
  اململكة العربية السعودية

  وزارة التعليم العايل

  جامعة امللك سعود

  عمادة الدراسات العليا

  قسم وسائل وتكنولوجيا التعليم

  

لدى التشكيلية  استخدام احلاسب اآليل يف تنمية القدرة الفنية فاعلية

  طالبات قسم التربية الفنية جبامعة امللك سعود

يف اآلداب قسم وسائل وتكنولوجيا التعليم  قُدمت هذه الرسالة استكماالً ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري

  بكلية التربية جامعة امللك سعود

  

  إعداد

   اجلموعيإبراهيمعطاف 

٤٢٢٦٠٧٧  

  

  بدر بن عبداهللا الصاحل. د /إشراف

  جامعة امللك سعود/ تقنية التعليم/أستاذ مشارك

  

  هـ١٤٢٧/١٤٢٨

 



  مستخلص الدراسة

 لدى طالبات قسم التربية  التشكيليةاستخدام احلاسب اآليل يف تنمية القدرة الفنيةفاعلية 

  .الفنية جبامعة امللك سعود

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

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

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

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

 . ينة الرياضالتربية الفنية جبامعة امللك سعود مبد

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

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

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

  .التشكيلية

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

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

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

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

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

  .التفكري االبتكاري

و  



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

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

 .االبتكاريمتوسطات درجات القياس القبلي والبعدي للتفكري 

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

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

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

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

  .اإلبتكاريةالفنية مزيداً من األفكار اإلبداعية 
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