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"فاعلية برنامج التصميم الهندسي "اوتىكاد" في تنمية بعط مهارات الرسم الفني
واإلدراك البصري لدي طالب المدرسة الثانىية الفنية الصناعية"
مقدمة:
ٌعذ برًاهج الخصوٍن الٌِذسً "اّحْكاد" هثاالً جذٌذ لبراهج الكوبٍْحر الخعلٍوٍت ،الخً حعكس
الخطْراث الخكٌْلْجٍتّ ،حعكس دّر الوعلوٍي ّالطالب  ،كوا أًَ ٌعذ حالً للعذٌذ هي الوشكالث الخً
حْاجَ الطالب فً الوْاد الخخصصٍت بْجَ عامّ ،الرسن الفًٌ بْجَ خاص ،فإسخخذام برًاهج الخصوٍن
الٌِذسً "اّحْكاد" ال ٌعًٌ إًخِاء دّر الوعلن بل ٌعًٌ قذرة الوخعلن على أى ٌعلن ًفسَ بٌفسَ ححج
إشراف الوعلن ّحْجٍَِ .كوا اى لَ اُوٍت كبٍرة فً العولٍت الخعلٍوٍت الخاصت بالخعلٍن الفًٌ  ،فِْ ٌعخبر
بوثابت العوْد الفقري لجوٍع الوْاد الخخصصٍت الفٌٍت للوذرست الثاًٌْت الصٌاعٍت ،بإعخبارٍ حقٌٍت ُاهت
ّأساسٍت ّأكثر اًخشاراً فً جوٍع الوجاالث الوِخوت بالرسن الفًٌ ّالخصوٍن.

مشكلة البحج:
تتمثل مشكلة البحث في ضعف مهارات الرسمم الفنمي و وكمذا ضمعف مهمارات اإلدراص الب مر
لممد طمملب ال ممف الثمماني الثممانو ال ممناعي ت ممف المركبممات و وفممي حممدود علممم الباحممث توجممد
دراسة عربية تناولت برنامج الت مميم الهندسمي "اوتوكماد" فمي الرسمم الفنمي للتعلميم الثمانو ال مناعي
ت ف المركبات.

فروض البحج:
ياغة فروض البحث كاآلتي:
(≤ )...5بين متوسطي درجات طلب المجموعة
لإل تبار التح يلي لمهارات الرسم الفني– ل الح

في ضوء مشكلة البحث وأسئلته السابقة يمكن
 -1يوجد فرق دال إح ائيا عند مستو
التجريبية في التطبيقين القبلي والبعد
التطبيق البعد .
 -2يوجد فرق دال إح ائيا عند مستو (≤ )...5بين متوسطي درجات طلب المجموعة
التجريبية في التطبيقين القبلي والبعد لبطاقة ملحظة آداء مهارات الرسم الفني (ككل) وعند
كل مهارة من مهاراتها الفرعية – ل الح التطبيق البعد .
 -3يوجد فرق دال إح ائيا عند مستو (≤ )...5بين متوسطي درجات طلب المجموعة
تبار األدراص الب ر (ككل) وعند كل مكون من
التجريبية في التطبيقين القبلي والبعد
مكوناته – ل الح التطبيق البعد .
 -4توجد علقة ارتباطية دالة موجبة بين درجات طلب المجموعة التجريبية في ا تبارالتح يل
المعرفي ودرجاتهم علي بطاقة ملحظة األداء المهار و ودرجاتهم علي ا تبار األدراص
الب ر في التطبيق البعد .

أهداف البحج:
يسعي البحث الحالي إلي تحقيق األهداف التالية:
 -1التو ل إلي قائمة بمهارات الرسم الفني المطلوب تنميتها لد طلب ال ف الثاني الثانو
ت ف المركبات
 -2التو ل إلي قائمة بمهارات اإلدراص الب ر المطلوب تنميتها لد طلب ال ف الثاني
الثانو ت ف المركبات
 -3التعرف من فاعلية برنامج الت ميم الهندسي (اوتوكاد) في تنمية مهارات الرسم الفني بشقيها
المعرفي واآلدائي .
 -4التعرف على فاعلية برنامج الت ميم الهندسي (اوتوكاد) في تنمية مهارات اإلدراص الب ر .

أهمية البحج :
يتوقع أن يسهم البحث الحالي فيما يلي :
 -1توظيف تكنولوجيا التعليم في العملية التعليمية.
 -2إلقاء الضوء علي اهمية برنامج الت ميم الهندسي "اوتوكاد" لمواجهة النقف في اإلمكانيات
المادية.
 -3يسهم في تطوير اسلوب إنتاج الرسومات التعليمية من لل است دام برامج الت ميم
الكمبيوترية و مما يوفر الكثير من الوقت والجهد والتكلفة ويؤد إلي جودة ا نتاج.
 -4يسهم في تطوير اداء المعلم و وتحسين اساليب التعليم دا ل حجرة الدراسة.
 -5توجيه نظر واضعي المناهج إلي اهمية است دام البرامج التي تنمي مهارات اإلدراص الب ر
في جميع مواد الت ف.

حدود البحج :
اقت ر البحث الحالي علي الحدود اآلتية :
 -1مقرر الرسم الفني لل ف الثاني الثانو ال ناعي ت ف "المركبات" (رسم المساقط الثلثة
من واقع المنظور الهندسيو إستنتاج المسقط الثالث من مسقطين لجسمو رسم القطاعات اللزمة
ألجسام ميكانيكية وكهربية من أجزاء المركبات)و وقد تم ا تيار هذه الموضوعات نظراً
ل عوبة محتواها وضعف مستو أداء الطلب للمهارات المتضمنة فيها.
 -2عينة من طلب ال ف الثاني الثانو ال ناعي ت ف "المركبات" بإحد المدارس الثانوية
ال ناعية بمحافظة الغربية.

عينة البحج :
تكونممت عينممة البحممث مممن ثلثممون ( )3.طالب ما ً و مممن طمملب ال ممف الثمماني الثممانو و ت
"المركبات"و بمدرسة طنطا الثانوية الميكانيكيةو محافظة الغربيةو تم إ تيارهم بطريقة عشوائية.

ممف

أدوات البحج :
يشتمل هذا البحث علي األدوات التالية :
 -1ا تبار تح يلي (قبلي  /بعد ) لقياس بعض مهارات الرسم الفني (من إعداد الباحث).
 -2بطاقة ملحظة لتقويم الجانب األدائي لمهارات الرسم الفني (من إعداد الباحث).
 -3ا تبار (قبلي  /بعد ) لقياس بعض مهارات اإلدراص الب ر (من إعداد الباحث).
 -4برنامج الت ميم الهندسي "اوتوكاد" كأداة تجريبية.

منهج البحج:
 -1است دم الباحث المنهج الو في في اإلطار النظر و لو ف الظاهرة محل الدراسة
وتش ي ها وإلقاء الضوء على م تلف جوانبها وجمع البيانات اللزمة عنها و وتحليل مقرر
الرسم الفني لتحديد مهارات الرسم الفني و واإلدراص الب ر اللزم تنميتها لد عينة البحث .
 -2كما است دم الباحث المنهج الشبه التجريبي في التطبيق علي عينة البحث.

خطىات البحج:
لإلجابت عي حساؤالث البحث ٌخبع الباحث الخطْاث الخالٍت:
أوالً :اإلطالع على العدٌد من األدبٌات والبحوث والدراسات السابقة والخاصة بمتغٌرات البحث وما
تتضمنه من:
 -1برنامج الت ميم الهندسي "اوتوكاد".
 -2مهارات الرسم الفني.
 -3مهارات اإلدراص الب ر .
ثانٌا ً  :إعداد ادوات البحث والمتمثلة فً:
 -1إعداد قائمة مهارات الرسم الفنيو وعرضها على السادة ال براء في مجال الرسم الفني لتحديد
معاملت ا تفاق وا تلف حول بنود هذه القائمة.
 -2تعديل قائمة المهارات في ضوء أراء المحكمين.
 -3تحديد األهداف التعليمية المراد تحقيقها.
 -4تحليل محتو الرسم الفني وعرضة على السادة ال براء في مجال الرسم الفني.
 -5إعداد بطاقة ملحظة لمهارات الرسم الفني و وعرضها على السادة ال براء في مجال الرسم
الفني.
 -6تطبيق بطاقة ملحظة مهارات الرسم الفني على عينة البحث (قبلياً).
 -7بناء ا تبار تح يلي لمهارات الرسم الفنيو وعرضه على السادة ال براء في مجال الرسم
الفني.
 -8تطبيق ا تبار التح يلي لمهارات الرسم الفني على عينة البحث (قبلياً).
 -9بناء إ تبار في مهارات اإلدراص الب ر و وعرضه على السادة ال براء في مجال علم النفس
التربو .
ً
 -1.تطبيق إ تبار مهارات اإلدراص الب ر على عينة البحث (قبليا).
ثالثا ً  :اجراء تجربة البحث وتتضمن:
-1
-2
-3
-4
-5

ا تيار افراد عينة البحث.
تطبيق برنامج الت ميم الهندسي "اوتوكاد" على عينة البحث.
تطبيق بطاقة الملحظة على عينة البحث (بعدياً).
تطبيق ا تبار التح يلي لمهارات الرسم الفني علي عينة البحث (بعدياً).
تطبيق ا تبار اإلدراص الب ر بعديا ً على عينة البحث (بعدياً).

نتائج البحج:
توصل البحث الحالً إلى النتائج التالٌة:
-

وجود فاعلية لبرنامج الت ميم الهندسي "اوتوكاد" في تنمية بعض مهارات الرسم الفني
واإلدراص الب ر لدى طلب المدرسة الثانوية الفنية ال ناعية.

-

تم التو ل إلي قائمة بمهارات الرسم الفني المطلوب تنميتها لد طلب ال ف الثاني الثانو
ال ناعي ت ف المركباتو وتضمنت مجموعة من المهارات بإجمالي ( )25مهارة من
مهارات الرسم الفني.

-

تم التو ل إلي قائمة بمهارات اإلدراص الب ر المطلوب تنميتها لد طلب ال ف الثاني
الثانو ال ناعي ت ف المركباتو وتضمنت مجموعة من المهارات بإجمالي ( )25مهارة
فرعية وزعت على ( )5مسة مهارات رئيسيةو من مهارات اإلدراص الب ر .

(≤ )...5بين متوسطي درجات طلب المجموعة
لإل تبار التح يلي لمهارات الرسم الفني– ل الح

-

يوجد فرق دال إح ائيا عند مستو
التجر يبية في التطبيقين القبلي والبعد
التطبيق البعد .

-

يوجد فرق دال إح ائيا عند مستو (≤ )...5بين متوسطي درجات طلب المجموعة
التجريبية في التطبيقين القبلي والبعد لبطاقة ملحظة آداء مهارات الرسم الفني (ككل) وعند
كل مهارة من مهاراتها الفرعية – ل الح التطبيق البعد .

-

يوجد فرق دال إح ائيا عند مستو
التجريبية في التطبيقين القبلي والبعد
مكوناته – ل الح التطبيق البعد .

(≤ )...5بين متوسطي درجات طلب المجموعة
تبار األدراص الب ر (ككل) وعند كل مكون من

-

توجد علقة ارتباطية دالة موجبة بين درجات طلب المجموعة التجريبية في ا تبارالتح يل
المعرفي ودرجاتهم علي بطاقة ملحظة األداء المهار و ودرجاتهم علي ا تبار األدراص
الب ر في التطبيق البعد .

تىصيات البحج:
فً ضوء االستنتاجات التً توصل إلٌها البحث الحالً ٌمكن طرح التوصٌات االتٌة:
-

تدريب معلمي التعليم الثانو ال ناعي على است دام التقنيات الحديثة بما فيها برامج الت ميم
ية الم تلفة.
الهندسي "اوتوكاد" في تدريس المواد الت

 اعتماد الموجهيين التربويين ومدير المدارس اساليب حديثة في تنمية برات الطلبة. التأكيد على است دام الوسائل التعليمية والتقنيات الدراسية منذ المراحل األولى للدراسة.-

تطوير مهارات اإلدراص وتعلمها لدى الطلبة من لل توفير التغذية الراجعة التي تدفع الطالب
للتفسير والتحليل والتفكير وفهم المثيرات البيئية المحيطة به في المدرسة و ارجها.

-

ال ناعي على أساليب تساعد علي تنمية اإلدراص

ضرورة تدريب معلمي التعليم الثانو
الب ر لد الطلب.

ال ناعي على ت ميم وإنتاج الرسوم الهندسية باست دام برنامج

تدريب طلب التعليم الثانو
الت ميم الهندسي "اوتوكاد".
 ضرورة استغالل العوامل المؤثرة في تنمية اإلدراك البصري ،من اجل الوصول إلي إنجازدراسي متميزة.

البحىث المقترحة:
اعتماداً على نتائج البحث الحالً ٌُقترح إجراء الدراسات المستقبلٌة اآلتٌة:
طلب التعليم

-

فاعلية برنامج الت ميم الهندسي "اوتوكاد" في تنمية المهارات العملية لد
الثانو ال ناعي.

-

فاعلية برنامج الت ميم الهندسي "اوتوكاد" في تنمية مهارات الرسم الفني والقدرة المكانية في
ات األ ر بالمدارس الثانوية ال ناعية.
الت

-

إعداد برنامج تدريبي في تنمية قدرات اإلدراص الب ر لدى الطلبة بشكل عام.

-

اجراء دراسة عن معوقات است دام برنامج الت ميم الهندسي "اوتوكاد" في المناهج الدراسية
ية بالمدارس الم رية وطرق التغلب عليها.
الت

