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إلى من أحمل اسمك بكل فخر  -للزهر رحيق ينشر شذاه بشاسع االف اق
للزرع مواسم حصاد ..و للشموع ضيء واحتراق
أبي العزيز

إلى حكمتي .....وعلمي-إلى أدبي ........وحلمي

إلى طريقي  ....المستقيم -إلى ينبوع الصبر والتف اؤل واألمل
إلى كل من في الوجود بعد اهلل ورسوله
أمي الغالية

إلى سندي وقوتي ومالذي بعد اهلل-إلى من آثروني على نفسهم
إلى من علموني علم الحياة-إلى من أظهروا لي ما هو أجمل من الحياة
إخوتي

إلى من كانوا مالذي وملجئي-إلى من تذوقت معهم أجمل اللحظات
إلى من سأفتقدهم  ......وأتمنى أن يفتقدوني

إلى من جعلهم اهلل أخوتي باهلل  ......و من أحببتهم باهلل
طالب قسم التربية الفنية
إلى من صنعوا بكل اقتدار خطوات تعليمي الجامعي...

اقدم اهدائي ممثالا بحث تكميلي وخالصة جهد ومثابرة راجية بكل امل ان ينال
الرضا...

لجميعهم انحناؤءة إجالل و لمكانتهم السامية واسماؤهم الجليلة اسمى عبارات
االعتزاز والتقدير-الساتذتي األجالء

ب

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم علي رسول اهلل محمد بن عبداهلل
النبي االمين الذي اصطف اه مواله ألنبل رسالة بعد ان خصة بصدق وامانة

ف أدي الرسالة وبلغ األمانة ونصح االمه رضوان من اهلل تعالى علية وعلي آله
ومن ساند الرسالة اجمعين.
إنطالق ا من العرف ان بالجميل ،ف إنه ليسرني وليثلج صدري أن أتقدم

بالشكرواالمتنان إلى أستاذي ،ومشرفي األستاذ الدكتور عبدالباسط عبد اهلل
الخاتم الذي مدني من منابع علمه بالكثير ،والذي ما توانى يوما عن مد يد

المساعدة لي  ،وحمدا هلل بأن يسره في دربي ويسر به أمري وعسى أن يطيل
عمره ليبقى نبراسا متأللئا في نور العلم والعلماء.
الشكر اجزله لكل من علمني حرف ا وأسأل اهلل أن ينعم عليهم بالخير والصحة

والعافية وأن يزين صدورهم وعقولهم باإليمان والعلم وأن يبارك في زريتهم
الي يوم الدين.
كما أتقدم بالشكر لألساتذة األجالء الدكتور عبدالرحمن محمد احمد ،

الدكتور احمد هاشم خليفه  ،الدكتور عزالدين ابراهيم محمد ابراهيم ،
الدكتوره عبير عامر بشير  ،األستاذ محمد طاهر اسماعيل عبداهلل  ،أعضاء هيئة
الثرة في تحكيم
تحكيم اإلستبانة ف لهم مني الشكر والتقدير علي آراءهم َّ
اإلستبانة .

وأخص أيضا بالشكر والتقدير الدكتور أحمد هاشم و الدكتور خالد

عبدالعظيم وأستاذ محمد طاهر إسماعيل ومكتبة جامعة السودان للعلوم
التكنولوجيا ف لهم مني التحية.
وهلل من قبل وبعد الشكر والحمد
ج

مستخلص البحث
إستهدفت الدراسة معرفة دور إستخدام برامج التصميم الحديثة في اإلنتاج الفني
لطالب قسم التربية الفنية بكلية التربية جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا حيث
إستخدمت الباحثة المنهج الوصفي للتوصل إلى النتائج من عينة الدراسة والتي تكونت من ()05
من طالب قسم التربية الفنية بكلية التربية جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا .
إستخدمت الباحثة اإلستبانة كأداة لجمع البيانات من عينة الدراسة  ،ومن أهم النتائج التي
توصلت إليها الدراسة -:
 .1برامج التصميم المحوسبة الحديثة لها دور مهم للغاية في التربية الفنية من حيث الدقة واإلتقان
وتوفير الوقت والجهد .
 .2برامج التصميم المحوسب في جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا محدودة للغاية وال تجد
اإلهتمام الكافي المنشود .
 .3لطالب قسم التربية الفنية بكلية التربية جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا القدرة الكافية على
إستخدام برامج التصميم المحوسبة الحديثة .
 .4يواجه طالب قسم التربية الفنية بكلية التربية جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا بعض المعيقات
عند إستخدام برامج التصميم المحوسبة الحديثة إلنتاج أعمالهم الفنية  ،أهمها -:
 عدم توفر فرص التدريب باإلستوديوهات والمعامل خارج أوقات الدراسة . عدم توفر المصادر التعليمية لبرامج التصميم المحوسبة الحديثة بمكتبة كلية التربية جامعةالسودان للعلوم والتكنولوجيا .
 إرتفاع تكلفة إمتالك إحتياجات برامج التصميم المحوسبة الحديثة . عدم وجود كوادر مؤهلة بقسم التربية الفنية بكلية التربية جامعة السودان للعلوموالتكنولوجيا لتدريس التصميم الفني بإستخدام البرامج المحوسبة الحديثة .

د

ومن أهم توصيات البحث -:
-

م ارع اااة إدم اااج با ارامج التص ااميم الحديث ااة ف ااي من اااهج التربي ااة الفني ااة بكلي ااة التربي ااة جامع ااة
السودان للعلوم والتكنولوجيا .

-

تدريب أعضاء هيئة التادريس والطاالب بقسام التربياة الفنياة بكلياة التربياة جامعاة الساودان
للعلوم والتكنولوجيا على مهارات التعامل مع الحاسوب وبرامج التصميم الحديثة .

-

إتاحاة ممان كاافي لطاالب التربياة الفنياة بكلياة التربياة جامعاة الساودان للعلاوم والتكنولوجياا
للتدريب في أستوديوهات الكلية .

-

توفير المصادر التعليمية لبرامج التصميم الحديثة في مكتبة كلية التربياة جامعاة الساودان
للعلوم والتكنولوجيا .

وقد إقترحت الباحثة القيام بالدراسات اآلتية -:
-

معيقات إدماج الحاسوب في كليات التربية .

-

دور التعليم اإللكتروني في تنمية اإلبداع لدى طالب الفنون .

-

تصميم برامج محوسبة للتربية العملية وأثرها على كفايات المعلم  /الطالب .

ه

Abstract
The study focused on the rule of modern design Programs in the
artistic production for students of SUST, Faculty of Education,
Department of Art Education through achieving the following
assumptions:
1. Modern design programs play an important role in the artistic
production for students of SUST, Faculty of Education,
Department of Art Education.
2. Computer design programs are not fully introduced in the
curriculum of Art Education in The Faculty of Education of
SUST.
3. The abilities of the students of Art Education in the Faculty of
Education SUST in using modern programs of design to
produce works of Art are so limited.
4. The students concerned always face difficulties and obstacles
when using modern programs of design to produce their
artistic works.
This research has been applied on a sample of the students of
Department of Art Education, Faculty of Education, SUST.
Total

:

50 students

Method used

:

Descriptive Survey Method

Tool used

:

Questionnaire

Statistical Methods used :
Frequency tables, percentages,
Arithmetic means, Standard deviations, Chi Square Test, Degrees of
freedom, Alpha Cronbach’s Reliability Coefficient.
The results were as follows:
1. The majority of the sample members agree that design
programs are extremely fast in producing art works and they
save time.

و

2. The majority of the sample members agree that design
programs produce designs with distinctive aesthetic
dimensions through shading and mixing colors.
3. The majority of the sample members agree that using modern
design programs helps in mental concentration.
4. The majority of the sample members agree that studying two
dimensional design programs like Coral Draw and Adobe
Photoshop is not enough to achieve the art works and
approved hours for Computer design programs.
5. The majority of the sample members agree that training
opportunities in studies and Laboratories apart from tutorial
time are so few and limited.
Recommendations:
 Modern design programs should be included and combined in
Art Education curriculum in the Faculty of Education, SUST.
 Staff members of department of Art Education, Faculty of
Education, SUST must be trained on the skills of computing
and advanced programs of design.
 Students of Department of Art Education, Faculty of
Education, SUST must be trained on the skills of computing
and advanced programs of design in order to apply them in
their art works.
 Training opportunities for the students in the studios should be
increased.
 Sufficient academic resources for advanced design programs
should be available in the library of Faculty of Education
SUST.
-
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4
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4
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0
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 0-3أداة البحث

44
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الفصل اخلامس  :النتائج والتوصيات واملقرتحات

89

 2-0النتائج
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 3-0التوصيات
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 4-0المقترحات
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المصادر و المراجع

91
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قائمة اجلدا ول
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الرقم

رقم الصفحة

1

جدول رقم ( : )1-3يوضح وصف لمجتمع الدراسة

43

2

جدول رقم ( : )2-3يوضح بناء استراتيجية االستبانة

46
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جا اادول رقا اام ( : )3-3يوضا ااح حسا اااب الثبا ااات للمحا ااور األول

47

4

ج اادول رقا اام ( : )4-3يوض ااح حسا اااب الثب ااات للمحا ااور الثا اااني

48

0

ج اادول رق اام ( : )0-3يوض ااح حس اااب الثب ااات للمح ااور الثال ااث

48

6

جا اادول رقا اام ( : )6-3يوضا ااح حسا اااب الثبا ااات للمحا ااور ال اربا ااع

49

7

جدول رقم ( : )1-4يوضح الفرقة الفراد العينة المبحوثة

01

8

جا ا اادول رقا ا اام ( : )2-4يوضا ا ااح النا ا ااوع بالنسا ا اابة الف ا ا اراد العينا ا ااة
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9

جاادول رقاام ( : )3-4يوضااح الد ارسااات فااي الحاسااوب بالنساابة

03

 15جاادول رقاام ( : )4-4يوضااح التكا اررات والنسااب المئويااة للعبااارة
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 11جاادول رقاام ( : )0-4يوضااح التكا اررات والنسااب المئويااة للعبااارة
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 12جدول رقم ( : )6-4يوضح التكا اررات والنساب المئوياة للعباارة
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 19جدول رقم ( : )13-4يوضح التك اررات والنسب المئوية للعبارة
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السادسة من عبارات المحور األول
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المعياري لقيمة مربع كاي و درجات الحرية و القيمة اإلحتمالية

إلستجابات أفراد العينة المبحوثة على عبارات المحور الثالث

 37جدول رقم ( : )31-4يوضح التك اررات والنسب المئوية للعبارة

82

 38جدول رقم ( : )32-4يوضح التك اررات والنسب المئوية للعبارة

83

 39جدول رقم ( : )33-4يوضح التك اررات والنسب المئوية للعبارة

84

األولى من عبارات المحور الرابع
الثانية من عبارات المحور الرابع

الثالثة من عبارات المحور الرابع

م

 45جدول رقم ( : )34-4يوضح التك اررات والنسب المئوية للعبارة

80

 41جدول رقم ( : )30-4يوضح التك اررات والنسب المئوية للعبارة

86

 42ج اادول رق اام ( : )36-4يوض ااح الوس ااط الحس ااابي و اإلنحا اراف

87

الرابعة من عبارات المحور الرابع

الخامسة من عبارات المحور الرابع

المعياري لقيمة مربع كاي و درجات الحرية و القيمة اإلحتمالية

إلستجابات أفراد العينة المبحوثة على عبارات المحور الرابع

ن

قائمة األشكال
الرقم

إسم الشكل

رقم الصفحة

1

شكل رقم ( : )1-2يوضح مكونات شاشة برنامج الكوريل درو

13

2

شكل رقم ( : )2-2يوضح اشكال الخطوط المستقيمة

17

3

شكل رقم ( : )3-2يوضح نموذج يوضاح شاكل الخاط ببرناامج

18

4

شااكل رقاام ( : )4-2يوضااح نمااوذج يوضااح دوران الخااط عاان

19

0

شااكل رقاام ( : )0-2يوضااح شاريط الخصااائص ببرنااامج كورياال

19

6

شا ااكل رقا اام ( : )6-2يوضا ااح االسا ااهم فا ااي ش ا اريط الخصا ااائص

25

7

شكل رقم ( : )7-2يوضح شاشة برنامج الفتوشوب

26

8

شكل رقم ( : )1-4يوضح الفرقة الفراد العينة المبحوثة

01

9

شكل رقم ( : )2-4يوضح النوع بالنسبة الفراد العينة المبحوثة

02

15

ش ااكل رق اام ( : )3-4يوض ااح الد ارس ااات ف ااي الحاس ااوب بالنس اابة

03

11

شااكل رقاام ( : )4-4يوضااح التك ا اررات والنسااب المئويااة للعبااارة

04

12

شااكل رقاام ( : )0-4يوضااح التك ا اررات والنسااب المئويااة للعبااارة

00

13

شااكل رقاام ( : )6-4يوضااح التكا اررات والنسااب المئويااة للعبااارة

06

14

شااكل رقاام ( : )7-4يوضااح التك ا اررات والنسااب المئويااة للعبااارة

07

10

شااكل رقاام ( : )8-4يوضااح التك ا اررات والنسااب المئويااة للعبااارة

08

كوريل درو

طريق عن طريق برنامج الكوريل درو

درو

ببرنامج كوريل درو

الفراد العينة المبحوثة

األولى من عبارات المحور األول
الثانية من عبارات المحور األول

الثالثة من عبارات المحور األول

الرابعة من عبارات المحور األول

الخامسة من عبارات المحور األول

س

16

شااكل رقاام ( : )9-4يوضااح التك ا اررات والنسااب المئويااة للعبااارة

09

17

شكل رقم ( : )15-4يوضاح التكا اررات والنساب المئوياة للعباارة

65

18

شكل رقم ( : )11-4يوضاح التكا اررات والنساب المئوياة للعباارة

61

19

شكل رقم ( : )12-4يوضاح التكا اررات والنساب المئوياة للعباارة

62

25

شكل رقم ( : )13-4يوضاح التكا اررات والنساب المئوياة للعباارة

63

21

شكل رقم ( : )14-4يوضاح التكا اررات والنساب المئوياة للعباارة

66

22

شااكل رقاام ( : )10-4التكا اررات والنسااب المئويااة للعبااارة الثانيااة

67

23

شكل رقم ( : )16-4يوضاح التكا اررات والنساب المئوياة للعباارة

68

24

شكل رقم ( : )17-4يوضاح التكا اررات والنساب المئوياة للعباارة

69

20

شكل رقم ( : )18-4يوضاح التكا اررات والنساب المئوياة للعباارة

75

26

شكل رقم ( : )19-4يوضاح التكا اررات والنساب المئوياة للعباارة

71

27

شكل رقم ( : )25-4يوضاح التكا اررات والنساب المئوياة للعباارة

72

28

شكل رقم ( : )21-4يوضاح التكا اررات والنساب المئوياة للعباارة

73

السادسة من عبارات المحور األول

السابعة من عبارات المحور األول
الثامنة من عبارات المحور األول

التاسعة من عبارات المحور األول
العاشرة من عبارات المحور األول

األولى من عبارات المحور الثاني

من عبارات المحور الثاني

الثالثة من عبارات المحور الثاني

الرابعة من عبارات المحور الثاني

الخامسة من عبارات المحور الثاني
السادسة من عبارات المحور الثاني

السابعة من عبارات المحور الثاني
الثامنة من عبارات المحور الثاني

ع

29

شكل رقم ( : )22-4يوضاح التكا اررات والنساب المئوياة للعباارة

74

35

شكل رقم ( : )23-4يوضاح التكا اررات والنساب المئوياة للعباارة

76

31

شكل رقم ( : )24-4يوضاح التكا اررات والنساب المئوياة للعباارة

77

32

شكل رقم ( : )20-4يوضاح التكا اررات والنساب المئوياة للعباارة

78

33

شكل رقم ( : )26-4يوضاح التكا اررات والنساب المئوياة للعباارة

79

34

شكل رقم ( : )27-4يوضاح التكا اررات والنساب المئوياة للعباارة

85

30

شا ااكل رقا اام ( : )28-4يوضا ااح الوسا ااط الحسا ااابي و اإلنح ا اراف

82

التاسعة من عبارات المحور الثاني

األولى من عبارات المحور الثالث
الثانية من عبارات المحور الثالث

الثالثة من عبارات المحور الثالث

الرابعة من عبارات المحور الثالث

الخامسة من عبارات المحور الثالث

المعياري لقيمة مربع كاي و درجات الحرية و القيمة اإلحتمالية

إلستجابات أفراد العينة المبحوثة على عبارات المحور الثالث
36

شكل رقم ( : )35-4يوضاح التكا اررات والنساب المئوياة للعباارة

84

37

شكل رقم ( : )31-4يوضاح التكا اررات والنساب المئوياة للعباارة

80

38

شكل رقم ( : )32-4يوضاح التكا اررات والنساب المئوياة للعباارة

86

األولى من عبارات المحور الرابع
الثانية من عبارات المحور الرابع

الثالثة من عبارات المحور الرابع

ف

قائمة املالحق
الرقم

الملحق

1

ملحق رقم ( )1يوضح إستبيان الدراسة

2

ملحق رقم ( )2يوضح أسماء أعضاء هيئة التدريس
المحكمين لإلستبيان

ص

