالقات مع عناصر البيئة واخلامات واألدوات والوسائل واألجهزة والربامج• 

  .التكيف الذايت• 

  .التوصل بالتخيل لإلبداع واالختراع حلل املشكالت• 

 وبناء عالقة شراكة مع الدول،من خالل - لكون الفن لغة عاملية-جيايب مع البيئة العامليةالتأقلم اإل• 

  .اإلنترنت 

استخدام التكنولوجيا احلديثة مثل الكمبيوتر وبراجمه الفنية والتصوير الرقمي واملسح اإللكتروين يف • 

  )موقع الوطن( .التعبري الفين،وحل املشكالت البيئية األخرى يف اتمع

إن الفن مل يعد له وظيفة حمددة بذاا فأي    Richard kresche) ريتشارد كريسك(ويرى الفنان 

كانت الوظيفة اليت تنسب للفن مثل البصرية واالكتشاف والتطوير والتعبري والتمثيل فإن هلا ما يقابلها 

فن الذي كان يف وقت ويف مواجهة الواقع االلكتروين يصبح ال، اليوم يف السينما والتلفزيون وغريها

فقد حترك الفن من مناقشة أرائنا يف العامل إىل مناقشة العامل ، من األوقات مشكلة مواد مشكلة عددية

ولذلك ، وأصبحت األمهية االجتماعية ودور الفن ميكن إجيادها يف سياق معاجلة الصور املتعددة، نفسه

نيا ومع هذا التغري يف مفهوم الفن فإن هناك                      ً   هو جعل العامل كله عمال  فاحلاسب اآليلاحلاسب اآليلفان اهلدف من 

فصورة الفنان سوف ، أشياء كثرية سوف تتأثر يف املستقبل ذا التطور التكنولوجي يف الفن التشكيلي

تتغري ومع املستقبل ستكون مهمة حملل األنظمة اجلمالية هي إعداد برامج لالستخدام الفين طبقا 

رك للفنان املبدع وسوف تظهر وظيفة  جديدة للفن من خالل للقواعد اليت يضعها بنفسه واليت سيت



كثرة اإلنتاج وهي االستفادة منه للمتعة العقلية مثله يف ذلك مثل كتاب اجليب أو اجلريدة ورمبا 

  )   )   مم١٩٩٦١٩٩٦،،مزيدمزيد((.يساعد هذا على توثيق العالقة بني املبدع واملتلقي

                                                  وخاصة يف جمال التربية الفنية هـو التطـور           ،                  احلاسب اآليل احلاسب اآليل                                        ويالحظ أن من أهم اإلجنازات يف برامج        

      والذي   ) Computer  Graphics                   الرسم بالكمبيوتر     (                                                 اهلائل يف إنتاج الرسومات التعليمية ،و ظهور        

              لـيال فـويس      "                                                                                يساهم يف حتسني الرسم والكلمة والتلوين يف الكتب واملطبوعات بشكل عام ويرى             

Lilavois   "     قادرة على توصيل املعاين الكاملة للرسالة، كما                 ً     تقدم صوراً                      احلاسب اآليل احلاسب اآليل             أن رسومات                                                 

                                                                                                  أن لديها خاصية تقدمي املفاهيم واملعلومات بشكل معني، مث إعادة تقدميها بشكل ولون آخر يف نفس                

             ٠                        هي األسهل واألرخص واألجود                  احلاسب اآليلاحلاسب اآليل                       اللحظة، وبذلك فإن رسوم 

                                                              د ويستطيع تدويرها يف الفـراغ حـسب        د ويستطيع تدويرها يف الفـراغ حـسب                                                                                                            وهناك برامج تسمح للمتعلم بابتكار إشكال ثالثية األبعا       وهناك برامج تسمح للمتعلم بابتكار إشكال ثالثية األبعا         

        وقد وقد     ، ،                                     ً       ً                                           ً       ً       وبإدخال عنصر احلركة يعطي للصور تشويقاً ومتييزاً للواقع       وبإدخال عنصر احلركة يعطي للصور تشويقاً ومتييزاً للواقع           ، ،                                                         األوامر اليت ميليها على احلاسوب      األوامر اليت ميليها على احلاسوب      

                           ً                                    ً         ويغري من أبعاد األشكال مبتكراً تـصميمات       ويغري من أبعاد األشكال مبتكراً تـصميمات           ، ،                                                                                         جيري املتعلم تغيريات سريعة يف احلجم واللون واحلركة       جيري املتعلم تغيريات سريعة يف احلجم واللون واحلركة       

ـ                           ن باإلمكان   ن باإلمكان     ــ                                                  جديدة وكأا خلق جديد مل يك     جديدة وكأا خلق جديد مل يك      ـ       تنفيـذه ومتابعتـه بطـرق ال                           رسم والتـصميم   رسم والتـصميم     ــ                                              تنفيـذه ومتابعتـه بطـرق ال

    ))    هـهـ        ١٤٢١١٤٢١    ، ،           الفارالفار  ((  ..                  التقليديةالتقليدية

                                              ً                                   خذ الفنان يدرس املفاهيم احلديثة للتكنولوجيا جنبا  إىل جنب مع املهندس واحملاسب ولذلك كان ألقد 

 كإحدى السمات األساسية يف عصر العلم وكان هدف الفنان حاسب اآليلحاسب اآليلللهذا االهتمام من الفنان ل

  . إبداع أعمال فنية تساعد على حدوث انفعال جديد لدى املشاهدهو الوصول إىل

 تكمن يف إمكانياا اليت احلاسب اآليلاحلاسب اآليلأن أمهية برامج رسومات "  Chapmanتشيبمان "ويرى 

                                                                   ً                   تظهر يف زيادة اإلنتاج للمقرر الدراسي ، وإمكانية حتسني هذا اإلنتاج، وخاصة   إذا استطاع املصمم 



 وخفايا برامج الرسوم ، وهذا ال يتأتى إال عندما يكون احلاسب اآليلاحلاسب اآليلأمناط التعليمي أن يتفاعل مع 

 مما يؤدى إىل اختصار احلاسب اآليلاحلاسب اآليل          ً                                            املصمم ملما  باملتطلبات املعرفية و املهاريه الالزمة الستخدام 

،  التعليم، كما أن هذه الربامج طورت من األشكال والصور املستخدمة يف عديدةخطوات مهاريه

    ً                                                                             جماال  للتفاعل مما جيعلها متثل ظاهرة جديدة ملستقبل املقررات الدراسية مبا لديها من مرونة كما أعطت

  .وبساطة وقوة تعبري

هدفت إىل معرفة تأثري اإلدراك من خالل الرسوم يف برامج "  Shiau Rueypngشيو " وىف دراسة 

ى التذكر لدى األطفال على االتصال، وتنمية القدرة عل Graphics in Ed . Softwareالتدريس 

رسوم تعليمية، وصور فوتوغرافية، وتوظيف اللون، والشكل واألرضية، ومفاهيم ( باستخدام ٠٠

                                                                          وقد بين  الربنامج على أسس بعض النظريات واألحباث التجريبية يف جمايل التربية وعلم )التماثل والتتابع

نه للثقافة البصرية واالتصال البصري، النفس، كما أهتم الربنامج بعمليات التعليم البصري وقواني

  : وتوصلت الدراسة إىل 

أن االتصال البصري يكون أداة هامة يف التعليم، ويزود املعلمني باستراتيجيات االتصال، مبا يزيد 

فعالية العمليات من خالل كل ما هو بصري، ولذا جيب تعلم مهارات الثقافة البصرية وذلك بتنمية 

  )ع الوطنموق(٠اإلدراك البصري

                                                                        شأنه يف ذلك شان كل آلة ابتكرها يف زمن         شأنه يف ذلك شان كل آلة ابتكرها يف زمن             ، ،               ً                            ً               مبثابة امتداداً لقدرات اإلنسان     مبثابة امتداداً لقدرات اإلنسان                      احلاسب اآليل احلاسب اآليل                   لقد أصبح   لقد أصبح   

               ً                                                                     ً                                                      حيث يأيت امتداداً لقدرات عقلية كالقدرة على التخزين والقـدرة علـى اسـترجاع              حيث يأيت امتداداً لقدرات عقلية كالقدرة على التخزين والقـدرة علـى اسـترجاع                  ، ،                   من األزمان من األزمان 

                ً                 ً ن ختيل الشجرة مـثالً     ن ختيل الشجرة مـثالً                                                                                                                                       املعلومات والصور وأداة ميكن من خالهلا إثراء اخليال واإلبداع حيث من املمك           املعلومات والصور وأداة ميكن من خالهلا إثراء اخليال واإلبداع حيث من املمك           

    ، ،                                                     فهو بذلك يتخطى حدود الواقع    فهو بذلك يتخطى حدود الواقع        ، ،           وغريهاوغريها          ...  ...                                                                                                بألوان غري واقعية كان تكون الشجرة محراء أو زرقاء          بألوان غري واقعية كان تكون الشجرة محراء أو زرقاء          



                                                                                                                                                                                  هذا االمتداد العقلي والبصري لقدرات اإلنسان يثري اخلربة اجلمالية لدية وبالتايل ينعكس على إبداعه              هذا االمتداد العقلي والبصري لقدرات اإلنسان يثري اخلربة اجلمالية لدية وبالتايل ينعكس على إبداعه              

                                                                          العمليات اإلبداعية واخليالية يف زمن اقـل      العمليات اإلبداعية واخليالية يف زمن اقـل                           يوفر هذه     يوفر هذه    --                    احلاسب اآليل احلاسب اآليل          أي    أي   ––                  فهو بذلك   فهو بذلك       . .                       وتذوقه للفن وتذوقه للفن 

                                                                            ً                                                                                     ً         وبعدد من احللول أكثر وفرة واليت دف إىل تعدد الرؤى واحللول ملواقف مت إبداعها يدوياً  أو رؤى                  وبعدد من احللول أكثر وفرة واليت دف إىل تعدد الرؤى واحللول ملواقف مت إبداعها يدوياً  أو رؤى                  

    ))  مم        ٢٠٠٦٢٠٠٦  ،،            الصيفيالصيفي  ((  ..                                                 ً                                                  ً متت من خالل الكمبيوتر يتم التدريب على إنتاجها يدوياًمتت من خالل الكمبيوتر يتم التدريب على إنتاجها يدوياً

بقيم فنية جديدة ويبدع فيه ليواكب بقيم فنية جديدة ويبدع فيه ليواكب إن الفنان هو مصمم ومنفذ العمل الفين الذي يريد أن خيرجه إن الفنان هو مصمم ومنفذ العمل الفين الذي يريد أن خيرجه 

فهو يعرب من خالل فهو يعرب من خالل ، ، العصر وما فيه من ابتكارات تساعده على النمو والتطور إلجناز أعماله الفنية العصر وما فيه من ابتكارات تساعده على النمو والتطور إلجناز أعماله الفنية 

إن إن ، ، إمكانات هذا اجلهاز ويوظف براعته ومهارته الكتشاف خصائص جديدة تعود علية بالفائدةإمكانات هذا اجلهاز ويوظف براعته ومهارته الكتشاف خصائص جديدة تعود علية بالفائدة

فكار مع العمل الفين حبيث يضيف فكرة أو فكار مع العمل الفين حبيث يضيف فكرة أو  هو لتبادل احلوار واأل هو لتبادل احلوار واألحاسب اآليلحاسب اآليلللاستخدام الفنان لاستخدام الفنان ل

  ))هـهـ١٤٢٣١٤٢٣،،عابدعابد((. . يتراجع عنها فهو ذه األداة ميكنه تنفيذ وإخراج العديد من األعمال الفنيةيتراجع عنها فهو ذه األداة ميكنه تنفيذ وإخراج العديد من األعمال الفنية

  :: عن قسم التربية الفنية يف جامعة امللك سعود عن قسم التربية الفنية يف جامعة امللك سعود نبذة تارخيية نبذة تارخيية::ثالثا ثالثا ثالثا ثالثا 

                                    مني ومعلمات لتـدريس    مني ومعلمات لتـدريس                                    هـ دف إعداد معل   هـ دف إعداد معل           ١٣٩٥١٣٩٥  //    ٩٤٩٤                                يف العام الدراسي    يف العام الدراسي     ُ                         ُ                        اُفتتح قسم التربية الفنية     اُفتتح قسم التربية الفنية     
                                                                                          وقد تطور القسم خالل تارخيه هذا وتوسعت التخصصات        وقد تطور القسم خالل تارخيه هذا وتوسعت التخصصات            . .                                                                                   مادة التربية الفنية يف مراحل التعليم العام      مادة التربية الفنية يف مراحل التعليم العام      

                           ً                                                                                     ً                                                          واملقررات الدراسية وزاد تبعاً لذلك عدد األستاذة والطالب، كما ابتعث عدد من خرجييه للدراسات              واملقررات الدراسية وزاد تبعاً لذلك عدد األستاذة والطالب، كما ابتعث عدد من خرجييه للدراسات              
        وقـد  وقـد      ، ،                                      من نساء ورجـال          من نساء ورجـال           ٣٧٣٧  ))      م    م            ٢٠٠٨٢٠٠٨  //      هـ  هـ          ١٤٢٩١٤٢٩        عام  عام    ((           ً                   ً        ويعمل حالياً بالقسم    ويعمل حالياً بالقسم        . .                           العليا باخلارج العليا باخلارج 

  :     هـم              معيدين جدد ٣                                                               أنضم عدد من األخوة واألخوات إىل أسرة القسم هذا العام حيث مت انضمام
                    التدريس الذي انضموا                  أما أعضاء هيئة  .                                                  فهد سيلمان الفهيد، فهد حممد اجلربيني ونواف مقعد العتييب

                               لقسم البنات، كما أنضم إىل قـسم          وكيلة                                         الدكتورة حنان إبراهيم العبيد وقد مت تعينها  :          مؤخرا فهم
                                                             واجلدير بالذكر أن قسم للتربيـة   واجلدير بالذكر أن قسم للتربيـة   ،      سليمان                                               الرجال الدكتور عادل حممد ثروت والدكتور أمحد رفعت

                                          وخترج منه أكثر من مخسة     وخترج منه أكثر من مخسة         . .     هـهـ        ١٤٠٥١٤٠٥                                                                                                                الفنية للبنات  قد انشأ مبركز الدراسات اجلامعية بعليشة عام           الفنية للبنات  قد انشأ مبركز الدراسات اجلامعية بعليشة عام           
    ..                              عشر دفعة حىت اآلنعشر دفعة حىت اآلن

                                                                                                            س بالقسم يف األنشطة األكادميية يف املـؤمترات املتخصـصة يف الـداخل    س بالقسم يف األنشطة األكادميية يف املـؤمترات املتخصـصة يف الـداخل                                                    ويساهم أعضاء هيئة التدري  ويساهم أعضاء هيئة التدري  
      .  .                                            ّ                                                                              ّ                                    واخلارج، كما يسامهون يف نشر البحوث يف االت احملكّمة وتأليف الكتب يف جمال التربية الفنيـة               واخلارج، كما يسامهون يف نشر البحوث يف االت احملكّمة وتأليف الكتب يف جمال التربية الفنيـة               



                                                                                                                                                                                كما يساهم أستاذة القسم وطالبه يف األنشطة الثقافية احمللية وعدد من املهرجانات العربية والدوليـة               كما يساهم أستاذة القسم وطالبه يف األنشطة الثقافية احمللية وعدد من املهرجانات العربية والدوليـة               
    ..          األخرىاألخرى

  
  
  
  
  

  برنامج البكالوريوس يف قسم التربية الفنيةبرنامج البكالوريوس يف قسم التربية الفنية::أأ
    ::                          أهداف الربنامجأهداف الربنامج

                                                                                                                                                    تدريب وختريج مدرسني متخصصني يف جمال التربية الفنية بدرجة البكالوريوس للتدريس يف            تدريب وختريج مدرسني متخصصني يف جمال التربية الفنية بدرجة البكالوريوس للتدريس يف                ..  ١١
    ..                                      مراحل التعليم العاممراحل التعليم العام

                                                                                                                                                          توسيع مدارك الدارسني حنو تاريخ الفن والتذوق الفين وتطبيقاا يف جمال تـدريس التربيـة               توسيع مدارك الدارسني حنو تاريخ الفن والتذوق الفين وتطبيقاا يف جمال تـدريس التربيـة                   ..  ٢٢
    ..                                             يف مدارس التعليم العام يف مدارس التعليم العام            الفنيةالفنية

    ..                                                                                                                                                      توجيه وزيادة وعي الدارسني جتاه القيم اجلمالية يف التراث واحلضارة العربية اإلسالميةتوجيه وزيادة وعي الدارسني جتاه القيم اجلمالية يف التراث واحلضارة العربية اإلسالمية    ..  ٣٣
    ..                                                                                                                                    تطوير املهارات الفنية للدارسني من خالل التعبري مبختلف اخلامات والتطبيقاتتطوير املهارات الفنية للدارسني من خالل التعبري مبختلف اخلامات والتطبيقات    ..  ٤٤
                    ية الفنيـة   ية الفنيـة                                                                                                                                         االهتمام مبجاالت البحث والندوات واحملاضرات و متابعة ما يستجد يف حقل الترب           االهتمام مبجاالت البحث والندوات واحملاضرات و متابعة ما يستجد يف حقل الترب               ..  ٥٥

    ..                                              على املستوى العريب والدويلعلى املستوى العريب والدويل
                                                                                                                                                                                 ويشغل خرجيو القسم وظائف خمتلفة أمهها التدريس باملدارس االبتدائية واملتوسطة وبعضهم يعمل                 ويشغل خرجيو القسم وظائف خمتلفة أمهها التدريس باملدارس االبتدائية واملتوسطة وبعضهم يعمل            

      . .                                                                                                                                                                   باإلشراف التربوي بإدارات التعليم ومنهم من يعمل بأجهزة اإلعالم ومؤسسات الطباعة والنشرباإلشراف التربوي بإدارات التعليم ومنهم من يعمل بأجهزة اإلعالم ومؤسسات الطباعة والنشر
                      ً                                             ً                       تخصصني يف الفن، فإن كثرياً من خرجييه قد استطاع أن          تخصصني يف الفن، فإن كثرياً من خرجييه قد استطاع أن                                                                                  وعلى الرغم من أن القسم ال خيرج فنانني م        وعلى الرغم من أن القسم ال خيرج فنانني م        

                                                                                                                                                                      يشق طريقه يف جمال اإلبداع الفين، فهناك عدد كبري منهم استطاع املشاركة يف املعارض اجلماعية بل                يشق طريقه يف جمال اإلبداع الفين، فهناك عدد كبري منهم استطاع املشاركة يف املعارض اجلماعية بل                
    ..                                                                                          وإقامة بعض املعارض الفردية رغم مسؤوليام األخرىوإقامة بعض املعارض الفردية رغم مسؤوليام األخرى

  
    ::                      شروط القبولشروط القبول

    ..                                                                حتقيق شروط القبول جبامعة امللك سعودحتقيق شروط القبول جبامعة امللك سعود    ..  ١١
    ..                                    قبول بكلية التربيةقبول بكلية التربية                        حتقيق شروط الحتقيق شروط ال    ..  ٢٢
    ..                                                                        اجتياز املقابلة الشخصية بكلية التربيةاجتياز املقابلة الشخصية بكلية التربية    ..  ٣٣
    ..                                                                                                        اجتياز اختبار القدرات الفنية واملقابلة الشخصية بالقسماجتياز اختبار القدرات الفنية واملقابلة الشخصية بالقسم    ..  ٤٤

  



  
  برنامج املاجستري يف قسم التربية الفنيةبرنامج املاجستري يف قسم التربية الفنية::بب

  :              أهداف الربنامج

            لتويل املهام                                                         من املتخصصني على مستوى عال يف جمال التربية الفنية                                          سد االحتياج القائم يف اململكة     / ١
  .                                     يف تطوير هذا اال يف القطاعات التعليمية                  القيادية و اإلسهام

   .                          ورفع مستوى األداء والفعالية ،                     قطاعات التربية الفنية                            إعداد كفاءات متخصصة للعمل يف / ٢

                                                                  املتزايدة من اخلرجيني بدرجة البكالوريوس يف التربية الفنية والـراغبني يف                        تلبية احتياجات األعداد / ٣
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  ::واقع مقررات احلاسب اآليل يف برنامج التربية الفنيةواقع مقررات احلاسب اآليل يف برنامج التربية الفنية: : رابعا رابعا رابعا رابعا 

مرت التربية الفنية بعدة تغريات إىل أن وصلت إىل املفهوم احلديث الذي يقوم على أساس نظرية مرت التربية الفنية بعدة تغريات إىل أن وصلت إىل املفهوم احلديث الذي يقوم على أساس نظرية 

فتتغري فتتغري   ،،ل عصر متغرياته ومتطلباتهل عصر متغرياته ومتطلباتهوذلك أن لكوذلك أن لك  ..كأساس للتربية الفنيةكأساس للتربية الفنية) ) التربوي والفينالتربوي والفين((املصدر املعريف املصدر املعريف 

وكان منهج التربية وكان منهج التربية . . املناهج وطرق تدريسها واألساليب التربوية القائمة عليها وفقا  هلذه املتطلباتاملناهج وطرق تدريسها واألساليب التربوية القائمة عليها وفقا  هلذه املتطلباتاملناهج وطرق تدريسها واألساليب التربوية القائمة عليها وفقا  هلذه املتطلباتاملناهج وطرق تدريسها واألساليب التربوية القائمة عليها وفقا  هلذه املتطلبات

وعندما قامت الثورة الصناعية يف اجنلترا وأمريكا تغريت وعندما قامت الثورة الصناعية يف اجنلترا وأمريكا تغريت ، ، الفنية قدميا   يعىن بالتخطيط والرسم اهلندسيالفنية قدميا   يعىن بالتخطيط والرسم اهلندسيالفنية قدميا   يعىن بالتخطيط والرسم اهلندسيالفنية قدميا   يعىن بالتخطيط والرسم اهلندسي

يف يف : ": "تغيري على منهج التربية الفنية حيث يقول ويتفوردتغيري على منهج التربية الفنية حيث يقول ويتفوردكذلك حصل الكذلك حصل ال  ،،تبعا  لذلك املناهجتبعا  لذلك املناهجتبعا  لذلك املناهجتبعا  لذلك املناهج

. . م أدخلت مادة الفنون يف التعليم العام وكان املنهج حمصورا  يف تدريس الرسم التخطيطيم أدخلت مادة الفنون يف التعليم العام وكان املنهج حمصورا  يف تدريس الرسم التخطيطيم أدخلت مادة الفنون يف التعليم العام وكان املنهج حمصورا  يف تدريس الرسم التخطيطيم أدخلت مادة الفنون يف التعليم العام وكان املنهج حمصورا  يف تدريس الرسم التخطيطي١٨١٢١٨١٢سنهسنه



م أدخلت مادة الفنون يف املنهج العام كوسيلة خلدمة الصناعة فكانت هذه بداية م أدخلت مادة الفنون يف املنهج العام كوسيلة خلدمة الصناعة فكانت هذه بداية ١٨٧١١٨٧١ويف سنه ويف سنه 

  ))هـهـ١٤١٤١٤١٤،،النجاديالنجادي(("" هلا موقع يف التعليم العام  هلا موقع يف التعليم العام االنطالقة للتربية الفنية لتأخذاالنطالقة للتربية الفنية لتأخذ

 فهي مواد يتم توزيعها على برنامج التربية الفنية  فهي مواد يتم توزيعها على برنامج التربية الفنية أما مقررات احلاسب اآليل يف برنامج التربية الفنيةأما مقررات احلاسب اآليل يف برنامج التربية الفنية

وقد مت توزيع وقد مت توزيع ، ، وتعتمد بشكل رئيسي على استخدام احلاسب اآليل وتطبيقاته يف جمال التربية الفنيةوتعتمد بشكل رئيسي على استخدام احلاسب اآليل وتطبيقاته يف جمال التربية الفنية

  ::التـــاليةالتـــاليةهذه املواد حسب املستويات هذه املواد حسب املستويات 

  ..احلاسب اآليل واستخداماته يف التدريس احلاسب اآليل واستخداماته يف التدريس ) ) جج((225500      ::املستوى الثايناملستوى الثاين  ••

  ..املدخل إىل احلاسب يف التربية الفنية املدخل إىل احلاسب يف التربية الفنية ))ترفترف  ((221100: : املستوى الثالثاملستوى الثالث  ••

  ..رسوم احلاسبرسوم احلاسب) ) ترفترف((441122  : : املستوى الرابع املستوى الرابع   ••

  ))٤٤ ( (: : وفيما يلي خطة الدراسة يف برنامج التربية الفنية لدرجة البكالوريوسوفيما يلي خطة الدراسة يف برنامج التربية الفنية لدرجة البكالوريوس

  
  املستوى الثايناملستوى الثاين          توى األولتوى األولاملساملس

  
  

  
  املستوى الرابعاملستوى الرابع          املستوى الثالثاملستوى الثالث
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  ٢٢  أشغال اخلزف والصلصالأشغال اخلزف والصلصال   ترف ترف١٠٦١٠٦    ٢٢  بحث التربويبحث التربويمبادئ المبادئ ال  نفسنفس١١٣١١٣
  ١١  مصطلحات يف التربية الفنيةمصطلحات يف التربية الفنية   ترف ترف١٠٨١٠٨    ١٢١٢  اموعاموع
  ٢٢  املدخل إىل احلاسب يف التربيةاملدخل إىل احلاسب يف التربية   ترف ترف٢١٠٢١٠        
  ١٢١٢  اموعاموع        

  داتداتالوحالوح  مسمى املقررمسمى املقرر  املقرر ورمزهاملقرر ورمزه    الوحداتالوحدات  مسمى املقررمسمى املقرر  املقرر ورمزهاملقرر ورمزه

  ٢٢  رسوم األطفال ومراحل منوهارسوم األطفال ومراحل منوها   ترف ترف٢٠١٢٠١    ٢٢  أسس التصميم وعناصرهأسس التصميم وعناصره   ترف ترف١٠٢١٠٢
  ٢٢  الفنون اإلسالميةالفنون اإلسالمية   ترف ترف٢٠٧٢٠٧    ١١  الرسم اهلندسيالرسم اهلندسي   ترف ترف١٠٤١٠٤
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  ٢٢  املنسوجاتاملنسوجاتطباعة طباعة    ترف ترف٣١٤٣١٤    ٣٣  الزخرفة اإلسالمية واخلط العريبالزخرفة اإلسالمية واخلط العريب   ترف ترف٢٠٢٢٠٢
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    ::                                                                                                                    وصف مقررات احلاسب اآليل يف برنامج التربية الفنية ختصص بكالوريوسوصف مقررات احلاسب اآليل يف برنامج التربية الفنية ختصص بكالوريوس  ::     ً      ً خامساًخامساً

  ٣٣  التصوير التشكيليالتصوير التشكيلي   ترف ترف٤٠٢٤٠٢    ٢٢  تكوينات خطيةتكوينات خطية   ترف ترف٢٠٣٢٠٣
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  ١٢١٢  اموعاموع    ٢٢  املدخل إىل الثقافة اإلسالميةاملدخل إىل الثقافة اإلسالمية  سلمسلم  ١٠١١٠١
          ١٢١٢  اموعاموع



  احلاسب اآليل واستخداماته يف التدريساحلاسب اآليل واستخداماته يف التدريس:: املقرر األول  املقرر األول 

   . .جج225500  ::رررمز املقررمز املقر

   وحدتان::عدد وحدات املقررعدد وحدات املقرر

  ..املستوى الثايناملستوى الثاين: : موقع املقرر من املستوى الدراسيموقع املقرر من املستوى الدراسي

                   ً                                               يعترب هذا املقرر مدخال  الستخدام احلاسب اآليل، ويركز على التطبيقات احلديثة   ::وصف املقرروصف املقرر

  .ليم والتعلمللحاسب اآليل وتقنية املعلومات يف ااالت التعليمية، وكيفية استخدامها يف عملييت التع

  ::أهداف املقررأهداف املقرر

  .                وأنظمة التشغيل     اآليل                       التعرف على مكونات احلاسب  . ١
    .       اآليل                             تعلم إنشاء وإدارة ملفات احلاسب  . ٢
  .                                                                                تعلم استخدام برامج احلاسب اآليل مثل حترير النصوص واجلداول اإللكترونية والعروض التقدمية  . ٣
ـ          . ٤                                  ات البحـث واالتـصال وتبـادل                                                                  تعلم استخدام شبكة اإلنترنت وتطبيقاا املختلفة يف عملي

  .        املعلومات
  .التعرف على استخدامات احلاسب اآليل وتقنية املعلومات يف التعليم

  املدخل إىل احلاسب يف التربية الفنيةاملدخل إىل احلاسب يف التربية الفنية::املقرر الثايناملقرر الثاين

  ..ترف ترف 221100::رمز املقرررمز املقرر

  ..وحدتانوحدتان: : عدد وحدات املقررعدد وحدات املقرر

  ..املستوى الثالثاملستوى الثالث: : موقع املقرر من املستوى الدراسيموقع املقرر من املستوى الدراسي



ىل إكساب الدارسني املهارات األساسية يف استخدام برامج نظام التشغيل يف احلسابات ىل إكساب الدارسني املهارات األساسية يف استخدام برامج نظام التشغيل يف احلسابات يهدف املقرر إيهدف املقرر إ

كما يسعى املقرر إىل كما يسعى املقرر إىل ، ، األساسية ووظائفها األساسية ووظائفها ) ) hhaarrddwwaarree''ss((الشخصية والتعرف على التجهيزات الشخصية والتعرف على التجهيزات 

إكساب الطالبات املهارات األساسية يف استخدام التجهيزات امللحقة باألجهزة كأجهزة املسح إكساب الطالبات املهارات األساسية يف استخدام التجهيزات امللحقة باألجهزة كأجهزة املسح 

والتدريب على استخدامها الجناز الرسوم والتدريب على استخدامها الجناز الرسوم ) ) ddrraawwiinngg  ppaaddss((ابعات وألواح الرسم ابعات وألواح الرسم الضوئي والطالضوئي والط

وحيوي املقرر تدريبات على استخدام برامج إنشاء الرسوم على احلاسب ودراسة طرق وحيوي املقرر تدريبات على استخدام برامج إنشاء الرسوم على احلاسب ودراسة طرق . . احلاسوبية احلاسوبية 

  ..توظيف احلاسب يف التعليم العامتوظيف احلاسب يف التعليم العام

فهو يدرس جهاز احلاسب فهو يدرس جهاز احلاسب ، ، نيةنيةيعترب هذا املقرر من املقررات اهلامة يف جمال التربية الفيعترب هذا املقرر من املقررات اهلامة يف جمال التربية الف:  :  وصف املقرروصف املقرر

  ::من مكوناته وهيمن مكوناته وهي

 كروت الشاشة  كروت الشاشة ––وحدات التخزين وحدات التخزين –– مولد الطاقة  مولد الطاقة --وهي اللوحة األموهي اللوحة األم :  : املكونات األساسيةاملكونات األساسية  ..١١

  والصوت واملودموالصوت واملودم

  ..  CCDD  RROOMM والـ  والـ –– املاسح الضوئي  املاسح الضوئي –– لوحة املفاتيح  لوحة املفاتيح ––وهي الفأرة وهي الفأرة  :  : مواد اإلدخالمواد اإلدخال  ..٢٢

  .. الطابعة الطابعة––وهي الشاشة وهي الشاشة  :  : مواد اإلخراجمواد اإلخراج  ..٣٣

  " " WWoorrdd--PPoowweerrPPooiinntt""وخاصة برناجمي وخاصة برناجمي " " MMiiccrroossoofftt  OOffffiiccee"" برنامج  برنامج التعرف علىالتعرف على  ..٤٤

كنموذج لربامج اجلرافيك كنموذج لربامج اجلرافيك " " CCOORREELL  DDRRAAWW  1122""كما يتم التعرف على برنامج كما يتم التعرف على برنامج   ..٥٥

  ..اخلاصة بنوعية معينة من الرسوم البسيطةاخلاصة بنوعية معينة من الرسوم البسيطة

  ::أهداف املقررأهداف املقرر



شغيل شغيل يهدف هذا املقرر إىل إكساب الطالبات املهارات األساسية يف استخدام برامج نظام التيهدف هذا املقرر إىل إكساب الطالبات املهارات األساسية يف استخدام برامج نظام الت  --١١

  ..يف احلاسبات الشخصية والتعرف على التجهيزات األساسية هلا ووظائفهايف احلاسبات الشخصية والتعرف على التجهيزات األساسية هلا ووظائفها

يسعى هذا املقرر إىل إكساب الطالبات املهارات األولية يف استخدام امللحقات اخلاصة باألجهزة يسعى هذا املقرر إىل إكساب الطالبات املهارات األولية يف استخدام امللحقات اخلاصة باألجهزة --٢٢

  ).).الطابعة واملاسح الضوئيالطابعة واملاسح الضوئي((مثلمثل

  ..و أمهيتهو أمهيته"   "   MMiiccrroossoofftt  OOffffiiccee""التعرف على برنامجالتعرف على برنامج--٣٣

  ..و أدواتهو أدواته" " CCOORREELL  DDRRAAWW  1122""مج مج التعرف على برناالتعرف على برنا--٤٤

  ..دراسة طرق توظيف احلاسب يف التربية الفنية والتعليم العامدراسة طرق توظيف احلاسب يف التربية الفنية والتعليم العام--٥٥

  رسوم احلاسبرسوم احلاسب: : املقرر الثالثاملقرر الثالث

  ..ترفترف441122    ::رمز املقرررمز املقرر

  ..وحدتانوحدتان: : عدد وحدات املقررعدد وحدات املقرر

  .. املستوى الرابع املستوى الرابع::موقع املقرر من املستوى الدراسيموقع املقرر من املستوى الدراسي

وإبداع وإبداع ، ، يف الرسوم الرقميةيف الرسوم الرقمية  اآليلاحلاسب يهدف هذا املقرر إىل تأكيد وصقل مهارات استخداميهدف هذا املقرر إىل تأكيد وصقل مهارات استخدام

تصاميم ألعمال فنية خمتلفة يف جماالت متعددة وحيتوي املقرر على تدريبات عملية يف برامج إنشاء تصاميم ألعمال فنية خمتلفة يف جماالت متعددة وحيتوي املقرر على تدريبات عملية يف برامج إنشاء 

  ..ودراسة طرق تطبيق احلاسب يف التربية الفنيةودراسة طرق تطبيق احلاسب يف التربية الفنية، ، الرسوم وحتريرها وبرامج النشر املكتيب وااللكتروين الرسوم وحتريرها وبرامج النشر املكتيب وااللكتروين 

وهو من وهو من " " AAddoobbee  PPhhoottoosshhoopp  ccss"" املقرر على برنامج   املقرر على برنامج   تتعرف الطالبات يف هذا تتعرف الطالبات يف هذا::وصف املقرروصف املقرر

  ..أقوى الربامج يف جمال رسوم احلاسبأقوى الربامج يف جمال رسوم احلاسب



من أدوات رسم وحتديد وتلوين من أدوات رسم وحتديد وتلوين ((وتتعرف الطالبات يف هذا الربنامج على األدوات اخلاصة بالربنامج وتتعرف الطالبات يف هذا الربنامج على األدوات اخلاصة بالربنامج 

تعرف تعرف وتوت) )  وغريها وغريها--الاليرالالير-- الستايل  الستايل ––األلوان و تدرجاا األلوان و تدرجاا ((وعلى النوافذ الفرعية اخلاصة وعلى النوافذ الفرعية اخلاصة ) ) وغريهاوغريها

والتعرف والتعرف ) ) SSeelleecctt  --llaaii  rr--IImmaaggee  --EEddiitt--  FFaaiill--HHeellpp  --WWiinnddoowwss  --VViieeww((على قوائم مثل على قوائم مثل 

  ..على أهم األوامر املوجودة ا واليت تفيد الطالبات يف تنفيذ أعماهلم الفنيةعلى أهم األوامر املوجودة ا واليت تفيد الطالبات يف تنفيذ أعماهلم الفنية

  ::أهداف املقرر أهداف املقرر 

  ..التعرف على املفاهيم األساسية للرسم باستخدام احلاسبات الشخصيةالتعرف على املفاهيم األساسية للرسم باستخدام احلاسبات الشخصية--١١

 احلاسب لبات املهارات الضرورية للممارسة العملية يف استخدام رسوملبات املهارات الضرورية للممارسة العملية يف استخدام رسومالعمل على إكساب الطاالعمل على إكساب الطا--٢٢

  ..اآليل

ويسعى هذا املقرر إىل ربط هذه املفاهيم ويسعى هذا املقرر إىل ربط هذه املفاهيم . .  اآليلاحلاسبعمل تدريبات يف جمال إنشاء رسوم عمل تدريبات يف جمال إنشاء رسوم --٣٣

  ..والتطبيقات يف العملية التعليمية يف جمال التربية الفنيةوالتطبيقات يف العملية التعليمية يف جمال التربية الفنية

  ::يل وسلبيات واجيابيات تطبيقهايل وسلبيات واجيابيات تطبيقهاالتربية الفنية املبنية على احلاسب اآلالتربية الفنية املبنية على احلاسب اآل: : سادسا سادسا سادسا سادسا 

يعترب هذا النوع من التعليم أحد التطورات اهلامة لتكنولوجيا التعليم واستراتيجيات التدريس واليت يعترب هذا النوع من التعليم أحد التطورات اهلامة لتكنولوجيا التعليم واستراتيجيات التدريس واليت 

. . ظهرت أثارها بوضوح يف اال التربوي ويتضمن هذا األسلوب من التعليم طرقا  تربوية منهجيةظهرت أثارها بوضوح يف اال التربوي ويتضمن هذا األسلوب من التعليم طرقا  تربوية منهجيةظهرت أثارها بوضوح يف اال التربوي ويتضمن هذا األسلوب من التعليم طرقا  تربوية منهجيةظهرت أثارها بوضوح يف اال التربوي ويتضمن هذا األسلوب من التعليم طرقا  تربوية منهجية

اسب اآليل على انه ضرورة ملحة  يف عصر االنفجار اسب اآليل على انه ضرورة ملحة  يف عصر االنفجار وعلية فقد أصبح ينظر إىل التعليم املبين على احلوعلية فقد أصبح ينظر إىل التعليم املبين على احل

املعريف وطفرة الكثافة السكانية وزيادة أعداد الدارسني يف ظل القصور امللحوظ يف إعداد املعلمات املعريف وطفرة الكثافة السكانية وزيادة أعداد الدارسني يف ظل القصور امللحوظ يف إعداد املعلمات 

    ..وتأهيلهنوتأهيلهن

  ::إجيابيات استخدام احلاسب اآليل يف التعليمإجيابيات استخدام احلاسب اآليل يف التعليم--أأ



 اليت تؤدي إىل الكثري من  اليت تؤدي إىل الكثري من إن الستخدام احلاسب اآليل يف التعليم الكثري من اجلوانب االجيابيةإن الستخدام احلاسب اآليل يف التعليم الكثري من اجلوانب االجيابية

  .   .   التسهيالت يف العملية التعليمية سواء كانت للمتعلم أو للمعلمالتسهيالت يف العملية التعليمية سواء كانت للمتعلم أو للمعلم

  ::ومن هنا ميكن تلخيص االجيابيات اليت ميكن أن يقدمها احلاسب اآليل يف العملية التعليمية كما يلي ومن هنا ميكن تلخيص االجيابيات اليت ميكن أن يقدمها احلاسب اآليل يف العملية التعليمية كما يلي 

  ..السرعة يف تنفيذ األعمال الفنية واختصار الوقت واجلهدالسرعة يف تنفيذ األعمال الفنية واختصار الوقت واجلهد--١١

  .. إىل املستوى املوجود يف اتمعات األخرى  إىل املستوى املوجود يف اتمعات األخرى رفع مستوى الطالبةرفع مستوى الطالبة--٢٢

  ..زيادة القدرات اإلبداعية للطالبة وتنمية هذه املهارات مبساعدة احلاسوبزيادة القدرات اإلبداعية للطالبة وتنمية هذه املهارات مبساعدة احلاسوب--٣٣

  ..حفظ الرسوم وسهولة الرجوع إليها يف أي وقتحفظ الرسوم وسهولة الرجوع إليها يف أي وقت--٤٤

  ..سهولة معاجلة األخطاء واحلذف والتغيري للرسومات والتصاميم سهولة معاجلة األخطاء واحلذف والتغيري للرسومات والتصاميم --٥٥

  ..بدون تردد وال خوف من وضع شيء وحذفهبدون تردد وال خوف من وضع شيء وحذفهتعويد الطالبة على التجريب واحملاولة تعويد الطالبة على التجريب واحملاولة --٦٦

  ..التسلية اليت حتصل من استخدام احلاسوب يف التربية الفنيةالتسلية اليت حتصل من استخدام احلاسوب يف التربية الفنية--٧٧

  ..ترغيب الطالبات الاليت ال حيبون مادة الرسم على التوجه الفين وحب الرسمترغيب الطالبات الاليت ال حيبون مادة الرسم على التوجه الفين وحب الرسم--٨٨

التعامل مع اآللة يعطي أرحيية للطالبة فاحلاسوب ال ميل وال يسأم وال يتعب فهو ي مكنه من التعامل مع اآللة يعطي أرحيية للطالبة فاحلاسوب ال ميل وال يسأم وال يتعب فهو ي مكنه من التعامل مع اآللة يعطي أرحيية للطالبة فاحلاسوب ال ميل وال يسأم وال يتعب فهو ي مكنه من التعامل مع اآللة يعطي أرحيية للطالبة فاحلاسوب ال ميل وال يسأم وال يتعب فهو ي مكنه من --٩٩

  ..خدامه لفترات طويلةخدامه لفترات طويلةاستاست

  ..احملاولة واالكتشاف ووجود جانب احلماساحملاولة واالكتشاف ووجود جانب احلماس--١٠١٠

  ..تغري النمط التقليدي ملادة التربية الفنية باستخدام احلاسوبتغري النمط التقليدي ملادة التربية الفنية باستخدام احلاسوب--١١١١

  ..وجود أدوات جديدة للعمل الفين هلا إمكانات هائلةوجود أدوات جديدة للعمل الفين هلا إمكانات هائلة--١٢١٢



  ..تدريب احلواس على استخدام غري احملدودتدريب احلواس على استخدام غري احملدود--١٣١٣

  ..نفيذ وإتقان التصميم نفيذ وإتقان التصميم تنمية القدرة على اإلحساس والتعبري والتتنمية القدرة على اإلحساس والتعبري والت--١٤١٤

  ..إنتاج أعمال فنية جديدة تتصف باملرونةإنتاج أعمال فنية جديدة تتصف باملرونة--١٥١٥

إن استخدام ذاكرة اجلهاز واألقراص يقلل من تراكم الورق فيمكن ختزين أعمال الطالبات إن استخدام ذاكرة اجلهاز واألقراص يقلل من تراكم الورق فيمكن ختزين أعمال الطالبات --١٦١٦

  ..لسنوات عديدة بتنظيم وبدون مساحات لتخزينهالسنوات عديدة بتنظيم وبدون مساحات لتخزينها

  .. ) )مم١٩٨٧١٩٨٧،،جمديجمدي((. . فنيةفنيةعدم احلاجة لتنظيف املكان بعد استخدام احلاسوب يف تدريس التربية العدم احلاجة لتنظيف املكان بعد استخدام احلاسوب يف تدريس التربية ال--١٧١٧

  

  ::سلبيات استخدام احلاسب اآليل يف التعليمسلبيات استخدام احلاسب اآليل يف التعليم--بب

إن للحاسوب أمهيته مبا حدث من نقلة نوعية للتعليم ويف شىت جماالت احلياة فقد خدم البشرية يف إن للحاسوب أمهيته مبا حدث من نقلة نوعية للتعليم ويف شىت جماالت احلياة فقد خدم البشرية يف 

إىل انه يبقى آله تعتمد على الكهرباء يف التشغيل وهو متلقي لألوامر يفعل ما تريد منه إىل انه يبقى آله تعتمد على الكهرباء يف التشغيل وهو متلقي لألوامر يفعل ما تريد منه ، ، مجيع أمورهم مجيع أمورهم 

  ..به منه فورا  به منه فورا  به منه فورا  به منه فورا  وما تطلوما تطل

 ودخوله يف جمال التعليم له فوائد كثرية وهي أكثر من سلبياته ولكن ال يعين ذلك انه ال حيمل  ودخوله يف جمال التعليم له فوائد كثرية وهي أكثر من سلبياته ولكن ال يعين ذلك انه ال حيمل 

فاحلاسوب وسيلة تعليمية مساعدة يف عملية التعليم وليس معلما  فاحلاسوب وسيلة تعليمية مساعدة يف عملية التعليم وليس معلما  فاحلاسوب وسيلة تعليمية مساعدة يف عملية التعليم وليس معلما  فاحلاسوب وسيلة تعليمية مساعدة يف عملية التعليم وليس معلما  ، ، جمموعه من السلبيات يف هذا االجمموعه من السلبيات يف هذا اال

  .. املعلم يف العملية التعليمية والتربوية  املعلم يف العملية التعليمية والتربوية حبد ذاته فهو ال يستطيع القيام بعملية التعليم وحدة فال غىن عنحبد ذاته فهو ال يستطيع القيام بعملية التعليم وحدة فال غىن عن

ويف جمال التربية الفنية هنالك عدة مشاكل يف تطبيق احلاسوب لتدريس هذه املادة واألهداف قد ال ويف جمال التربية الفنية هنالك عدة مشاكل يف تطبيق احلاسوب لتدريس هذه املادة واألهداف قد ال 

تتحقق كما نرجو منها فجانب التعبري مثال بالنسبة للطالب ال يعطي التعبري واإلحساس كما لو كان تتحقق كما نرجو منها فجانب التعبري مثال بالنسبة للطالب ال يعطي التعبري واإلحساس كما لو كان 

 فلو أردنا قراءة اللوحة املنفذة من قبل الطالبة عن طريق  فلو أردنا قراءة اللوحة املنفذة من قبل الطالبة عن طريق ،،العمل منفذا  على الورق بشكل مباشر العمل منفذا  على الورق بشكل مباشر العمل منفذا  على الورق بشكل مباشر العمل منفذا  على الورق بشكل مباشر 



كاظم كاظم ((. . احلاسوب لوجدنا أن اإلحساس والتعبري فيها ناقص من نواحي وجوانب اإلحساس واملشاعر احلاسوب لوجدنا أن اإلحساس والتعبري فيها ناقص من نواحي وجوانب اإلحساس واملشاعر 

  ..))هـهـ١٤٢٧١٤٢٧،،وصبيح وصبيح 

  ::سلبيات احلاسوب يف تدريس التربية الفنيةسلبيات احلاسوب يف تدريس التربية الفنية

  ::وب ومن هذه اآلثار والسلبياتوب ومن هذه اآلثار والسلبياتهناك أثار سلبية تنشأ من تدريس التربية الفنية باستخدام احلاسهناك أثار سلبية تنشأ من تدريس التربية الفنية باستخدام احلاس

  :: بالنسبة للطالبة بالنسبة للطالبة--أوالأوال

  ..االعتماد التام على قدرات احلاسب اآليل يف حل املشكالت وطرح احللول الفنيةاالعتماد التام على قدرات احلاسب اآليل يف حل املشكالت وطرح احللول الفنية  --١١

االعتماد على األشكال اجلاهزة املوجودة يف احلاسوب مما قد يعيق التفكري اإلبداعي و االعتماد على األشكال اجلاهزة املوجودة يف احلاسوب مما قد يعيق التفكري اإلبداعي و   --٢٢

  ..أالبتكاري للطالبةأالبتكاري للطالبة

  ..ب فتشعر الطالبة باإلحباطب فتشعر الطالبة باإلحباطاإلحساس بالعجز أمام قدرات احلاسواإلحساس بالعجز أمام قدرات احلاسو  --٣٣

  ..يعيق من تعبريات الطالبة فتعتمد علية اعتماد كلييعيق من تعبريات الطالبة فتعتمد علية اعتماد كلي  --٤٤

إمهال جانب املهارات العضلية واليدوية من قبل الطالبة فيكون االعتماد على احلاسوب يف إمهال جانب املهارات العضلية واليدوية من قبل الطالبة فيكون االعتماد على احلاسوب يف   --٥٥

  ..العمل بدل من استخدام اليد يف العمل العمل بدل من استخدام اليد يف العمل 

االت األخرى من االت األخرى من االهتمام مبجال واحد من جماالت التربية الفنية وهو الرسم وإمهال ااالهتمام مبجال واحد من جماالت التربية الفنية وهو الرسم وإمهال ا  --٦٦

  ..أعمال يدوية أعمال يدوية 

    ً.ً.جلوس الطالبة أمام احلاسوب لفترات طويلة قد يؤثر عليها صحيا  وعصبياجلوس الطالبة أمام احلاسوب لفترات طويلة قد يؤثر عليها صحيا  وعصبياجلوس الطالبة أمام احلاسوب لفترات طويلة قد يؤثر عليها صحيا  وعصبياجلوس الطالبة أمام احلاسوب لفترات طويلة قد يؤثر عليها صحيا  وعصبيا  --٧٧



قد ال تتضح اجلوانب التعبريية ومشاعر الطالبة يف عملها على احلاسوب وتكون أوضح لو قد ال تتضح اجلوانب التعبريية ومشاعر الطالبة يف عملها على احلاسوب وتكون أوضح لو   --٨٨

  ..استخدمت يدها مباشره يف الرسم والتلويناستخدمت يدها مباشره يف الرسم والتلوين

اجلماعة بالعمل اجلماعي املباشر بني للطالبات اجلماعة بالعمل اجلماعي املباشر بني للطالبات أن من أهداف التربية الفنية تنمية روح أن من أهداف التربية الفنية تنمية روح   --٩٩

  ..ومعلمام وقد ال يتحقق هذا اهلدف بشكل كامل مع استخدام احلاسوب يف التربية الفنيةومعلمام وقد ال يتحقق هذا اهلدف بشكل كامل مع استخدام احلاسوب يف التربية الفنية

  ..عزوف بعض الطالبات عن الرجوع للطرق التقليدية يف الرسم والتلوين واألشغال اليدويةعزوف بعض الطالبات عن الرجوع للطرق التقليدية يف الرسم والتلوين واألشغال اليدوية--١٠١٠

  :: بالنسبة للمعلمة بالنسبة للمعلمة--ثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 

  .. استخدام الربامج املتخصصة بالرسوم استخدام الربامج املتخصصة بالرسومقد تكون اللغة عائقا  منقد تكون اللغة عائقا  منقد تكون اللغة عائقا  منقد تكون اللغة عائقا  من  --١١

  ..كثرة الربامج وقلة إملام املعلمة  ا كثرة الربامج وقلة إملام املعلمة  ا   --٢٢

  ..شعور املعلمة باحلرج بسبب سرعة االستجابة للحاسوب وخصوصا  أمام طالبااشعور املعلمة باحلرج بسبب سرعة االستجابة للحاسوب وخصوصا  أمام طالبااشعور املعلمة باحلرج بسبب سرعة االستجابة للحاسوب وخصوصا  أمام طالبااشعور املعلمة باحلرج بسبب سرعة االستجابة للحاسوب وخصوصا  أمام طالباا  --٣٣

  ..إضافة عبء جديد وتقنية جديدة على كاهل املعلمة املثقل باألعباءإضافة عبء جديد وتقنية جديدة على كاهل املعلمة املثقل باألعباء  --٤٤

د بالنسبة للطالبة من الناحية د بالنسبة للطالبة من الناحية عدم معرفة مستوى الطالبة احلقيقي فهو يكشف جانب واحعدم معرفة مستوى الطالبة احلقيقي فهو يكشف جانب واح  --٥٥

  ..الفنية فيصعب حتديد مستوى الطالبة احلقيقي يف التربية الفنيةالفنية فيصعب حتديد مستوى الطالبة احلقيقي يف التربية الفنية

  ..قد ال تتحقق بعض أهداف التربية الفنية من تدريسها باستخدام احلاسوبقد ال تتحقق بعض أهداف التربية الفنية من تدريسها باستخدام احلاسوب  --٦٦

  ..عدم وجود منهج حمدد للمعلمة يف جمال التربية الفنية باستخدام احلاسوبعدم وجود منهج حمدد للمعلمة يف جمال التربية الفنية باستخدام احلاسوب  --٧٧

ة الفنية بربامج الرسم املستخدمة يف احلاسوب ة الفنية بربامج الرسم املستخدمة يف احلاسوب عدم دراية وقدرة بعض معلمات التربيعدم دراية وقدرة بعض معلمات التربي  --٨٨

  ..وخصوصا املعلمات القدميات يف التعليموخصوصا املعلمات القدميات يف التعليم



يف التربية يف التربية   اآليلاحلاسبقلة الدورات املعقودة من قبل إدارات التعليم يف جماالت استخدام قلة الدورات املعقودة من قبل إدارات التعليم يف جماالت استخدام   --٩٩

  ..الفنيةالفنية

  ..ملعلمةملعلمة وبراجمه وهذا حيتاج إىل متابعه من ا وبراجمه وهذا حيتاج إىل متابعه من ا اآليلاحلاسبالتجدد املستمر والتطور السريع يف التجدد املستمر والتطور السريع يف --١٠١٠

  ..كثرة أعداد الطالبات يف الفصل مما قد يعيق من العملية التعليمية والتربويةكثرة أعداد الطالبات يف الفصل مما قد يعيق من العملية التعليمية والتربوية--١١١١          

  ..جانب الصيانة قد يكون عائقا  بالنسبة للمعلمة مما قد يعطل العملية التعليميةجانب الصيانة قد يكون عائقا  بالنسبة للمعلمة مما قد يعطل العملية التعليميةجانب الصيانة قد يكون عائقا  بالنسبة للمعلمة مما قد يعطل العملية التعليميةجانب الصيانة قد يكون عائقا  بالنسبة للمعلمة مما قد يعطل العملية التعليمية--١٢١٢        

عدم وجود أساسيات لبض الطالبات فقد حتتاج املعلمة إىل وقت إضايف يف تعليم من عدم وجود أساسيات لبض الطالبات فقد حتتاج املعلمة إىل وقت إضايف يف تعليم من --١٣١٣

 أساسيات وهو مرتبط بوقت احملاضرة وهذا يكون على حساب اموعات  أساسيات وهو مرتبط بوقت احملاضرة وهذا يكون على حساب اموعات ليس لديةليس لدية

  ))هـهـ١٤٢٦١٤٢٦،،أمحدأمحد((. . األخرى من الطالباتاألخرى من الطالبات

  ::تطوير مقررات احلاسب اآليل يف برنامج التربية الفنيةتطوير مقررات احلاسب اآليل يف برنامج التربية الفنية: : سابعا سابعا سابعا سابعا 

فكل يوم مير على هذا العامل حيدث فيه من فكل يوم مير على هذا العامل حيدث فيه من ، ، يتميز العامل الذي نعيش فيه بسرعة التغيري والتطوريتميز العامل الذي نعيش فيه بسرعة التغيري والتطور

الختراعات الشيء الكثري مما جيرب القائمني على العملية التعليمية على متابعة كل الختراعات الشيء الكثري مما جيرب القائمني على العملية التعليمية على متابعة كل التطورات واالتطورات وا

وهناك حاجة إىل تطوير الفكر التربوي والفين يف وهناك حاجة إىل تطوير الفكر التربوي والفين يف . . عة حىت يتسىن هلم مواكبة كل جديدعة حىت يتسىن هلم مواكبة كل جديدالتطورات بسرالتطورات بسر

  ))١٨٩١٨٩  ::هـهـ١٤١٤١٤١٤،،النجاديالنجادي((. . ات اليت حتدث يف اتمع احلديثات اليت حتدث يف اتمع احلديثجمال التربية الفنية ليواكب التغيريجمال التربية الفنية ليواكب التغيري

التربية الفنية  التربية الفنية كغريها من التخصصات األخرى دخلت فيها احلاسبات بل ويعد ختصصو

واألمريكية ولعلي اذكر منها على  قريب كثريا من احلاسوب وتقنياته فمثال يف اجلامعات األوربية

تنفيذ الرقمي وهو يعتمد على إخراج و سبيل املثال جامعة بنسلفانيا يوجد ا قسم خاص بالفن



البد لنا من أن خنرج بالتربية الفنية من القلم فـفـاحلاسوبية  إعمال الفن باستخدام الربامج التصميمية

  ..الطرق لتعلم التربية الفنية ال تنحصر مبا يراه والكراس ليعلم التلميذ أن هنالك العديد من

  ::مج التربية الفنية وهي مج التربية الفنية وهي وقد اقترحت الباحثة بعض االقتراحات لتطوير مقررات احلاسب اآليل يف برناوقد اقترحت الباحثة بعض االقتراحات لتطوير مقررات احلاسب اآليل يف برنا

اطلعت الباحثة على وصف مقررات احلاسب اآليل العملية ومل جتد ما يشري إىل استخدام اطلعت الباحثة على وصف مقررات احلاسب اآليل العملية ومل جتد ما يشري إىل استخدام   --١١

احلاسب اآليل يف التطبيقات يف تلك املقررات لذا تقترح الباحثة أن يكون هناك إلزام لتقدمي احلاسب اآليل يف التطبيقات يف تلك املقررات لذا تقترح الباحثة أن يكون هناك إلزام لتقدمي 

  ..تطبيقات لتلك املقررات من خالل احلاسب اآليلتطبيقات لتلك املقررات من خالل احلاسب اآليل

ررات احلاسب اآليل ملساعدة الطالبة على ابتكار أساليب ررات احلاسب اآليل ملساعدة الطالبة على ابتكار أساليب إدخال برامج جديدة على مقإدخال برامج جديدة على مق  --٢٢

 وغريها من ،،))٦٦((Corel Painter  وبرنامج ، )٥( D Maxجديدة و متنوعة مثل برنامج جديدة و متنوعة مثل برنامج 

خالل بث الروح الفنية  ضمن إطار تربوي صاحل لعملية الفن يف خدمة اتمع من، الربامج 

و التدريب على مهاراا ، التربية الفنية وميكننا من إبراز التراث العريب خبصوصية تتميز ا

  ..باستخدام طرائق و تقنيات تعليمية متطورة

مدربني على مدربني على ، ، توفري أعضاء هيئة تدريس متخصصني يف برامج ومقررات احلاسب اآليل توفري أعضاء هيئة تدريس متخصصني يف برامج ومقررات احلاسب اآليل   --٣٣

  ..استخدام طرائق و تقنيات تعليمية حديثة و متطورة

                                  ذلك  يف ميادين الفنون املتنوعة                                                                  إضافة مقررات دراسية تعتمد على التقنية يف احلاسب اآليل و           --  ٤٤

               فنية وتربويـة                                            ً                        جلميع املستويات اجلامعية بشكل تدرجيي  اعتماداً على مناهج دراسية متنوعة

    ..               وثقافية وتراثية

  ،                                                                                      حتديث أجهزة احلاسب اآليل بشكل دائم  لتمكني الطالبة من االستفادة من احلاسب اآليل                - ٥
   .                 مستخدمة بشكل دوري                                      و إزالة الربامج الغري مهمة وامللفات الغري 



__________________________  

  و  .                                                                                                 و هو شبيه بعامل متكامل ميكنك أن تنشأ فيه عناصر ما سواء خيالية أو أليه أو حقيقيـة                     ،                                                    هو بيئة متكاملة يقدم إمكانيات واسعة للتصميم            ) )   ٥٥  ((

                     هذا الربنـامج هـو       .                              و خميلة الفنان العامل عليه                                                              و ميكن إعطائها مظهر أو ملمس ما حبيث تطابق الواقع أ            "        الشكلية "                                ميكن حتريكها و إعطائها احلياة      

ـ                                               عليها و يطوعها ب الشكل الذي يريده إلنتاج و صـن   "                مستخدم الربنامج   "                                                             عبارة عن أدوات و مواد خام و أراضي فارغة يسيطر الفنان           ه       ا عـ

     .     يء ماـ  ش

))  ٦٦  ((   Corel Painter:     برنـامج    .                                   ً     اة الرسم الرقمي للهواة واحملتـرفني معـاً                                                          يعترب برأي خرباء الرسم الواقعي واجلرافيكس، واحد من أفضل أدو         

                                                                                                                                                 يستطيع أن حيول ملساتك الفنية إىل مزج بني الواقع واخليال، حيث يتوفر على أدوات إبداعية لتخطيط لوحاتك الفنية أو حتويل صورك إىل لوحات                       

   .                  ً                    الرسم الرقمي متاماً كما هو خيار حمترفيه                              ً                                          فنية بأسهل الطرق وأقلها تعقيداً، مما يؤهل الربنامج ليكون خيار املبتدئني يف جمال

                                                                                                                                                            العمل على ختصيص معمل أو معامل خاصة بطالبات التربية الفنية حيث يتم جتهيزها بأحدث              العمل على ختصيص معمل أو معامل خاصة بطالبات التربية الفنية حيث يتم جتهيزها بأحدث                --  ٦٦

    ..                                                                                                                                                        اإلمكانات اليت حيتاجها القسم من برامج و أجهزة تؤهل الطالبة لتكون مصممة باملستقبلاإلمكانات اليت حيتاجها القسم من برامج و أجهزة تؤهل الطالبة لتكون مصممة باملستقبل

                                            ربامج وصيانة احلاسـب اآليل     ربامج وصيانة احلاسـب اآليل                                                                                                   تزويد معامل احلاسب اآليل مبتخصصات ذوات خربة ومعرفة ب        تزويد معامل احلاسب اآليل مبتخصصات ذوات خربة ومعرفة ب          --  ٧٧

                                                                                                                                                  يف معامل احلاسب اآليل مهمتهن االهتمام باملعامل ويئتها للطالبـات السـتخدامها يف أي              يف معامل احلاسب اآليل مهمتهن االهتمام باملعامل ويئتها للطالبـات السـتخدامها يف أي              

    ..        وقت وقت 

                                          حيث يعملن على مساعدة    حيث يعملن على مساعدة      ،،                                                                                                                توفري فنييات معامل حاسب إيل لديهن القدرة على إدارة املعامل           توفري فنييات معامل حاسب إيل لديهن القدرة على إدارة املعامل             --  ٨٨

                مما يوفر  مما يوفر      ، ،                   حلاسب اآليل   حلاسب اآليل                                                                                                                   الطالبات عند تعرضهن لعطل فين يف األجهزة أو امللحقات اخلاصة با          الطالبات عند تعرضهن لعطل فين يف األجهزة أو امللحقات اخلاصة با          

      . .                                               على الطالبة الوقت واجلهدعلى الطالبة الوقت واجلهد

                                                                                                                                                                  توفري اتصال بالشبكة العنكبوتية داخل معامل احلاسب اآليل يفتح األفاق الفنية لدى الطالبـة              توفري اتصال بالشبكة العنكبوتية داخل معامل احلاسب اآليل يفتح األفاق الفنية لدى الطالبـة                --  ٩٩

      . .                                                                                                                                   ويساعدها يف إثراء خميلتها الفنية بالعديد من املعلومات و األفكار اخلالقةويساعدها يف إثراء خميلتها الفنية بالعديد من املعلومات و األفكار اخلالقة

                                                                      ىت تتمكن الطالبات من  االستفادة منـها      ىت تتمكن الطالبات من  االستفادة منـها                                                                                      فتح معامل احلاسب اآليل طوال أوقات الدراسة ح       فتح معامل احلاسب اآليل طوال أوقات الدراسة ح       --    ١٠١٠

    ..                          حال حاجتها لهحال حاجتها له



  

  

  

  

  

  

  الدراسات السابقةالدراسات السابقة:  :  ثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 

أثر اإلمكانات اجلرافيكية للحاسب اآليل يف إثراء أثر اإلمكانات اجلرافيكية للحاسب اآليل يف إثراء " "  دراسة أماين درويش عبد اهللا عابد بعنوان  دراسة أماين درويش عبد اهللا عابد بعنوان --  ١١

ة املكرمة ة املكرمة مكمك" " مجاليات التكوين لدى طالبات قسم التربية الفنية بكلية التربية جبامعة أم القرى مجاليات التكوين لدى طالبات قسم التربية الفنية بكلية التربية جبامعة أم القرى 

قسم التربية الفنية كلية التربية جامعة أم القرى مكة قسم التربية الفنية كلية التربية جامعة أم القرى مكة ، ، ) ) رسالة ماجستريرسالة ماجستري((م م ٢٠٠٢٢٠٠٢--هـهـ١٤٢٣١٤٢٣وتارخيهاوتارخيها

املكرمة دف الدراسة إىل إثراء مجاليات التكوين باستخدام احلاسب اآليل وتأكيد العالقة بني العلم املكرمة دف الدراسة إىل إثراء مجاليات التكوين باستخدام احلاسب اآليل وتأكيد العالقة بني العلم 

أجريت الدراسة على عينة عشوائية أجريت الدراسة على عينة عشوائية . . وبني الفن التشكيلي وأمهية استثمار تلك املعطيات يف جمال الفن وبني الفن التشكيلي وأمهية استثمار تلك املعطيات يف جمال الفن 

 طالبة من قسم التربية الفنية بكلية التربية جبامعة أم القرى وقسمت العينة بطريقة عشوائية إىل  طالبة من قسم التربية الفنية بكلية التربية جبامعة أم القرى وقسمت العينة بطريقة عشوائية إىل ٢٤٢٤من من 

املنهج الذي اتبعته الباحثة املنهج شبة التجرييب املنهج الذي اتبعته الباحثة املنهج شبة التجرييب ..طالبة ودرست عن طريق الكمبيوترطالبة ودرست عن طريق الكمبيوتر١٧١٧جمموعتني جمموعتني 

. . نفذة لعينة البحث اليت مت اختيارها عشوائيانفذة لعينة البحث اليت مت اختيارها عشوائياباعتبار البحث يقوم أساسا على التصميمات املباعتبار البحث يقوم أساسا على التصميمات امل

  --١١أما أهم النتائج اليت توصلت إليها الباحثة فهي أما أهم النتائج اليت توصلت إليها الباحثة فهي  . .-- استبانه  استبانه ––استخدمت الباحثة استمارة حتكيم استخدمت الباحثة استمارة حتكيم 

إن الربامج اجلرافيكية بشكل عام تقوم بدور بديل لالستغناء عن اخلامات واألدوات التقليدية للحلول إن الربامج اجلرافيكية بشكل عام تقوم بدور بديل لالستغناء عن اخلامات واألدوات التقليدية للحلول 

 إن استخدام  إن استخدام --٢٢لفنية مما يساعد يف سرعة وسهولة اإلنتاج الفين املميزلفنية مما يساعد يف سرعة وسهولة اإلنتاج الفين املميزالتشكيلية يف إنتاج األعمال االتشكيلية يف إنتاج األعمال ا

الربنامج اجلرافيكي أسهم يف زيادة اجلانب أالبتكاري يف التصميم أكثر من التصميم الذي أنتج يدويا  الربنامج اجلرافيكي أسهم يف زيادة اجلانب أالبتكاري يف التصميم أكثر من التصميم الذي أنتج يدويا  الربنامج اجلرافيكي أسهم يف زيادة اجلانب أالبتكاري يف التصميم أكثر من التصميم الذي أنتج يدويا  الربنامج اجلرافيكي أسهم يف زيادة اجلانب أالبتكاري يف التصميم أكثر من التصميم الذي أنتج يدويا  



وتتفق الدراسة من حيث زيادة اجلانب أالبتكاري يف التصميم و وتتفق الدراسة من حيث زيادة اجلانب أالبتكاري يف التصميم و ..وذلك حسب النتائج اإلحصائيةوذلك حسب النتائج اإلحصائية

إلنتاج الفين املميز وختتلف من حيث استخدام اإلمكانات اجلرافيكية بالتحديد يف إلنتاج الفين املميز وختتلف من حيث استخدام اإلمكانات اجلرافيكية بالتحديد يف سرعة وسهولة اسرعة وسهولة ا

  . . العملية التعليميةالعملية التعليمية

إعداد برنامج كمبيوتر متعدد الوسائل إلثراء اللوحة إعداد برنامج كمبيوتر متعدد الوسائل إلثراء اللوحة "" دراسة إيهاب حممد حممد علي بعنوان  دراسة إيهاب حممد حممد علي بعنوان --  ٢٢

، ، ))لة ماجستريلة ماجستريرسارسا((م م ٢٠٠٢٢٠٠٢--هـهـ١٤٢٣١٤٢٣وتارخيها وتارخيها " " الزخرفية لطالب كلية التربية الفنية وقياس أثرة الزخرفية لطالب كلية التربية الفنية وقياس أثرة 

قسم علوم التربية الفنية  كلية التربية الفنية جامعة حلوان دف الدراسة إىل إعداد برنامج كمبيوتر قسم علوم التربية الفنية  كلية التربية الفنية جامعة حلوان دف الدراسة إىل إعداد برنامج كمبيوتر 

أجريت أجريت . . متعدد الوسائل إلثراء بنائية التشكيل يف اللوحة الزخرفية لدى طالب كلية التربية الفنيةمتعدد الوسائل إلثراء بنائية التشكيل يف اللوحة الزخرفية لدى طالب كلية التربية الفنية

ربية الفنية يف اية العام الدراسي مكونة ربية الفنية يف اية العام الدراسي مكونة الدراسة على عينة عشوائية من طالب الفرقة اخلامسة بكلية التالدراسة على عينة عشوائية من طالب الفرقة اخلامسة بكلية الت

أما االداه اليت استخدمها الباحث فهي أما االداه اليت استخدمها الباحث فهي ..يتبع الباحث املنهج التجرييب يتبع الباحث املنهج التجرييب .. طالب وطالبة طالب وطالبة٢٠٢٠من عددمن عدد

أما أهم النتائج اليت توصل إليها الباحث فهي وجود حتسن أما أهم النتائج اليت توصل إليها الباحث فهي وجود حتسن ..استمارة حتكيم قام الباحث بتصميمها استمارة حتكيم قام الباحث بتصميمها 

لبعدية عن القبلية مما يؤكد إثراء الربنامج املعد لألعمال لبعدية عن القبلية مما يؤكد إثراء الربنامج املعد لألعمال واضح يف أداء الطالب يف األعمال الزخرفية اواضح يف أداء الطالب يف األعمال الزخرفية ا

تتفق الدراسة من حيث حتسني أداء الطالب يف قسم التربية الفنية باستخدام تتفق الدراسة من حيث حتسني أداء الطالب يف قسم التربية الفنية باستخدام . . الزخرفية للطالب الزخرفية للطالب 

  ..احلاسب اآليل  وختتلف يف إعداد برنامج كمبيوتر خاص متعدد الوسائلاحلاسب اآليل  وختتلف يف إعداد برنامج كمبيوتر خاص متعدد الوسائل

 لربامج احلاسب اآليل التعليمية لطالب  لربامج احلاسب اآليل التعليمية لطالب تقوميتقومي"" دراسة عبد العزيز بن حممد بن صقر بعنوان  دراسة عبد العزيز بن حممد بن صقر بعنوان --  ٣٣

قسم وسائل وتكنولوجيا التعليم قسم وسائل وتكنولوجيا التعليم ، ، ) ) رسالة ماجستريرسالة ماجستري((م م ٢٠٠١٢٠٠١--هـهـ١٤٢١١٤٢١وتارخيهاوتارخيها" " املدارس الثانوية املدارس الثانوية 

كلية التربية جامعة امللك سعود الرياض دف الدراسة إىل تقومي برامج احلاسب التعليمية لطالب كلية التربية جامعة امللك سعود الرياض دف الدراسة إىل تقومي برامج احلاسب التعليمية لطالب 

أجريت الدراسة على عينة أجريت الدراسة على عينة . . ة وفق منوذج تقومي متكامل ة وفق منوذج تقومي متكامل املدارس الثانوية يف اململكة العربية السعودياملدارس الثانوية يف اململكة العربية السعودي

األول والثاين والثالث األول والثاين والثالث :: مستويات تعليمية هي الصفوف مستويات تعليمية هي الصفوف٣٣ برناجما  موزعة على  برناجما  موزعة على  برناجما  موزعة على  برناجما  موزعة على ٢٤٢٤من الربامج بلغت من الربامج بلغت 

أما االداه اليت أما االداه اليت .. املسحي  املسحي ––املنهج الذي اتبعه الباحث استخدم الباحث املنهج الوصفي املنهج الذي اتبعه الباحث استخدم الباحث املنهج الوصفي ..الثانوي الثانوي 



خاصة خاصة ::خاصة مبصمم الربامج التعليمية والثاينخاصة مبصمم الربامج التعليمية والثاين::دوات قياس األوىلدوات قياس األوىل أ أ٣٣استخدمها الباحث فقد استخدم استخدمها الباحث فقد استخدم 

أما أهم النتائج اليت توصل إليها فهي تتفق أما أهم النتائج اليت توصل إليها فهي تتفق ..خاصة بتقديرات الطلبةخاصة بتقديرات الطلبة::مبختص احملتوى التعليمي والثالثةمبختص احملتوى التعليمي والثالثة

  ..من حيث تقومي لربامج احلاسب اآليل يف العملية التعليمية وختتلف من حيث عينة الدراسةمن حيث تقومي لربامج احلاسب اآليل يف العملية التعليمية وختتلف من حيث عينة الدراسة

إعداد برنامج تدرييب ملعلم التربية الفنية على إعداد برنامج تدرييب ملعلم التربية الفنية على " " رمحن أمحد موسى بعنوان رمحن أمحد موسى بعنوان  دراسة نشوة عبد ال دراسة نشوة عبد ال--  ٤٤

رسالة رسالة ((م م ٢٠٠٠٢٠٠٠--هـهـ١٤٢٠١٤٢٠وتارخيهاوتارخيها" " استخدام نظم الكمبيوتر لتدريس الرسم للمرحلة االبتدائيةاستخدام نظم الكمبيوتر لتدريس الرسم للمرحلة االبتدائية

قسم علوم التربية الفنية  كلية التربية الفنية جامعة حلوان دف الدراسة إىل إعداد برنامج قسم علوم التربية الفنية  كلية التربية الفنية جامعة حلوان دف الدراسة إىل إعداد برنامج ، ، ) ) دكتوراهدكتوراه

 وفق نظرية النظم لتزويد معلم التربية الفنية مبهارة التدريس بالكمبيوتر يف جمال التربية الفنية  وفق نظرية النظم لتزويد معلم التربية الفنية مبهارة التدريس بالكمبيوتر يف جمال التربية الفنية تدرييبتدرييب

أجريت الدراسة على أجريت الدراسة على . . وتزويد التلميذ بعناصر الفن التشكيلي وتقنياته بواسطة استخدام الكمبيوتر وتزويد التلميذ بعناصر الفن التشكيلي وتقنياته بواسطة استخدام الكمبيوتر 

داه اليت استخدمتها داه اليت استخدمتها االاال. . عينة من معلمني التربية الفنية يف املدارس االبتدائية عددهم عشر معلمنيعينة من معلمني التربية الفنية يف املدارس االبتدائية عددهم عشر معلمني

أهم النتائج أهم النتائج . . الباحثة هي إنتاج برنامج كمبيوتر لتدريب معلم التربية الفنية مكون من أربع وحداتالباحثة هي إنتاج برنامج كمبيوتر لتدريب معلم التربية الفنية مكون من أربع وحدات

 تتيح الربامج الفنية التنوع الواسع يف التصورات اليت يئ العديد من  تتيح الربامج الفنية التنوع الواسع يف التصورات اليت يئ العديد من --١١اليت توصلت إليها  فهي اليت توصلت إليها  فهي 

 يستطيع التلميذ  يستطيع التلميذ --٣٣تغيري والتطويرتغيري والتطوير ان وظائف الكمبيوتر قابله لل ان وظائف الكمبيوتر قابله لل--٢٢جوانب التجريب واالستكشاف جوانب التجريب واالستكشاف 

التعليق على الدراسة  تتفق من حيث أن الربامج الفنية التعليق على الدراسة  تتفق من حيث أن الربامج الفنية ..أن يعدل يف رسومه بان ميحو أو يغري ما رمسه أن يعدل يف رسومه بان ميحو أو يغري ما رمسه 

تتيح التنوع الواسع يف التصورات اليت يئ العديد من جوانب التجريب واالستكشاف وختتلف يف تتيح التنوع الواسع يف التصورات اليت يئ العديد من جوانب التجريب واالستكشاف وختتلف يف 

  .  .  إعداد برنامج كمبيوتر متعدد الوسائلإعداد برنامج كمبيوتر متعدد الوسائل

توظيف الكمبيوتر يف التصوير و أبعادة التربوية توظيف الكمبيوتر يف التصوير و أبعادة التربوية ""اسة مها عبد املنعم مزيد بعنواناسة مها عبد املنعم مزيد بعنوان در در--  ٥٥

قسم التعبري الفين كلية التربية الفنية جامعة حلوان قسم التعبري الفين كلية التربية الفنية جامعة حلوان ، ، ))رسالة ماجستريرسالة ماجستري((م م ١٩٩٦١٩٩٦--هـهـ١٤١٥١٤١٥وتارخيهاوتارخيها""

دف الدراسة إىل توظيف اإلمكانات األدائية املتنوعة للكمبيوتر لتحقيق صيغ تشكيلية متنوعة دف الدراسة إىل توظيف اإلمكانات األدائية املتنوعة للكمبيوتر لتحقيق صيغ تشكيلية متنوعة 

دثة وغري تقليدية كما تؤكد على اجلوانب التعبريية يف جمال التصوير احلديث واالستفادة منها يف دثة وغري تقليدية كما تؤكد على اجلوانب التعبريية يف جمال التصوير احلديث واالستفادة منها يف مستحمستح



اتبعت الباحثة اتبعت الباحثة . . عينة الدراسة أعمال الفنانني منذ نشأة الكمبيوتر إىل وقتنا احلايلعينة الدراسة أعمال الفنانني منذ نشأة الكمبيوتر إىل وقتنا احلايل. . جمال التربية الفنيةجمال التربية الفنية

ي خيتص بانتقاء خمتارات من ي خيتص بانتقاء خمتارات من وجانب حتليلوجانب حتليل،،جانب نظري تناولت فيه ارتباط الكمبيوتر بالعملية الفنية جانب نظري تناولت فيه ارتباط الكمبيوتر بالعملية الفنية 

إنتاج الفنانني الذين اهتموا باستخدام الكمبيوتر يف تنفيذ تلك األعمال وإجراء دراسة حتليلية وصوال إنتاج الفنانني الذين اهتموا باستخدام الكمبيوتر يف تنفيذ تلك األعمال وإجراء دراسة حتليلية وصوال 

وجانب جترييب تقوم فيه بإنتاج جمموعه من األعمال الفنية وجانب جترييب تقوم فيه بإنتاج جمموعه من األعمال الفنية ، ، لتحديد احملتوى اجلمايل والتعبريي لتحديد احملتوى اجلمايل والتعبريي 

التجسيم والتسطيح أو اجلمع بينهما يف تكوين التجسيم والتسطيح أو اجلمع بينهما يف تكوين بتوظيف األشكال اردة واهلندسية ذات اإليهام ببتوظيف األشكال اردة واهلندسية ذات اإليهام ب

وهدف البحث إىل توظيف وهدف البحث إىل توظيف ، ، واحد من خالل استخدام جمموعه من الربامج اخلاصة بالتصويرواحد من خالل استخدام جمموعه من الربامج اخلاصة بالتصوير

اإلمكانات األدائية املتنوعة للكمبيوتر لتحقيق صيغ تشكيلية متنوعة تؤكد على اجلوانب التعبريية اإلمكانات األدائية املتنوعة للكمبيوتر لتحقيق صيغ تشكيلية متنوعة تؤكد على اجلوانب التعبريية 

أما األداة اليت أما األداة اليت ..ة منها  يف جمال التربية الفنية ة منها  يف جمال التربية الفنية والقيم الفنية يف جمال التصوير احلديث واالستفادوالقيم الفنية يف جمال التصوير احلديث واالستفاد

 إن  إن --١١أهم النتائج اليت توصلت إليها  فهي أهم النتائج اليت توصلت إليها  فهي . . استخدمتها الباحثة فهي التقنيات املتنوعة يف الكمبيوتراستخدمتها الباحثة فهي التقنيات املتنوعة يف الكمبيوتر

استخدام الكمبيوتر يف كلية التربية الفنية يفتح جماال  جديدا  مل يكن مستخدما من قبل يف جمال استخدام الكمبيوتر يف كلية التربية الفنية يفتح جماال  جديدا  مل يكن مستخدما من قبل يف جمال استخدام الكمبيوتر يف كلية التربية الفنية يفتح جماال  جديدا  مل يكن مستخدما من قبل يف جمال استخدام الكمبيوتر يف كلية التربية الفنية يفتح جماال  جديدا  مل يكن مستخدما من قبل يف جمال 

ة والقلم من الوسائل األدائية األساسية لتحقيق القيم الفنية يف التصوير ة والقلم من الوسائل األدائية األساسية لتحقيق القيم الفنية يف التصوير  مل تعد الفرشا مل تعد الفرشا--٢٢التصوير التصوير 

. .  إن التجريب يف الفن من أهم الوسائل اليت تساعد على كشف صيغ تشكيلية جديدة إن التجريب يف الفن من أهم الوسائل اليت تساعد على كشف صيغ تشكيلية جديدة--٣٣احلديثاحلديث

تتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف أمهية برامج الكمبيوتر اخلاصة بالفن من حيث إا توظف تتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف أمهية برامج الكمبيوتر اخلاصة بالفن من حيث إا توظف 

االت الفن وان كلتا الدراستني تؤكدان على تنشيط خيال مستخدم الكمبيوتر على االت الفن وان كلتا الدراستني تؤكدان على تنشيط خيال مستخدم الكمبيوتر على الكمبيوتر يف جمالكمبيوتر يف جم

وختتلف عنها يف أا تشمل تكوينات لفنانني عامليني باإلضافة لتجربة شخصية للباحثة وختتلف عنها يف أا تشمل تكوينات لفنانني عامليني باإلضافة لتجربة شخصية للباحثة . . االبتكاراالبتكار

  . . باستخدام عدد من الربامج بينما الدراسة احلالية ال حتتوي على جتارب وال أعمال لفنانني باستخدام عدد من الربامج بينما الدراسة احلالية ال حتتوي على جتارب وال أعمال لفنانني 

  ::خامتةخامتة

 خالل االطالع على الدراسات السابقة جند أن تلك الدراسات تطرقت إىل جوانب متعددة يف  خالل االطالع على الدراسات السابقة جند أن تلك الدراسات تطرقت إىل جوانب متعددة يف منمن

وقد استفادت الباحثة من تلك الدراسات وقد استفادت الباحثة من تلك الدراسات . . استخدامات احلاسب اآليل يف العملية التعليمية أو الفنية استخدامات احلاسب اآليل يف العملية التعليمية أو الفنية 



ال التعليم ال التعليم من خالل اجلوانب العلمية واملعرفية وتتفق مع تلك الدراسات يف أمهية احلاسب اآليل يف جممن خالل اجلوانب العلمية واملعرفية وتتفق مع تلك الدراسات يف أمهية احلاسب اآليل يف جم

وختتلف دراسة الباحثة عن الدراسات السابقة املذكورة يف أن هذه وختتلف دراسة الباحثة عن الدراسات السابقة املذكورة يف أن هذه ، ، وخاصة   يف برامج التربية الفنية وخاصة   يف برامج التربية الفنية وخاصة   يف برامج التربية الفنية وخاصة   يف برامج التربية الفنية 

الدراسة تتعلق مبقررات احلاسب اآليل يف برنامج قسم التربية الفنية بكلية التربية جامعة امللك سعود الدراسة تتعلق مبقررات احلاسب اآليل يف برنامج قسم التربية الفنية بكلية التربية جامعة امللك سعود 

ا مع وضع تصور مقترح لتطوير ا مع وضع تصور مقترح لتطوير من حيث دراسة واقع تلك املقررات ومدى استفادة الطالبات منهمن حيث دراسة واقع تلك املقررات ومدى استفادة الطالبات منه

  .   .   فاعلية تلك املقررات يف القسمفاعلية تلك املقررات يف القسم

  

  

  

  

  الفصل الثالث
  منهج البحث و إجراءاتهمنهج البحث و إجراءاته

  : : ضمن هذا الفصلضمن هذا الفصلتتيي

  ثـج البحـمنه •

  ثـجمتمع البح •

  ثـة البحـعين •

  ثــأداة البح •



  

  

  

  

    ::                    منهج البحثمنهج البحث

                                      صفي من خالل استطالع     صفي من خالل استطالع                                                                                                                                               تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التحليلية اليت تعتمد على املنهج الو           تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التحليلية اليت تعتمد على املنهج الو           

            القـسم  القـسم                                        مقررات احلاسب اآليل يف     مقررات احلاسب اآليل يف                                                                    يف قسم التربية الفنية حنو كفاءة         يف قسم التربية الفنية حنو كفاءة        --                         مستوى سابع     مستوى سابع    ––                            آراء الطالبات   آراء الطالبات   

                                                                                                                                                                          من حيث جودة املعامل الفنية للحاسب اآليل وتوفرها أو عدمه وكذلك  جاهزيتها خلدمة الطالبة من                من حيث جودة املعامل الفنية للحاسب اآليل وتوفرها أو عدمه وكذلك  جاهزيتها خلدمة الطالبة من                

                                                                    ستخدمة يف املقررات وفاعليتها من حيث      ستخدمة يف املقررات وفاعليتها من حيث                                                و االطالع على الربامج امل    و االطالع على الربامج امل        ، ،                                                   خالل توفري اآلالت التكنولوجية   خالل توفري اآلالت التكنولوجية   

    ..                                                                                                                  كذلك تستطلع رأيهن عن مدى حاجة املقررات إىل تطوير وحتديث فيهاكذلك تستطلع رأيهن عن مدى حاجة املقررات إىل تطوير وحتديث فيها    ، ،               التعليمالتعليم

      : :                     جمتمع البحثجمتمع البحث

                يف جامعه  يف جامعه                                                                                                                                   من مجيع طالبات التربية الفنية لدرجة البكالوريوس للمستوى السابع          من مجيع طالبات التربية الفنية لدرجة البكالوريوس للمستوى السابع               بحثبحث                          يتكون جمتمع ال  يتكون جمتمع ال  

    ..                                    امللك سعود بالرياض امللك سعود بالرياض 

  ::عينة البحثعينة البحث



بطريقه بطريقه ومت اختيارهن ومت اختيارهن ، ، طالبةطالبة) ) ٤٠٤٠((البالغة البالغة   موع الشعبتنيموع الشعبتني العينة املراد دراستها  العينة املراد دراستها حبصرحبصر  قامت الباحثةقامت الباحثة

يف مرحلة يف مرحلة --وهي عينة البحث وهي عينة البحث ––طالبة طالبة ) ) ٣٠٣٠ ( (حيث مت تطبيق االستمارة علىحيث مت تطبيق االستمارة علىعشوائية بسيطة عشوائية بسيطة 

  .   .   من قسم التربية الفنية يف كلية التربيةمن قسم التربية الفنية يف كلية التربية  -- مستوى سابع  مستوى سابع ––البكالوريوس  البكالوريوس  

        ::                    أداه البحثأداه البحث

                                                                                  وحققت الباحثة يف اعتبارها ما وصى به علماء        وحققت الباحثة يف اعتبارها ما وصى به علماء            ، ،                  املنهجية  املنهجية                       ً                            ً      ثة بإعداد استبانه وفقاً لألصول    ثة بإعداد استبانه وفقاً لألصول                        قامت الباح قامت الباح     

                                                                                                                                                                  البحث من ضرورة االبتعاد عن الغموض عند صياغة األسئلة وحتقيق االرتباط بني األسئلة وأهـداف               البحث من ضرورة االبتعاد عن الغموض عند صياغة األسئلة وحتقيق االرتباط بني األسئلة وأهـداف               

                                                                                           وتكرار الفقرات بأسلوب مغاير وذلك للتأكد مـن         وتكرار الفقرات بأسلوب مغاير وذلك للتأكد مـن                                                                                      البحث وجتنب اإلحياء للمبحوثني بإجابات معينة     البحث وجتنب اإلحياء للمبحوثني بإجابات معينة     

                                                                                                                                          وتشمل االستبانه على عدد من احملاور الضرورية اليت تركزت حوهلا األسئلة لتـوفري             وتشمل االستبانه على عدد من احملاور الضرورية اليت تركزت حوهلا األسئلة لتـوفري                 . .                             إجابات العينة   إجابات العينة   

    ::                                                                                      البيانات اليت ختدم موضوع الدراسة وكانت كالتايلالبيانات اليت ختدم موضوع الدراسة وكانت كالتايل

  ..كفاءة حتقيق األهداف العامة ملقررات احلاسب اآليل  للطالباتكفاءة حتقيق األهداف العامة ملقررات احلاسب اآليل  للطالبات  --١١

  ..املناهج وحمتوى املادة العلمية املناهج وحمتوى املادة العلمية   --٢٢

   . .تطوير معامل احلاسب اآليلتطوير معامل احلاسب اآليل  --٣٣

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الرابعالفصل الرابع

   حتليل املعلومات وتفسريها حتليل املعلومات وتفسريها

  :ويتضمن هذا الفصل 

  يئة املعلومات للتحليل 

 حتليل املعلومات 



  نتائج التحليل 

  

  

  

  

    ::                                          يئة املعلومات للتحليليئة املعلومات للتحليل    : :       أوالأوال

                                                                                                                                                                              مت يئة املعلومات للتحليل  واليت حصلت عليها الباحثة من أداه البحث ومراجعتها وتفريغها وحصر               مت يئة املعلومات للتحليل  واليت حصلت عليها الباحثة من أداه البحث ومراجعتها وتفريغها وحصر               

                                                                                                                                          حيث اشتملت االستبانة على درجات متفاوتة ملدى موافقة الطالبة للعبارة وهي           حيث اشتملت االستبانة على درجات متفاوتة ملدى موافقة الطالبة للعبارة وهي               ، ،                             جابات وتصنيفها جابات وتصنيفها     اإلاإل

        ). ).                            ال أوافق بشدة ال أوافق بشدة--                   ال أوافق  ال أوافق ––                         أوافق بشدة  أوافق بشدة ––            أوافق أوافق   ((

    ::                          حتليل املعلوماتحتليل املعلومات    : :           ثانياثانيا

  التحليل الكميالتحليل الكمي

  كفاءة حتقيق األهداف العامة ملقررات احلاسب اآليل يف برنامج التربية الفنيةكفاءة حتقيق األهداف العامة ملقررات احلاسب اآليل يف برنامج التربية الفنية: : أوال أوال أوال أوال 

ال أوافق ال أوافق   ال أوافقال أوافق  أوافق بشدةأوافق بشدة  أوافقأوافق  قم العبارةقم العبارةرر

  بشدةبشدة

                        العدد الكليالعدد الكلي

                                                                                                                            

                            النسبة الكليةالنسبة الكلية                                    ل ل 

٣٠٣٠  ٠٠  ١١  ١٦١٦  ١٣١٣  ١١  



  %%١٠٠١٠٠   % %٠٠   % %٣،٣٣٣،٣٣  %%٥٣،٢٨٥٣،٢٨  %%٤٣،٢٩٤٣،٢٩  املستوى بالنسبة للعبارةاملستوى بالنسبة للعبارة

٣٠٣٠  ٠٠  ١١  ١٧١٧  ١٢١٢  ٢٢  

  %%١٠٠١٠٠  %%٠٠   % %٣،٣٣٣،٣٣  %%٥٦،٦١٥٦،٦١  %%٣٩،٩٦٣٩،٩٦  املستوى بالنسبة للعبارةاملستوى بالنسبة للعبارة

٣٠٣٠  ٣٣  ٣٣  ١٠١٠  ١٤١٤  ٣٣  

  %%١٠٠١٠٠  %%١٠١٠  %%١٠١٠  %%٣٣،٣٣٣،٣  %%٤٦،٦٢٤٦،٦٢  املستوى بالنسبة للعبارةاملستوى بالنسبة للعبارة

٣٠٣٠  ٤٤  ٨٨  ٩٩  ٩٩  ٤٤  

  %%١٠٠١٠٠  ١٣،٣٢١٣،٣٢  %%٢٦،٦٤٢٦،٦٤  %%٣٠٣٠  %%٣٠٣٠  املستوى بالنسبة للعبارةاملستوى بالنسبة للعبارة

٣٠٣٠  ٥٥  ١٠١٠  ٥٥  ١٠١٠  ٥٥  

  %%١٠٠١٠٠  %%١٦،٦٥١٦،٦٥  %%٣٣،٣٣٣،٣  %%١٦،٦٥١٦،٦٥  %%٣٣،٣٣٣،٣  املستوى بالنسبة للعبارةاملستوى بالنسبة للعبارة

٣٠٣٠  ٣٣  ٥٥  ١٢١٢  ١٠١٠  ٦٦  

  %%١٠٠١٠٠  %%١٠١٠  %%١٦،٦٥١٦،٦٥  %%٤٠٤٠  %%٣٣،٣٣٣،٣  بة للعبارةبة للعبارةاملستوى بالنساملستوى بالنس

٣٠٣٠  ٣٣  ٤٤  ٩٩  ١٤١٤  ٧٧  

  %%١٠٠١٠٠  %%١٠١٠  %%٤٦،٦٢٤٦،٦٢  %%٣٠٣٠  %%٤٦،٦٢٤٦،٦٢  املستوى بالنسبة للعبارةاملستوى بالنسبة للعبارة

٣٠٣٠  ١١  ٠٠  ٢٠٢٠  ٩٩  ٨٨  

  %%١٠٠١٠٠   % %٣،٣٣٣،٣٣  %%٠٠  %%٦٦،٦٦٦،٦  %%٣٠٣٠  املستوى بالنسبة للعبارةاملستوى بالنسبة للعبارة

٣٠٣٠  ١١  ٢٢  ٢٢٢٢  ٥٥  ٩٩  

  %%١٠٠١٠٠   % %٣،٣٣٣،٣٣  %%٦،٦٦٦،٦٦  %%٧٣،٢٦٧٣،٢٦  %%١٦،٦٥١٦،٦٥  املستوى بالنسبة للعبارةاملستوى بالنسبة للعبارة

٣٠٣٠  ٢٢  ٦٦  ١٢١٢  ١٠١٠  ١٠١٠  

  %%١٠٠١٠٠  %%٦،٦٦٦،٦٦  %%٢٠٢٠  %%٤٠٤٠  %%٣٣،٣٣٣،٣  املستوى بالنسبة للعبارةاملستوى بالنسبة للعبارة



٣٠٣٠  ٣٣  ١٢١٢  ٧٧  ٨٨  ١١١١  

  %%١٠٠١٠٠  %%١٠١٠  %%٤٠٤٠  %%٢٦،٦٦٢٦،٦٦  %%٢٦،٦٦٢٦،٦٦  املستوى بالنسبة للعبارةاملستوى بالنسبة للعبارة

٣٠٣٠  ١٤١٤  ١٠١٠  ٥٥  ١١  ١٢١٢  

  %%١٠٠١٠٠  %%٤٦،٦٢٤٦،٦٢  %%٣٣،٣٣٣،٣  %%١٦،٦٥١٦،٦٥  %%٣،٣٣٣،٣٣  املستوى بالنسبة للعبارةاملستوى بالنسبة للعبارة

٣٠٣٠  ٩٩  ٩٩  ٦٦  ٦٦  ١٣١٣  

  %%١٠٠١٠٠  %%٣٠٣٠  %%٣٠٣٠  %%٢٠٢٠  %%٢٠٢٠  املستوى بالنسبة للعبارةاملستوى بالنسبة للعبارة

٣٠٣٠  ٠٠  ٠٠  ٢٥٢٥  ٥٥  ١٤١٤  

  %%١٠٠١٠٠  %%٠٠  %%٠٠  %%٨٣،٢٩٨٣،٢٩  %%١٦،٦٥١٦،٦٥  املستوى بالنسبة للعبارةاملستوى بالنسبة للعبارة

  %%١٠٠١٠٠  %%١١،٤٢١١،٤٢  %%١٦،٨٩١٦،٨٩  %%٤١،٦٥٤١،٦٥  %%٣٠٣٠  املستوى بالنسبة للمحوراملستوى بالنسبة للمحور

    ::                              التحليل والتفسريالتحليل والتفسري

      مـن  مـن        %  %      ٥٣٥٣                                          مدى املوافقة بشدة  وهـي     مدى املوافقة بشدة  وهـي               متثلمتثل    ) )   ١١  ((           رقم    رقم                   العبارة  العبارة                                           اجلدول السابق جند أن       اجلدول السابق جند أن                              إذا نظرنا إىل  إذا نظرنا إىل  

                                  وذلك يعود ملوافقـة    وذلك يعود ملوافقـة                                          من إجابات الطالبات    من إجابات الطالبات          %  %          ٣،٣٣٣،٣٣                                                                                جمموع العينة أما مدى عدم املوافقة فهي متثل         جمموع العينة أما مدى عدم املوافقة فهي متثل         

                                              يف حتفيز الطالبة لالبتكـار     يف حتفيز الطالبة لالبتكـار                                                                             يف برنامج التربية الفنية هلا أثر فعال        يف برنامج التربية الفنية هلا أثر فعال                                             مقررات احلاسب اآليل      مقررات احلاسب اآليل         أنأن                        الطالبة على   الطالبة على   

            احلاسب احلاسب                                                                                            وتطويره بدجمه يف التكنولوجيا احلديثة املتمثلة يف          وتطويره بدجمه يف التكنولوجيا احلديثة املتمثلة يف                                                                    وخلق الفن ومواصلة هذا اإلبداع      وخلق الفن ومواصلة هذا اإلبداع                     واإلبداع  واإلبداع  

                                                جند أن مدى املوافقة بـشدة       جند أن مدى املوافقة بـشدة           ) )   ٨٨  ((                                أما العبارة رقم    أما العبارة رقم        ، ،                                                               ي عكس على موافقة العينة للعبارة     ي عكس على موافقة العينة للعبارة                     األمر الذ األمر الذ     ، ،       اآليلاآليل

                          وذلـك يعـود إىل     وذلـك يعـود إىل         ، ،                                     من إجابات الطالبات  من إجابات الطالبات        %  %    ٠٠                                   عدم املوافقة متثل      عدم املوافقة متثل       وو                              من جمموع العينة    من جمموع العينة          %  %      ٦٦٦٦          متثل    متثل    

                                      وإضـافة بـرامج جديـدة      وإضـافة بـرامج جديـدة                ً       ً  حالياً    حالياً                                                                           املقررات إىل التطوير يف الربامج املستخدمة     املقررات إىل التطوير يف الربامج املستخدمة                                             إحساس الطالبة حباجة  إحساس الطالبة حباجة  

          بـشدة  بـشدة                                              عكس على موافقة العينـة      عكس على موافقة العينـة                                                                                                                        ومطوره ختدم الطالبة يف جماهلا الفين  وتزيد من إبداعها وذلك ما             ومطوره ختدم الطالبة يف جماهلا الفين  وتزيد من إبداعها وذلك ما             

                                        من جمموع العينة وذلك    من جمموع العينة وذلك          %  %            ٨٣،٢٩٨٣،٢٩                                                          فنجد أن مدى املوافقة بشدة متثل       فنجد أن مدى املوافقة بشدة متثل           ) )     ١٤١٤  ((                                أما العبارة رقم    أما العبارة رقم      ،،              للعبارةللعبارة



                                          ً                                                             ً                   ستخدام احلاسب اآليل يف العملية التعليمة مستقبالً مما جيعل ال غىن عنـه يف              ستخدام احلاسب اآليل يف العملية التعليمة مستقبالً مما جيعل ال غىن عنـه يف                الال                   الطالبة    الطالبة             تأييدتأييد                  يرجع إىل يرجع إىل 

                                                                                             من حيث أنه خيدمها يف جماالت عده ومناهج عـدة السـيما              من حيث أنه خيدمها يف جماالت عده ومناهج عـدة السـيما                                                        يف التدريس و أمهيته هلا      يف التدريس و أمهيته هلا             ا له ا له                 استخدامهاستخدامه

ـ          %  %    ٠٠                                                        أما مدى عدم املوافقة فهي متثل       أما مدى عدم املوافقة فهي متثل             ،  ،                                                        كوسيلة تعليمية مهمة وحديثة     كوسيلة تعليمية مهمة وحديثة      ـ    من إجابـات الطالب         ـات ـات                                 من إجابـات الطالب

                               استخدام احلاسـب   استخدام احلاسـب                              عن االستغناء عنعن االستغناء عن                                                                                                            وذلك لعدم تأييدهن للعبارة ويرجع السبب لذلك لعدم قدرن        وذلك لعدم تأييدهن للعبارة ويرجع السبب لذلك لعدم قدرن        

    ..                                                                            اآليل يف جمال تدريسهـن لطالبان يف املستقبـلاآليل يف جمال تدريسهـن لطالبان يف املستقبـل

كفاءة حتقيق كفاءة حتقيق ((يوضح مدى إجابات الطالبات على احملور األول يوضح مدى إجابات الطالبات على احملور األول ))١١((رقم رقم وفيما يلي ختطيط بياين وفيما يلي ختطيط بياين 

  ):): يف برنامج التربية الفنية  يف برنامج التربية الفنية األهداف العامة ملقررات احلاسب اآليلاألهداف العامة ملقررات احلاسب اآليل

 

   )١ (رقم بياني تخطيط

  ))٢٢((جدول جدول 

  رةرةــــزات املتوفزات املتوفــــل والتجهيل والتجهيــاملعاماملعام: : ثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 

                        العدد الكليالعدد الكلي  ال أوافق بشدةال أوافق بشدة  ال أوافقال أوافق  أوافق بشدةأوافق بشدة  أوافقأوافق  رقم العبارةرقم العبارة



                                                                                                                

                            النسبة الكليةالنسبة الكلية                                      لل

٣٠٣٠  ٠٠  ٠٠  ١٤١٤  ١٤١٤  ١٥١٥  

  %%١٠٠١٠٠  %%٠٠  %%٠٠  %%٤٦،٦٢٤٦،٦٢  %%٤٦،٦٢٤٦،٦٢  املستوى بالنسبة للعبارةاملستوى بالنسبة للعبارة

٣٠٣٠  ٠٠  ١١  ٢١٢١  ٨٨  ١٦١٦  

  %%١٠٠١٠٠  %%٠٠   % %٣،٣٣٣،٣٣  %%٧٠،٠٠٧٠،٠٠  %%٢٦،٦٤٢٦،٦٤  املستوى بالنسبة للعبارةاملستوى بالنسبة للعبارة

٣٠٣٠  ١٤١٤  ١١١١  ١١  ٤٤  ١٧١٧  

  %%١٠٠١٠٠  %%٤٦،٦٢٤٦،٦٢  %%٣٦،٦٣٣٦،٦٣   % %٣،٣٣٣،٣٣  %%١٣،٣٢١٣،٣٢  املستوى بالنسبة للعبارةاملستوى بالنسبة للعبارة

٣٠٣٠  ١١  ٧٧  ٩٩  ١٣١٣  ١٨١٨  

  %%١٠٠١٠٠  %%٣،٣٣٣،٣٣  %%٢٣،٣١٢٣،٣١  %%٣٠٣٠  %%٤٣،٢٩٤٣،٢٩  توى بالنسبة للعبارةتوى بالنسبة للعبارةاملساملس

٣٠٣٠  ١٢١٢  ١٤١٤  ٣٣  ١١  ١٩١٩  

  %%١٠٠١٠٠  %%٤٠،٠٠٤٠،٠٠  %%٤٦،٦٢٤٦،٦٢  %%١٠١٠   % %٣،٣٣٣،٣٣  املستوى بالنسبة للعبارةاملستوى بالنسبة للعبارة

٣٠٣٠  ١١  ٧٧  ١٥١٥  ٧٧  ٢٠٢٠  

  %%١٠٠١٠٠   % %٣،٣٣٣،٣٣  %%٢٣،٣١٢٣،٣١  %%٥٠،٠٠٥٠،٠٠  %%٢٣،٣١٢٣،٣١  املستوى بالنسبة للعبارةاملستوى بالنسبة للعبارة

٣٠٣٠  ٨٨  ١٨١٨  ١١  ٣٣  ٢١٢١  

  %%١٠٠١٠٠  %%٢٦،٦٤٢٦،٦٤  %%٦٠،٠٠٦٠،٠٠   % %٣،٣٣٣،٣٣  %%١٠١٠  املستوى بالنسبة للعبارةاملستوى بالنسبة للعبارة

٣٠٣٠  ٩٩  ٨٨  ٠٠  ١٣١٣  ٢٢٢٢  

  %%١٠٠١٠٠  %%٣٠٣٠  %%٢٦،٦٤٢٦،٦٤  %%٠٠  %%٤٣،٢٩٤٣،٢٩  املستوى بالنسبة للعبارةاملستوى بالنسبة للعبارة

٣٠٣٠  ٣٣  ٨٨  ٩٩  ١٠١٠  ٢٣٢٣  

  %%١٠٠١٠٠  %%١٠١٠  %%٢٦،٦٤٢٦،٦٤  %%٣٠٣٠  %%٣٣،٣٣٣،٣  املستوى بالنسبة للعبارةاملستوى بالنسبة للعبارة



  %%١٠٠١٠٠  %%١٧،٧٦١٧،٧٦  %%٢٧،٣٨٢٧،٣٨  %%٢٧،٠١٢٧،٠١  %%٢٧،٠١٢٧،٠١                                            املستوى بالنسبة للمحوراملستوى بالنسبة للمحور

                           مدى املوافقة    مدى املوافقة         تبنيتبني    ) )     ١٥١٥  ((                العبارة  العبارة              جند أن   جند أن       ) )   ٢٢     ( (                                اجلدول السابق رقم  اجلدول السابق رقم                            إذا نظرنا إىل    إذا نظرنا إىل      ::                              التحليل والتفسري التحليل والتفسري 

                          وذلـك يعـود إىل     وذلـك يعـود إىل           %  %    ٠٠                                                                                      من جمموع العينة أما مدى عدم املوافقة فهي متثل          من جمموع العينة أما مدى عدم املوافقة فهي متثل                %  %      ٤٦٤٦        متثل  متثل          اليت  اليت            بشدة  بشدة  

                                                                ثر على إبداع الطالبة  األمر الذي       ثر على إبداع الطالبة  األمر الذي         أأ                                                                                                                احلاجة إىل زيادة  التجهيزات املرافقة للحاسب اآليل مما لذلك من            احلاجة إىل زيادة  التجهيزات املرافقة للحاسب اآليل مما لذلك من            

    % %     ٧٠٧٠                    شدة   متثـل      شدة   متثـل                                                فنجد أن مدى املوافقة ب    فنجد أن مدى املوافقة ب        ) )     ١٦١٦  ((                            ا العبارة رقم    ا العبارة رقم        أمأم  ،،                                                            عكس على موافقة العينة للعبارة      عكس على موافقة العينة للعبارة      

                                                                        وذلك يرجع إىل افتقار القسم إىل متخصصني       وذلك يرجع إىل افتقار القسم إىل متخصصني             %  %    ٠٠                                                        أما مدى عدم املوافقة فهي متثل       أما مدى عدم املوافقة فهي متثل                                     من جمموع العينة    من جمموع العينة    

                                                                                                                                                                    يف العمل يف املعامل وذلك ملا تتلمسه الطالبة من حاجه إىل متخصصني يعكس وجودهم االستفادة من      يف العمل يف املعامل وذلك ملا تتلمسه الطالبة من حاجه إىل متخصصني يعكس وجودهم االستفادة من      

      مـن  مـن      % %     ٤٦٤٦                                                                    جند أن نسبة عدم املوافقة بشدة  متثـل            جند أن نسبة عدم املوافقة بشدة  متثـل                ) )     ١٩١٩  ((                            ا العبارة رقم    ا العبارة رقم        أمأم    ، ،                                   املقررات بشكل أفضل  املقررات بشكل أفضل  

                                                                              وذلك يعود إىل عدم تـوافر الـصيانة الدائمـة          وذلك يعود إىل عدم تـوافر الـصيانة الدائمـة                 %  %         ٣،٣٣٣،٣٣                                                                        جمموع العينة أما مدى املوافقة فهي متثل        جمموع العينة أما مدى املوافقة فهي متثل        

                                                                                                                                                                              للحاسبات األمر الذي عكس على موافقة العينة للعبارة يف افتقار املعمل لتـوفر الـصيانة واملطالبـة                 للحاسبات األمر الذي عكس على موافقة العينة للعبارة يف افتقار املعمل لتـوفر الـصيانة واملطالبـة                 

    ..                                      زة  بشكل أفضل ودائمزة  بشكل أفضل ودائم                            باالهتمام باألجهباالهتمام باألجه

ل ل ــــاملعاماملعام((يوضح مدى إجابات الطالبات يف احملور الثاين وهو يوضح مدى إجابات الطالبات يف احملور الثاين وهو ))٢٢((رقم رقم ختطيط بياين ختطيط بياين 

  ):):وفرةوفرةــزات املتزات املتــــوالتجهيوالتجهي



 

  ) ٢ (رقم بياني تخطيط

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ))٣٣((جدول جدول 

  اسب اآليلاسب اآليلــل احلل احلــتطوير معامتطوير معام: : ثالثا ثالثا ثالثا ثالثا 

                        العدد الكليالعدد الكلي  ال أوافق بشدةال أوافق بشدة  ال أوافقال أوافق  افق بشدةافق بشدةأوأو  أوافقأوافق  رقم العبارةرقم العبارة

                                                                                                                

                                                    النسبة الكلية        النسبة الكلية    ل ل 

٣٠٣٠  ٩٩  ٤٤  ١٢١٢  ٥٥  ٢٤٢٤  

  %%١٠٠١٠٠  %%٣٠٣٠  %%١٣،٣٢١٣،٣٢  %%٤٠،٠٠٤٠،٠٠  %%١٦،٦٥١٦،٦٥  املستوى بالنسبة للعبارةاملستوى بالنسبة للعبارة

٣٠٣٠  ٧٧  ٢٢  ١٨١٨  ٣٣  ٢٥٢٥  

  %%١٠٠١٠٠  %%٢٣،٣١٢٣،٣١  %%٦،٦٦٦،٦٦  %%٦٠،٠٠٦٠،٠٠  %%١٠١٠  املستوى بالنسبة للعبارةاملستوى بالنسبة للعبارة



  %%١٠٠١٠٠  %%٢٩،٦٥٢٩،٦٥  %%٩،٩٩٩،٩٩  %%٤٩،٨٩٤٩،٨٩  %%١٣،٣٢١٣،٣٢  ملستوى بالنسبة للمحورملستوى بالنسبة للمحوراا

    ::                              التحليل والتفسريالتحليل والتفسري

                                                          تعكس مدى موافقة الطالبات علـى      تعكس مدى موافقة الطالبات علـى          ) )     ٢٤٢٤  ((        رقم  رقم                  العبارة  العبارة              جند أن   جند أن       ) )   ٣٣  ((                                                            أذا نظرنا إىل اجلدول السابق رقم       أذا نظرنا إىل اجلدول السابق رقم       

      مـن  مـن        %  %      ٤٠٤٠                                                                                                                                                    توفري اتصال بالشبكة العنكبوتية داخل معامل احلاسب اآليل  إذ متثل نسبة املوافقـة                   توفري اتصال بالشبكة العنكبوتية داخل معامل احلاسب اآليل  إذ متثل نسبة املوافقـة                   

                                                                                وذلك يعود إىل وعي الطالبة بأمهية االسـتفادة        وذلك يعود إىل وعي الطالبة بأمهية االسـتفادة              %  %      ١٦١٦                                                                      العينة أما مدى عدم املوافقة فهي متثل        العينة أما مدى عدم املوافقة فهي متثل                  جمموع  جمموع  

                                                                                                                                                              من االنترنت داخل معامل احلاسب اآليل مما يضيف ذلك إىل إبداع الطالبة ويساعدها علـى ثـراء                 من االنترنت داخل معامل احلاسب اآليل مما يضيف ذلك إىل إبداع الطالبة ويساعدها علـى ثـراء                 

                  د أن مدى   د أن مدى         فنجفنج    ) )     ٢٥٢٥  ((                                أما العبارة رقم    أما العبارة رقم        . .                                                                                 األمر الذي عكس على موافقة العينة للعبارة        األمر الذي عكس على موافقة العينة للعبارة            ، ،                                 معلوماا الفنية   معلوماا الفنية   

                                                                                                                      من جمموع العينة  وذلك يعكس حاجة الطالبات إىل فتح معامل احلاسب            من جمموع العينة  وذلك يعكس حاجة الطالبات إىل فتح معامل احلاسب                % %     ٦٠٦٠                                      املوافقة بشدة   متثل      املوافقة بشدة   متثل      

                                                أما مدى عدم املوافقة علـى      أما مدى عدم املوافقة علـى          ، ،                                                                                                                         اآليل طوال أوقات الدراسة لالستفادة منها  وتوفرها عند حاجتهن هلا            اآليل طوال أوقات الدراسة لالستفادة منها  وتوفرها عند حاجتهن هلا            

                                      كان االطالع على ملحق   كان االطالع على ملحق                                                                           من الطالبات الاليت ال يرغنب يف ذلك  وباإلم        من الطالبات الاليت ال يرغنب يف ذلك  وباإلم            % %   ٦٦                                              ذلك فهي نسبة قليلة متثل      ذلك فهي نسبة قليلة متثل      

    ..                                                                                                                                    يف قسم املالحق  للوقوف على واقع معمل التربية الفنية وحاجته إىل التطويريف قسم املالحق  للوقوف على واقع معمل التربية الفنية وحاجته إىل التطوير    ) )   ٢٢  ((

تطوير معامل تطوير معامل ((يوضح مدى إجابات الطالبات على احملور الثالث وهو يوضح مدى إجابات الطالبات على احملور الثالث وهو ))٣٣((رقم رقم وفيما يلي ختطيط بياين وفيما يلي ختطيط بياين 

  ):):احلاسب اآليلاحلاسب اآليل



 

  )٣ (رقم بياني تخطيط

    ::                            نتائج التحليل نتائج التحليل   ::     ً      ً ثالثاًثالثاً

                                                                                                                                     يتضح لدى الباحثة أن طالبات التربية الفنية قد اتفقن على أن مقررات      يتضح لدى الباحثة أن طالبات التربية الفنية قد اتفقن على أن مقررات                                                       باالطالع على اجلداول السابقة   باالطالع على اجلداول السابقة   

                                                                                                                                                                            احلاسب اآليل يف برنامج التربية الفنية حباجة إىل تطوير مما يدل على ضرورة العمل على فتح املعامـل                  احلاسب اآليل يف برنامج التربية الفنية حباجة إىل تطوير مما يدل على ضرورة العمل على فتح املعامـل                  

                                                    والذي ميكن أن يتحقق من خـالل       والذي ميكن أن يتحقق من خـالل           ، ،                                         ت الطالبات التعليمية  ت الطالبات التعليمية                                                                                وتزويدها بالشبكة العنكبوتيه لتلبية حاجا    وتزويدها بالشبكة العنكبوتيه لتلبية حاجا    

      مـن  مـن        %  %      ٤٠٤٠                                                                                                                                                توفري أجهزة كافية وصاحلة لالستخدام  وقد اتفق عدد من الطالبات على ذلك بنـسبة   توفري أجهزة كافية وصاحلة لالستخدام  وقد اتفق عدد من الطالبات على ذلك بنـسبة   

                                                                                                                                            وان تكون كذلك كافية من حيث العدد لالستفادة منها مبا يكفل تطورها والوصـول              وان تكون كذلك كافية من حيث العدد لالستفادة منها مبا يكفل تطورها والوصـول                  ، ،                       جمموع العينة جمموع العينة 

                                                                                      طالبات الاليت طالنب بضرورة زيادة عـدد األجهـزة يف          طالبات الاليت طالنب بضرورة زيادة عـدد األجهـزة يف                    من ال من ال     % %     ٢٣٢٣                                                  ا إىل األفضل وكانت النسبة      ا إىل األفضل وكانت النسبة      

                                                                                                                                                          كما يتضح لدى الباحثة أن القسم حباجة إىل متخصصات يف العمل يف معامل التربية الفنيـة                كما يتضح لدى الباحثة أن القسم حباجة إىل متخصصات يف العمل يف معامل التربية الفنيـة                    ، ،           القسمالقسم

                                                  وبالنظر إىل الربامج املقدمة    وبالنظر إىل الربامج املقدمة        ، ،                           ممن يؤيدون ذلك  ممن يؤيدون ذلك      % %     ٧٠٧٠                                                                                    وقد اتفق معظم العينة على ذلك وكانت النسبة         وقد اتفق معظم العينة على ذلك وكانت النسبة         

                                                                            على أن الربامج املقدمة يف مقررات التربيـة        على أن الربامج املقدمة يف مقررات التربيـة            % %     ٤٠٤٠                                ة قد اتفق بنسبة     ة قد اتفق بنسبة                                                             يف القسم فان عدد كبري من العين      يف القسم فان عدد كبري من العين      

                                                        األمر الذي حيتم ضرورة التقيـيم      األمر الذي حيتم ضرورة التقيـيم          ، ،                                                                                                                           الفنية تفتقر إىل املادة العلمية وإا حباجة إىل إعادة تطوير وتأهيل          الفنية تفتقر إىل املادة العلمية وإا حباجة إىل إعادة تطوير وتأهيل          



                                                                    وان يكون هناك إلزام لتقدمي تطبيقـات       وان يكون هناك إلزام لتقدمي تطبيقـات           ، ،                                                                                                               والتقومي لتلك الربامج قبل إدراجها يف برنامج التربية الفنية        والتقومي لتلك الربامج قبل إدراجها يف برنامج التربية الفنية        

      . .                                                       لك املقررات من خالل احلاسب اآليللك املقررات من خالل احلاسب اآليل    لتلت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  الفصل اخلامس
  النتائج والتوصيات

 :يتضمن هذا الفصل 
                               نتائج البحث ومناقشاا وتفسريها  •
            التوصيات •

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل اخلامس
  النتائج والتوصيات

  ::نتائج الدراســـةنتائج الدراســـة



                                                       هذه الدراسـة إىل اإلجابـة علـى          هذه الدراسـة إىل اإلجابـة علـى                                                                                                                     قسمت النتائج إىل ثالث أقسام تتعلق بأسئلة الدراسة وقد سعت         قسمت النتائج إىل ثالث أقسام تتعلق بأسئلة الدراسة وقد سعت         

    ::                              األسئلة التالية األسئلة التالية 

    ::                                                        النتائج املتعلقة بالسؤال األولالنتائج املتعلقة بالسؤال األول  --  ١١

  ).).ما جدوى دراسة مقررات احلاسب اآليل لربنامج التربية الفنية لطالبات القسم؟ما جدوى دراسة مقررات احلاسب اآليل لربنامج التربية الفنية لطالبات القسم؟((

حاولت الدراسة اإلجابة على هذا السؤال حيث اتضح أن لـمقررات احلاسب اآليل  أمهية حاولت الدراسة اإلجابة على هذا السؤال حيث اتضح أن لـمقررات احلاسب اآليل  أمهية 

ربية الفنية ملا تلعبه من دور يف إثراء ذائقة الطالبة وابتكار أساليب وطرق ربية الفنية ملا تلعبه من دور يف إثراء ذائقة الطالبة وابتكار أساليب وطرق كبريه بالنسبة لطالبة التكبريه بالنسبة لطالبة الت

فكرية جديدة تساعدها على خلق اإلبداع وعمل تصميمات خالقة مما يعكس على إنتاجها فكرية جديدة تساعدها على خلق اإلبداع وعمل تصميمات خالقة مما يعكس على إنتاجها 

األمر الذي يؤثر باملقابل على زيادة املعرفة واخلربة لديها يف احلاسب اآليل كأداة األمر الذي يؤثر باملقابل على زيادة املعرفة واخلربة لديها يف احلاسب اآليل كأداة ، ، الفينالفين

وقد توافقت نتائج هذه وقد توافقت نتائج هذه ، ، ا احلايل ومهمة الستخداماتنا املستقبليةا احلايل ومهمة الستخداماتنا املستقبليةتكنولوجية مهمة يف عصرنتكنولوجية مهمة يف عصرن

حيث توصلت إىل أن التجريب يف الفن من حيث توصلت إىل أن التجريب يف الفن من   ))مم١٩٩٦١٩٩٦((بعض نتائج دراسة مها املزيدبعض نتائج دراسة مها املزيدالدراسة مع الدراسة مع 

وذلك يتوافق ونتائج هذه وذلك يتوافق ونتائج هذه ، ، أهم الوسائل اليت تساعد على كشف صيغ تشكيلية جديدة ومبتكرهأهم الوسائل اليت تساعد على كشف صيغ تشكيلية جديدة ومبتكره

 تنادي بفتح جماالت عده يف الفن باستخدام احلاسب اآليل  تنادي بفتح جماالت عده يف الفن باستخدام احلاسب اآليل الدراسة من حيث أن غالبية الطالباتالدراسة من حيث أن غالبية الطالبات

وانه أصبح هناك وسائل أدائية جديدة وحديثة وانه أصبح هناك وسائل أدائية جديدة وحديثة ،  ،  يف ذلك للكشف عن أساليب تشكيلية ومبتكرهيف ذلك للكشف عن أساليب تشكيلية ومبتكره

مثل احلاسب اآليل وقد ظهرت أثارها يف الفن مما ساعد على تأكيد الصلة بني الفن مثل احلاسب اآليل وقد ظهرت أثارها يف الفن مما ساعد على تأكيد الصلة بني الفن 

سائل األدائية األساسية لتحقيق القيم الفنية يف سائل األدائية األساسية لتحقيق القيم الفنية يف حيث مل يعد القلم والفرشاة من الوحيث مل يعد القلم والفرشاة من الو، ، والتكنولوجياوالتكنولوجيا

  ..جمال التربية الفنيةجمال التربية الفنية

    ::                                                          النتائج املتعلقة بالسؤال الثاينالنتائج املتعلقة بالسؤال الثاين  --  ٢٢

  ).).ما واقع دراسة مقررات احلاسب اآليل يف قسم التربية الفنية ؟ما واقع دراسة مقررات احلاسب اآليل يف قسم التربية الفنية ؟((



من منطلق إجابات الطالبات على هذا احملور جند أن مقررات احلاسب اآليل يف برنامج التربية الفنية من منطلق إجابات الطالبات على هذا احملور جند أن مقررات احلاسب اآليل يف برنامج التربية الفنية 

جه إىل تطوير لتحقيق األهداف املرجوة منها وذلك بالعمل على إدخال برامج جديدة ومتطورة من جه إىل تطوير لتحقيق األهداف املرجوة منها وذلك بالعمل على إدخال برامج جديدة ومتطورة من حباحبا

خالل استخدام احلاسب اآليل يف التطبيقات يف تلك املقررات وان يكون هناك إلزام لتقدمي تطبيقات خالل استخدام احلاسب اآليل يف التطبيقات يف تلك املقررات وان يكون هناك إلزام لتقدمي تطبيقات 

هيزها هيزها هذا باإلضافة إىل تزويد القسم مبعامل خاصة وجتهذا باإلضافة إىل تزويد القسم مبعامل خاصة وجت، ، لتلك املقررات من خالل احلاسب اآليللتلك املقررات من خالل احلاسب اآليل

وباملقابل فان من وباملقابل فان من ، ، باآلالت واملعدات التكنولوجية اليت ختدم الطالبة يف جماهلا وختتصر وقتها وجهدهاباآلالت واملعدات التكنولوجية اليت ختدم الطالبة يف جماهلا وختتصر وقتها وجهدها

الضروري توفري متخصصات معامل وظيفتهن االهتمام ذه املعامل وحتديثها وفحصها بشكل دوري الضروري توفري متخصصات معامل وظيفتهن االهتمام ذه املعامل وحتديثها وفحصها بشكل دوري 

  ..والكشف عن عطل بشكل فوري و إصالحهوالكشف عن عطل بشكل فوري و إصالحه

    ::                                                            النتائج املتعلقة بالسؤال الثالثالنتائج املتعلقة بالسؤال الثالث  --  ٣٣

  ))االحتياجات الالزمة لطالبات التربية الفنية من إدخال احلاسب اآليل يف برنامج القسم ؟االحتياجات الالزمة لطالبات التربية الفنية من إدخال احلاسب اآليل يف برنامج القسم ؟ما ما ((

توصلت هذه الدراسة إىل أن طالبات قسم التربية الفنية قد تغريت وجهة نظرهن يف املفاهيم التنفيذية توصلت هذه الدراسة إىل أن طالبات قسم التربية الفنية قد تغريت وجهة نظرهن يف املفاهيم التنفيذية 

رابط بني الفن رابط بني الفن وأصبح لديهن سعة يف األفق الستقبال اجلديد يف جمال التربية الفنية وذلك من خالل التوأصبح لديهن سعة يف األفق الستقبال اجلديد يف جمال التربية الفنية وذلك من خالل الت

ميكنهن من ميكنهن من   -- أي احلاسب اآليل أي احلاسب اآليل––نه نه أألتعلم املزيد يف هذا اال حيث لتعلم املزيد يف هذا اال حيث وكذلك دافعية وكذلك دافعية ، ، والتكنولوجياوالتكنولوجيا

وذلك يعكس حاجتهن الشديدة يف وجود مقررات احلاسب اآليل يف وذلك يعكس حاجتهن الشديدة يف وجود مقررات احلاسب اآليل يف ، ، رفع مستوى خياهلن اإلبداعيرفع مستوى خياهلن اإلبداعي

ختصار اجلهد ختصار اجلهد اااعد يف اعد يف الربنامج حيث يعمل على إثراء خياهلن ويزيد من فرص اإلبداع لديهن مما يسالربنامج حيث يعمل على إثراء خياهلن ويزيد من فرص اإلبداع لديهن مما يس

والوقت والتركيز على خلق تصاميم وتكوينات ذات أبعاد جديدة ومميزة تتسم باجلمال اخلالق الذي والوقت والتركيز على خلق تصاميم وتكوينات ذات أبعاد جديدة ومميزة تتسم باجلمال اخلالق الذي 

  . . يضفي على أعماهلن أصالة ومتيزيضفي على أعماهلن أصالة ومتيز

  ::وباإلمكان تلخيص هذه النتائج إىل وباإلمكان تلخيص هذه النتائج إىل 



إن استخدام احلاسب اآليل يف قسم التربية الفنية يفتح جماالت جديدة مل تكن مستخدمه إن استخدام احلاسب اآليل يف قسم التربية الفنية يفتح جماالت جديدة مل تكن مستخدمه   --١١

بل يف جماالت االبتكار و اإلبداع ويدفع بالطالبات إىل ابتكار أساليب تعبريية بل يف جماالت االبتكار و اإلبداع ويدفع بالطالبات إىل ابتكار أساليب تعبريية من قمن ق

  ..جديدةجديدة

إن مقررات احلاسب اآليل حباجة إىل تطوير وحباجة إىل أن يكون هناك إلزام لتقدمي إن مقررات احلاسب اآليل حباجة إىل تطوير وحباجة إىل أن يكون هناك إلزام لتقدمي   --٢٢

  ..تطبيقات لتلك املقررات من خالل احلاسب اآليلتطبيقات لتلك املقررات من خالل احلاسب اآليل

مل خاصة بطالباته حيث مل خاصة بطالباته حيث إن قسم التربية الفنية يف جامعة امللك سعود حباجة إىل معاإن قسم التربية الفنية يف جامعة امللك سعود حباجة إىل معا  --٣٣

وترجع ضرورة توفري معامل وترجع ضرورة توفري معامل ، ، اتضح انه ال يوجد معمل خاص بطالبات التربية الفنيةاتضح انه ال يوجد معمل خاص بطالبات التربية الفنية

خاصة إىل انه يوفر لديهن الوسائل املعينة على اإلبداع والتعلم واالستفادة من خاصة إىل انه يوفر لديهن الوسائل املعينة على اإلبداع والتعلم واالستفادة من 

  ..التكنولوجيا املقدمة مبا خيدم الفنالتكنولوجيا املقدمة مبا خيدم الفن

   : :التوصيــــــــاتالتوصيــــــــات

  ::حثة توصي بااليتحثة توصي بااليتيف ضوء نتائج هذه الدراسة فإن البايف ضوء نتائج هذه الدراسة فإن البا

                                                                                          إجراء البحوث العلمية والدراسات امليدانية يف حقول احلسب اآليل وتطبيقاته يف جماالت الفن               --  ١١

   .                                                          والتربية الفنية واقتراح حلول املشاكل اليت جتابه سريها وتطورها

                                                                                                                                                      البد أن ختضع مقررات احلاسب اآليل واملقررات األخرى يف قسم التربية الفنية إىل التقيـيم               البد أن ختضع مقررات احلاسب اآليل واملقررات األخرى يف قسم التربية الفنية إىل التقيـيم                 --  ٢٢

    ..                                                                            قومي باستمرار لتواكب املتغريات يف هذا االقومي باستمرار لتواكب املتغريات يف هذا اال        والتوالت

                                                                                                                                                االستفادة القصوى من اإلمكانات اهلائلة اليت يتيحها احلاسب اآليل يف بـرامج ومقـررات              االستفادة القصوى من اإلمكانات اهلائلة اليت يتيحها احلاسب اآليل يف بـرامج ومقـررات                --  ٣٣

    ..                                                                                                                      التربية الفنية الستخدامه كوسيلة فعالة للخروج عن حدود املألوف التربية الفنية الستخدامه كوسيلة فعالة للخروج عن حدود املألوف 



                                   على رفـع مـستواهم       على رفـع مـستواهم                                                                                                                                    االهتمام بأعضاء هيئة التدريس والعاملني يف جمال التربية الفنية للعمل         االهتمام بأعضاء هيئة التدريس والعاملني يف جمال التربية الفنية للعمل           --  ٤٤

                                                                                                                                                              الفين و مواكبتيهم ألحدث التطورات العلمية املرتبطة بالفن من خالل عقد املؤمترات وتنظيم             الفين و مواكبتيهم ألحدث التطورات العلمية املرتبطة بالفن من خالل عقد املؤمترات وتنظيم             

    ..                                    الدورات التدريبية الدورات التدريبية 

      . .                                                                                                                                                           ينبغي إنشاء معمل خاص بالتربية الفنية مزود بأحدث التجهيزات التكنولوجية والفنيةينبغي إنشاء معمل خاص بالتربية الفنية مزود بأحدث التجهيزات التكنولوجية والفنية  --  ٥٥

  ::حبوث ودراسات مقترحةحبوث ودراسات مقترحة

  :ة فإن الباحث يقترح دراسات أخرى منهااستكماال ملا بدأته الدراسة احلالي

  . . إجراء املزيد من الدراسات حول أهم املعايري اليت ينبغي توفرها يف مقررات احلاسب اآليلإجراء املزيد من الدراسات حول أهم املعايري اليت ينبغي توفرها يف مقررات احلاسب اآليل  --١١

  ..إجراء دراسات تقوميية لربامج احلاسب اآليل يف املراحل اليت مل تشملها هذه الدراسةإجراء دراسات تقوميية لربامج احلاسب اآليل يف املراحل اليت مل تشملها هذه الدراسة  --٢٢

تقنية الوسائط املتعددة يف التربية تقنية الوسائط املتعددة يف التربية إجراء دراسات لقياس اجتاه املعلمات والطالبات حنو توظيف إجراء دراسات لقياس اجتاه املعلمات والطالبات حنو توظيف   --٣٣

  ..الفنيةالفنية

  :ملخص البحث
، ، الباحثة الدور الكبري للحاسب اآليل يف جمـال الفـن         الباحثة الدور الكبري للحاسب اآليل يف جمـال الفـن         فيه  فيه  تناولت  تناولت    ::مقدمة البحث مقدمة البحث ::الفصل األول الفصل األول 

ودخول احلاسب يف التربيـة     ودخول احلاسب يف التربيـة     ، ، ال الصور بشقيها الثابت واملتحرك    ال الصور بشقيها الثابت واملتحرك     يفتح أفاق جديدة يف جم      يفتح أفاق جديدة يف جم     حيث انه   حيث انه   
داعي وإعطاء طرق جديدة لالبتكار والتجريب ملا له من إمكانـات ال            داعي وإعطاء طرق جديدة لالبتكار والتجريب ملا له من إمكانـات ال            يتيح الفرصة للتفكري اإلب   يتيح الفرصة للتفكري اإلب     الفنيةالفنية

  ..حصر هلا تعكس على إنتاج الطالبات بشكل كبريحصر هلا تعكس على إنتاج الطالبات بشكل كبري

           ً       ً                                                                                                      ً       ً         يعترب إدخال احلاسب اآليل ضمن خطة قسم التربية الفنية أمراً ضرورياً ملتطلبـات             يعترب إدخال احلاسب اآليل ضمن خطة قسم التربية الفنية أمراً ضرورياً ملتطلبـات                 : :                       مشكلة البحث مشكلة البحث 

                                                دامه يف املقررات لدراسـتها     دامه يف املقررات لدراسـتها                                                                                                                               العملية التعليمية يف الوقت احلاضر حيث يصبح بإمكان الطالبات استخ         العملية التعليمية يف الوقت احلاضر حيث يصبح بإمكان الطالبات استخ         

                                                                                                                                                                      بشيء من التركيز والدقة والتنظيم فهو يقوم مبعظم العمل الشاق ويوفر مناخ عمـل يـساعد علـى              بشيء من التركيز والدقة والتنظيم فهو يقوم مبعظم العمل الشاق ويوفر مناخ عمـل يـساعد علـى              

    ..                                                                                                                                                            اإلبداع وذلك من خالل الربجميات ذات العالقة بطبيعة املواد املقدمة يف قسم التربية الفنيةاإلبداع وذلك من خالل الربجميات ذات العالقة بطبيعة املواد املقدمة يف قسم التربية الفنية



  ::هذا وميكن صياغة مشكلة البحث يف التساؤالت التاليةهذا وميكن صياغة مشكلة البحث يف التساؤالت التالية

  دراسة مقررات احلاسب اآليل لربنامج التربية الفنية لطالبات القسم؟دراسة مقررات احلاسب اآليل لربنامج التربية الفنية لطالبات القسم؟ما جدوى ما جدوى   ..١١

  ما واقع دراسة مقررات احلاسب اآليل يف قسم التربية الفنية ؟ما واقع دراسة مقررات احلاسب اآليل يف قسم التربية الفنية ؟  ..٢٢

  ما االحتياجات الالزمة لطالبات التربية الفنية من إدخال احلاسب اآليل يف برنامج القسم ؟ما االحتياجات الالزمة لطالبات التربية الفنية من إدخال احلاسب اآليل يف برنامج القسم ؟  ..٣٣

  ::أهداف البحثأهداف البحث

  . . اآليل يف قسم التربية الفنيةاآليل يف قسم التربية الفنيةالتعرف على واقع دراسة مقررات احلاسب التعرف على واقع دراسة مقررات احلاسب   ..١١

التعرف على االجيابيات والسلبيات اليت تراها الطالبات يف قسم التربية الفنية ملقررات التعرف على االجيابيات والسلبيات اليت تراها الطالبات يف قسم التربية الفنية ملقررات   ..٢٢

  ..احلاسب اآليلاحلاسب اآليل

  . . لتطوير فاعلية مقررات احلاسب اآليل يف قسم التربية الفنيةلتطوير فاعلية مقررات احلاسب اآليل يف قسم التربية الفنيةوضع مقترحات وضع مقترحات   ..٣٣

                                        رات احلاسـب اآليل يف قـسم     رات احلاسـب اآليل يف قـسم                                                                                                   تنبع أمهية هذا البحث من أنه سيقدم صورة لواقع مقر         تنبع أمهية هذا البحث من أنه سيقدم صورة لواقع مقر           ::                    أمهية البحث أمهية البحث 

                                                                                                                                                                              التربية الفنية وظروفها واحتياجاا املستقبلية مما ستسهم به هذه الدراسة من وضع تـصور ملـستقبل                التربية الفنية وظروفها واحتياجاا املستقبلية مما ستسهم به هذه الدراسة من وضع تـصور ملـستقبل                

    ..                                مقررات احلاسب اآليلمقررات احلاسب اآليل

        مـن مـن                 الفنيةالفنية                  التربيةالتربية                برنامجبرنامج      يفيف          اآليلاآليل              احلاسباحلاسب                مقرراتمقررات              موضوعموضوع          علىعلى                        اقتصر البحث   اقتصر البحث     ::                    حدود البحث حدود البحث 

      يفيف                الفنيةالفنية                  التربيةالتربية          قسمقسم                طالباتطالبات        منمن                العينةالعينة                وتتكونوتتكون       ،  ،         عليةعلية            يكونيكون        إنإن        جيبجيب          وماوما                    ومعوقاتهومعوقاته              واقعهواقعه          حيثحيث

                                                        مت إجراء هذا البحث خالل الفصل      مت إجراء هذا البحث خالل الفصل            قد  قد    وو      ))            السابعالسابع                املستوىاملستوى     ( (                      البكالوريوسالبكالوريوس              لدرجةلدرجة            سعودسعود            امللكامللك              جامعةجامعة

            .    .        هـهـ        ١٤٢٩١٤٢٩--        ١٤٢٨١٤٢٨              الثاين  الثاين  



    ::                      الفصل الثاينالفصل الثاين

                                                                                                                               قامت الباحثة باستعراض العديد من الدراسات واملواضـيع الـيت تناولـت             قامت الباحثة باستعراض العديد من الدراسات واملواضـيع الـيت تناولـت              ::                        اإلطار النظري اإلطار النظري   ::      أوالأوال

                                                                                                                                                                          جوانب احلاسب اآليل ودورة يف التعليم بشكل عام والفن بشكل خاص ومميزاته وسلبياته على العملية               جوانب احلاسب اآليل ودورة يف التعليم بشكل عام والفن بشكل خاص ومميزاته وسلبياته على العملية               

    ..                                                                                                                                              التعليمية وقياس فاعلية مقررات احلاسب اآليل على الطالبات وحاجتها إىل التطويرالتعليمية وقياس فاعلية مقررات احلاسب اآليل على الطالبات وحاجتها إىل التطوير

اشتمل هذا اجلزء من البحث على العديد من الدراسات والبحوث اليت اشتمل هذا اجلزء من البحث على العديد من الدراسات والبحوث اليت   ::الدراسات السابقةالدراسات السابقة::ثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 

  ::ا عالقة مبوضوع البحث ومن أمههاا عالقة مبوضوع البحث ومن أمههاهلهل

أثر اإلمكانات اجلرافيكية للحاسب اآليل يف إثراء أثر اإلمكانات اجلرافيكية للحاسب اآليل يف إثراء " " دراسة أماين درويش عبد اهللا عابد بعنوان دراسة أماين درويش عبد اهللا عابد بعنوان   ••

مكة املكرمة مكة املكرمة " " مجاليات التكوين لدى طالبات قسم التربية الفنية بكلية التربية جبامعة أم القرى مجاليات التكوين لدى طالبات قسم التربية الفنية بكلية التربية جبامعة أم القرى 

ربية الفنية كلية التربية جامعة أم ربية الفنية كلية التربية جامعة أم قسم التقسم الت، ، ) ) رسالة ماجستريرسالة ماجستري((م م ٢٠٠٢٢٠٠٢--هـهـ١٤٢٣١٤٢٣وتارخيهاوتارخيها

  ..القرى مكة املكرمةالقرى مكة املكرمة

إعداد برنامج تدرييب ملعلم التربية الفنية على إعداد برنامج تدرييب ملعلم التربية الفنية على " " دراسة نشوة عبد الرمحن أمحد موسى بعنوان دراسة نشوة عبد الرمحن أمحد موسى بعنوان   ••

م م ٢٠٠٠٢٠٠٠--هـهـ١٤٢٠١٤٢٠وتارخيهاوتارخيها" " استخدام نظم الكمبيوتر لتدريس الرسم للمرحلة االبتدائيةاستخدام نظم الكمبيوتر لتدريس الرسم للمرحلة االبتدائية

  ..  كلية التربية الفنية جامعة حلوان   كلية التربية الفنية جامعة حلوان قسم علوم التربية الفنيةقسم علوم التربية الفنية، ، ) ) رسالة دكتوراهرسالة دكتوراه((

توظيف الكمبيوتر يف التصوير و أبعادة التربوية توظيف الكمبيوتر يف التصوير و أبعادة التربوية ""دراسة مها عبد املنعم مزيد بعنواندراسة مها عبد املنعم مزيد بعنوان  ••

قسم التعبري الفين كلية التربية الفنية جامعة قسم التعبري الفين كلية التربية الفنية جامعة ، ، ))رسالة ماجستريرسالة ماجستري((م م ١٩٩٦١٩٩٦--هـهـ١٤١٥١٤١٥وتارخيهاوتارخيها""

  ..حلوان حلوان 



        تعـد  تعـد          حيث  حيث                                    على املنهج الوصفي    على املنهج الوصفي          ةة                ت الباحث ت الباحث           اعتمداعتمد        وقد  وقد    ::                                        منهج البحث وإجراءاته  منهج البحث وإجراءاته    ::                        الفصل الثالث الفصل الثالث 

                                                                                                                                                                  هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التحليلية من خالل استطالع  آراء الطالبـات حنـو مقـررات        هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التحليلية من خالل استطالع  آراء الطالبـات حنـو مقـررات        

    ..                                                            احلاسب اآليل يف قسم التربية الفنيةاحلاسب اآليل يف قسم التربية الفنية

                                                                                                 من مجيع طالبات التربية الفنيـة لدرجـة البكـالوريوس            من مجيع طالبات التربية الفنيـة لدرجـة البكـالوريوس                 بحثبحث                          يتكون جمتمع ال  يتكون جمتمع ال      : :                     جمتمع البحث جمتمع البحث 

    ..                             سعود بالرياض  سعود بالرياض                         يف جامعه امللكيف جامعه امللك                                للمستوى السابعللمستوى السابع

      ومت ومت     ، ،           طالبـة طالبـة     ) )     ٤٠٤٠  ((                البالغة  البالغة                              موع الشعبتني موع الشعبتني                                              العينة املراد دراستها      العينة املراد دراستها           حبصرحبصر                          قامت الباحثة   قامت الباحثة     ::                    عينة البحث عينة البحث 

--                              وهي عينة البحث    وهي عينة البحث    ––            طالبة  طالبة      ) )     ٣٠٣٠     ( (                                                حيث مت تطبيق االستمارة على    حيث مت تطبيق االستمارة على                                              بطريقه عشوائية بسيطة    بطريقه عشوائية بسيطة                      اختيارهن  اختيارهن  

          .   .                     ة التربيةة التربية                                                      من قسم التربية الفنية يف كليمن قسم التربية الفنية يف كلي    --                         مستوى سابع  مستوى سابع ––                                        يف مرحلة البكالوريوس يف مرحلة البكالوريوس 

                                                       وتشمل االستبانه على عدد من       وتشمل االستبانه على عدد من                       املنهجية  املنهجية                                 ً                                      ً      قامت الباحثة بإعداد استبانه وفقاً لألصول     قامت الباحثة بإعداد استبانه وفقاً لألصول               ::                    أداه البحث أداه البحث 

               وكانـت    وكانـت         بحـث بحـث                                                                                                                                         احملاور الضرورية اليت تركزت حوهلا األسئلة لتوفري البيانات اليت ختدم موضـوع ال            احملاور الضرورية اليت تركزت حوهلا األسئلة لتوفري البيانات اليت ختدم موضـوع ال            

    ::            كالتايلكالتايل

  ..كفاءة حتقيق األهداف العامة ملقررات احلاسب اآليل  للطالباتكفاءة حتقيق األهداف العامة ملقررات احلاسب اآليل  للطالبات  --١١

  ..املناهج وحمتوى املادة العلمية املناهج وحمتوى املادة العلمية   --٢٢

  ..تطوير معامل احلاسب اآليل تطوير معامل احلاسب اآليل   --٣٣

                                                                                  مت يئة املعلومات للتحليل  واليت حـصلت عليهـا          مت يئة املعلومات للتحليل  واليت حـصلت عليهـا               : :                                          حتليل املعلومات وتفسريها  حتليل املعلومات وتفسريها    ::                        الفصل الرابع الفصل الرابع 

                                        حيث اشتملت االسـتبانة    حيث اشتملت االسـتبانة        ، ،                                                                                                                             الباحثة من أداه البحث ومراجعتها وتفريغها وحصر اإلجابات وتصنيفها        الباحثة من أداه البحث ومراجعتها وتفريغها وحصر اإلجابات وتصنيفها        



                   ال أوافق    ال أوافق   --                   ال أوافق     ال أوافق    ––                         أوافق بشدة     أوافق بشدة    ––            أوافق  أوافق    ((                                                  افقة الطالبة للعبارة وهي     افقة الطالبة للعبارة وهي                                                     على درجات متفاوتة ملدى مو    على درجات متفاوتة ملدى مو    

    ..                                                           ومن مث حتليل املعلومات وتفسري ها ومن مث حتليل املعلومات وتفسري ها  ))        بشدةبشدة

   :                  أهم نتائج البحث   ::                      الفصل اخلامسالفصل اخلامس

إن استخدام احلاسب اآليل يف قسم التربية الفنية يفتح جماالت جديدة مل تكن مستخدمه إن استخدام احلاسب اآليل يف قسم التربية الفنية يفتح جماالت جديدة مل تكن مستخدمه   --١١

دفع بالطالبات إىل ابتكار أساليب تعبريية دفع بالطالبات إىل ابتكار أساليب تعبريية من قبل يف جماالت االبتكار و اإلبداع ويمن قبل يف جماالت االبتكار و اإلبداع وي

  ..جديدةجديدة

إن مقررات احلاسب اآليل حباجة إىل تطوير وحباجة إىل أن يكون هناك إلزام لتقدمي إن مقررات احلاسب اآليل حباجة إىل تطوير وحباجة إىل أن يكون هناك إلزام لتقدمي   --٢٢

  ..تطبيقات لتلك املقررات من خالل احلاسب اآليلتطبيقات لتلك املقررات من خالل احلاسب اآليل

إن قسم التربية الفنية يف جامعة امللك سعود حباجة إىل معامل خاصة بطالباته حيث إن قسم التربية الفنية يف جامعة امللك سعود حباجة إىل معامل خاصة بطالباته حيث   --٣٣

وترجع ضرورة توفري معامل وترجع ضرورة توفري معامل ، ، وجد معمل خاص بطالبات التربية الفنيةوجد معمل خاص بطالبات التربية الفنيةاتضح انه ال ياتضح انه ال ي

خاصة إىل انه يوفر لديهن الوسائل املعينة على اإلبداع والتعلم واالستفادة من خاصة إىل انه يوفر لديهن الوسائل املعينة على اإلبداع والتعلم واالستفادة من 

  ..التكنولوجيا املقدمة مبا خيدم الفنالتكنولوجيا املقدمة مبا خيدم الفن

  : أهم التوصيات 
  ::يف ضوء نتائج هذه الدراسة فإن الباحثة توصي بااليتيف ضوء نتائج هذه الدراسة فإن الباحثة توصي بااليت

                                                                     والدراسات امليدانية يف حقول احلسب اآليل وتطبيقاته يف جماالت الفن                                 إجراء البحوث العلمية    --  ١١

   .                                                          والتربية الفنية واقتراح حلول املشاكل اليت جتابه سريها وتطورها



                                                                                                                                                      البد أن ختضع مقررات احلاسب اآليل واملقررات األخرى يف قسم التربية الفنية إىل التقيـيم               البد أن ختضع مقررات احلاسب اآليل واملقررات األخرى يف قسم التربية الفنية إىل التقيـيم                 --  ٢٢

    ..           اال اال                                                                          والتقومي باستمرار لتواكب املتغريات يف هذاوالتقومي باستمرار لتواكب املتغريات يف هذا

                                                                                                                                                االستفادة القصوى من اإلمكانات اهلائلة اليت يتيحها احلاسب اآليل يف بـرامج ومقـررات              االستفادة القصوى من اإلمكانات اهلائلة اليت يتيحها احلاسب اآليل يف بـرامج ومقـررات                --  ٣٣

    ..                                                                                                                      التربية الفنية الستخدامه كوسيلة فعالة للخروج عن حدود املألوف التربية الفنية الستخدامه كوسيلة فعالة للخروج عن حدود املألوف 

                                                                                                                                                                االهتمام بأعضاء هيئة التدريس والعاملني يف جمال التربية الفنية للعمل على رفـع مـستواهم               االهتمام بأعضاء هيئة التدريس والعاملني يف جمال التربية الفنية للعمل على رفـع مـستواهم                 --  ٤٤

                                                                                                                          حدث التطورات العلمية املرتبطة بالفن من خالل عقد املؤمترات وتنظيم          حدث التطورات العلمية املرتبطة بالفن من خالل عقد املؤمترات وتنظيم                                              الفين و مواكبتيهم أل   الفين و مواكبتيهم أل   

    ..                                    الدورات التدريبية الدورات التدريبية 

      . .                                                                                                                                                           ينبغي إنشاء معمل خاص بالتربية الفنية مزود بأحدث التجهيزات التكنولوجية والفنيةينبغي إنشاء معمل خاص بالتربية الفنية مزود بأحدث التجهيزات التكنولوجية والفنية  --  ٥٥

  
  
  

  
  
  



  
  املراجع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  املـــراجـــع املـــراجـــع 

  : : الكتبالكتب::أوالأوال

    ..                                    مكتبة االجنلو املصريهمكتبة االجنلو املصريه  ::              القاهرةالقاهرة  ،،                      الطبعة األوىلالطبعة األوىل  ،،                      ة التعليميةة التعليمية                                  الكمبيوتر والعمليالكمبيوتر والعملي    ):):  مم        ١٩٨٧١٩٨٧  ((      جمديجمدي  ،،            براهيمبراهيم  إإ--  ١١



                              مكتبـة امللـك فهـد      مكتبـة امللـك فهـد        ::            الرياضالرياض  ،،                            الطبعة الثالثة الطبعة الثالثة   ،،                                            تقنيات التعليم واالتصال  تقنيات التعليم واالتصال      ):):    هـهـ        ١٤٢٠١٤٢٠  ((      حممدحممد  ،،              العقيليالعقيلي--  ٢٢

    ..              الوطنيةالوطنية

              الطبعـة  الطبعـة    ..                                                                                                تربويات احلاسوب وحتديات مطلع القرن احلادي والعشرين        تربويات احلاسوب وحتديات مطلع القرن احلادي والعشرين            ):):    هـهـ        ١٤٢١١٤٢١  ((              إبراهيمإبراهيم  ،،          الفارالفار--  ٣٣

                        لفكر العريب لفكر العريب           دار ادار ا  ::                القاهرة القاهرة   ،،              الثانيةالثانية

    ..                                        النشر العلمي واملطابعالنشر العلمي واملطابع  ::            الرياضالرياض  ،،                      الطبعة األوىلالطبعة األوىل  ..                            احلاسب والتعليماحلاسب والتعليم    ):):    هـهـ        ١٤١٨١٤١٨  ((            عبد اهللاعبد اهللا  ،،          املغريةاملغرية--  ٤٤

              الطبعـة  الطبعـة    ..              معوقاتـه معوقاتـه --            خطواتـه خطواتـه --              أساليبهأساليبه--        أسسهأسسه--            أسبابهأسبابه––                          تطوير املناهج   تطوير املناهج       ):):  مم        ١٩٨٧١٩٨٧  ((        حلميحلمي  ،،            الوكيلالوكيل--  ٥٥

    ..                      مكتبة االجنلومكتبة االجنلو  ::              القاهرةالقاهرة  ،،              الثانيةالثانية

    ..                    عامل الكتب عامل الكتب   ::              القاهرةالقاهرة  ،،                      الطبعة األوىلالطبعة األوىل  ،،    يميم                                الكمبيوتر والتعلالكمبيوتر والتعل    ):):  مم        ١٩٩٥١٩٩٥  ((                  عبد احلليمعبد احلليم  ،،                  فتح البابفتح الباب--  ٦٦    

        دار دار   ::              القـاهرة القـاهرة   ،،                        الطبعـة األوىل    الطبعـة األوىل      ..                                                                            إعداد برامج الكمبيوتر لألغراض التعليمية    إعداد برامج الكمبيوتر لألغراض التعليمية        ):):  مم        ١٩٩٧١٩٩٧  ((      عالءعالء  ،،        صادقصادق--  ٧٧

      . .                                                         الكتب العلمية للنشر والتوزيعالكتب العلمية للنشر والتوزيع

              الطبعـة  الطبعـة    ..                                                                                    املـدخل إىل التقنيـات احلديثـة يف االتـصال والتعلـيم           املـدخل إىل التقنيـات احلديثـة يف االتـصال والتعلـيم               ):):    هـهـ        ١٤٠٨١٤٠٨  ((          مصطفىمصطفى  ،،        فالتهفالته--  ٨٨

    ..                              جامعة امللك سعودجامعة امللك سعود––                   املكتبات  املكتبات                     عمادة شؤونعمادة شؤون  ::            الرياضالرياض  ،،        األوىلاألوىل

  

    ::                              الرسائل العلميةالرسائل العلمية    : :             ثانيا ثانيا 

                                                                                                                        تقومي جتربة احلاسوب يف التعليم األهلي للمرحلة الثانوية للبنات مـن           تقومي جتربة احلاسوب يف التعليم األهلي للمرحلة الثانوية للبنات مـن           ):):هـهـ١٤٢١٤٢٥٥((مرميمرمي،، السيف  السيف --  ٩٩

  . . جامعة امللك سعودجامعة امللك سعود،،كلية التربية كلية التربية ،،رسالة ماجستري غري منشورةرسالة ماجستري غري منشورة  ..                                                              وجهة نظر املعلمات يف مدينة الرياضوجهة نظر املعلمات يف مدينة الرياض



                                                                                                             تقومي لربامج احلاسب اآليل التعليمية لطالب املدارس الثانويـة           تقومي لربامج احلاسب اآليل التعليمية لطالب املدارس الثانويـة          ):):هـهـ١٤٢١١٤٢١ ( (                       عبد العزيز   عبد العزيز  ،،         صقر  صقر --١٠١٠

  . . جامعة امللك سعودجامعة امللك سعود،،كلية التربية كلية التربية ،،رسالة ماجستري غري منشورةرسالة ماجستري غري منشورة   . .،،رسالة ماجستري غري منشورةرسالة ماجستري غري منشورة  ..

                                                                                                                  أثر اإلمكانات اجلرافيكية للحاسب اآليل يف إثراء مجاليات التكـوين          أثر اإلمكانات اجلرافيكية للحاسب اآليل يف إثراء مجاليات التكـوين                ): ):     هـهـ        ١٤٢٧١٤٢٧  ((        أماينأماين،،        عابدعابد--    ١١١١

رسالة رسالة    . .،،رسالة ماجستري غري منشورة   رسالة ماجستري غري منشورة     ..                                                                                          م التربية الفنية بكلية التربية جبامعة أم القرى       م التربية الفنية بكلية التربية جبامعة أم القرى                                 لدى طالبات قس  لدى طالبات قس  

  ..جامعة أم القرىجامعة أم القرى،،كلية التربية كلية التربية ،،ماجستري غري منشورةماجستري غري منشورة

                                                                                                                               إعداد برنامج كمبيوتر متعدد الوسائل إلثراء اللوحة الزخرفية لطالب           إعداد برنامج كمبيوتر متعدد الوسائل إلثراء اللوحة الزخرفية لطالب          ):):هـهـ١٤٢١٤٢٣٣((إيهابإيهاب،،عليعلي--١٢١٢

  . . جامعة حلوانجامعة حلوان،،كلية التربية الفنيةكلية التربية الفنية،،اجستري غري منشورةاجستري غري منشورةرسالة مرسالة م  ..                                                            كلية التربية الفنية وقياس أثرةكلية التربية الفنية وقياس أثرة

                                                                                                                                     إعداد برنامج تدرييب ملعلم التربية الفنية على استخدام نظم الكمبيوتر            إعداد برنامج تدرييب ملعلم التربية الفنية على استخدام نظم الكمبيوتر           ):):هـهـ١٤٢١٤٢١١((نشوةنشوة،،مرسيمرسي--١١٣٣

  . . جامعة حلوانجامعة حلوان،،كلية التربية الفنيةكلية التربية الفنية،،رسالة ماجستري غري منشورةرسالة ماجستري غري منشورة  ..                                                            لتدريس الرسم للمرحلة االبتدائيةلتدريس الرسم للمرحلة االبتدائية

رسـالة ماجـستري    رسـالة ماجـستري      ..                                          وير و أبعادة التربوية   وير و أبعادة التربوية     ــ                                        ظيف الكمبيوتر يف التص   ظيف الكمبيوتر يف التص          تو  تو ):):هـهـ١٤١٧١٤١٧((مهامها،،مزيدمزيد--١١٤٤

  . . جامعة حلوانجامعة حلوان،،كلية التربية الفنيةكلية التربية الفنية،،ري منشورةري منشورةــغغ

  

  

  

    ::                            البحوث العلميةالبحوث العلمية    : :           ثالثاثالثا



                                                                         استخدام أعضاء هيئة التدريس للحاسوب       استخدام أعضاء هيئة التدريس للحاسوب          هـهـ        ١٤٢٧١٤٢٧  ((                    عبد الرمحن   عبد الرمحن       ، ،                     صاحل و فيصل  صاحل و فيصل         ،  ،                 أبو عراد أبو عراد --  ٥٥  ١١

                                      رسالة التربيـة وعلـم     رسالة التربيـة وعلـم           ". ".               املعوقاتاملعوقات    ، ،                 االجتاهات  االجتاهات    ،،              الواقع  الواقع    ""                                                                              يف كليات املعلني يف اململكة العربية السعودية      يف كليات املعلني يف اململكة العربية السعودية      

    ..      ٢٩٨٢٩٨--          ٢٤٣٢٤٣          ص ص  ص ص         ،  ،   ))    ٢٦٢٦  ((               العدد  العدد   ،،          النفسالنفس

جتارب بعض الدول األعضاء مبكتب التربية العريب لدول اخللـيج يف           جتارب بعض الدول األعضاء مبكتب التربية العريب لدول اخللـيج يف           ::))هـهـ١٤٢١٤٢٦٦ ( (أمحدأمحد ،  ، أمحدأمحد--١١٦٦

  ..٥٨٥٨  --  ١٣١٣       ص صصص  ،   ، ))٩٨٩٨(( العدد  العدد ،،رسالة اخلليج العريبرسالة اخلليج العريب  ..تطوير استراتيجيات التعليم والتعلمتطوير استراتيجيات التعليم والتعلم

                                                                                                                        مدى فاعلية التعليم االلكتروين يف تعليم اللغة االجنليزية يف املرحلـة  مدى فاعلية التعليم االلكتروين يف تعليم اللغة االجنليزية يف املرحلـة        ): ): --    هـهـ        ١٤٢٧١٤٢٧  ((        رميا  رميا    ،،        اجلرفاجلرف--  ٧٧  ١١

    ..      ٢٤٢٢٤٢––          ٢١٥٢١٥      ص صص ص    ، ،   ))    ٢٦٢٦  ((          العددالعدد    ، ،                                                 رسالة التربية وعلم النفسرسالة التربية وعلم النفس    . .                                                                     اجلامعية يف اململكة  العربية السعوديةاجلامعية يف اململكة  العربية السعودية

                            املؤسسة العامة  املؤسسة العامة                                                                                     اجتاهات الطالب حنو جتربة التعليم االلكتروين يف          اجتاهات الطالب حنو جتربة التعليم االلكتروين يف             ):):    هـهـ        ١٤٢٦١٤٢٦     ( (          زكريازكريا       ،  ،                الزامل  الزامل --  ٨٨  ١١

          ))  ٢٢  ((               العدد    العدد     ،،                                      جملة جامعة امللك سعود   جملة جامعة امللك سعود       . .                                                                                                                     للتعليم الفين والتدريب املهين واجلامعة العربية املفتوحة بالرياض       للتعليم الفين والتدريب املهين واجلامعة العربية املفتوحة بالرياض       

    ..      ٦٩٨٦٩٨--          ٦٥٥٦٥٥          ص ص  ص ص      ، ،   ))    ١٨١٨  ((          الد الد   ،،

                                                                                                       األساليب التدريسية اليت ميارسها أعضاء هيئـة التـدريس يف            األساليب التدريسية اليت ميارسها أعضاء هيئـة التـدريس يف               ):):    هـهـ        ١٤٢٧١٤٢٧     ( (        خالدخالد       ،  ،                  السبيعي  السبيعي --  ٩٩  ١١

       ص   ص  --          ١٣٥١٣٥        ص      ص                ،   ،   ))    ٢٦٢٦  ((               العدد    العدد     ،،                                                رسالة التربية وعلم النفس   رسالة التربية وعلم النفس         ..      ا    ا                                                              جامعة امللك سعود ووسائل تفعيله    جامعة امللك سعود ووسائل تفعيله    

١٩٥١٩٥      ..    

رؤية جديدة يف تطوير مناهج التربية الفنية يف التعليم العـام           رؤية جديدة يف تطوير مناهج التربية الفنية يف التعليم العـام             ):):هـهـ١٤١٤١٤١٤((عبد العزيز عبد العزيز ،،النجاديالنجادي--٢٠٢٠

  ..٢١٠٢١٠  --١٨٩١٨٩ص ص ص ص ، ، ))٢٢((العدد العدد ، ، ))٦٦((الد الد  ،  ، جملة جامعه امللك سعودجملة جامعه امللك سعود..باململكة العربية السعوديةباململكة العربية السعودية

مدى توافق املقررات العملية يف برنامج التربية الفنية ملرحلـة          مدى توافق املقررات العملية يف برنامج التربية الفنية ملرحلـة           :  : ):):هـهـ١٤٢١٤٢٦٦((عوض  عوض  ، ،  اليامي    اليامي   --٢١٢١

جملـة  جملـة    ..البكالوريوس مع إمكانات وقدرات وحاجات طالبات قسم التربية الفنية جبامعه امللك سعود         البكالوريوس مع إمكانات وقدرات وحاجات طالبات قسم التربية الفنية جبامعه امللك سعود         

  ..٩٦٢٩٦٢  --  ٨٨٩٨٨٩   ص صصص، ، ) ) ١٦١٦((الدالد ، ،))٢٢(( العدد  العدد ،،جامعة امللك سعودجامعة امللك سعود



                                                                                  اب احلاسب اآليل و براجمه التعليمية يف التحصيل        اب احلاسب اآليل و براجمه التعليمية يف التحصيل                                      اثر استخدام الع  اثر استخدام الع      ):):    هـهـ        ١٤٢٥١٤٢٥  ((        علي  علي      ، ،                دويدي    دويدي   --    ٢٢٢٢

    . .                                                                                                                                                                             ومنو التفكري اإلبداعي لدى تالميذ الصف األول االبتدائي يف مقرر القراءة والكتابة باملدينة املنـورة              ومنو التفكري اإلبداعي لدى تالميذ الصف األول االبتدائي يف مقرر القراءة والكتابة باملدينة املنـورة              

    ..      ١١٨١١٨       ص  ص --        ٨٥٨٥        ص   ص             ،   ،   ))    ٩٢٩٢  ((               العدد  العدد   ،،                                          جملة رسالة اخلليج العريبجملة رسالة اخلليج العريب

ل واالجتاه حنو احلاسب اآليل عند      ل واالجتاه حنو احلاسب اآليل عند       التعلم التعاوين وأثرة على التحصي      التعلم التعاوين وأثرة على التحصي     ::))هـهـ١٤٢١٤٢٣٣((الفت  الفت  ، ، فوده  فوده  --٢٢٣٣

  --  ٨٥٨٥ص  ص  ص  ص    ،   ، ))٨٦٨٦(( العـدد     العـدد    ،،رسالة اخلليج العريب  رسالة اخلليج العريب    ..طالبات كلية التربية الفنية جبامعه امللك سعود      طالبات كلية التربية الفنية جبامعه امللك سعود      

١٠٨١٠٨ . .  

أبعاد استخدام احلاسب اآليل ضمن نظام التعليم األهلي للبنات يف          أبعاد استخدام احلاسب اآليل ضمن نظام التعليم األهلي للبنات يف            ):):هـهـ١٤٢٢١٤٢٢((ألفت  ألفت  ، ، فوده  فوده  --٢٢٤٤

  ..١٧٨١٧٨  --  ١٤٣١٤٣   ص ص ص ص  ،  ،))١٨١٨((العدد العدد   ،،رسالة التربية وعلم النفسرسالة التربية وعلم النفس :  : ..مدينة الرياضمدينة الرياض

تقومي برنامج التربية الفنية جبامعة السلطان قابوس من        تقومي برنامج التربية الفنية جبامعة السلطان قابوس من          ::))هـهـ١٤٢٧١٤٢٧ ( (صبيحصبيح، ،  جرب  جرب  و  و عليعلي، ، كاظمكاظم--٢٢٥٥

  ..٤٨٤٨  --  ١٣١٣ص ص ص ص   ،   ، ))١٠٠١٠٠(( العدد  العدد ،،رسالة اخلليج العريبرسالة اخلليج العريب  ..وجهة نظر اخلرجينيوجهة نظر اخلرجيني

                          فكري أالبتكـاري   فكري أالبتكـاري                                                                                                   دراسة تقوميية ألثر الكمبيوتر على التصميم الفين والت       دراسة تقوميية ألثر الكمبيوتر على التصميم الفين والت               ) : ) :   مم        ١٩٩٩١٩٩٩  ((      هدىهدى  ،،      حممدحممد--  ٦٦  ٢٢

                                                  جملة البحث يف التربيـة وعلـم       جملة البحث يف التربيـة وعلـم           . .                                                                                                                               واالجتاه حنوه بني طالب التربية الفنية بكلييت التربية والتربية النوعية         واالجتاه حنوه بني طالب التربية الفنية بكلييت التربية والتربية النوعية         

    ..      ٢٩٥٢٩٥--          ٢٦٠٢٦٠        ص ص ص ص     ، ،   ))  ٢٢  ((          العددالعدد    ) )     ١٣١٣  ((        الدالد  ،،          النفسالنفس

  

  ::الدورياتالدوريات::رابعارابعا

    ص ص   ،،  ))  ٢٢  وو  ١١  ((                العـددان   العـددان     ،،  ))  ٢٢  ((        الدالد  ،،                      الفن املعاصر الفن املعاصر     . .                                     الكمبيوتر واإلبداع   الكمبيوتر واإلبداع       ):):  مم        ١٩٨٨١٩٨٨  ((          مصطفىمصطفى  ،،            عثمان  عثمان  --  ٧٧  ٢٢

    ..      ١٩٦١٩٦--      ١٨٩١٨٩    ص ص 



    ::                                املؤمترات والندواتاملؤمترات والندوات  ::          خامساخامسا

  حبث مقدم يفحبث مقدم يف. .  الكمبيوتر ومناهج التصميم بكلية التربية الفنية الكمبيوتر ومناهج التصميم بكلية التربية الفنية):):مم٢٠٠٦٢٠٠٦ ( (إيهابإيهاب، ، الصيفيالصيفي--٢٢٨٨

   ص ص  ص ص ))٩٩(( العدد  العدد ،،""قضايا تطوير التربية الفنية بني التعليم والتثقيف بالفنقضايا تطوير التربية الفنية بني التعليم والتثقيف بالفن""املؤمتر العلمي التاسع املؤمتر العلمي التاسع 

٢٥٢٢٥٢--  ٢٢١٢٢١..  

وتر كأداة تكنولوجية حديثة يف حتقيق بعض أهداف التربية وتر كأداة تكنولوجية حديثة يف حتقيق بعض أهداف التربية دور الكمبيدور الكمبي): ): مم١٩٩٧١٩٩٧ ( ( حنا حنا،،رملهرمله--٢٢٩٩

  ..١٥٦١٥٦ ص  ص --١٣٥١٣٥ص ص ، ، تصدر من جامعة حلوانتصدر من جامعة حلواناملؤمتر العلمي السادس املؤمتر العلمي السادس . . الفنيةالفنية

  ::مواقع على شبكة االنترنتمواقع على شبكة االنترنت: : سادساسادسا

٣٠  -   http://www.alwatanvoice.com/arabic/content-32243.htm l.   

٣١  - hhttttpp::////wwwwww..kkssuu..eedduu..ssaa//ssiitteess//CCoolllleeggeess//AArraabbiicc%%2200CCoolllleeggeess//CCoolllleeggeeOOffEEdduuccaattiioonn//AArrtt__EEdduuccaattiioonn      

  

  

  

  

  



  

  املالحق

    ..                                                                                                                    استبانه تقييــــم ملقررات احلاسب اآليل يف برنامج التربية الفنيةاستبانه تقييــــم ملقررات احلاسب اآليل يف برنامج التربية الفنية    ) )   ١١  ((          ملحق ملحق  •

                                              يف قسم التربية الفنيـة يف      يف قسم التربية الفنيـة يف                                                                            استبانه حصر حملتويات معامل احلاسب اآليل       استبانه حصر حملتويات معامل احلاسب اآليل           ) )   ٢٢  ((          ملحق  ملحق    ••

      . .                               جامعة امللك سعودجامعة امللك سعود
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  ب اآليل يف ب اآليل يف ــررات احلاسررات احلاســاستبانه تقييــــم ملقاستبانه تقييــــم ملق
  ةةــربية الفنيربية الفنيــرنامج الترنامج التــــبب

  
  
  
  
  
  
  
  

  
     السعودية العربية اململكة

                                                  العايل التعليم وزارة

       سعود امللك جامعة
                العليا الدراسات عمادة



  الفنيةالفنية  الرتبيةالرتبية  قسمقسم  ––  الرتبيةالرتبية  كليةكلية

  
 بسم هللا الرمحن الرحمي

  
  

بة  /لعزيزيت الطـا
ئة أداة حبيث اذلي يدور حول  تكرم  نك ا بأرجو  بتعل ب برانمج الرتية مقررات احلاسب اآليل يف"م

ية بني الواقع واملأمول  ية مقررات احلاسب اآليل يف " لفنا ياس مدى فا علواذلي هيدف إىل  ق
تطوير شف عن حاجاهتا  للالربانمج وا  ..لك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  واإلهتمام    شاكرة لك ِ التعاون 

  أريج عبد ا القبا�ي/ ةباحثال
  
  
  

  :عزيزتي الطالبة
مقابل آل فقرة وتحت العمود الذي یبين )  /(ية بعنایة ثم وضع إشارة أرجو قراءة الفقرات التال

        :مدى موافقتك



أوافق  أوافق  
 بشده

ال 
 أوافق

ال 
أوافق 
 بشده

     .مقــررات التربية الفنيةاحلاسب اآليل له دور يف إثراء . ١
كنت أتوقع أن مقررات احلاسب اآليل يف القسم تؤهلين ألن          .٢

 .أكون مصممه
    

ساعدتين مقررات احلاسب اآليل يف القسم بـالتعرف علـى          .٣
 .تقنيات احلاسب اآليل

    

ساعدتين مقررات احلاسب اآليل على ابتكار أساليب تعبريية        .٤
 .جديدة 

    

ستفدت من مقررات احلاسب اآليل كما كنـــــت        ا. ٥
 .أتوقــع

    

زادت معرفيت باحلاسب اآليل بعد دراسيت ملقررات احلاسب        .٦
 .اآليل

    

مكنتين مقررات احلاسب اآليل من عمل تـصميمات فنيـة          . ٧
 .متميزة

    

حتتاج مقـررات احلاسـب اآليل إىل تطـوير يف الـربامج            .٨
  .املستخدمة

    

      .حيتاج القسم إىل إدخال مقررات جديدة باحلاسب اآليل. .٩
ال يقدم للطالبات املادة العلمية اليت ختص الربامج املقدمة يف          .١٠

  .مقررات التربية الفنية
    

برامج احلاسب اآليل املستخدمة يف املقـررات قدميـة وال    . ١١
 .ميكن االستفادة منها

    

     .قررات احلاسب اآليل يف القسـمال أرى جدوى من م. ١٢

اعتقد أن زمياليت مثلي مل يستفدن من مقررات احلاسـب          . ١٣
 .اآليل
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ب اآليل يف التدريس يف     اعتقد أين سأستخدم أجهزة احلاس    .١٤
  املستقبل 

 

    

أوافق  أوافق 
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  .التجهيزات املرافقة للحاسب اآليل قليلة .١٥ــــ

 
    



     .حيتاج القسم إىل متخصصني  يف العمل يف معامل القسم.١٦

     .يوجد أعداد من الطابعات واملاسحات الضوئية يف املعمل .١٧

     . يؤدي إىل االستفادة منهاغرفة احلاسب اآليل غري جمهزة مبا.١٨

     .تتوافر الصيانة الدائمة للحاسبات وحتديثها بشكل دائم .١٩

     األجهزة املتوفرة يف القسم ال تكفي أعداد الطالبات.٢٠

تتوافر فنيات ملعمل احلاسب اآليل لديهن القدرة على إدارة         .٢١
 .املعامل

    

صني يف برامج ومقررات    يتوافر أعضاء هيئة تدريس متخص    .٢٢
 .احلاسب اآليل

    

أجهزة احلاسب اآليل يف القسم قدمية وال تلـيب حاجاتنـا           . ٢٣
 .التعليمة

    

داخل معامـل   ) االنترنت(توفري اتصال بالشبكة ألعنكبوتيه     .٢٤
 .احلاسب اآليل يف القسم
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دراسة حىت تتمكن   فتح معامل احلاسب اآليل طوال أوقات ال      .٢٥
 .الطالبات من االستفادة منها
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ة يف ة يف ــربية الفنيربية الفنيــم التم التــب اآليل يف قسب اآليل يف قســات معامل احلاسات معامل احلاســر حملتوير حملتويــاستبانه حصاستبانه حص

  امعة امللك سعودامعة امللك سعودــجج
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ة ة  اآليل يف قســـم التربيـــ اآليل يف قســـم التربيـــاستبــانه حصر حملتويـــــات معامـــل احلاســـباستبــانه حصر حملتويـــــات معامـــل احلاســـب
  الفنيـــةالفنيـــة

  
  احلالةاحلالة  العـددالعـددغري غري   متوفرمتوفر  احملتـــويـــــاتاحملتـــويـــــات



  متوفرمتوفر
  جيدجيد  ١١    XX  ..معمل للحاسب اآليل معمل للحاسب اآليل   ..١١
  --  --  XX    ..معمل للحاسب اآليل خاص بالتربية الفنية معمل للحاسب اآليل خاص بالتربية الفنية   ..٢٢
  جيدةجيدة  ٢٢    XX  ..متخصصة يف تدريس احلاسب اآليل للتربية الفنيةمتخصصة يف تدريس احلاسب اآليل للتربية الفنية  ..٣٣
  جيدةجيدة  --    XX  ..برامج رسوم برامج رسوم   ..٤٤
  جيدةجيدة  ٣٥٣٥    XX  ..شاشه حاسب آيلشاشه حاسب آيل  ..٥٥
  ال تعملال تعمل  ٥٥    XX  ..ماسح ضوئيماسح ضوئي  ..٦٦
  ال تعملال تعمل  ٣٣    XX  ..طابعهطابعه  ..٧٧
  جيدةجيدة  ٣٥٣٥    XX  ..لوحة مفاتيحلوحة مفاتيح  ..٨٨

  
  --  --  XX    ..جهاز عرضجهاز عرض  ..٩٩

  جيدةجيدة  ٦٢٦٢    XX  مساعات مكتبيةمساعات مكتبية..١٠١٠          
  جيدهجيده  ٣٥٣٥    XX  فأرة حتكمفأرة حتكم  .  .١١١١        
  جيدةجيدة  --    XX  نارةنارةاإلاإل..١٢١٢        
  جيدجيد  --    XX  التكييفالتكييف..١٣١٣        
  جيدةجيدة  ٣٠٣٠    XX  طاوالتطاوالت. . ١٤١٤      
  جيدةجيدة  ١٥١٥    XX  كراسي مكتبيةكراسي مكتبية. . ١٥١٥      
  جيدةجيدة  ١٦١٦    XX  كراسي عاديةكراسي عادية. . ١٦١٦      

  

  

  

 


