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 ( لدى طالبات الصف األول الثانوي.Silhouetteلرسم بالظل )مهارات ا (2

 :التوصل إلى النتائج التاليةتم  ماواإلجابة عن أسئلته الدراسة اهدفولتحقيق 
 لبعيديدرجيات ال البيات فيي الت بيقيين القبليي وا يبيين متوسي  ةحصائيإ ةلالد وذوجد فرق ي 
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 الثقافيييية البصييييرية القييييائم علييييى التربييييية الفنييييية المعتمييييدة علييييى المجيييياالت المعرفييييية فييييي تنمييييية
 .مهارات الرسم بالظل لدى طالبات الصف األول الثانوي و 
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Abstract 

Summary of the Study 

Title: "A program based on discipline-based art education (DBAE) for 

development of visual culture and silhouette art skills among secondary school 

students" 

Researcher: Aml Mohamed Farghaly Abdel Wahab 

Faculty of Education, Assiut University. 

Study Objective: 

Know the effectiveness of the program based on art education based on 

knowledge areas in the development of: 

1) Visual culture of first grade secondary students. 

2) Silhouette drawing skills (first grade secondary students). 

To achieve the objectives of Study and answer their questions, the 

following conclusions were reached: 

_ There is a statistically significant difference between the average 

grades of students in the pre- and post- applications of visual culture, 

at a level of (0.01) in favor of the average grades of students in the 

post-application. 

_ There is a statistically significant difference between the average 

grades of students in the pre- and post- applications to assign 

Silhouette and his skills at a level (0.01) in favor of the average 

grades of students in the post- application. 

_ The Black Culture Test for Visual Culture (1.39), a value greater than 

the Black Test Ratio, confirms the effectiveness of the program in the 

development of visual culture. 

_ ETA box for testing visual culture (0.93), a great value confirms the 

continuity of the program in the development of visual culture. 

_ Black's average grades for the final product evaluation card (1,66), 

which is greater than the rate set by Black, which confirms the 

effectiveness of the program based on discipline based art education 

in the development of skills of visual culture and Silhouette for first 

year secondary school students. 

_ ETA box for the final product evaluation card (0,99), a great value 

confirms the continuity of the program based on discipline based art 

education in the development of skills of visual culture and Silhouette 

among students of first grade secondary. 



 

 

 ه 

 

 رـر وتقديـشك
، والصخة والسخم على الحمد هلل الذي علَّم بالقلم، علَّم اإلنسان ما لم يعلم، نيرب العالم هلل الحمد

 .ىفوخير الورى، وعلى آل  وأصحاب ، ومن بأثره اقتدى نبي ِّ اله

 هذاعملي  تقبلي أن تعالى ل ، فأسأوتوفيق  على عون هلل  والشكر هلل عز وجل، كل ل الفض
لي قصور فكري وضعف قلمي  فريغ، وأن ن و وعلًما نافًعا ينتفع ب  عباده المؤمنالكريم،  خالًصا لوجه 

 حيلتي، إن  غفور رحيم.وقلة 

 مييتعالى في تعل بعد هللا الفضل ملهلمن كان  العميق الجزيل والتقديرأن أتقدم بالشكر ي يب لي 
اتذة أس وافكان ؛بإسداء الرأي نيو وأعان ،والفكر لجهدمن الوقت وا ونيمنح نوالذي ،ونصحي جيهيوتو 

عني خير ، جزاهم هللا علم وفير وعقل منير منبما حباهم هللا  علي   يبخلوا ولم ،جهينومو  ينومرشد
 :الجزاء

 -ناهج وطرق التدريس بكلية التربية"رئيس قسم الم علي سيد محمد عبدالجليلاألستاذ الدكتور/ 
ما بذل  معي من جهد صادق وتوجيهات فعالة ل، و ابإشراف  عليه ت هذه الدراسةجامعة أسيوط"، حيث شُرف

 كان لها عظيم األثر في إتمام هذا العمل.

ــدكتور/ أ مــ   ــس ســعدهاألســتاذ ال  "رئيييس قسييم العلييوم الفنييية بكلييية التربيييةن جامعيية حلييوان"،  نبي
، ولمييا المتواضييعة قبييول مناقشيية رسييالتي، و علييى تحمييل صييعاب السييفر بتواجييده فييي جامعيية أسيييوط، وأشييكره

 عني خير الجزاء. وأدعو هللا أن يجازي  قدم  لي من إرشادات وتوجيهات أثرت محتوى الرسالة،

بكلية   أستاذ المناهج وطرق تدريس التربية الفنية" علي زينب محمود أحمد/ األستاذ الدكتور
 جامعة سوهاج"، حيث كانت لي مرشدة وموجهة وناصحة وداعمة. -التربية

المساعد فنية مناهج وطرق تدريس التربية الالأستاذ " محمود عبدالحميد ة/ عبير سرو الدكتور
 جامعة أسيوط"، حيث كانت لي نعم العون رغم عبء مسئولياتها. -بكلية التربية

"أسييتاذ المنيياهج وطييرق تييدريس التربييية الفنييية المسيياعد  عبــدالقادر والــدكتور/ أمنيــة محمــد إبــرا يم
 .اً خير  جزاها هللابكلية التربيةن جامعة أسيوط"، لقبول مناقشة رسالتي المتواضعة 
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 فكيانوا عني  طالميا بحثيتمين العليم  سيراًجا ليي أضياءوا ناليذيوصادق دعائي لنبع المعرفة والع اء 
 مييا أجهليي  لكييل بالمعلومييات اً ثرييي مرجعيياً  لييي فكييانوا مهييمني ميين علو لميين أعييار و  ومعينييين ناصييحين خييير لييي

 :والعرفان في أي وقت، فأخصهم بالشكر والتقدير وأبحث عن 

 -بكلية التربية "المناهج وطرق التدريس أستاذ" فرغلي األستاذ الدكتور/ حمدي محمد مرسي
، وعميد الشعبي تراثوال الفنية األشغال"أستاذ نخلة فريد  وجدي رفعتاألستاذ الدكتور/ ، و جامعة أسيوط

مدرس المناهج وطرق تدريس ، والدكتور/ عبدالرحيم فتحي إسماعيل ""جامعة أسيوط -ربية النوعيةالت كلية
 جامعة أسيوط. -بكلية التربية "اإلسخميةاللغة العربية والدراسات 

من  ىأسدوه إل لماأسيوط بكلية التربية جامعة  عضاء هيئة التدريسألوتقديري وأقدم وافر شكري 
 ميبتحكنهم ع من قام ميوالشكر موصول إلى جم ،الفرصة لي إلتمام دراستي حتهموإتاي  ومساندة، توج
 والدعاء.التقدير  خالص مني فلهم الدراسة تاو أد

ني عو شج ذينال (مأبنائهأخواتي و ي و أخدي، وال والدتي،إلى أسرتي الحبيبة ) وأتقدم بالشكر والتقدير
كانت تقف  التي والدتي الحبيبة العرفانب، وأخص أن أحقق أملهم علي   ي فكان لزاماً دراستعلى مواصلة 

 .اً هللا خير  مجزاهو  ،اً وعون هللا لي سنداً م ، أدامهعاية واالهتمام والع اء بخ حدودبجانبي بالدعاء والر 

هديهم هذه أ دعاء ال نصح أوأو ال قدم لي يد العون لكل من أتقدم بخالص الشكر والتقدير  اً وأخير 
 العمل هذا يكون  أن وجل عز المولى سائلةً لكل ما بذلوه من أجلي، ، ووفاءً  اً وعرفان اً وحب اً ات شكر العبار 

ي، وحسبي أني اجتهدت وإن كانت اأُلخرى فمن توفيق فمن هللا هناتفإن كان ، تعالى لوجه ا خالًص 
 .والكمال هلل وحده

 .وحسناتكم حسنات والدي رحم  هللاو  في ميزان حسناتي هللا يجعل أن  .. يواتوآخر دع

 الباحثة،،
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