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 : المقدمة
إف السمة المميزة لمعصر الحالي هي التغير السريع في جميع مجاالت الحياة، كمف     

ية بجميع بيف التغيرات التي يتسـ بها تمؾ الثكرة التكنكلكجية الهائمة التي غزت الحياة اإلنسان
 جكانبها كعناصرها. 

كتعػػػد التربيػػػة الفنيػػػة إحػػػدل القنػػػكات األساسػػػية فػػػي العمميػػػة التربكيػػػة، كتتػػػ ثر مكادهػػػا      
 ،(993،،388الدراسػية تػ ثيرا مباشػرا بػػالتطكرات التكنكلكجيػة كاالكتشػافات العمميػة يالبسػػيكني،

فعمػػػا مػػػر  ةت ظػػػاهرة حديثػػػتػػػ ثير التكنكلكجيػػػا عمػػػا الفنػػػكف البصػػػرية كالتربيػػػة الفنيػػػة ليسػػػف  ،
 .ي التاريخ شكمت التكنكلكجيا األدكات، كالتقنيات، ككسائؿ التعبير اإلبداعي كالتمثيؿ البصػرم

(Cennamo, K.S., Ross, J.D. & Ertmer, P.A., 2010,453    
لمػا لػم مػف إمكانػات  كمف المؤكد أهمية كفاعمية الكمبيكتر في مجاؿ تعمػيـ الفنػكف        
الرسػػػـك التػػػي ينتجهػػػا، كيعػػػد كسػػػيمة طيعػػػة لتنميػػػة اإلبػػػداع الفنػػػي كالط  ػػػة التشػػػكيمية التكػػػكيف ك 

كسرعة تكليػد األشػكاؿ كاأللػكاف تتػيط لمطالػب فرصػة ممارسػة التجريػب كاالكتشػاؼ الػذم ينمػي 
(، كيمكػػػف بهػػػذا المعنػػػي القػػػكؿ بػػػ ف الكمبيػػػكتر يؤكػػػد حريػػػة 2119،،9المكهبػػػة الفنيػػػة يأمػػػيف،
، كالتجػػػػارب الحديثػػػػة لمفنػػػػانيف باسػػػػتلداـ (65،2111،لفنػػػػي يأحمػػػػد ،التعبيػػػػر دالػػػػؿ العمػػػػؿ ا

التقنيات الر مية في الفنكف البصػرية المعاصػرة تعػد ع مػة ذات  يمػة كأصػالة مػع اإلسػهامات 
 .(2117،،23،التي تـ تسجيمها لمركاد في تاريخ الفنكف يمحمد،

اع بعض الفنانيف كفي ضكء إمكانات الكمبيكتر كتقنياتم غير المحدكدة استط      
(، كما استطاع أف 26،2116إبداع أعماؿ فنية كثيرا ما تككف متطكرة كتتسـ بالجدة يزكي،

 (.5،2118يصمـ المكحة التي كانت تتطمب ك تا كجهدا كبيران في أ ؿ ك ت ممكف يلميس،
كتعػػػد أسػػػس التصػػػميـ مػػػف أهػػػـ المػػػكاد التػػػي تسػػػاعد فػػػي إنجػػػاز العمميػػػة التصػػػميمية       
 (.،63،211،لقدرات الفنية لدل ط ب الفف يأبك العنيف،كتنمية ا

                                                 
 American Psychological Association Manual)  )APA Manualتم التوثيق في ضوء نظام  1

 دليل الجمعية االمريكية لعلم النفس
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كمػػػع تنػػػكع بػػػرامج التصػػػميـ أصػػػبط البػػػد أف يكػػػكف المصػػػمـ عمػػػا كعػػػي كامػػػؿ بهػػػذ        
البػػػػػػػػػػرامج لكػػػػػػػػػػي يسػػػػػػػػػػتطيع ابتكػػػػػػػػػػار عػػػػػػػػػػدد النهػػػػػػػػػػائي مػػػػػػػػػػف األفكػػػػػػػػػػار الجديػػػػػػػػػػدة كالمعاصػػػػػػػػػػرة 

 (.22،2114يماهر،
أحػد البرمجيػات التطبيقيػة   Adobe Photoshopيعػد برنػامج  ادكبػا فكتكشػكب ك       

ضفاء الرتكش عميها، كأطمؽ عميم البرنامج ذك البعديف  كمػا األكثر فعالية في تككيف الصكر كا 
يػػتمكف مػػف ر منػػة الصػػكر الفكتكغرافيػػة أك الرسػػـك التكضػػيحية ذات األلػػكاف المتعػػددة، كيتػػكافر 

ب احتياجػػػػػات دالػػػػػؿ هػػػػػذا البرنػػػػػامج  ائمػػػػػة مػػػػػف األدكات العمميػػػػػة التػػػػػي يمكػػػػػف تعػػػػػديمها حسػػػػػ
المسػػػػػتلدميف كالفرشػػػػػاة، كالمرشػػػػػحات، كالتػػػػػدريجات المكنيػػػػػة، كالتصػػػػػحيحات المكنيػػػػػة المتعمقػػػػػة 
باإلضػػػػاءة أك التباينػػػػات المكنيػػػػة، كالمػػػػؤثرات اللاصػػػػة المتمثمػػػػة بالسػػػػحب كالجػػػػذب كالتكبيػػػػر ، 

ف كيعػػد هػػذا البرنػامج كسػػيمة كأدا  مهمػػة لمفنػػاني، (49،2117كالكتابػة بحػػركؼ بػػارزة يالنكايسػة،
الػػذيف يريػػدكف إجػػراء عمميػػات تنقػػيط، كتركيػػب، كتصػػحيط ل لػػكاف باسػػتلداـ تكنكلكجيػػا العصػػر 

 (.7،2115يثراينف،فيز،
ك ػػد تناكلػػت العديػػد مػػف الدراسػػات أثػػر بػػرامج الجرافيػػؾ فػػي التربيػػة الفنيػػة، كمػػف هػػذ        

(، 2117(، كدراسػػػػة يالحممػػػػي،2118(، كدراسػػػػةيالغماس،2118الدراسػػػػات ا دراسػػػػة يكامػػػػؿ،
 (.،211(، كدراسةيعبد الحميـ،2116كدراسةيإبراهيـ،

 مصطمحات الدراسة: 
 .البرنامج: 0

إجرائيػػان ب نػػم التلطػػيط لعقػػد مجمكعػػة مػػف المقػػاءات التعميميػػة المتتاليػػة التػػي  ؼكُيعػػر 
تهدؼ إلا تنمية مهارات التصميـ الفني عف طريؽ ا تراح محتكل تعميمػي مػنظـ لمػادة التربيػة 

 .ـ برنامج ادكبا فكتكشكبالفنية باستلدا
    :  Adobe Photoshop.برنامج ادوبى فوتوشوب 5

(، كأحػد بػرامج الرسػـك (Wikipedia,2014هك برنػامج تحريػر الرسػكمات المتقدمػة       
 (.9، 2115النقطية التي تعتمد عما البكس ت في تككيف رسكمها يداناهر، 

 مهارات التصميم الفني:. 3
كفػؽ أسػس محػػددة  مفػردات التصػػميـب نهػػا  ػدرة الطالػب عمػػا تنظػيـ  تُعػرؼ إجرائيػان       
السػػيادة( عمػػا مسػػطط التصػػميـ الفنػػي باسػػتلداـ برنػػامج  التناسػػب الكحػػدة االتػػزاف ياإليقػػاع

     .أدكبي فكتكشكب
 



 مرسي                                                                                  سيد أحمد/ د.أ                                                          
     الجميل عبد محمد سيد عمي/د. أ  برنامج قائم عمى الفوتوشوب لتنمية مهارات التصميم    
 الحميدد /عبير سروة عبد         

 أ / مروة كمال عبد الحميد 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

292 
   5132 أكتىبر  -جزء أول –العدد اخلامس ـ  13اجمللد      

 مشكمة الدراسة: 
دارة لعدد مػف مػدارس المرحمػة الثانكيػة بػ  2في ضكء الم حظة كالزيارات الميدانية       

أسيكط التعميمية ، اتضط أف مقرر مادة التربية الفنية الػذم يػتـ تدريسػم لطػ ب الصػؼ األكؿ 
 الثانكم ال يتضمف برامج الكمبيكتر جرافيؾ.

كلمعرفة مدل استلداـ برامج تصميـ الجرافيؾ في التربية الفنية بالمرحمة الثانكية، تػـ      
رحمػػػة الثانكيػػػة، كتػػػـ التكصػػػؿ إلػػػا النتػػػائج معمػػػـ كطالػػػب بالم 51إجػػػراء اسػػػتط ع رأل عمػػػا 

 التاليةا
نػػدرة اسػػتلداـ الكمبيػػكتر فػػي التربيػػة الفنيػػة بصػػفة عامػػة  حيػػث بمغػػت نسػػبة االسػػتجابات   

لا حد ما  %،5.،عما هذا المحكر بدائما   %.86.5%، كنادرا 2،كا 
االستجابات  ندرة تدريس برامج الجرافيؾ في التربية الفنية بصفة عامة  حيث بمغت نسبة  

لا حد ما 2بدائما  عما هذا المحكر  % . 84.7%، كنادرا 3.3،%، كا 
فػي التربيػة الفنيػة  حيػث  Adobe Photoshopنػدرة تػدريس برنػامج  ادكبػا فكتكشػكب   

لػػا حػػد مػػا 2بمغػػت نسػػبة االسػػتجابات عمػػا هػػذا المحػػكر بػػدائمان  %، كنػػادرا 2.7،%، كا 
85.3. % 
الػػرأم ُكجػػد نػػدرة اسػػتلداـ الكمبيػػكتر فػػي التربيػػة الفنيػػة  كفػػا ضػػكء نتػػائج اسػػتط ع       

بصفة عامة سكاء في عرض األعماؿ الفنية أك في تنفيذ أعماؿ فنية بكاسطة، كمػا أف منػاهج 
التربية الفنية في المرحمة الثانكية ال تتضمف أل تعريؼ أك تنكيم عف برامج الكمبيكتر جرافيػؾ 

التالي ف ف تنمية المهارات التي تهدؼ مناهج التربية بكجم عاـ أك الفكتكشكب بكجم لاص، كب
الفنيػػػة إلػػػا تنميتهػػػا تػػػتـ كفػػػؽ طػػػرؽ تقميديػػػة كتتجاهػػػؿ البػػػدائؿ كاإلمكانػػػات التػػػي تتيحهػػػا بػػػرامج 

كمػػا يتضػػط أف الدراسػػات السػػابقة التػػي اهتمػػت باسػػتلداـ بػػرامج الجرافيػػؾ الكمبيػػكتر جرافيػػؾ، 
( لػػػػـ تظهػػػػر ،211يعبػػػػد الحمػػػػيـ،            (، 2118(، يالغمػػػػاس،2118كدراسػػػػة يكامػػػػؿ،

مرحمة الثانكية، كلعؿ هذا كاف السبب اللتيار برنػامج لماهتمامان بتنمية مهارات التصميـ الفني 
 لتنميػة مهػػارات التصػميـ لطػػ ب المرحمػة الثانكيػػة. Adobe Photoshopادكبػا فكتكشػكب 

لفكتكشكب لتنمية كمهارات كفي ضكء ما سبؽ تحاكؿ الباحثة تصميـ برنامج مقترح  ائـ عما ا
 لدل ط ب الصؼ األكؿ الثانكم.التصميـ الفني 

 الدراسة: هدف
                                                 

 مدرسة الكليدية الثانكية(. -مدرسة أسيكط الثانكية –يمدرسة لديجة يكسؼ الثانكية 2
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 يػػاس فاعميػػة البرنػػامج المقتػػرح القػػائـ عمػػا الفكتكشػػكب  هػػدفت الدراسػػة الحاليػػة إلػػاا
Photoshop .في تنمية مهارات التصميـ الفني لط ب الصؼ األكؿ الثانكم 

 الدراسة: سؤال
ما فاعميػة البرنػامج المقتػرح القػائـ السؤاؿ التالي "محاكلة لإلجابة عف  ةالدراسة الحالي     

فػػػي تنميػػػة مهػػػارات التصػػػميـ الفنػػػي لطػػػ ب الصػػػؼ األكؿ  Photoshopعمػػػا الفكتكشػػػكب  
 "الثانكم؟

 :حدود الدراسة
 ُحددت الدراسة الحالية في:   

 مجتمع الدراسةا ط ب الصؼ األكؿ الثانكم بمحافظة أسيكط. -أ
 كعة الدراسةا ط ب الصؼ األكؿ الثانكم بمدرسة لديجة يكسؼ بمدينة أسيكط.مجم -ب
 .Adobe Photoshop CCبرنامج أدكبي فكتكشكب  -ج
 مهارات التصميـ الفني. -د

 منهج الدراسة:
لقيػػاس فاعميػػػة البرنػػامج مػػف لػػ ؿ تصػػميـ المعالجػػات القبميػػة كالبعديػػػة المــنهج شــبت التجريبــي 

 ألدكات الدراسة. 
 هذا البحث تـ إعداد األدكات كالمكاد التاليةا كلغرضت ومواد الدراسة: أدوا
                                                                                                 تنمية مهارات التصميـ الفني لدل ط ب الصؼ األكؿ الثانكم .                                                                     ل( برنامج  ائـ عما الفكتكشكب ،
 التبار مهارات التصميـ الفني. (2
 بطا ة تقييـ مهارات التصميـ الفني. (3

 أهمية الدراسة:
 برزت أهمية الدراسة الحالية من أنها:       

 الفني.  دمت نمكذج لبرنامج مقترح  ائـ عما الفكتكشكب لتنمية مهارات التصميـ  - أ
 ألقت الضكء عما أهمية برنامج  ادكبا فكتكشكب في تنمية مهارات التصميـ الفني.  ب
بمهػػارات التصػػميـ الفنػػي يمكػػف االسػػتفادة منهػػا فػػي تطبيػػؽ بعضػػها ئمػػة  ػػدمت الدراسػػة  ا  -ج

 عند تطكير مناهج التربية الفنية بالصفكؼ التعميمية.
ف تطبيقهػا فػي دراسػات ألػرل  ائمػة عمػا بػرامج تقػكيـ يمكػ ة دمت الدراسة التبار كبطا ػ  -د

 الكمبيكتر جرافيؾ.
مػػف لػػ ؿ  مهػػارات التصػػميـ الفنػػي ػػد تسػػهـ فػػي مسػػاعدة معمػػـ التربيػػة الفنيػػة عمػػا تنميػػة  ق

 برامج الكمبيكتر جرافيؾ.
 مواد وأدوات الدراسة:
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 أواًل البرنامج المقترح:
 ة في بناء البرنامج المقترحاكفيما يما المراحؿ التي اتبعتها الباحث           

 المرحمة األولى : مرحمة جمع المادة العممية : -0
 امػػت الباحثػػة بعقػػد مقابمػػة مػػع الطػػ ب مجمكعػػة البحػػث السػػتط ع  رائهػػـ حػػكؿ  

مػػػدل تػػػكافر جهػػػاز كمبيػػػكتر لػػػديهـ فػػػي المنػػػزؿ، ك ػػػدرتهـ عمػػػا التعامػػػؿ معػػػم، كاسػػػتلدامهـ 
ا، كمػا تػـ جمػع المػادة العمميػة كالفنيػة مػف لػ ؿ ل نترنت بسهكلة، كامت كهـ بريد الكتركنػ

اإلطػػػ ع عمػػػا الكتػػػػب كالمراجػػػع العربيػػػػة كاألجنبيػػػة كبعػػػض الدراسػػػػات التربكيػػػة العربيػػػػة ك 
األجنبية التي تلتص بمكضكع الدراسة، باإلضػافة إلػا األسػتعانة بالمعمكمػات الػكاردة عمػا 

األسس التربكية لبناء البرنامج شبكة االنترنت حكؿ مكضكع الدراسة، كما تـ اإلط ع عما 
 المقترح.

 المرحمة الثانية: مرحمة بناء وتنظيم البرنامج المقترح: -5
  امت الباحثة ببناء كتنظيـ البرنامج المقترح كالتاليا          

 تحديد أهداف البرنامج المقترح  (0
 ب في التصميـ الطمهارات تنمية  تـ تحديد الهدؼ البنامج المقترح كالتالي "               

" كتـ ترجمة  Adobe Photoshop مقترح  ائـ عما برنامج  الفني مف ل ؿ برنامج
األهداؼ المعرفيةا كتشمؿ األهداؼ هذا الهدؼ إلا أهداؼ سمككية كفقان لث ثة مجاالت 

اللاصة بالمعارؼ كالمعمكمات المكجكدة في البرنامج، كاألهداؼ المهاريةا كتشمؿ 
المهارات الحركية كاليدكية كاألنشطة التعميمية المكجكدة في البرنامج، األهداؼ اللاصة ب

األهداؼ الكجدانيةا كتشمؿ األهداؼ التي ترتكز عما القيـ كاالتجاهات المكجكدة في 
 .البرنامج

 
 
 
 

 تـ تقسيـ محتكل البنامج كاآلتياا  محتوى البرنامج (5
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 (0جدول )
 يوضح لقاءات البرنامج المقترح  

 األنشطة التعميمية: (3  
تتلمؿ األنشطة لقاءات البرنامج، منها ما يتـ مف ل ؿ المنا شة بيف الطالب كالقائـ 
بالتدريس كمنها ما يقـك بم الطالب فقط مف جمع مادة فنية الستلدامها في التصميـ، كمنها 

عما أعماؿ بعضهـ البعض  ما يككف لارج  اعة التدريب بيف الط ب مف ل ؿ النقد الفني
 ، كذلؾ حسب األنشطة المقدمة في كؿ لقاء مف لقاءات البرنامج

 : األجهزة والبرامج ومصادر التعمم (4
لمقائـ  Data showجهاز عرض س، جهاز كمبيكتر رئيسي لمقائـ بالتدري :األجهزة 

 .جهاز لكؿ طالب ،بالتدريس

 Microsoft،برنامج  Adobe Photoshop CCرنامج ادكبا فكتكشكب بالبرامج : 
PowerPoint ، برنامجNotepad). 

عميها محتكل المقاء  Microsoft PowerPointممفات باكربكينت  :مصادر التعمم 
، (Adobe Photoshopاألكؿ يأسس التصميـ الفني/ برنامج ادكبا فكتكشكب 

 يأسس التصميـ الفني (.كمحتكل المقاء الثالث

 

ة في المستخدم التدريسطرق  (5 تطبيق البرنامج:

 ان المقاءعنو  المقاء

 Adobe Photoshopالفف اإلس مي كالتصميـ الفني كبرنامج ادكبا فكتكشكب  األول

 Adobe Photoshopبرنامج ادكبا فكتكشكب  األكلاالجمسة 
 التصميـ الفني نيةالجمسة الثا

 كتحديد هدؼ كمشكمة التصميـ Adobe Photoshopالتعريؼ ببرنامج ادكبا فكتكشكب  الثاني

 Adobe Photoshopكضع العناصر األكلية لمتصميـ باستلداـ برنامج ادكبا فكتكشكب  الثالث

 Adobe Photoshopاألسس الجمالية كاإلبداعية لمتصميـ بكاسطة أدكات برنامج فكتكشكب  الرابع

 Adobe Photoshopاإللراج النهائي لمتصميـ باستلداـ إمكانيات برنامج ادكبا فكتكشكب  الخامس
 لقاءات 5 قاءاتمجمل الم
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طريقة المنا شة عند ، ك عند عرض الجزء النظرم مف البرنامج  طريقة المحاضرة
عند تعميـ الط ب كيفية ،طريقة البياف العممي، ك التمهيد لمدرس أك التك ؼ عند نقطة معينة

 .استلداـ أدكات برنامج فكتكشكب
 زمن تطبيق البرنامج: (6

لقاءات مدة كؿ منها ساعة كنصؼ بكا ع لقاء  5المقترح ل ؿ تدريس البرنامج  تـ          
 .كؿ أسبكع

 أساليب تقويم البرنامج:  (7 
 تـ مراعاة أف يتـ التقكيـ لقاءات البرنامج بصكرتيفا         

تكجيم كؿ طالب حسب ما يحتاجم مف إرشادات كتكجيهات ل ستمرار ا  تقييم فردى
 المقترح. في األداء بما يحقؽ أهداؼ البرنامج

كذلؾ عندما تكجد ظاهرة عامة بيف الط ب تحتاج إلص ح أك تعديؿ ا  تقييم جماعي
 في األداء أك إعادة ت كيد.

 المرحمة الثالثة: مرحمة عرض البرنامج عمى السادة المحكمين. -3
 امػػػت الباحثػػػة بعػػػرض البرنػػػامج المقتػػػرح عمػػػا المحكمػػػيف، كذلػػػؾ البػػػداء الػػػرأل حػػػكؿ  

كمػػػدل م ئمتػػػم لمجمكعػػػة البحػػػث، ك ػػػد جػػػاءت  راء كمقترحػػػات السػػػادة صػػػ حيتم لمتطبيػػػؽ، 
 %.91المحكميف بالمكافقة عما ص حية البرنامج لمتطبيؽ بنسبة تزيد عف

 ثانيًا: إعداد قائمة مهارات التصميم الفني :
في الفكتكشكب  عما  ياس فاعمية البرنامج المقترح القائـهدؼ البرنامج الحالي إلا   

لط ب المرحمة الثانكية، لذلؾ  امت الباحثة ب عداد  ائمة  ت التصميـ الفنيتنمية مهارا
بمهارات التصميـ الفني ككاف الهدؼ منها تحديد أهـ مهارات التصميـ الفني ال زمة لط ب 
الصؼ األكؿ الثانكم، كتـ اإلعتماد في بناء هذ  القائمة عما عدد مف البحكث كالدراسات 

ع الدراسة كالتي تناكلت مهارات التصميـ الفني كبلاصة في مجاؿ السابقة المتصمة بمكضك 
 (2118يكامؿ،، (21،1يالكر،، (21،1يإحساف،الجرافيؾ مثؿ دراسة ك ن مفا
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،كُعرضت القائمة في صكرتها األكلية عما المحكميف،  (2117يعما،، (2118يمصطفي،،
لتصميـ الفني كالتا تضمنت كفي ضكء تعدي تهـ تـ الكصكؿ إلا الصكرة النهائية لمهارات ا

تجميع كتحديد  -تحديد مشكمة التصميـ -لمس مهارات رئيسية ي الهدؼ مف التصميـ
 اإللراج النهائي(. -مراعاة القيـ الفنية كالتصميمية –عناصر كمفردات التصميـ 

 اختبار مهارات التصميم الفني:
بالمرحمة الثانكية.  تطمبت الدراسة الحالية كضع التبار في مهارات التصميـ الفني

ك د هدؼ االلتبار إلا تعرؼ مدل تنمية مهارات التصميـ الفني المحددة بالدراسة لدل 
اعتمدت الباحثة ، كبعد دراستم، ك حط ب الصؼ األكؿ الثانكم. ل ؿ دراسة البرنامج المقتر 

 التيالثانكم عما مصادر عدة منها  ائمة مهارات التصميـ الفني لط ب الصؼ األكؿ 
، بالتصميـ الفني اهتمت التي، كبعض الدراسات السابقة ُأعدت في الدراسة الحالية

(، 2117(، يعما،2118(، يمصطفي،2118(، يكامؿ،21،1(، يالكر،21،1يإحساف،
 كتـ عرض االلتبار عما المحكميف لمتكصؿ لمصكرة النهائية لإللتبار.2114يمحمد،

 التجربة االستطالعية لالختبار:
د التكصؿ إلا الصكرة النهائية ل لتبار  امت الباحثة بتطبيقم عما عينة بع         

( طالبة مف طالبات الصؼ األكؿ الثانكم بمدرسة لديجة يكسؼ 31استط عية  كامها ي
ب دارة أسيكط التعميمية بهدؼ حساب صدؽ كثبات اإللتبار كمدل مناسبتم لط ب مجمكعة 

 الدراسة.

 (:الصدق المنطقي)صدق المحكمين
ك د تـ الت كد مف أف مفردات االلتبار صاد ة بعد العرض عما المحكميف، كتـ          

 إجراء التعدي ت ال زمة بناء عما أرائهـ كم حظاتهـ.

 

 زمن االختبار: 
تـ تحديد زمف االلتبار عف طريؽ حساب متكسط الزمف المستغرؽ ألسرع طالب          

( د يقة كبذلؾ يككف 91ط  طالب، ككاف المتكسط يساكل يباإلضافة لمزمف الذم استغر م أب
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الزمف المناسب لإلجابة عف أسئمة االلتبار ساعة كنصؼ، مضافا إليها ك ت إلقاء تعميمات 
 االلتبار.

 مهارات التصميم الفني الخاصة بالبرنامج المقترح: بطاقة تقييم
التقييـ التي ُأعدت في   امت الباحثة باالط ع عما بعض المراجع ، كبطا ات         

ميداف التربية الفنية بصفة عامة، كفا مجاؿ التصميـ الفني بصفة لاصة  لإلفادة منها في 
تصميـ بطا ة تقييـ مهارات التصميـ الفني، كتـ كتـ صكغ البطا ة عما أساس التقييـ الفردم 

لبطا ة في بعدم( الذم أدا  الط ب، كبعد صكغ ا -لكؿ عمؿ مف نكاتج االلتبار ي بمي
البطا ة                صكرتها األكلية تـ عرضها عما المحكميف، كتـ التكصؿ لصكرة 

 -تحديد مشكمة التصميـ -ي الهدؼ مف التصميـالنهائية التي احتكت عما لمسة محاكر 
اإللراج النهائي( -مراعاة القيـ الفنية كالتصميمية –تجميع كتحديد عناصر كمفردات التصميـ

 عما أسئمة الدراسة الحالية. لإلجابة 

 التجربة الميدانية لمدراسة:
تػػػـ اسػػػتلداـ التصػػػميـ التجريبػػػي ذم المجمكعػػػة الكاحػػػدة، كتػػػـ إنجػػػاز لطػػػكات إجػػػراء 

 التجربة األساسية فيما يميا

 الموافقة اإلدارية عمى تطبيق البرنامج المقترح. أواًل:
بات الصؼ األكؿ الثانكم بمدرسة ( مف طال31ا التيار مجمكعة البحث كتمثمت في ي ثانياً 

لديجة يكسؼ ب دارة أسيكط التعميمية كالذيف تتكافر لديهـ المهارات األساسية الستلداـ 
 الكمبيكتر كاالنترنت.

التطبيػػؽ القبمػػي اللتبػػار مهػػارات التصػػميـ الفنػػي لقيػػاس مهػػارات التصػػميـ الفنػػي لػػدل   ثالثــًا:
 مجمكعة البحث.

 لقاءات. 6عميمي المككف مفا تطبيؽ البرنامج الترابعاً 
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 ا التطبيؽ البعدم اللتبار التحصيؿ المعرفي عما مجمكعة الدراسة.خامساً 

ا  ياس مهارات التصميـ الفني بعديان مف ل ؿ إعادة تطبيؽ التبار مهارات التصميـ سادساً 
 الفني.

معالجتهػا فصؿ درجات الطػ ب فػي االلتبػارات القبميػة كدرجػات االلتبػارات البعديػة ل اسابعاً 
 إحصائيا كاستلراج النتائج.

 نتائج الدراسة وتفسيرها:
الدراسة الذي نص عمى "ما فاعمية البرنامج المقترح القائم عمى سؤال لإلجابة عمى 

في تنمية مهارات التصميم الفني لطالب الصف  Photoshopالفوتوشوب  
 األول الثانوي؟"

بعػػػػدم( اللتبػػػػار مهػػػػارات التصػػػػميـ حسػػػػاب نتػػػػائج التطبيػػػػؽ يالقبمي/الب امػػػػت الباحثػػػػة 
اسػػتلدمت التبػػاريت( لمكشػػؼ عػػف الداللػػة اإلحصػػائية لمفػػرؽ بػػيف متكسػػطي درجػػات ك الفنػػي  

الطػػ ب مجمكعػػة الدراسػػة فػػي التطبيقػػيف يالقبمي/البعػػدم( اللتبػػار مهػػارات التصػػميـ الفنػػي، 
    كفيما يمي أهـ النتائج التي تـ التكصؿ إليهاا

 
 
 
 
 

 
 (5)جدول

 روق بين متوسطي درجات الطالب مجموعة الدراسة في التطبيقينداللة الف
 )القبمي/البعدي( الختبار مهارات التصميم الفني 

 درجات االختبار  القبمى والبعدى فى مهارات التصميم الفني الخاصة بالبرنامج المقترح
يمق االختبار البعدي ختبار القبمياال  ة  )ت م ( س تو  ى  الد الل نسبة  ة



 مرسي                                                                                  سيد أحمد/ د.أ                                                          
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 مهارات التصميم الفني األساسية وفروعها

ط 
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لمت
ا
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ف  
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ا
بي

سا
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ف  
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الكسب 
المعدل 
 لبالك

 المهارة األولى
 "الهدف من التصميم "

الهػػػػػػػػػػػػػػدؼ مػػػػػػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػػػػػػدد 
 75015 90.1 980.1 ..0. 50.7 التصميـ.

 
1.10 9077 

 
 المهارة الثانية

" تحديد مشكمة 
 التصميم"

بػػػػػػػػػػػػيف مكضػػػػػػػػػػػػكع  ربػػػػػػػػػػػػط
التصػػػػػػػميـ كبػػػػػػػيف تنفيػػػػػػػذ  
باسػػػتلداـ برنػػػامج ادكبػػػا 

 Adobeفكتكشػػػػػكب
Photoshop CC. 

8058 .018 95075 90.7 710.1 

 
 
 

 
 

1.10 9017 

 المهارة الثالثة
عناصر  دتجميع وتحدي "

 "ومفردات التصميم

جمػػػػع عناصػػػػر التصػػػػميـ 
مػػػػػػػف زلػػػػػػػارؼ إسػػػػػػػ مية 
نباتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػية ك 

كفػػػػػػػرش  Photosصػػػػػػػكر
Brushes 

 بػػػػػػػػػػػؿ   Filtersف تػػػػػػػػػػػرك 
 770.7 7091 950.5 0.7. 8071 البدء في التصميـ

1.10 
 
 

9011 

بعة
الرا

رة 
مها
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ية"
ميم

تص
 وال

نية
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قيم
"ال

 

المهارة 
الفرعية 
 األولى

 مفػػػرداتالاسػػػتلداـ  أجػػػاد
بمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس التصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميـ 

 .7.05 9087 980.1 9099 8011 المطمكب.

1.10 

9078 

المهارة 
الفرعية 
 الثانية

زاف الفنػػػي مػػػف االتػػػ حقػػػؽ
لػػػػػ ؿ تكزيػػػػػع المفػػػػػردات 
الزلرفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة دالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

 11051 9081 950.8 051. .807 التصميـ.

1.10 

9017 

المهارة 
الفرعية 
 الثالثة

بتناسػػب المسػػاحات  اهػػتـ
كاألحجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ دالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

 7.0.1 9051 98087 .909 ..50 التصميـ.

1.10 

9077 

المهارة 
الفرعية 
 الرابعة

اإليقػػػػػػػػػاع دالػػػػػػػػػؿ  حقػػػػػػػػػؽ
 التصميـ.

80.8 90.7 98087 9057 710.1 

1.10 

9071 

المهارة 
الفرعية 
 الخامسة

 .كحدة التصميـ  حقؽ

8051 .0.1 980.5 9077 78089 

1.10 

9075 

المهارة 
الفرعية 
 السادسة

فػػػػػػػػػػػػػي اسػػػػػػػػػػػػػتلداـ  نػػػػػػػػػػػػػكع
عناصػػػػػػػػػػػػػػػػػر التصػػػػػػػػػػػػػػػػػػميـ 

 77057 9017 950.5 077. 8059 الملتمفة .

1.10 

901. 

المهارة 
الفرعية 
 السابعة

نػػػػػػػػػػػامج أدكات بر  كظػػػػػػػػػػػؼ
ادكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فكتكشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكب 

Adobe 
PhotoshopCS6 

 15055 .901 98081 .05. 8085 دالؿ التصميـ بعناية.

1.10 

9077 

 7.015 1.10 7.017 9078 980.7 ..0. 8055 مجموع مهارة القيم الفنية والتصميمية

 المهارة الخامسة
" االخراج النهائي 

 لمتصميم"

التصػػػػػػػميـ بشػػػػػػػكؿ  أنهػػػػػػا
 جمالي.

8011 
 

1.76 06.61 0.94 59.38 1.10 0155 

 0.57 1.10 36.56 0.68 06.89 1.87 8058 مجموع مهارات التصميم الفنى

 

 وفيما يمى عرض مفصل لكل مهارة عمى حدة:
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تـ حساب المتكسط الحسابي كاإلنحراؼ المعيارم ك يمة يت( كمستكل الداللة لمفركؽ 
قبمي كالبعدم لمهارة تحديد بيف متكسطي درجات الط ب مجمكعة الدراسة في التطبيقيف ال
 الهدؼ مف التصميـ كفيما يمي أهـ النتائج التي تـ التكصؿ إليهاا

 (3جدول)
 داللة الفروق بين متوسطي درجات الطالب مجموعة الدراسة فيقيمة )ت( المحسوبة ل

 تحديد الهدف من التصميملمهارة التطبيقين )القبمي/البعدي( 
المتكسط  التطبيؽ المهارة

 الحسابي
اإلنحراؼ 
 المعيارم

 مستكل الداللة  يمة يت(

 المهارة األكلا
 "الهدؼ مف التصميـ "

دالة عند مستكل  27.97 1.81 7.15  بمي
 83.، 6.89، بعدم ،1.1

متكسطي درجات الط ب مجمكعة يتضط مما سبؽ كجكد فرؽ داؿ إحصائيان بيف 
 لمهارة تحديد الهدؼ مف التصميـ( ،1.1عند مستكل ي الدراسة في التطبيقيف القبمي كالبعدم

في التبار مهارات التصميـ الفني لصالط التطبيؽ البعدم، مما يشير إلا تحسف كاضط لتمؾ 
 المهارة لدل الط ب مجمكعة الدراسة.

كتـ حساب المتكسط الحسابي كاإلنحراؼ المعيارم ك يمة يت( كمستكل الداللة لمفركؽ         
مجمكعة الدراسة في التطبيقيف القبمي كالبعدم لمهارة تحديد  بيف متكسطي درجات الط ب

 مشكمة التصميـ كفيما يمي أهـ النتائج التي تـ التكصؿ إليهاا
 (4جدول)

 داللة الفروق بين متوسطي درجات الطالب مجموعة الدراسة فيقيمة )ت( المحسوبة ل
 لمهارة تحديد مشكمة التصميمالتطبيقين )القبمي/البعدي( 

 مستكل الداللة  يمة يت( اإلنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي التطبيؽ المهارة

 المهارة الثانية
تحديد مشكمة  "

 " التصميـ

دالة عند مستكل  29.13 1.96 6.76  بمي
1.1، 

  82.، 7.47، بعدم

 
متكسطي درجات الط ب مجمكعة يتضط مما سبؽ كجكد فرؽ داؿ إحصائيان بيف  
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في  لمهارة تحديد مشكمة التصميـ( ،1.1عند مستكل ي لتطبيقيف القبمي كالبعدمالدراسة في ا
التبار مهارات التصميـ الفني لصالط التطبيؽ البعدم، مما يشير إلا تحسف كاضط في 

تحديد الع  ة مهارة تحديد مشكمة التصميـ لدل الط ب مجمكعة الدراسة، كأنهـ استطاعكا 
ادكبا فكتكشكب بعد تطبيؽ البرنامج ذ  باستلداـ برنامج بيف مكضكع التصميـ كبيف تنفي

 المقترح.
الداللة  كما تـ حساب المتكسط الحسابي كاإلنحراؼ المعيارم ك يمة يت( كمستكل 

لمفركؽ بيف متكسطي درجات الط ب مجمكعة الدراسة في التطبيقيف القبمي كالبعدم لمهارة 
 يمي أهـ النتائج التي تـ التكصؿ إليهااكفيما  عناصر كمفردات التصميـ دتجميع كتحدي

 (5جدول)
 داللة الفروق بين متوسطي درجات الطالب مجموعة الدراسة فيقيمة )ت( المحسوبة ل

 تجميع وتحديد عناصر ومفردات التصميم لمهارةالتطبيقين )القبمي/البعدي( 
المتكسط  التطبيؽ المهارة

 الحسابي
اإلنحراؼ 
 المعيارم

 يمة 
 يت(

 اللةمستكل الد

 المهارة الثالثة
عناصر  دتجميع كتحدي "

 " كمفردات التصميـ

 ،1.1دالة عند مستكل  25.14 1.85 6.29  بمي

 3،.2 7.17، بعدم

متكسطي درجات الط ب مجمكعة يتضط مما سبؽ كجكد فرؽ داؿ إحصائيان بيف    
ع كتحديد عناصر لمهارة تجمي( ،1.1عند مستكل ي الدراسة في التطبيقيف القبمي كالبعدم

في التبار مهارات التصميـ الفني لصالط التطبيؽ البعدم، مما يشير إلا  كمفردات التصميـ
تحسف في مهارة تجميع كتحديد عناصر كمفردات التصميـ  مف زلارؼ نباتية كهندسية 

 بعد تطبيؽ البرنامج المقترح.كصكر كفرش كف تر  بؿ البدء في التصميـ 

حسابي كاإلنحراؼ المعيارم ك يمة يت( كمستكل الداللة كتـ حساب المتكسط ال
لمفركؽ بيف متكسطي درجات الط ب مجمكعة الدراسة في التطبيقيف القبمي كالبعدم لمهارة 

 كفيما يمي أهـ النتائج التي تـ التكصؿ إليهاا القيـ الفنية كالتصميمية
 (6جدول)
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 الطالب مجموعة الدراسة فيداللة الفروق بين متوسطي درجات قيمة )ت( المحسوبة ل
 القيم الفنية والتصميمية لمهارةالتطبيقين )القبمي/البعدي( 

المتوسط  التطبيق المهارات الفرعية المهارة
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 مستوى الداللة قيمة )ت(
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 ،1.1دالة عند مستكل  41.78 ،،.، 6.93  بمي المهارة الفرعية األولى
 65.، 6.89، بعدم

 ،1.1دالة عند مستكل  33.79 1.79 6.41  بمي المهارة الفرعية الثانية
 63.، 7.16، بعدم

 ،1.1دالة عند مستكل  28.89 1،.، 7.11  بمي المهارة الفرعية الثالثة
 73.، 6.65، بعدم

 ،1.1دالة عند مستكل  43.83 14.، 6.86  بمي المهارة الفرعية الرابعة
 72.، 6.64، بعدم

 ،1.1دالة عند مستكل  ،46.6 1.89 6.79  بمي المهارة الفرعية الخامسة
 44.، 6.87، بعدم

 ،1.1دالة عند مستكل  54.74 1.55 ،6.7  بمي المهارة الفرعية السادسة
 35.، 7.17، بعدم

 ،1.1دالة عند مستكل  29.38 1.76 6.93  بمي المهارة الفرعية السابعة
 94.، 6.45، بعدم

 ،1.1دالة عند مستكل  36.56 6.89، 6.76  بمي إجمالي مهارة القيم الفنية والتصميمية

 68.، 1.87 بعدم

متكسطي درجات الط ب مجمكعة الدراسة يتضط مما سبؽ كجكد فرؽ داؿ إحصائيان بيف  
في التبار  لمهارة القيـ الفنية كالتصميمية( ،1.1عند مستكل ي كالبعدم في التطبيقيف القبمي

مهارات التصميـ الفني لصالط التطبيؽ البعدم، كيشير ذلؾ إلا تحسف في مهارات القيـ الفنية 
كالتصميمية كأنهـ أجادكا استلداـ عناصر التصميـ بمقاس التصميـ المطمكب، كحققكا  يـ اإلتزاف 

الكحدة كالتنكع دالؿ التصميـ، كأهتمكا بتناسب المساحات كالحجـك دالؿ الفني كاإليقاع ك 
التصميـ، ككظفكا أدكات برنامج ادكبا فكتكشكب دالؿ التصميـ بعناية بعد تطبيؽ البرنامج 

 المقترح. 
كما تـ حساب المتكسط الحسابي كاإلنحراؼ المعيارم ك يمة يت( كمستكل الداللة 

ط ب مجمكعة الدراسة في التطبيقيف القبمي كالبعدم لمهارة لمفركؽ بيف متكسطي درجات ال
 كفيما يمي أهـ النتائج التي تـ التكصؿ إليهاا االلراج النهائي لمتصميـ

 
 (7جدول)
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 أ / مروة كمال عبد الحميد 
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 داللة الفروق بين متوسطي درجات الطالب مجموعة الدراسة فيقيمة )ت( المحسوبة ل
 متصميماالخراج النهائي ل لمهارةالتطبيقين )القبمي/البعدي( 

المتوسط  التطبيق المهارة
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 مستوى الداللة قيمة )ت(

 المهارة الخامسة
 االخراج النهائي لمتصميم " "

 ،1.1دالة عند مستكل  29.38 1.76 6.93  بمي

 94.، 6.61، بعدم

متكسطي درجات الط ب مجمكعة كيتضط مما سبؽ كجكد فرؽ داؿ إحصائيان بيف 
لمهارة االلراج النهائي لمتصميـ  ( ،1.1عند مستكل ي دراسة في التطبيقيف القبمي كالبعدمال

في التبار مهارات التصميـ الفني لصالط التطبيؽ البعدم. كيشير ذلؾ إلا تحسف في  درة 
الط ب مجمكعة الدراسة عما إنهاء التصميـ بشكؿ جمالي بعد تدريس البرنامج المقترح 

 لهـ.
ا تـ حساب المتكسط الحسابي كاإلنحراؼ المعيارم ك يمة يت( كمستكل الداللة كم        

لمفركؽ بيف متكسطي درجات الط ب مجمكعة الدراسة في التطبيقيف القبمي كالبعدم لمهارات 
 التصميـ الفني كمؿ كفيما يمي أهـ النتائج التي تـ التكصؿ إليهاا

 (8جدول)
 ن متوسطي درجات الطالب مجموعة الدراسة فيداللة الفروق بيقيمة )ت( المحسوبة ل

 التطبيقين )القبمي/البعدي( لمهارات التصميم الفني كمل
المتوسط  التطبيق المهارة

 الحسابي
اإلنحراف 
 المعياري

 مستوى الداللة قيمة )ت(

 ،1.1دالة عند مستكل  36.56 1.87 8058  بمي مهارات التصميم الفني ككل "
 0.68 06.89 بعدم
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متكسطي درجات الط ب مجمكعة كيتضط مما سبؽ كجكد فرؽ داؿ إحصائيان بيف 
في  لمهارات التصميـ الفني ككؿ ( ،1.1عند مستكل ي الدراسة في التطبيقيف القبمي كالبعدم

، مما يؤكد عما أف تدريس البرنامج التبار مهارات التصميـ الفني لصالط التطبيؽ البعدم
كشكب  د أظهر فرؽ داؿ إحصائيان في التبار مهارات التصميـ الفني المقترح القائـ عما الفكت

 لدل ط ب الصؼ األكؿ الثانكل.

( يكضػط الفػرؽ بػيف درجػات التطبيػؽ القبمػي كالبعػدم 71كالرسـ البياني التالي شكؿي
 لمجمكعة الدراسة في إلتبار مهارات التصميـ الفني.

 
عمـى الفوتوشـوب لتنميـة مهـارات  ولمتعرف عمى فاعمية البرنـامج المقتـرح القـائم
  ونسبة معدل التحسن BLAKEالتصميم الفني تم حساب نسبة الكسب المعدل لبالك 

تـ حساب مقدار الفاعمية لمتحقؽ مف أف مقدار الكسب فا تنمية مهارات التصميـ 
 .Blakeالفني مقدار يعتد بم كفقان لمعادلة ب ؾ 

ج كبعػػػػد  فػػػػي إلتبػػػػار مهػػػػارات تػػػػـ حسػػػػاب متكسػػػػط درجػػػػات الطػػػػ ب  بػػػػؿ البرنػػػػام
التصػػػميـ الفنػػػي كحسػػػاب نسػػػبة الكسػػػب المعػػػدؿ، كنسػػػبة معػػػدؿ التحسػػػف  حيػػػث اسػػػتلدمت 

 الباحثة معادلة الكسب المعدؿ لب ؾ كالتاليا

 
 

 س -س              ص -ص                                               
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 ػػػػػ+       ػػػػػػػ     نسبة الكسب المعدؿ =                  
 س               د-د                                                   

 حيث إن:
 ص= متكسط درجات الط ب في االلتبار البعدم.
 س= متكسط درجات الط ب في االلتبار القبمي.

 د= النهاية العظما ل لتبار.
ك عػػػت بػػػيف الصػػػفر كالكاحػػػد ككفقػػػان لمػػػا حػػػدد  بػػػ ؾ فػػػ ف نسػػػبة الكسػػػب المعػػػدؿا إذا 

% مػػف الكسػب المتك ػع، فػي حػػيف 51الصػحيط فهػذا يعنػا أف المتعممػيف لػػـ يتمكنػكا مػف بمػكغ 
فػػ ف ذلػػؾ يشػػير إلػػا بمػػكغ الحػػد األ صػػا مػػف  2.،إذا ك عػػت النسػػبة بػػيف الكاحػػد الصػػحيط ك 

 نسبة الكسب المتك ع أل بمكغ الفاعمية القصكل.
 س   -ص                                                         

 11، ×        ػػػػػػػػػػكنسبة معدؿ التحسف% =                         
 النهاية العظما                                                      

كفيمػػػا يمػػػي تكضػػػيط لنسػػػبة الكسػػػب المعػػػدؿ كنسػػػبة معػػػدؿ التحسػػػف اللتبػػػار مهػػػارات  
 ة بالبرنامج المقترح كؿ مهارة عما حدةاالتصميـ الفني اللاص

فػي كلمتعرؼ عما فاعمية البرنامج المقترح في تنمية مهارة تحديد الهدؼ مف التصػميـ 
ي تػػـ حسػػاب نسػبة الكسػػب المعػػدؿ لػب ؾ كنسػػبة معػػدؿ التحسػػف التبػار مهػػارات التصػػميـ الفنػ

 كالتاليا 
 (9جدول)

اختبار مهارات  في د الهدف من التصميملمهارة تحدي الطالب مجموعة الدراسة متوسط درجات
 ونسبة الكسب المعدل لبالك ونسبة معدل التحسن)القبمي/البعدي( التصميم الفني 

التطبيؽ  المهارة
 القبمي

التطبيؽ 
 البعدم

النهاية 
 العظما

نسبة الكسب 
 المعدؿ لب ؾ

معدؿ التحسف 
% 

 المهارة األكلا
الهدؼ مف تحديد  "

 "التصميـ

7.15 ،6.89 21 ،.25 49.21 
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كتدؿ هذ  القيـ عما ارتفاع مستكل مهارة تحديد الهدؼ مف التصميـ بعد اإلنتهاء 
مف دراسة البرنامج المقترح محؿ الدراسة، مما يؤكد عما فاعمية البرنامج المقترح القائـ عما 
الفكتكشكب في تنمية مهارة تحديد الهدؼ مف التصميـ لدل الط ب مجمكعة الدراسة، كتفسر 

باحثة ذلؾ إلا تضمف البرنامج لطرؽ كاستراتيجيات مف ش نها تدريب الطالب عما تحديد ال
 الهدؼ مف التصميـ  بؿ البدء في تنفيذ . 

تحديػػد مشػكمة التصػميـ فػػي كلمتعػرؼ عمػا فاعميػػة البرنػامج المقتػرح فػػي تنميػة مهػارة 
معػػدؿ التحسػػف  ي تػػـ حسػػاب نسػبة الكسػػب المعػػدؿ لػب ؾ كنسػػبةالتبػار مهػػارات التصػػميـ الفنػ

 كالتاليا 
 (01جدول)

 اختبار تحديد مشكمة التصميم فيلمهارة  الطالب مجموعة الدراسة متوسط درجات
 ونسبة الكسب المعدل لبالك ونسبة معدل التحسن)القبمي/البعدي( مهارات التصميم الفني 

التطبيؽ  التطبيؽ القبمي المهارة
 البعدم

النهاية 
 العظما

نسبة الكسب 
  ؾالمعدؿ لب

 معدؿ التحسف %

 المهارة الثانية
 " تحديد مشكمة التصميـ "

6.76 ،7.47 21 ،.34 53.55 

كتػػػدؿ هػػػذ  القػػػيـ عمػػػا ارتفػػػاع مسػػػتكل مهػػػارة تحديػػػد مشػػػكمة التصػػػميـ لػػػدل الطػػػ ب 
مجمكعة الدراسة  بعد اإلنتهاء مػف دراسػة البرنػامج المقتػرح  ،ممػا يؤكػد عمػا فاعميػة البرنػامج 

مػػػا الفكتكشػػػكب فػػػي تنميػػػة تحديػػػد مشػػػكمة التصػػػميـ لػػػدل الطػػػ ب مجمكعػػػة المقتػػػرح القػػػائـ ع
الدراسة، كتفسر الباحثة ذلؾ إلا أف البرنامج المقترح تضمف أنشػطة دربػت الطػ ب مجمكعػة 

تحديػػػد الع  ػػػة بػػػيف مكضػػػكع التصػػػميـ كبػػػيف تنفيػػػذ  باسػػػتلداـ برنػػػامج ادكبػػػا الدراسػػػة عمػػػا 
 .فكتكشكب

تجميػػع كتحديػػد عناصػػػر المقتػػرح فػػي تنميػػة مهػػػارة  كلمتعػػرؼ عمػػا فاعميػػة البرنػػػامج 
ي تػـ حسػاب نسػبة الكسػب المعػدؿ لػب ؾ كمفردات التصميـ في التبار مهػارات التصػميـ الفنػ

 كنسبة معدؿ التحسف كالتاليا 
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 (00جدول)
  تجميع وتحديد عناصر ومفردات التصميم فيلمهارة  الطالب مجموعة الدراسة متوسط درجات
 التحسنونسبة معدل ونسبة الكسب المعدل لبالك )القبمي/البعدي( لتصميم الفني اختبار مهارات ا
التطبيؽ  المهارة

 القبمي
التطبيؽ 
 البعدم

النهاية 
 العظما

معدؿ التحسف  نسبة الكسب المعدؿ لب ؾ
% 

 المهارة الثالثة
عناصر كمفردات  دتجميع كتحدي "

 " التصميـ

6.29 ،7.17 21 ،.33 53.91 

بعد  تجميع كتحديد عناصر التصميـؿ هذ  القيـ عما ارتفاع مستكل مهارة كتد        
مما يؤكد عما فاعمية البرنامج المقترح  اإلنتهاء مف دراسة البرنامج المقترح محؿ الدراسة،

لدل  تجميع كتحديد عناصر كمفردات التصميـالقائـ عما الفكتكشكب في تنمية مهارة 
تدريب الط ب أثناء البرنامج المقترح الباحثة ذلؾ إلا أف كتفسر ،  الط ب مجمكعة الدراسة

عما طرؽ البحث عف مفردات التصميـ ككيفية الكصكؿ إليها، كاالهتماـ بتناسقها مع هدؼ 
 التصميـ.

القيـ الفنية كالتصميمية في التبار كلمتعرؼ عما فاعمية البرنامج المقترح في تنمية مهارة  
 ب نسبة الكسب المعدؿ لب ؾ كنسبة معدؿ التحسف كالتاليا ي تـ حسامهارات التصميـ الفن

 (05جدول)
  القيم الفنية والتصميمية فيلمهارة  الطالب مجموعة الدراسة متوسط درجات

 ونسبة معدل التحسنونسبة الكسب المعدل لبالك )القبمي/البعدي( اختبار مهارات التصميم الفني 
 التطبيق المهارات الفرعية المهارة

 ميالقب
 التطبيق
 البعدي

النهاية 
 العظمى

نسبة الكسب المعدل 
 لبالك

معدل التحسن 
% 

بعة
الرا

رة 
مها

ال
 

" 
ة "

يمي
صم

والت
ية 

الفن
يم 

الق
 

 49.81 26.، 21 6.89، 6.93 المهارة الفرعية األولى

 53.32 32.، 21 7.16، 6.41 المهارة الفرعية الثانية

 48.25 22.، 21 6.65، 7.11 المهارة الفرعية الثالثة

 48.91 23.، 21 6.64، 6.86 المهارة الفرعية الرابعة

 51.41 27.، 21 6.87، 6.79 المهارة الفرعية الخامسة

 81.،5 31.، 21 7.17، ،6.7 المهارة الفرعية السادسة

 1،.51 25.، 21 6.69، 6.67 المهارة الفرعية السابعة

إجمالي مهارة القيم الفنية 
 والتصميمية

6.77 ،6.84 ،41 ،.26 51.37 
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بعد اإلنتهاء مف  القيـ الفنية كالتصميمية كتدؿ هذ  القيـ عما ارتفاع مستكل مهارة 
دراسة البرنامج المقترح محؿ الدراسة، مما يؤكد عما فاعمية البرنامج المقترح القائـ عما 

 كعة الدراسة،لدل الط ب مجم مراعاة القيـ الفنية كالتصميميةالفكتكشكب في تنمية مهارة 
كتفسر الباحثة ذلؾ إلا أف البرنامج المقترح تضمف لقاءات نظرية كعممية كأنشطة حكؿ أسس 

 كعناصر التصميـ ككيفية تكظيفها دالؿ مسطط التصميـ بطريقة صحيحة.

االلػراج النهػائي لمتصػميـ فػي كلمتعرؼ عما فاعمية البرنامج المقترح في تنمية مهارة  
              ي تػػػػػـ حسػػػػػاب نسػػػػػبة الكسػػػػػب المعػػػػػدؿ لػػػػػب ؾ كنسػػػػػبة معػػػػػدؿـ الفنػػػػػالتبػػػػػار مهػػػػػارات التصػػػػػمي

 التحسف كالتاليا 
 (03جدول)

  االخراج النهائي لمتصميم فيلمهارة  الطالب مجموعة الدراسة متوسط درجات
 ونسبة الكسب المعدل لبالك ونسبة معدل التحسن)القبمي/البعدي( اختبار مهارات التصميم الفني 

تطبيق ال المهارة
 القبمي

نسبة الكسب  النهاية العظمى التطبيق البعدي
 المعدل لبالك

معدل التحسن 
% 

 المهارة الخامسة
 "االخراج النهائي لمتصميم  "

6.93 ،6.61 21 ،.22 48.35 

بعد اإلنتهاء مف  االلراج النهائي لمتصميـكتدؿ هذ  القيـ عما ارتفاع مستكل مهارة  
ؿ الدراسة، مما يؤكد عما فاعمية البرنامج المقترح القائـ عما دراسة البرنامج المقترح مح
، كتفسر لدل الط ب مجمكعة الدراسة االلراج النهائا لمتصميـالفكتكشكب في تنمية مهارة 

الباحثة ذلؾ إلا اف البرنامج تضمف لقاء يدرب الطالب عما كيفية إنهاء تصميمم بشكؿ 
يمية دالؿ التصميـ، كالت كيد عما د ة التصميـ، جمالا مف ل ؿ الت كيد عما القيـ التصم

 كااللراج المكنا لمتصميـ، كأف التصميـ يحقؽ الغرض منم.   
 (04جدول)

  في لمهارات التصميم الفني ككل الطالب مجموعة الدراسة متوسط درجات
 تحسنونسبة الكسب المعدل لبالك ونسبة معدل ال)القبمي/البعدي( اختبار مهارات التصميم الفني 

التطبيق  المهارة
 القبمي

التطبيق 
 البعدي

نسبة الكسب  النهاية العظمى
 المعدل لبالك

معدل 
 التحسن %

 51.66 27.، 221 6.89، 6.67 مهارات التصميم الفني ككل
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فا  يتضط مف الجدكؿ السابؽ أف نسبة الكسب المعدؿ لمهارات التصميـ الفني ككؿ
%( 51.66(، كنسبة معدؿ التحسف تساكل ي27.،يالتبار مهارات التصميـ الفني تساكل 

بعد اإلنتهاء مف دراسة  كهذ  القيـ تدؿ عما ارتفاع مستكل مهارات التصميـ الفني ككؿ
 البرنامج المقترح محؿ الدراسة.   

( ك يمة يت( الجدكلية 36.56أف  يمة يت( المحسكبة تساكم ي كيتضط مما سبؽ
يدؿ عما كجكد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل مما  ،(2.756( بمغت ي،1.1عند مستكل ي

( بيف متكسطي درجات الط ب مجمكعة الدراسة في التطبيقيف القبمي كالبعدم ،1.1داللة ي
لمهارات التصميـ الفني ككؿ في التبار مهارات التصميـ الفني لصالط التطبيؽ البعدم، مما 

كب  د أظهر فرؽ داؿ إحصائيان في يؤكد عما أف تدريس البرنامج المقترح القائـ عما الفكتكش
أف نسبة ، كما يتضط التبار مهارات التصميـ الفني لدل ط ب الصؼ األكؿ الثانكم

الكسب المعدؿ لمهارات التصميـ الفني ككؿ فا التبار مهارات التصميـ الفني تساكل 
تهاء مف تدؿ عما ارتفاع مستكل مهارات التصميـ الفني ككؿ بعد اإلن كهذ  القيمة (، 27.،ي

أف البرنامج المقترح القائـ عما الفكتكشكب  ، مما يدؿدراسة البرنامج المقترح محؿ الدراسة
ذك فاعمية عالية في تنمية مهارات التصميـ الفني لدل ط ب المرحمة الثانكية مما يعنا 

 سؤاؿ الدراسة الحالية، كيرجع ذلؾ إلاااإلجابة 
  الدراسػػة الحاليػػة إلػػا تنميتهػػا مػػع طبيعػػة تكافػػؽ مهػػارات التصػػميـ الفنػػي التػػي تهػػدؼ

 البرنامج المقترح الحالي.
  تكافػػػؽ أهػػػػداؼ البرنػػػػامج المقتػػػرح مػػػػع مهػػػػارات التصػػػػميـ الفنػػػي المػػػػراد تعممهػػػػا لػػػػدل

 الط ب مجمكعة الدراسة.
 .تكافؽ أهداؼ البرنامج المقترح مع المرحمة العمرية لمط ب مجمكعة الدراسة 
 رفػػي لمهػػارات التصػػميـ الفنػػي يأسػػس كعناصػػر عمػػؿ جمسػػة كاممػػة عػػف الجانػػب المع

 كمراحؿ التصميـ الفني(.
  تلمػػؿ األنشػػطة البرنػػامج المقتػػرح ككضػػعها عمػػا هيئػػة أكراؽ عمػػؿ لمطالػػب بعػػد كػػؿ

 لقاء مف لقاءات البرنامج المقترح.
 .ممارسة الط ب التفكير النا د عند مطالبتهـ بنقد أعماؿ أ رانهـ نقدان مكضكعيان 
 عميمية حديثة تتفؽ مع طبيعة لقاءات البرنامج المقترح.استلداـ كسائؿ ت 
  تعريػػؼ الطػػ ب بمصػػادر المعمكمػػات كمكا ػػع االنترنػػت التػػي تسػػاعدهـ فػػي اكتسػػاب

 المعمكمات المرتبطة بمهارات التصميـ الفني.
 .تكافؽ زمف تطبيؽ البرنامج مع طبيعة مهارات التصميـ الفني المراد تنميتها 
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 توصيات البحث:
 في ضكء ما أسفرت عنم الدراسة مف نتائج يمكف تقديـ التكصيات التاليةا             

تكفير األدكات كالمكاد كاألجهزة التي تتناسب مع هذا  بالنسبة لوزارة التربية والتعميم:
 ، كتدريب المعمميف عميها.النكع مف البرامج التعميمية

اسة المقترح ضمف منهج التربية االهتماـ بتضميف برنامج الدر  بالنسبة لمؤلفي المناهج:
 الفنية لممرحمة الثانكية.

التدرب عما استلداـ برامج الكمبيكتر جرافيؾ كبرنامج ادكبي فكتكشكب  :معممبالنسبة لم
 لتنمية مهارات التصميـ الفني  لدل الط ب.

برنامج ادكبا فكتكشكب  ب سس التصميـ الفنا عند استلداـ االهتماـ بالنسبة لمطالب:
االهتماـ بالقيـ الجمالية كالتصميمية عند تنفيذ تصميـ بكاسطة برنامج يذ التصميمات لتنف

 ادكبا فكتكشكب.

 بحوث ودراسات مقترحة:
  اثر استلداـ برنامج  ائـ عما الفكتكشكب في تنمية مهارات التفكير النا د

 لدل ط ب المرحمة الثانكية.
 كب لتنمية االداء الفني اثر التدريس اإلبداعي لبرنامج  ائـ عما الفكتكش

 لدل ط ب المرحمة الثانكية.
  اثر استلداـ برنامج  ائـ عما الفكتكشكب في تنمية مهارات التصميـ

 .الفنا كالتفكير االبداعي لدل الفئات اللاصة 
 
 
 
 
 
 
 



 مرسي                                                                                  سيد أحمد/ د.أ                                                          
     الجميل عبد محمد سيد عمي/د. أ  برنامج قائم عمى الفوتوشوب لتنمية مهارات التصميم    
 الحميدد /عبير سروة عبد         

 أ / مروة كمال عبد الحميد 
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