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ملخص الدراسة: 

هدفت الدراســة إىل التعرف على معوقات توظيف اإلنتاج الفي لطاب قســم الربية الفنية من وجهة 
نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب جبامعــة أم القرى،وتكّونــت عينــة الدراســة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس _ 
وعددهــم)١٣( عضــًوا_ وطــاب القســم _وعددهــم )١٣0( طالًبا_،وبلــغ إمجــايل عــدد أفــراد العينــة )١4٣(، 
ومتثلــت أداة الدراســة يف اســتبانة مــن إعــداد الباحــث يف صــورة معوقــات ومقرحــات يف أربعــة جمــاالت بواقــع 
أربعــن فقــرة، وقــد أســفرت نتائــج الدراســة أنــه ال توجــد فروق ذات داللة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة 
)0.0٥( بــن متوســطات اســتجاابت أفــراد عينــة الدراســة حــول مــدى توظيــف اإلنتــاج الفــي لطــاب قســم 
الربيــة الفنيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب، كمــا اّتضــح أّن هنــاك تباينًــا يف اســتجاابت كل 
من أعضاء هيئة التدريس والــــطاب يف نـــطاق املـــعوقات واحلـــلول املقـــرحة لكل من فـــقرات جمـــال التكالـــيف 
املـــالية الـــي كان مـــتوسطها احلـســــــايب ) 0.4٥( ابحنراف )0.٩١(، واملزاولة الفنية مبتوسط )0.٩٢( واحنراف 
ــتوسط ) ٢٥.0(  )0.٩٦( واملشــاركات الفنيــة مبتوســط )0.٥٣( واحنــراف )١.0٣(، وحـــفظ العمــل الـــفي مبـ

واحنــراف )0.80(. 

أمَّا فيما يتعّلق ابلتوصيات، فكانت على النحو اآليت:

ضــرورة العمــل علــى معاجلــة املعوقــات الــي حتــول دون توظيــف اإلنتــاج الفــي لطــاب وأعضــاء هيئــة . ١
التدريــس يف أقســام الربيــة الفنيــة.

 ضــرورة اإلفــادة مــن احللــول املقرحــة الــي حددهتــا الدراســة يف آليــة توظيــف اإلنتــاج الفــي  أبقســام ٢. 
الربيــة الفنيــة.

 إعداد دليل إجرائي آللية توظيف اإلنتاج الفي للطاب أبقسام الربية الفنية.٣. 

  اإلســراع يف عمــل منصــة لعــرض اإلنتــاج الفــي لــكل األقســام الفنيــة ابجلامعــات وعمــل مــزادات دوريــة 4. 
لبيعها.

الكلمات املفتاحية: 

معوقات- توظيف – اإلنتاج الفي.
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Abstract

The aim of this study was to identify the obstacles of utilizing the artworks 

of Art Education Department’s students from the perspective of faculty 

members and students at the University of Umm Al-Qura. It covered a sample 

of (143) participants; (13) faculty members and (130) students. It adopted a 

questionnaire comprising (4) domains (a total of 40 items) on the obstacles 

and solutions as the tool of data collection. It concluded that there were no 

significant differences at the level of (0.05) among the arithmetic means of the 

participants in terms of utilizing the artworks of Art Education Department’s 

students from the perspective of faculty members and students. Additionally, 

there were no significant differences in the responses of the faculty members 

and students in terms of the obstacles and solutions: financial cost (M= 0.45, 

SD= 0.91), technical practice (M= 0.92, SD= 0.96), arts contribution (M= 

0.53, SD=1.03), and artwork preservation (M = 0.25, SD= 0.80). 

The study recommended:

1. Addressing the obstacles that hinder utilizing the artworks of students and 

faculty members in the departments of art education.

2. Making use of the proposed solutions regarding the mechanism of utilizing 

artworks in the departments of art education. 

3. Developing a procedural manual for the mechanism of utilizing artworks 

in the departments of art education. 

4. Providing a platform to display the artworks of the departments of art 

education at the various universities and putting them for auction.

Keywords: Obstacles- Utilizing- Artwork
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مقدمة الدراسة:

منــذ انطــاق قســم الربيــة الفنيــة عــام ١٣٩٦هـــ جبامعــة أم القــرى ) موقــع جامعــة أم القــرى اإللكــروين 
٢0١8(، وهــو مســتمر يف حتقيــق أهدافــه وختريــج دفعــات مــن الطــاب خلدمــة الوطــن وتدريــس مــادة الربيــة 
يــدرك جيــًدا كثــرة املقــررات العمليــة مقارنــة  الفنيــة، وال شــك يف أن املطلــع علــى مفــردات مــواد القســم، 
ابملقررات النظرية، وذلك هبدف صقل موهبة املنتســبن إىل القســم وتزويدهم ابملعارف واملســتجدات املتعّلقة 
ابلتخصــص؛ لــذا فــإنَّ اخلطــة الدراســّية للقســم بواقــع )١٣4(ســاعة، وحجــم املقــررات العمليــة يصــل إىل )٢١( 
مقــررًا، هلــا متطلبــات ومشــاريع يــراوح إنتاجهــا الفــي مــن )٣( إىل )٦( مشــاريع حســب املقــرر، ومــا يســعى 
إىل حتقيقــه مــن أهــداف، ويف حــال أخــذان متوســط األعمــال وهــو )4( مشــاريع، فــإنَّ جممــل اإلنتــاج الفــي 

خــال دراســة الطالــب يصــل إىل )84( مشــروًعا.

ويف هناية كل فصل دراســي يقوم الطاب بتســليم اإلنتاج الفي يف كل مقرر إىل عضو هيئة التدريس، 
للتقييــم والتقــومي، فيجتمــع ابلورشــة أو املعمــل مــا يزيــد عــن مئــة منتــج مبختلــف التقنيــات واخلامــات، ويف أغلــب 
األحيــان ال يعــود الطــاب الســتام منتجاهتــم، وقــد حيفــظ بعضهــا للمشــاركة يف معــارض القســم أو لتزيــن 
مرافــق اجلامعــة، وابلتــايل حيــدث تكــدس لألعمــال، ومــن مَثَّ حيــدث فـَْقــد كبــر هلــذا اإلنتــاج الفــي الــذي بُــذل 

فيــه جهــد مــادي وزمــي مــن قبــل الطالــب، وجهــد ذهــي مبتابعــة وإشــراف مــن عضــو هيئــة التدريــس.

يذكــر ) قــزاز، ٢0١١ ص ٢٢(:« أنَّ اإلنتــاج الفــي ميــدان لتنميــة الشــخصية املتكاملــة فهــو يتطلــب 
الفــي  اإلنتــاج  خــال  مــن  الطالــب  ويكتســب  والتعبــر،  والعمــل  والتخيّــل  واإلحســاس  والتفكــر  اإلدراك 
املهــارات األساســية والتقنيــات الفنيــة، ويتعــرف علــى أجبــدايت أســس التصميــم وعناصــره، ممــا يســاعد علــى 
منــو احلساســية البصريــة والثقافــة التشــكيلية لصياغــة إنتاجــه الفــي أبســلوب مبتكــر وابســتخدام اخلامــات 

املتنوعــة والتعامــل مــع األدوات الفنيــة املختلفــة«.

مشكلة الدراسة:

مــن خــال عمــل الباحــث كعضــو هيئــة تدريــس وختصصــه يف جمــال مناهــج وطــرق تدريــس الربيــة الفنيــة، 
الحــظ وجــود وفــرة يف إنتــاج طــاب القســم، نتيجــة لطبيعــة املقــررات العمليــة، ووجــود عــدد مــن املشــاريع 
خــال الفصــل الدراســي حســب احتيــاج كل مقــرر، حيــث تتضمــن اخلطــة الدراســية للطالــب عــدد )١٣4( 
ســاعة تشــمل مقــررات عمليــة مــع نظراهتــا مــن املقــررات النظريــة، وبنهايــة الفصــل الدراســي جيتمــع ابملعامــل 
مــا ال يقــل عــن )١000( مشــروع متثــل جممــل اإلنتــاج ابملقــررات، وال شــك يف أنَّ هــذه املشــاريع قــد كّلفــت 
الطالــب أو القســم أمــوااًل لتوفــر خاماهتــا وأدواهتــا الازمــة، انهيــك عــن الوقــت املبــذول يف تنفيذهــا، وبعــد أن 
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يقــوم عضــو هيئــة التدريــس بتقييــم اإلنتــاج الفــي للطالــب ينتهــي هــذا اجلهــد الكبــر مــع حجــم اإلنفــاق 
املــايل والوقــت بتحقــق جنــاح الطالــب يف املقــرر أو إخفاقــه، وقــد حيتفــظ عضــو هيئــة التدريــس ابألعمــال املميــزة؛ 

للمشــاركة مبعــارض عامــة، أو خاصــة ابلقســم، أو لتزيــن مرافــق الكليــة، أو أهنــا تعــاد إىل الطــاب.

وقد حتفظ األعمال وختزن لفرة زمنية بعدها يضيق املعمل أو الورشة، فيتخلص منها  إبتافها.

 حيــدث هــذا اإلنتــاج الفــي بشــكل متواصــل يف كل فصــل دراســي، مــن هنــا كان لزاًمــا علينــا النظــر يف 
توظيــف هــذه األعمــال مبــا خيــدم مجيــع األطــراف ابلقســم، وحيقــق رافــًدا ماليًّــا مثمــرًا للطــاب والقســم، خاصــة 
وأنــه - علــى حــد علــم الباحــث- ال توجــد دراســات قامــت ابلبحــث حتديــًدا يف حمــور توظيــف اإلنتــاج الفــي، 
بــل اقتصــرت علــى اإلنتــاج فقــط وحتســينه وجتويــد خمرجاتــه، ماعــدا دراســة )ماجــدة، العجمــي ٢00٣( الــي 
اهتمــت ابإلعــداد لإلنتــاج الفــي، هبــدف توظيفــه للبيــع، دون وضــع تصــّور أو خطــوات ملــا بعــد مرحلــة اإلنتــاج.

 أسئلة الدراسة:

 حتاول الدراسة اإلجابة على السؤال الرئيس اآليت:
- مــا معوقــات توظيــف اإلنتــاج الفــين لطــالب قســم الرتبيــة الفنيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس 

والطــالب جبامعــة أم القــرى؟

وينبثق منه األسئلة اآلتية:

مــا املعوقــات املاليــة لتوظيــف اإلنتــاج الفــي لطــاب قســم الربيــة الفنيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة . ١
التدريــس والطــاب؟

مــا معوقــات مزاولــة اإلنتــاج الفــي لطــاب قســم الربيــة الفنيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس . ٢
والطــاب؟

مــا معوقــات توظيــف املشــاركات الفنيــة ابإلنتــاج الفــي لطــاب قســم الربيــة الفنيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء . ٣
هيئــة التدريس والطاب؟

مــا معوقــات حفــظ األعمــال الفنيــة لطــاب قســم الربيــة الفنيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس . 4
والطــاب؟

ما احللول املالية املقرحة لتوظيف اإلنتاج الفي لطاب قسم الربية الفنية من وجهة نظر أعضاء . ٥
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هيئة التدريس والطاب؟. ١

مــا احللــول املقرحــة ملزاولــة اإلنتــاج الفــي لطــاب قســم الربيــة الفنيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة . ٢
والطــاب؟ التدريــس 

مــا احللــول املقرحــة للمشــاركة الفنيــة ابإلنتــاج الفــي لطــاب قســم الربيــة الفنيــة ابملعــارض الفنيــة مــن . ٣
وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب؟

مــا احللــول املقرحــة حلفــظ األعمــال الفنيــة لطــاب قســم الربيــة الفنيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة . 4
التدريــس والطــاب؟ 

هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن اســتجاابت أفــراد العينــة عنــد مســتوى داللــة )0.0٥( بــن . ٥
متوســطات اســتجاابت أفــراد العينــة  تعــزى إىل النــوع؟

هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن اســتجاابت أفــراد العينــة عنــد مســتوى داللــة )0.0٥( بــن . ٦
متوســطات اســتجاابت أفــراد العينــة  تعــزى إىل اجملــال؟

أهداف الدراسة:

التوصل إىل أهم املعوقات الي متنع االستفادة من توظيف اإلنتاج الفي لطاب قسم الربية الفنية .. ١

للطــاب خــال . ٢ الفــي  اإلنتــاج  مــن  املاليــة  لاســتفادة  املناســبة  املقرحــة  احللــول  بعــض  إىل  التوصــل 
ابلقســم. دراســتهم 

الكشف عن الفروق بن اجتاهات عينة الدراسة إن وجدت تعزى إىل متغري: ) النوع، واجملال (.. ٣

اقراح آلية لتسويق األعمال وتنشيط التفاعل بن املستفيدين والطاب .. 4

إبراز دور املعارض العامة واخلاصة يف تفعيل وإجناح مقرح ملنفذ بيع اإلنتاج الفي .. ٥

أمهية الدراسة:

قد تسهم هذه الدراسة يف لفت نظر املسؤولن ابألقسام الفنية إىل االستفادة من اإلنتاج الفي . ١
للطاب  وتوظيفه بشكل أفضل يف تدريس مقررات القسم .

قد تسهم هذه الدراسة يف جزء من نتائجها يف تقدمي بعض احللول املقرحة للتغلب على معوقات . ٢
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االستفادة من اإلنتاج الفي .. ١

تستهدف الدراسة احلالية الطاب وأعضاء هيئة التدريس أبقسام الربية الفنية من خال تفعيل . ٢
احللول املقرحة وجتنب املعوقات.

االستفادة من اإلنتاج الفي أبقسام الربية الفنية مبا يعود ابلنفع املايل إىل كل من الطاب واألقسام .. ٣

الوقوف على املعوقات الي متنع االستفادة من اإلنتاج الفي للطاب من وجهة نظر أعضاء هيئة . 4
التدريس والطاب .

حمددات الدراسة:

اقتصرت هذه الدراسة على احلدود اآلتية :

الفصل الدراسي األول للعام ٣8-١4٣٩هـ.. ١

أعضاء هيئة التدريس والطاب بقسم الربية الفنية يف جامعة أم القرى.. ٢

حصــر أهــم املعوقــات يف توظيــف اإلنتــاج الفــي الــي تواجــه أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب، واقــراح . ٣
بعض احللول لطاب املستوى )٣( إىل )٧(، وقد مت استبعاد طاب املستوى )١-٢(؛ لقلة خرهتم، 
ومراعــاًة لعــدم متكنهــم مــن احلكــم الدقيــق يف اســتجابتهم، وكذلــك مت اســتبعاد طــاب املســتوى )8(؛ 

لعــدم تواجدهــم بشــكل مســتمر بســبب انشــغاهلم ابلربيــة العمليــة.

التعريف ابملصطلحات:

1- معوقات: 

جاء يف )معجم املعاين اجلامع، ٢0١8(: َمُعوق: )اسم( - َمُعوق : اسم املفعول من عاَق - ُمعوَّق: 
)اســم( - اســم مفعــول مــن عــوََّق - ذو عاَهــة َجَســديَّة أو عقليَّــة - ُمعــوَّق: )اســم( - ُمعــوَّق : اســم املفعــول 

مــن َعــوََّق - ُمعــوِّق: )اســم( -  اســم فاعــل مــن عــوََّق .ُمعــوِّق: )اســم( -  ُمعــوِّق : فاعــل مــن َعــوََّق.

واملقصــود ابملعوِّقــات يف هــذا البحــث: كل مــا يعــرض الطــاب ومينعهــم مــن االســتفادة وتوظيــف 
إنتاجهــم الفــي خــال دراســتهم ابلقســم  يف املقــررات العمليــة.
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2- توظيف:

جــاء يف )معجــم املعــاين اجلامــع ،٢0١8 ( :- َتوظيــف: )اســم( - مصــدر َوظَـّـَف - تـَْوِظيــُف - 
توظيــف املــال: ) االقتصــاد ( تثمــر املــال وتنميتــه توظيــف املــال يف املشــاريع االقتصاديـّـة،  توظيــف: )اســم(-  
توظيــف : مصــدر َوظَّــَف-  َوظَّــَف: )فعــل(- وظَّــَف يوظِّــف ، توظيًفــا ، فهــو ُموظِّــف ، واملفعــول ُموظَّــف .

واملقصود ابلتوظيف يف هذا البحث: اســتغال مجيع اإلمكاانت البشــرية واملادية لاســتفادة من األعمال 
الفنية من خال املشــاركة هبا يف املعارض وتســويقها ابلطرق احلديثة واالنتفاع بعوائدها .

3- اإلنتاج الفين:

        جاء يف )معجم املعاين اجلامع ،٢0١8 (: اِنتاج: )اسم( - تولُّد الّشيء من الّشيء - اإلنْتاُج اأَلَديبُّ 
: الِكتــاابُت اأَلَدبِيَّــُة َواِبِْتكارَاهُتــا - مراقبــة اإلنتــاج: عمليّــة إجــراء االختبــارات والقياســات الازمــة للتَّحقُّــق مــن 
مطابقــة املنتجــات للمواصفــات احملــدَّدة هلــا يف التصميمــات، نوعيّــة اإلنتــاج: املنتجــات الــي تكــون مطابقــة 

للشــروط واملواصفــات التقنيّــة والعلميّــة والصحيّــة، وســائل اإلنتــاج: العمــل، واألدوات، واآلالت .

ّ : عمــل  فــَـيّنّ: )اســم(:  اســم منســوب إىل فَــّن - عمــل فــّيّ راٍق، الوســط الفــّيّ : جمتمــع الفنَّانــن ، َعَمــٌل فــيِّ
ّ : حــاِذق يف حرفتــه، عامــل / ُمستشــار فــّيّ - فــّي األســنان: فــيِّ يصنــع اجلســور  تصويــرّي أو تشــكيلّي، فــيِّ
أو األســنان الصناعيّــة ومــا إليهــا وفًقــا للقياســات الــي أيخذهــا طبيــب األســنان-  فُــِيّ: )اســم( - فُــِيّ : مجــع 

ِفنَــاُء .

واملقصــود ابإلنتــاج الفــين يف هــذا البحــث: كل مــا ينتجــه الطــاب مــن مشــاريع جبميــع املقــررات العمليــة 
بقســم الربيــة الفنيــة خــال فــرة دراســتهم ابلقســم .

اإلطار النظري: 

1 - االجتاه التنظيمي يف الرتبية الفنية:

 )Discipline Based Art Education( وهــي اختصــار_ )DBAE( منــذ انطــاق نظريــة
_، والباحثــون يطلقــون عليهــا حمليّــا )االجتــاه التنظيمــي(، يذكــر )قــزاز ،٢0١١،ص١٩( أنــه: مت تطويرهــا يف 
األســاس بواســطة جمموعــة مــن أســاتذة الفــن الغربيــن، لتناســب نقــل املعرفــة واخلــرات الفنيــة إىل الطــاب يف 
ــن املتعلــم مــن التعــرض لتشــكيلة متنوعــة مــن  التعليــم العــام، وكان يُتوقــع مــن هــذا االجتــاه _ يف البدايــة_ أن ميكِّ
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املعــارف واخلــرات يف جمموعــة مــن العلــوم املختلفــة مــن خــال حمتــوى الفــن، وهــي تركــز علــى أربعــة مياديــن 
معرفيــة هلــا عاقــة وثيقــة ابلفــن، وهــي:

١ .. Art Making  إنتاج األعمال الفنية

٢ ..Art Criticism نقد األعمال الفنية

٣ ..Art History دراسة اتريخ الفن والفنانن

4 . . Aesthetic دراسة علم اجلمال والتذوق الفي

ويــرى الباحــث أّن هــذه النظريــة تتميــز بشــمولية العمليــة الفنيــة، حيــث متــر مبراحــل العمــل الفــي مــن 
الفكــرة إىل اإلنتــاج، مث املرحلــة األخــرة ،وهــي التــذوق والنقــد الفــي بعــد خــروج العمــل الفــي إىل الســاحة 

الفنيــة، وبذلــك يكــون قــد حتقــق األمــر مــن تنفيــذ العمــل الفــي .

أ – إنتاج األعمال الفنية: 

يف هــذا احملــور يشــمل اإلنتــاج الفــي  كمــا تــراه )ســرية، صدقــي،١٩٩٢،ص٢-٣( علــى بعديــن، مهــا 
:« تعبــري وابتــكاري، فمــن خــال البعــد التعبــري ينتــج الطالــب أعمــااًل فنيــة حتــوي قيًمــا تعبريــة خياليــة ممــا 
يســاعد الطــاب علــى التعبــر عــن أفكارهــم ومشــاعرهم بصــورة ماديــة حمسوســة، حيــث حيــدد املعلــم املوضــوع 
ويناقشــه مــع الطــاب كمحــور يبــي عليــه الطالــب فكــرة، مث يبــدأ يف املمارســة فيكتســب مهــارات خمتلفــة مــن 
خــال مزاولــة الفــن، ويهــدف البعــد االبتــكاري إىل متكــن الطالــب مــن مواجهــة املشــكات املرتبطــة ابملمارســة 
التشــكيلية مــن خــال فهــم القيــم والعناصــر واألســس، فتتحســن لديــه املهــارات اخلاصــة ابســتخدام األدوات 

واخلامــات، فيصــل مــن خــال التجريــب إىل االبتــكار ».

كمــا أنَّ تعــدد املســتوايت ابملقــررات العمليــة يصقــل مهــارة الطالــب، وحيســن مــن مســتواه يف املمارســة؛ 
ألنَّــه مــن خــال التجريــب يكتشــف طرقًــا وأســاليب خمتلفــة للتعامــل مــع األدوات واخلامــات .

ب- أمهية اإلنتاج الفين:

الشــك يف أن جممــل مــا يطــرح يف املقــررات العمليــة ابلقســم يهتــم يف ختــام املقــرر ابإلنتــاج الفــي للطالــب مــن 
انحيــة االلتــزام ابملعايــر والقيــم الفنيــة، الــي يســعى عضــو هيئــة التدريــس مــن خاهلــا إىل الوصــول ابلطــاب إىل 
مرحلــة االبتــكار يف املســتوى املتقــدم مــن املقــرر. وقــد عرض)قــزاز ،٢0١١، ص٢٣-٢4( ملخًصــا لذلــك 

فيمــا خيــص الطالــب علــى النحــو اآليت:
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يدرك الطالب التنوع يف الصور الفنية ابإلنتاج الفي .. ١

يشكل صورة مطابقة ملا يدركه وما يتخيله .. ٢

يتعلم الطالب كيف خيطط أفكاره أواًل.. ٣

يعر عن فكرته وآرائه ومشاعره بطريقة مادية حمسوسة .. 4

ينظم األشكال بفاعلية يف منتجه الفي.. ٥

يدرك من خال اإلنتاج الفي عاقة اجلزء ابلكل يف العمل الفي .. ٦

ينتقل يف اإلنتاج الفي من هدف إىل آخر مبرونة وبتوجيه من املعلم .. ٧

يتمكن الطالب من اإلملام ابحلرف واملهن الفنية والتقاليد اخلاصة ابألساليب واملهارات واخلامات . 8
واألدوات.

يطور مهارته الشخصية الازمة الكتساب مبادئ احلرفة الفنية ابملمارسة واملثابرة .. ٩

يكتسب اخلرة من خال اتريخ الفن والتعرف على أعمال الفنانن ومصادر إهلامهم.. ١0

ويضيــف الباحــث أن اإلنتــاج الفــي هــو املرحلــة األخــرة مــن ترمجــة مشــاعر الفنــان واندماجــه مــع   
األدوات واخلامــات، والــي تســهم يف إخــراج العمــل الفــي بطابــع الفنــان وملســاته اخلاصــة، معــرًا عــن حالــة 

 . لديــه  الداخلــي  الشــعور 

جـ - املمارسات وإنتاج العمل الفين:

تعــد املمارســة الفنيــة رافــًدا قــواًي لعمليــة اإلنتــاج الفــي، فهــي تصقــل بشــكل كبــر خــرات الطــاب 
وتزيــد مــن إنتاجهــم، ولذلــك جنــد يف كل مقــرر عملــي ابلقســم قــد يصــل الســقف األعلــى لإلنتــاج إىل ســتة 
مشــاريع ابلفصــل الدراســي، وال تقــل عــن ثاثــة أعمــال كحــد أدىن، ويكــون عضــو هيئــة التدريــس متابًعــا 
لــكل مراحــل اإلنتــاج الطــايب، ُمقدًِّمــا االستشــارات الفنيــة والتوجيهــات العمليــة؛ بغيــة الوصــول إىل منتــج فــي 
ملتــزم بعناصــر العمــل الفــي ومتوافــق مــن الناحيــة اجلماليــة، وال يغفــل عــن اجلانــب النفعــي يف بعــض األحيــان، 
ويف هــذا الســياق تقــول )زينــب، علــي ،٢008، ص ١88-١8٩(: فاملمارســة الفنيــة تقتضــي أن ميــر الفــرد 

ابملراحــل اآلتّيــة:
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الدافع أو املثري: الذي يدفع الفنان إىل أن يكون إنتاجه الفي من تعايشه وتعامله مع اجملتمع . 1
واألشياء من حوله ومواقف اإلاثرة الي حترك الفنان للتعامل معها.

وسيلة التعبري أو التنفيذ: وهي اختيار اخلامات واألدوات اخلاصة بتنفيذ العمل الفي وجتسيده، . 2
وهي كثرة، وكل عمل في له اخلامات الي تناسبه حى يصبح له كيان ملموس .

عملية التشكيل أو الصياغة: وتتضمن ثاث خطوات مير هبا الفنان، وهي:. 3
أ- ابتكار الرموز واألشــكال: وهي اخلطوة األوىل بعد اختيار اخلامات واألدوات املناســبة ملنتجه، حيث تُوجد الرموز 
واألشــكال الي تتفق مع أحاسيســه وانفعاالته لترز مشــاعره من خال رموز وأشــكال خاصة به يف بعض األحيان .

ب- تنظيــم الرمــوز واألشــكال: وهــي اخلطــوة الثانيــة الــي يتــم فيهــا تنظيــم الرمــوز واألشــكال وترتيبهــا وتنســيقها، وهــي 
حتــدد معــى املنتــج الفــي وتكســبه األحاســيس والشــعور الــي تنعكــس علــى املتــذوق الفــي .

ت- كيفيــة األداء: أثنــاء عمليــة التنظيــم وابتــكار الرمــوز واألشــكال تظهــر عمليــة األداء، وهــي املهــارة الــي يتعامــل هبــا 
الفنــان مــع املنتــج الفــي؛ إلخراجــه وفــق القواعــد والقيــم الفنيــة .

د- رصيد اخلربة اجلمايل وأثره على اإلنتاج الفين:

مــن خــال عمليــة املمارســة الفنيــة حيــدث اإلنتــاج الفــي، ويكتســب الفنــان خــرات مراكمــة حتســن مــن 
أدائــه، فيزيــد اإلنتــاج لديــه وتصقــل مواهبــه وخيــّط لنفســه مســارًا يُعــرف بــه يف الوســط الفــي مــن خــال شــرحية 
املتذوقــن ابجملتمــع، تقــول )زينــب، علــي ،٢008،ص١٩0(:«يســبق العمــل الفــي فــرة ســابقة مــن التهيئــة 
الذهنيــة الــي يعيشــها الفــرد ) املنتــج للعمــل الفــي ( وهــي مبثابــة فــرة حضانــة تتفاعــل فيهــا األفعــال واملــدركات، 

وتعــدل كل منهــا األخــرى قبــل أن يتحقــق يف التجربــة الواقعيــة، منهــا: 

االستغراق اجلمايل يف املشاهدة والتأمل.	 

حتويل املعاين الي تولدت من املشاهدة والتأمل .	 

الرمجة والربط بن األحاسيس واجلوانب املعرفية .	 

ففــي العمــل الفــي يتــم إعــادة تنظيــم املــادة تنظيًمــا حيقــق يف النهايــة رضــا ولــذة مجاليــة، فالتنظيــم والتأليــف 
بــن عناصــر املوضــوع مهــا أهــم عوامــل إحــداث الطابــع اجلمــايل ألي خــرة، ومهــا يف اخلــرة اجلماليــة أوضــح 

مــن أي خــرة أخــرى« .
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ت - واقع اإلنتاج الفين يف قسم الرتبية الفنية:

ابلنظــر إىل مــا حيــدث يف قســم الربيــة الفنيــة _ ومــن خــال عمــل الباحــث _ ،كثــرًا مــا ناحــظ 
كميــة اهلــدر الــي حتــدث خــال الفصــول الدراســّية لطاقــة الطــاب املاليــة والبدنيــة، حيــث ينتهــي اإلنتــاج 
الفــي بعــد التقييــم، إمــا حبفــظ املتميــز مــن األعمــال، أو إرجاعهــا إىل الطــاب، أو ختزينهــا ابملعامــل والــورش 
إىل أن تتكــّدس، فتدعــو احلاجــة إىل التخلــص منهــا مــن خــال إعطــاء احلريــة للطالــب الرجتــاع أعمالــه وقــد 
يكــون ختــرج، وابلتــايل ال يســتلم عملــه فيتلــف ، كمــا أن معظــم األعمــال املميــزة قــد تُقــدم كهــدااي يف بعــض 
املناســبات، أو تُزيــن هبــا أروقــة الكليــة أو األقســام مــن دون الرجــوع إىل صاحــب العمــل - يف كثــر مــن 

األحيــان- لصعوبــة التواصــل معــه.

إضافــة إىل أن القســم يعتمــد الطــرق التقليديــة يف كثــر مــن املقــررات العلميــة، علــى الرغــم  مــن وجــود 
بدائــل تقنيــة كثــرة تســهم يف حفــظ الوقــت واجلهــد، وتــرك مســاحة كبــرة للطالــب يف املمارســة والتغيــر والتنويــع 
والراجــع مــن خــال برامــج عديــدة ختــدم الكثــر مــن املقــررات كمــا يف أجهــزة احلفــر الثاثــي األبعــاد والطابعــات 
ثاثيــة األبعــاد وأجهــزة القــص ابلليــزر والــي تقــوم بــكل األوامــر الــي ترســل إليهــا، و مهــارة التعامــل مــع هــذه 
األجهــزة تــدل علــى قــوة املســتخدم ومتّكنــه، وتزيــد مــن آفــاق االبتــكار والتجديــد لديــه، حبيــث تنقــل اإلنتــاج 

الفــي إىل مرحلــة متقدمــة مــن اإلبــداع والتميّــز .

ج - معوقات توظيف اإلنتاج الفين:

مــن وجهــة نظــر الباحــث _ خــال مــا قــام بــه مــن اســتطاع _، ُصنفــت عوائــق توظيــف اإلنتــاج الفــي 
إىل أربعــة جمــاالت علــى النحــو اآليت:

١- التكاليــف املاليــة: حيــث لوِحــظ كثــرة اهلــدر يف جممــل اإلنتــاج الفــي بقســم الربيــة الفنيــة، وعــدم النظــر إىل 
توظيفه بطريقة تســهم يف حتســن جودة املخرجات وتوظيفها كعائد مايل ينتفع به الطالب والقســم من خال 
إطــاق منصــة إلكرونيــة لعــرض األعمــال وبيعهــا واملشــاركة هبــا يف املعــارض واملؤمتــرات، وكذلــك عمليــة توثيــق 
اإلنتــاج الفــي وحفــظ حقــوق امللكيــة للطــاب. وتــرز املعوقــات املاليــة كأهــم نقطــة حالــت دون حتقيــق ذلــك، 
حيــث إن التكاليــف املاليــة الــي يتحملهــا الطالــب - خــال دراســته ابلقســم -مبلــغ  مبتوســط مخســة اآلف 
رايل يصــرف علــى اخلامــات واألدوات خــال الفصــل الدراســي الواحــد_ حســب اســتطاع قــام الباحــث بــه 
_  وتعــد هــذه تكلفــة عاليــة جــًدا مقارنــًة ابملكافــأة الشــهرية الــي حيصــل عليهــا الطالــب. ومجيــع مــا ينتــج ابملقــرر 
يشــرف عليــه عضــو هيئــة التدريــس، ممــا يعــي أّن أغلــب األعمــال تكــون فــوق املتوســط، وهلــا قيمــة ســوقية لــو مت 

عرضهــا وبيعهــا. كمــا تعــد األنظمــة واللوائــح املاليــة ابجلامعــة عائقــا كبــرا حيــول دون االســتفادة منهــا .
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٢- اإلنتاج واملزاولة الفنية: تشــمل خطة الطالب ابلقســم على )١٣4( ســاعة تســتحوذ فيها املواد العملية 
علــى حصــة كبــرة بواقــع )٢١( ســاعة، متوســط مــا ينتجــه الطالــب ابملقــرر )4( ســاعات، ويبلــغ إمجــايل عــدد 
طــاب القســم )١٩0( طالبًــا، فيكــون هنــاك غــزارة يف اإلنتــاج الفــي وتكــدس يف املعامــل والــورش، فقــد يزيــد 
إنتــاج الطالــب عــن )٩0( منتًجــا فنيًّــا خمتلفــة اخلامــات واألدوات واملضامــن، وعلــى الرغــم مــن هــذه الوفــرة 
اإلنتاجيّــة إال أهنــا ال توظّــف وال تســتثمر كمصــدر دخــل مــايل للطالــب، الــذي ينتهــي دوره فقــط مبرحلــة منــح 

الدرجــة وجتــاوز املقــرر .

٣- املشــاركات الفنيــة: جممــل اإلنتــاج الفــي ابلقســم _ إذا مل يعــد إىل الطالــب _فقــد يســتفاد منــه يف تزيــن 
مرافــق الكليــة واألقســام، أو كانــت هنــاك فعاليــة أو مناســبة فيتــم إهــداء بعــض اإلنتــاج إىل الــزوار، وقــد تتكــّدس 
املعامــل إبنتــاج الطلبــة، فيتخلــص مــن اإلنتــاج القــدمي بطريقــة اإلتــاف، وهــذا يعــد هــدرًا كبــرًا، وينعكــس أبثــر 

ســليب مباشــر علــى دافعيــة الطــاب.

4- حفــظ األعمــال الفنيــة: مل يؤخــذ بعــن االعتبــار _عنــد تصميــم مرافــق القســم _ االحتيــاج الفعلــي مــن 
معامــل وقاعــات وورش تدريــب، فلــم جتهــز غــرف للتخزيــن أو صــاالت للعرض،ممــا  جيعــل إنتــاج الطــاب 
ُعرضــة للتلــف أو الضيــاع أو الكســر، ابإلضافــة إىل معــاانة الطالــب يف جلــب أعمالــه وأخذهــا معــه يف كل 
لقــاء، ممــا جيعلهــا أكثــر ُعرضــة للمشــكات، الــي حيتــاج معهــا الطالــب إىل إعــادة تنفيــذ املشــروع مــرة أخــرى.

2- الدراسات السابقة:

تبــّن مــن خــال اطّــاع الباحــث علــى األدبيــات يف التخصــص أن هنــاك عــدًدا قليــًا مــن الدراســات 
الســابقة املرتبطــة مبوضــوع البحــث، وغالبيتهــا تبحــث يف اتريــخ الربيــة الفنيــة أو النقــد الفــي أو علــم اجلمــال، 
وأنَّ قليــًا منهــا اســتعرض اإلنتــاج الفــي  بوصفــه جــزًءا مــن االجتــاه التنظيمــي )DBAE(. وقــد توقفــت 
الدراســات عنــد اإلنتــاج فقــط بوصفــه خمرًجــا طبيعيًّــا للممارســة الفنيــة، وتوظيفــه كناحيــة مجاليــة أو نفعيــة فقــط 
مــن دون االلتفــات إىل ضــرورة االســتفادة منــه يف جمــال التســويق واملبيعــات، وفيمــا يلــي نســتعرض بعًضــا مــن 

هــذه الدراســات:

أ- دراســة )العمــرو، 2002(: هدفــت الدراســة _ مــن خــال القيــاس التجريــيب _ إىل الوقــوف علــى مــدى 
فاعليــة اســتخدام اســراتيجية التعلــم التعــاوين يف تدريــس الربيــة الفنيــة علــى تنميــة مهــارات اإلنتــاج الفــي لــدى 
طاب املرحلة املتوســطة، وذلك مقارنة بطرق التدريس الســائدة يف املدرســة، واســتخدم الباحث املنهج شــبه 

التجريــيب، حيــث اهتمــت الدراســة ابلركيــز علــى العمــل اجلماعــي يف اإلنتــاج الفــي لتجويــد املنتــج 
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واإلكثــار منــه، ومــن أهــم نتائــج الدراســة أّن تفعيــل اســراتيجية التعلــم التعــاوين يف تدريــس مــادة الربيــة الفنيــة 
يف املرحلــة اإلعداديــة تســهم وبشــكل جــدي يف وصــول املعلومــات اخلاصــة مبنهــج املــادة إىل الطــاب، وتؤكــد 
علــى االســتخدام الفعــال هلــذه املعلومــات، وتنمــي قــدرة الطــاب يف االســتفادة مــن هــذه املــادة خــارج إطــار 
املؤسســة التعليميــة  فتنشــئ جيــًا جديــًدا مــن متذوقــي الفــن، والفنانــن، واملمارســن للفــن، نظــرًا ملــا توفــره مــن 
فرصــة للطالــب لتبــادل األدوار بينــه وبــن املعلــم، وتركــز الدراســة علــى العمــل التعــاوين، وهــذه نقطــة اتفــاق مــع 

البحــث احلــايل .

ب- دراســة )اليامــي، 2002(: ركــزت الدراســة علــى بيــان مــدى توافــق املقــررات العلميــة مــع طبيعــة طالبــة 
قســم الربيــة الفنيــة بكليــة الربيــة جبامعــة امللــك ســعود، وتناولــت ذلــك مــن النواحــي اجلســمية واالجتماعيــة 
والتنفيذيــة، ومــدى توافــر العوامــل الفنيــة ابلقســم. واســتخدمت الدراســة املنهــج الوصفــي التحليلــي، وهدفــت 
إىل التعــرف علــى املشــكات الــي تواجــه الطالبــة يف تلبيــة متطلبــات املقــررات العلميــة، مــع حتديــد املقــررات 
الــي ال تناســب وضــع الطالبــة، ومــن أهــم نتائــج الدراســة عــدم وجــود فــروق بــن أفــراد العينــة، وتوافــق مجيــع 
املقــررات مــع القــدرات اجلســمية للطالبــة مــا عــدا مقــرر أشــغال الصياغــة واملينــا، وتوافــق مجيــع املقــررات مــع 
التنشــئة األســرية واألوضــاع االجتماعيــة. وتبــن أن هــذه الدراســة تدعــم البحــث احلــايل يف الركيــز علــى اإلنتــاج 

الفــي للطــاب .

ت- دراســة )العجمــي، 2003(: هدفــت الدراســة إىل إلقــاء الضــوء علــى التطــور التارخيــي ملشــغوالت 
اجللــود واســتحداث معاجلــات كيميائيــة تشــكيلية للخامــات، إلنتــاج أعمــال فنيــة مرحبــة، واســتخدم الباحــث 
املنهــج الوصفــي التارخيــي، ومــن أهــم نتائــج البحــث: تصنيــف املعلومــات اخلاصــة عــن فــن حتنيــط وحفــظ جلــود 

احليــوان، وحــل كثــر مــن املشــكات االقتصاديــة عنــد شــراء خامــة اجللــد. 

   وترتبــط هــذه الدراســة مــع البحــث احلــايل يف رؤيــة توظيــف املنتــج، لكّنهــا مل تطــرح أي تصــّور بعــد 
اإلنتــاج، وهــذا مــا يتميــز بــه البحــث احلــايل.

ث- دراســة )ســويدان، 2004(: هدفــت الدراســة إىل وضــع تصــور مقــرح حلقيبــة تعليميــة تنمــي مهــارات 
ميســرات تعليــم اإلانث علــى إنتــاج أعمــال فنيــة مــن خامــات البيئــة وإكســاب املتــدرابت مهــارات اإلنتــاج 
الفي، واســتخدمت الباحثة املنهج التجرييب، وتتمثل أمهية هذه الدراســة يف تطوير الرامج التدريبية وتوظيف 
خامــات البيئــة إلنتــاج أعمــال فنيــة، ومــن أهــم نتائجهــا: ضــرورة بنــاء حقائــب تدريبيــة تطــور قــدرات املتدربــن.

 خيتلــف البحــث احلــايل عــن هــذه الدراســة يف نــوع العينــة، غــر أنــه يتفــق معهــا يف ضــرورة االهتمــام 
ابإلنتــاج الفــي .
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ج- دراســة )ضباشــة، 2006(: هدفــت الدراســة إىل الكشــف عــن طبيعــة العاقــة بــن بعــض العوامــل 
النفســية املرتبطــة بدافعيــة إالجنــاز، واملتمثلــة يف مســتوى الطمــوح األكادميــي ابملســتوايت املرتفعــة مــن القــدرة 
علــى اإلنتــاج االبتــكاري لــدى طــاب الفــن التشــكيلي مــن اجلنســن. كمــا ســعت للوقــوف علــى األســباب 
الــي تزيــد مــن دافعيــة اإلنتــاج الفــي والعوامــل الــي تســبب العــزوف عنــد اجلنســن. واســتخدم الباحــث املنهــج 
شــبه التجريــيب، الــذي كشــف عــن وجــود فــروق دالــة إحصائيًّــا بــن أفــراد العينــة عنــد مســتوى القلــق مــن حيــث 

القــدرة علــى اإلنتــاج االبتــكاري.

تتفــق هــذه الدراســة مــع البحــث احلــايل يف وفــرة اإلنتــاج الفــي للطــاب، غــر أنــه جتاوزهــا يف آليــة 
االســتفادة مــن اإلنتــاج الفــي .

ح- دراســة )علــي، 2008(: هدفــت الدراســة إىل التعــرف علــى كيفيــة توظيــف بعــض اخلــرات اجلماليــة 
لــدى طالبــات الفرقــة الثانيــة، شــعبة االقتصــاد املنــزيل بكليــة الربيــة جامعــة البنــات ابلــرايض؛ يف إنتــاج بعــض 
األعمــال الفنيــة الــي تصلــح لتجميــل كليتهــن، ولتحقيــق هــذا اهلــدف اســتخدمت املنهــج شــبه التجريــيب الــذي 
كشــف عــن متكــن الطالبــات مــن إنتــاج بعــض األعمــال الفنيــة الــي تصلــح لتجميــل الكليــة مــع تعليقهــا 

ووضعهــا يف أماكنهــا احملــددة.

تتفــق هــذه الدراســة مــع البحــث احلــايل يف أمهيــة توظيــف اإلنتــاج الفــي، لكنهــا اقتصــرت علــى تزيــن 
الكليــة فقــط.

خ- دراســة أرمســرتونج )Armstrong, 2013(: هدفــت الدراســة إىل قيــاس أثــر التدريــب يف 
الفنيــة،  الربيــة  التنظيمــي يف  الطــاب، واهتمــت ابالجتــاه  املعلمــن واســتجاابت  الفــن علــى  إنتــاج  طريقــة 
وتطويــر منــوذج االســتقصاء يف اإلنتــاج الفــي، واســتخدمت املنهــج شــبه التجريــيب، ومــن أهــم نتائجهــا: إســناد 
التوصيــات ألنــواِع أســئلِة املعلــم إىل بنيــة الســلوكيات املوجــودة يف تقاريــر الفنانــن لعملهــم، وهــذه الســلوكيات 
مدرجــة _أيًضــا _ يف التسلســل اهلرمــي للعمليــات الفكريــة املرتبطــة ابلتفكــر اإلنتاجــي، وأّن أســئلة املعلــم الــي 
توجه اهتمام الطالبات إىل املوارد الغنية ابملعلومات أو احملفزات البصرية ميكن أن تسهل _أيًضا _العمليات 

العمليــة الــي تســهم يف إنتــاج الفــن اإلبداعــي الناجــح.

.) DBAE( تتفق هذه الدراسة مع البحث احلايل يف توظيف النظرية احلديثة للربية الفنية

د- دراسة قولد بريج )Goldberg, 2013(: حبثت هذه الدراسة أتثر التعليم وراء املعريف على 
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تطويــر مهــارات مــا وراء املعرفــة واإلنتــاج الفــي لطــاب الصــف الثالــث، ومت حتليــل ومقارنــة أداء مهــام فنيــة 
حمــددة للطــاب يف فصلــن مــن الصــف الثالــث يف مدرســة ريفيــة يف جنــوب شــرق الــوالايت املتحــدة. ومشلــت 
العينــة جمموعتــن: إحدامهــا: فئــة للتدريــس علــى مــدار الســنة يف اســراتيجيات التفكــر وراء املعــريف، واألخــرى 
ابلطريقــة التقليديــة، واســتخدمت الدراســة منهــج التحليــل املقــارن، وكشــفت النتائــج أنــه مــن خــال التعــاون 
بــن معلمــي الصفــوف ومعلمــي الفنــون لتشــجيع التفكــر وراء املعــريف، ميكــن أن يتأثــر تعلــم الطــاب يف كل 
مــن الفصــل الدراســي العــادي وفئــة الفــن. واهتمــت الدراســة ابإلنتــاج الفــي وهــي تتفــق يف ذلــك مــع البحــث 

احلــايل مــع اختــاف العينــة .

ذ- دراســة ســربات )Spratt, 2013(: هدفــت الدراســة إىل التأكيــد علــى ضــرورة االهتمــام ابملعطيــات 
احلديثــة والتطــور التكنولوجــي يف العمليــة الفنيــة. ويف مجيــع مراحــل عمليــة صنــع الفــن تــؤدي املشــاعر الفرديــة 
دورًا حامًســا: فهــي توفــر حوافــز قويــة للعمــل وتوجيــه عمليــات التفكــر واإلنتــاج، وتســاعد يف حتقيــق اإلجنــاز 
قــد  الــي  املعرفــة  مــن  نــوع  هــي  للشــعور  املباشــرة  التجربــة  إن  للمشــاعر، حــى  شــديدة  وتطويــر حساســية 
يســتخدمها الفنــان إلضفــاء أشــكال وصــور ذات معــى للحيــاة. ويتحقــق ذلــك مــن خــال التنفيــذ ، والتــوازي 
بــن األشــكال والصــور، والتاعــب ابلســياق. كمــا اهتمــت الدراســة بتوظيــف التقنيــة يف اإلنتــاج واالهتمــام 
بثقافــة الصــورة بوصفهــا لغــة بديلــة. واســتخدمت الدراســة املنهــج الوصفــي التحليلــي، ومــن نتائجهــا: توفــر 
التعليــم الفــي القائــم علــى االنضبــاط منوذًجــا يدعــم اإلنتــاج اإلبداعــي يف الفــن مــع دراســة اترخييــة ونقديــة 
ومجاليــة، ويســاعد تضمــن DBAE يف الدراســة األوليــة والثانويــة علــى ضمــان حصــول مجيــع الطــاب علــى 
معرفــة القــراءة والكتابــة البصريــة الازمــة للفهــم وأتديــة دور يف خلــق صــور قويــة للتواصــل احلديــث. وتتفــق هــذه 

الدراســة مــع البحــث احلــايل يف جانــب االهتمــام ابلفــن بوصفهــا لغــة بصريــة عامليــة .

منهج الدراسة:

اعتمــد الباحــث علــى املنهــج الوصفــي التحليلــي، نظــرًا ملناســبته ملوضــوع الدراســة، حيــث يقــف علــى 
الظاهــرة كمــا هــي يف جمتمعهــا، وحيللهــا، ويفســر النتائــج بغيــة الوصــول إىل حلــوٍل هلــا.

جمتمع الدراسة:

يتكون جمتمع الدراســة من مجيع أعضاء هيئة التدريس والطاب بقســم الربية الفنية جبامعة أم القرى، 
والبالغ عددهم )١٣( عضًوا و )١٩0( طالًبا، يف الفصل الدراسي األول للعام ١4٣8-١4٣٩هـ.

عينة الدراسة:
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تكونــت عينــة البحــث مــن )١٣( عضــو هيئــة تدريــس و )١٣0( طالبًــا مــن قســم الربيــة الفنيــة جبامعــة 

أم القــرى .

 أداة الدراسة :

قام الباحث ببناء أداة البحث املتمثلة يف االستبانة على النحو اآليت :

مثــل:  الدراســة،  الصلــة مبوضــوع  الســابقة ذات  األدبيــات والدراســات  بعــض  االطّــاع علــى  بعــد   -

)ســويدان، ٢004( )علــي، ٢008( )صدقــي، ١٩٩٢( )العمــرو، ٢00٢( )اليامــي، ٢00٢( )العجمــي، 

 )Armstrong, 2013( )Spratt, 2013( )Goldberg, 2013( )٢00٢00٣( )ضباشة، ٦

مت إعــداد االســتبانة يف ضــوء اخلطــوات اآلتيــة:

اهلدف من االستبانة: 

متثّــل يف حتديــد درجــة معوقــات توظيــف اإلنتــاج الفــي لطــاب قســم الربيــة الفنيــة مــن وجهــة نظــر 

أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب، ومــن مثّ الوصــول إىل احللــول املقرحــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس 

والطــاب.

صياغة مفردات االستبانة: 

صّمــم الباحــث االســتبانة يف صورهتــا األوليــة يف أربعــة معوقــات ابجملــاالت اآلتيــة: التكاليــف املاليــة، واإلنتــاج 

الفــي، واملشــاركة الفنيــة، وحفــظ العمــل. وتضمنــت )٣٥( مفــردة. ومت بنــاء حلــول مقرحــة مقابــل كل معــوق 

متوقــع لــكل مفــردة كمعاجلــة متوقعــة. وقــد مت وضــع جمموعــة مــن املفــردات تــدور حوهلــا أبعــاد االســتبانة يف 

صــورة جدليــة ختتلــف حوهلــا وجهــات النظــر وفــق مقيــاس متــدرج مخاســي بدرجــة موافقــة: ) كبــرة جــًدا ، كبــرة 

، متوســطة ، ضعيفــة ، ضعيفــة جــًدا(، وقــد روعــي يف صياغــة هــذه العبــارات الدقــة والشــمولية والوضــوح، 
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جدول ) 1 (

 يوضح طريقة تصحيح مقياس ليكرت اخلماسي

قيمة املتوسط احلسايبوزنهالتدريج

 أقل من ١١،80ضعيفة جًدا

١،80 إىل أقل من ٢ضعيفة
٢،٦0

٢،٦0 إىل أقل من ٣متوسطة
٣،40

٣،40 إىل أقل من 4كبرة
4،٢0

4،٢0 فأكثر٥كبرة جًدا

صدق االستبانة وثباهتا:

للتأكــد مــن صــدق األداة مت عرضهــا يف صورهتــا األوليــة علــى جمموعــة مــن احملكمــن للتحقــق مــن صــدق 
العبــارات وســامتها ووضوحهــا، ومــن مثَّ األخــذ بوجهــات نظــر احملكمــن الــي كان مــن أبرزهــا إضافــة )٥( 

فقــرات جديــدة إىل االســتبانة مــع تغــر صياغــة بعــض العبــارات .    

وحلســاب الثبــات:- مت تطبيــق االســتبانة يف صورهتــا األوليــة علــى عينــة اســتطاعية مــن خــارج عينــة الدراســة 
بلــغ عددهــا )٢0 ( طالًبــا و)٥( أعضــاء ممــن تعاقــدوا مــع القســم ، وحبســاب قيمــة ألفاكرونبــاخ كان الثبــات 

عاليًــا .

وحلســاب الزمــن: مت قيــاس الزمــن ووجــد أنــه يــراوح بــن ) ٢٥-٣٥( دقيقــة ابإلضافــة إىل قــراءة التعليمــات 
اخلاصــة هبــا .

الصورة النهاية لالستبانة:

بلــغ عــدد حمــاور االســتبيان )8( حمــاور، وعــدد الفقــرات يف صورهتــا النهائيــة )40( فقــرة بعــد األخــذ 
ابقراحــات احملكمــن وتوصياهتــم .
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تطبيق أداة الدراسة:

بعــد إعــداد األداة بصورهتــا النهائيــة مت توزيعهــا علــى عينــة الدراســة مــن  أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب 
بقســم الربيــة الفنيــة جبامعــة أم القــرى. 

األساليب اإلحصائية املناسبة للدراسة:

 اســتخدم الباحــث األســاليب اإلحصائيــة اآلتيــة: معامــل ألفاكرونبــاخ، والتكــرارات، والنســب املئويــة، 
واملتوســطات، واختبــار ت T test، وحتليــل التبايــن املصاحــب،  ومت اســتخدام هــذه األســاليب مــن خــال 

. ) SPSS( برانمــج احلــزم اإلحصائيــة االجتماعيــة

نتائج الدراسة وتفسريها:

النتائــج املتعلقــة ابإلجابــة عــن الســؤال األول: مــا املعوقــات املاليــة لتوظيــف اإلنتــاج الفــي لطــاب 
قســم الربيــة الفنيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب؟ لإلجابــة عــن هــذا الســؤال مت حســاب 
املتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة والرتــب إلجــاابت أفــراد العينــة حــول مــدى التكاليــف املاليــة، 

وكانــت النتائــج كمــا يف اجلــدول اآليت:
جدول )  2 (

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجاابت أفراد العينة )أعضاء هيئة تدريس و الطالب( يف 
املعوقات لتوظيف اإلنتاج الفين لطالب قسم الرتبية الفنية جملال معوقات التكاليف املالية

ترتيب 
العبارة

رقم 
الدرجةاالحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعباراتالعبارة

كبرة جًدا4.٢٦.٩8أسعار اخلامات واملواد مكلفة ماليًّا و تتجاوز ميزانية الطالب.١٢

كبرة4.0٦.٩٧ال تتوافر مجيع املواد واخلامات مبدينة مكة املكرمة. ٢٣

٣٥3D. كبرة٣.٧0١.١0عدم االعتماد يف اإلنتاج على التقنية واالجهزة اللوحية وطابعات

كبرة٣.٦٩١.٣٣ال يوفر القسم اخلامات واألدوات للمشاريع. 4١

كبرة٣.٥٩١.١٥ال توجد بدائل ملتطلبات املقرر واخلامات الرخيصة ال تعطي نتائج مقبولة.٥4

اجملال 

ككل
٣.8٦
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يتضــح مــن اجلــدول رقــم ) ٢( أن فقــرات جمــال املعوقــات املاليــة لتوظيــف اإلنتــاج الفــي لطــاب قســم 
الربيــة الفنيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب كانــت بدرجــة كبــرة جــًدا وكبــرة مبتوســط 
)٣.8٦(، وكانــت أعلــى العبــارات يف هــذا احملــور العبــارة رقــم )٢( بدرجــة كبــرة جــًدا مبتوســط )4.٢٦( وأقــل 
العبــارات متوســطًا العبــارة رقــم )4( مبتوســط)٣.٥٩( وبدرجــة كبــرة. ويعــزو الباحــث الســبب يف كــون درجــة 
املعوقــات املاليــة لتوظيــف اإلنتــاج الفــي لطــاب قســم الربيــة الفنيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس 
والطــاب كبــرة إىل اتفــاق مجيــع أفــراد العينــة علــى مجيــع فقــرات اجملــال حيــث تامــس واقــع التكاليــف املاليــة 

ابلقســم، والرتفــاع أســعار اخلامــات واألدوات الفنيــة ، وكوهنــا مســتهلكة ومعرضــة للتلــف .

شكل )1(
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجاابت أفراد العينة يف معوقات اإلنتاج الفين لطالب قسم الرتبية 

الفنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطالب جملال التكاليف املالية

يتضــح مــن الشــكل رقــم )١( فــارق االتفــاق بــن أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب، حيــث إن 
الطــاب كانــوا أقــل يف املــدى مــن أعضــاء هيئــة التدريــس؛ إلدراك أعضــاء هيئــة التدريــس للمعــاانة الــي يقــع 
الفــي  الــي يدفعوهنــا لتوفــر اخلامــات واألدوات لإلنتــاج  فيهــا الطــاب مــن حيــث املصاريــف والتكاليــف 

ملتطلبــات املقــررات العمليــة.

النتائــج املتعلقــة ابإلجابــة عــن الســؤال الثــاين: مــا معوقــات املزاولــة الفنيــة ابإلنتــاج الفــي لطــاب قســم الربيــة 
الفنيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب؟ لإلجابــة عــن هــذا الســؤال مت حســاب املتوســطات 
احلســابية واالحنرافــات املعياريــة والرتــب إلجــاابت أفــراد العينــة حــول مــدى املزاولــة الفنيــة، وكانــت النتائــج كمــا 

يف اجلــدول اآليت:
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جدول )  3 (

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجاابت أفراد العينة يف معوقات اإلنتاج الفين لطالب قسم الرتبية الفنية جملال معوقات املزاولة الفنية

ترتيب 
العبارة

رقم 
الدرجة االحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعباراتالعبارة

كبيرة3.911.12كثرة المواد العملية في الفصل الدراسي وزيادة عدد المشاريع عن أربعة.16

كبيرة3.421.26عدم مناسبة المعامل والورش للمقرر.27

متوسطة3.321.23الجزء النظري غير كاٍف للفهم وال توجد خطة زمنية لتنفيذ المشاريع.38

متوسطة3.271.27عدم االلتزام بتنفيذ المشاريع داخل القسم.49

متوسطة3.101.36قلة األعمال الجماعية وعدم توزيع األدوار فيها. 510

3.40المجال ككل

يتضح من اجلدول رقم ) ٣( أن فقرات جمال املزاولة الفنية لتوظيف اإلنتاج الفي لطاب قســم الربية 

الفنيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب كانــت بدرجــة كبــرة إىل متوســطة مبتوســط )40.٣(، 

وكانــت أعلــى العبــارات يف هــذا احملــور العبــارة رقــم )٦( بدرجــة كبــرة مبتوســط )٣.٩١( وأقــل العبــارات متوســطًا 

العبــارة )١0( مبتوســط)٣.١0( وبدرجــة متوســطة. ويعــزو الباحــث الســبب يف كــون درجــة املزاولــة الفنيــة 

لتوظيــف اإلنتــاج الفــي لطــاب قســم الربيــة الفنيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب كبــرة إىل 

متوســطة؛ إىل تقــارب اتفــاق مجيــع أفــراد العينــة علــى مجيــع فقــرات اجملــال، حيــث إن حجــم املقــررات العمليــة 

مقارنــًة ابملقــررات النظريــة كبــر، وكذلــك قــد يتطلــب أكثــر مــن أربعــة مشــاريع يف بعــض املقــررات؛ ليؤكــد عضــو 

هيئــة التدريــس علــى بعــض املهــارات يف املزاولــة الفنيــة للطالــب .
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شكل)2(

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجاابت أفراد العينة يف معوقات اإلنتاج الفين لطالب قسم الرتبية 
الفنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطالب جملال املزاولة الفنية

يتضــح مــن الشــكل رقــم )٢( فــارق االتفــاق بــن أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب، حيــث إن الطــاب 

كانــوا أقــل يف املــدى مــن أعضــاء هيئــة التدريــس؛ إلدراك أعضــاء هيئــة التدريــس ابلصعــوابت الــي تواجههــم 

مــع الطــاب أثنــاء مزاولــة اإلنتــاج الفــي ملقاربــة فقــرات اجملــال للواقــع الــذي ميــر بــه الطــاب   .

النتائــج املتعلقــة ابإلجابــة عــن الســؤال الثالــث: مــا معوقــات توظيــف املشــاركات الفنيــة ابإلنتــاج الفــي 

لطــاب قســم الربيــة الفنيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب؟ لإلجابــة عــن هــذا الســؤال مت 

حســاب املتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة والرتــب إلجــاابت أفــراد العينــة حــول مــدى املشــاركات 

الفنيــة، وكانــت النتائــج كمــا يف اجلــدول اآليت:
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جدول )  4 (

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجاابت أفراد العينة يف معوقات اإلنتاج الفين لطالب قسم الرتبية 
الفنية جملال معوقات املشاركات الفنية

ترتيب 
الدرجة االحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعباراترقم العبارةالعبارة

كبيرة3.811.12ال توجد منصة تعريفية للفعاليات والمسابقات أو دليل تسويقي إلنتاج الطالب113

كبيرة3.731.29يقوم القسم نيابة عن الطالب بالمشاركة بإنتاجه. 214

كبيرة3.601.32ال يتبنى القسم خطة لتوظيف المناسبات واالحتفاالت كمواضيع للمقررات. 312

كبيرة3.561.19ال يشارك الطالب في معرض القسم وال في المناسبات الوطنية. 411

كبيرة3.411.44ال يمنح الطالب الفائز مكافاة من الجامعة أو درجات إضافية515

3.62المجال ككل

يتضــح مــن اجلــدول رقــم )4( أن فقــرات جمــال معوقــات املشــاركات الفنيــة لتوظيــف اإلنتــاج الفــي 

لطــاب قســم الربيــة الفنيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب كانــت بدرجــة كبــرة مبتوســط 

)٣.٦٢(، وكانــت أعلــى العبــارات يف هــذا احملــور العبــارة رقــم )١٣( بدرجــة كبــرة مبتوســط )٣.8١( وأقــل 

العبــارات متوســطًا العبــارة رقــم )١٥( مبتوســط)٣.4١( وبدرجــة كبــرة. ويعــزو الباحــث الســبب يف كــون درجــة 

املشــاركات الفنيــة لتوظيــف اإلنتــاج الفــي لطــاب قســم الربيــة الفنيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس 

والطــاب كبــرة؛ إىل  اتفــاق مجيــع أفــراد العينــة علــى مجيــع فقــرات اجملــال، حيــث إن حتفيــز الطــاب علــى 

املشــاركة يف املعارض واملؤمترات وإقامة معرض دوري للقســم ضعيف جًدا، وال توجد وســيلة إعانية لتعريف 

الطــاب هبــا، كمــا أنــه ال توجــد مكافــآت ماليــة للطــاب املشــاركن أو الفائزيــن وعــدم ختصيــص درجــات ملثــل 

هــذه املشــاركات يف ختصــص املقــرر الــذي يشــارك بــه الطالــب .



معوقات توظيف اإلنتاج الفين لطالب قسم الرتبية الفنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطالب .........
٣8٦

شكل)3(
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجاابت أفراد العينة يف معوقات اإلنتاج الفين لطالب قسم الرتبية 

الفنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطالب جملال معوقات املزاولة الفنية

يتضــح مــن الشــكل رقــم )٣( فــارق االتفــاق بــن أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب، حيــث إن الطــاب 

كانــوا أقــل يف املــدى مــن أعضــاء هيئــة التدريــس؛ لعــدم إقامــة القســم للمعــرض الــدوري، وقلــة معرفــة الطــاب 

ابملعــارض واملؤمتــرات وانعــدام مشــاركتهم هبــا، وعــدم توافــر دعــم للطالــب املشــارك ســواًء  كان بتوفــر اخلامــات 

الي حيتاجها لتنفيذ العمل أو بتوفر اخلامات واألدوات الي قد تســهم بشــكل كبر يف زايدة الدافعية عنده.

النتائــج املتعلقــة ابإلجابــة عــن الســؤال الرابــع: مــا معوقــات حفــظ األعمــال الفنيــة لطــاب قســم الربيــة 

الفنيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب؟ لإلجابــة عــن هــذا الســؤال مت حســاب املتوســطات 

احلســابية واالحنرافــات املعياريــة والرتــب إلجــاابت أفــراد العينــة حــول مــدى حفــظ األعمــال، وكانــت النتائــج 

كمــا يف اجلــدول اآليت:



د. عبدهللا بن مشرف حممد الشاعر
٣8٧

جدول )  5 (

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجاابت أفراد العينة يف معوقات اإلنتاج الفين لطالب قسم الرتبية 
الفنية جملال  معوقات حفظ األعمال

ترتيب 
الدرجة االحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعباراترقم العبارةالعبارة

كبيرة4.11.94ال تعاد المشاريع إلى الطالب مباشرة بنهاية الفصل الدراسي.118

كبيرة4.061.16تتلف المشاريع عادة بعد تجميعها لفترة أربعة فصول دراسية. 220

كبيرة3.97.96يحتفظ القسم باألعمال المميزة فقط.317

كبيرة3.971.07ال تتم أرشفة إلكترونية إلنتاج الطالب. 419

كبيرة3.811.15يحتفظ القسم بكل اإلنتاج الخاص بالطالب. 516

3.98المجال ككل

يتضــح مــن اجلــدول رقــم )٥( أن فقــرات جمــال معوقــات حفــظ األعمــال لتوظيــف اإلنتــاج الفــي لطــاب 

قســم الربيــة الفنيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب كانــت بدرجــة كبــرة مبتوســط )٣.٩8(، 

وكانــت أعلــى العبــارات يف هــذا احملــور العبــارة رقــم )١8( بدرجــة كبــرة مبتوســط )4.٣١(، وأقــل العبــارات 

الســبب يف كــون درجــة حفــظ  الباحــث  ويعــزو  مبتوســط)٣.8١( وبدرجــة كبــرة.  العبــارة )١٦(  متوســطًا 

األعمــال لتوظيــف اإلنتــاج الفــي لطــاب قســم الربيــة الفنيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب 

كبــرة؛ ألن هــذا اجملــال ميثــل عائًقــا كبــرًا لإلنتــاج الفــي، ذلــك الفتقــار القســم ملخــازن خاصــة حبفــظ اإلنتــاج، 

مــع تعــذر ذلــك لكثــرة اإلنتــاج الفــي، وكذلــك عــدم اســتخدام التقنيــة احلديثــة يف اإلنتــاج واألرشــفة واحلفــظ .



معوقات توظيف اإلنتاج الفين لطالب قسم الرتبية الفنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطالب .........
٣88

شكل)4( 

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجاابت أفراد العينة يف معوقات اإلنتاج الفين لطالب قسم الرتبية الفنية من 
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطالب جملال معوقات حفظ األعمال

يتضــح مــن الشــكل رقــم )4( فــارق االتفــاق بــن أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب حيــث إن الطــاب 

كانــوا أقــل يف املــدى هبــذا اجملــال، وقــد يلجــأ الكثــر منهــم لتوثيــق إنتاجــه إىل التصويــر ابجلــوال وحفظــه ضمــن 

ملــف الصــور، وقــد يقــوم مــن يعجــب ببعــض اإلنتــاج الفــي بتوثيــق مراحــل اإلنتــاج، وهــذا يســهم بشــكل كبــر 

يف نقــل املعرفــة للغــر أو الشــرح والتبســيط للطــاب لكيفيــة إنتــاج تلــك األعمــال .

النتائــج املتعلقــة ابإلجابــة عــن الســؤال اخلامــس: مــا احللــول املقرحــة للتكاليــف املاليــة لتوظيــف اإلنتــاج 

الفــي لطــاب قســم الربيــة الفنيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب؟ لإلجابــة عــن هــذا الســؤال 

مت حســاب املتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة والرتــب إلجــاابت أفــراد العينــة حــول مــدى التكاليــف 

املاليــة، وكانــت النتائــج كمــا يف اجلــدول اآليت:



د. عبدهللا بن مشرف حممد الشاعر
٣8٩

جدول )  6 (

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجاابت أفراد العينة يف حلول التكاليف املالية اإلنتاج الفين 
لطالب قسم الرتبية الفنية جملال احللول املقرتحة للتكاليف املالية

ترتيب 
الدرجة االحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعباراترقم العبارةالعبارة

كبرة جًدا4.٣٧.8٦تقدمي إرشادات للطاب يف املقرر لنوع اخلامات املناسبة للمشروع.١٢4

كبرة جًدا4.٣4.8٣ختصيص مندوب للقسم للشراء ابجلملة وتوزيع التكاليف على الطاب٢٢٥

كبرة جًدا4.٣٢.٩٧دعم الطاب مبخصص مايل للخامات من صندوق الطالب.٣٢٢

كبرة جًدا4.٣0١.0١يقوم القسم بتوفر مجيع اخلامات واملواد اخلاصة ابملشاريع الطابية.4٢١

كبرة جًدا4.٢١.٩٥ختصيص مساحة ابلكلية للمكتبات املتخصصة جمااًن لتوفر اخلامات.٥٢٣

4.٣١اجملال ككل

يتضــح مــن اجلــدول رقــم )٦( أن فقــرات جمــال حلــول التكاليــف املاليــة لتوظيــف اإلنتــاج الفــي لطــاب 

قســم الربيــة الفنيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب كانــت بدرجــة كبــرة جــًدا مبتوســط 

)4.٣١( وكانــت أعلــى العبــارات يف هــذا احملــور العبــارة رقــم )٢4( بدرجــة كبــرة جــًدا مبتوســط )4.٣٧( وأقــل 

العبــارات متوســطًا العبــارة رقــم )٢٣( مبتوســط)4.٣١( وبدرجــة كبــرة. ويعــزو الباحــث الســبب يف كــون درجــة 

احللــول املقرحــة للتكاليــف املاليــة لتوظيــف اإلنتــاج الفــي لطــاب قســم الربيــة الفنيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء 

هيئــة التدريــس والطــاب كبــرة جــًدا؛ ألن املعاجلــات املطروحــة ســوف تســهم بشــكل كبــر يف املســاعدة علــى 

االســتفادة مــن غــزارة اإلنتــاج الفــي ودعــم الطــاب ماليًّــا لتطويــر اإلمــكاانت وتوفــر األدوات واخلامــات الازمــة 

لتنفيــذ متطلبــات املقــررات العمليــة.



معوقات توظيف اإلنتاج الفين لطالب قسم الرتبية الفنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطالب .........
٣٩0

شكل)5( 
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجاابت أفراد العينة يف حلول اإلنتاج الفين لطالب قسم الرتبية 

الفنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطالب جملال احللول املقرتحة للتكاليف املالية

يتضــح مــن الشــكل رقــم )٥( تقــارب االتفــاق بــن أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب حيــث إن الطــاب 

كانــوا بنفــس املــدى يف هــذا اجملــال، وهــذا يعكــس ضــرورة األخــذ ابحللــول املقرحــة ملعاجلــة هــذا اجملــال، 

واالســتفادة مــن إنتــاج القســم حيــث ترتقــي األعمــال إىل درجــة عاليــة مــن االحرافيــة والتنــوع، وتســهم يف دعــم 

الســاحة الفنيــة، وتــرز الــدور القــوي الــذي يقدمــه القســم إىل طــاب التخصــص .

النتائــج املتعلقــة ابإلجابــة عــن الســؤال الســادس: مــا احللــول املقرحــة للمزاولــة الفنيــة ابإلنتــاج الفــي لطــاب 

قســم الربيــة الفنيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب؟ لإلجابــة عــن هــذا الســؤال مت حســاب 

املتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة والرتــب إلجــاابت أفــراد العينــة حــول مــدى املزاولــة الفنيــة، وكانــت 

النتائــج كمــا يف اجلــدول اآليت:



د. عبدهللا بن مشرف حممد الشاعر
٣٩١

جدول ) 7 (

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجاابت أفراد العينة يف املزاولة الفنية لإلنتاج الفين لطالب قسم 
الرتبية الفنية جملال احللول املقرتحة للمزاولة الفنية

ترتيب 
العبارة

رقم 
الدرجة االحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعباراتالعبارة

كبرة4.44.٧٣توزيع مواد العملي والنظري بشكل متوازن يف اخلطة الدراسية.١٢٦

كبرة4.٣٧.88تطوير املعامل والورش وتوفر األجهزة التعليمية املناسبة لكل معمل.٢٢٧

كبرة4.٣٥.8٢التزام مجيع األعضاء بوضع جدول زمي لتنفيذ املشاريع. ٣٢8

كبرة4.٣١.8٥وضع خطة فصلية لتنفيذ العمل اجلماعي واختيار مواقع التنفيذ داخل اجلامعة.4٣0

كبرة4.٢0.٩0إلزام مجيع الطاب بتنفيذ املشاريع داخل القسم وترك املعامل مفتوحة للطاب.٥٢٩

4.٣٣اجملال ككل

يتضــح مــن اجلــدول رقــم )٧( أن فقــرات جمــال  حلــول املزاولــة الفنيــة لتوظيــف اإلنتــاج الفــي لطــاب 
قســم الربيــة الفنيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب كانــت بدرجــة كبــرة مبتوســط )٣٣.4(، 
وكانــت أعلــى العبــارات يف هــذا احملــور العبــارة رقــم )٢٦( بدرجــة كبــرة مبتوســط )4.44( وأقــل العبــارات 
متوســطًا العبــارة رقــم )٢٩( مبتوســط)4.٢0( وبدرجــة كبــرة. ويعــزو الباحــث الســبب يف كــون درجــة احللــول 
املقرحــة للمزاولــة الفنيــة لتوظيــف اإلنتــاج الفــي لطــاب قســم الربيــة الفنيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة 
التدريــس والطــاب كبــرة؛ إىل أن املعاجلــات املطروحــة ســوف تنعكــس علــى تطويــر األداء وتســهيل عمليــة 

اإلنتــاج مبــا يســاعد بشــكل فّعــال يف جتويــد املخرجــات وحتســن املنتــج .



معوقات توظيف اإلنتاج الفين لطالب قسم الرتبية الفنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطالب .........
٣٩٢

شكل )6(

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجاابت أفراد العينة يف حلول اإلنتاج الفين لطالب قسم الرتبية 
الفنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطالب جملال احللول املقرتحة للمزاولة الفنية

يتضــح مــن الشــكل رقــم )٦( تقــارب االتفــاق بــن أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب حيــث إن 

الطــاب كانــوا بنفــس املــدى يف هــذا اجملــال، وهــذا يعكــس تقــارب االتفــاق علــى أن احللــول املقرحــة ســوف 

تســهم بدرجــة كبــرة يف حتســن جــودة املزاولــة الفنيــة ابلقســم، ودعــم الطــاب، وتطويــر املقــررات العلميــة  .

ــة عــن الســؤال الســابع: مــا احللــول املقرحــة لتوظيــف املشــاركات الفنيــة ابإلنتــاج  النتائــج املتعلقــة ابإلجاب

الفــي لطــاب قســم الربيــة الفنيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب؟ لإلجابــة عــن هــذا الســؤال 

مت حســاب املتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة والرتــب إلجــاابت أفــراد العينــة حــول مــدى املشــاركات 

الفنيــة، وكانــت النتائــج كمــا يف اجلــدول اآليت:



د. عبدهللا بن مشرف حممد الشاعر
٣٩٣

جدول ) 8 (

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجاابت أفراد العينة يف حلول املشاركات الفنية لإلنتاج الفين 
لطالب قسم الرتبية الفنية جملال  احللول املقرتحة للمشاركات الفنية

ترتيب 
الدرجة االحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعباراترقم العبارةالعبارة

كبرة جًدا4.٢4.8٧تسهيل مشاركة الطاب دوليًّا يف املعارض والفعاليات العاملية.١٣٥

كبرة جًدا4.٢٣.٩٧توفر مكافأة من صندوق الطالب للمشاركن الفائزين ابملراكز العشرة األوىل.٢٣4

كبرة4.١٣.٩٣إدراج مجيع املناسبات يف خطط املقررات لاستفادة من اإلنتاج واملشاركة به.٣٣٢

كبرة4.١١١.04إضافة مقرر ميداين لزايرة املعارض واملتاحف وحث الطاب على املشاركة.4٣١

كبرة4.0٩.٩٩عمل تطبيق يعرف منه الفعاليات واملناسبات وتسهيل املشاركة هبا.٥٣٣

4.١٦اجملال ككل

يتضــح مــن اجلــدول رقــم )8( أن فقــرات جمــال حلــول املشــاركات الفنيــة لتوظيــف اإلنتــاج الفــي لطــاب 

قســم الربيــة الفنيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب كانــت بدرجــة كبــرة جــًدا إىل كبــرة 

مبتوســط )4.١٦(، وكانــت أعلــى العبــارات يف هــذا احملــور العبــارة رقــم )٣٥( بدرجــة كبــرة مبتوســط )٢4.4( 

وأقل العبارات متوســطًا العبارة )٣٣( مبتوســط)4.0٩( وبدرجة كبرة. ويعزو الباحث الســبب يف كون درجة 

احللــول املقرحــة للمشــاركات الفنيــة لتوظيــف اإلنتــاج الفــي لطــاب قســم الربيــة الفنيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء 

هيئــة التدريــس والطــاب كبــرة؛ إىل إســهام احللــول املقرحــة يف فتــح مشــاركة عامليــة للطــاب، ودعــم صنــدوق 

الطالــب هلــذه املبــادرة، وكذلــك اســتثمار املناســبات الدوريــة ضمــن املشــاريع املطروحــة يف املقــررات العلميــة.
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شكل )7(

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجاابت أفراد العينة يف حلول اإلنتاج الفين لطالب قسم الرتبية 
الفنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطالب جملال احللول املقرتحة للمشاركات الفنية

يتضــح مــن الشــكل رقــم )٧( تقــارب االتفــاق بــن أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب، حيــث إن الطــاب 

كانــوا أقــل يف املــدى هبــذا اجملــال، وهــذا يعكــس عــدم ممارســة الطــاب لفقــرات اجملــال مــع أمهيتهــا وضرورهتــا 

لتطويــر برامــج القســم، وربــط التنظــر مــع الواقــع، وفتــح أفــق أبعــد وأوســع للطــاب للمشــاركة العامليــة واالطّــاع 

علــى جتــارب اآلخريــن.

النتائــج املتعلقــة ابإلجابــة عــن الســؤال الثامــن: مــا احللــول املقرحــة حلفــظ األعمــال الفنيــة لطــاب قســم 

الربيــة الفنيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب؟ لإلجابــة عــن هــذا الســؤال مت حســاب 

املتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة والرتــب إلجــاابت أفــراد العينــة حــول حفــظ األعمــال الفنيــة، 

وكانــت النتائــج كمــا يف اجلــدول اآليت:



د. عبدهللا بن مشرف حممد الشاعر
٣٩٥

جدول ) 9 (

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجاابت أفراد العينة يف حلول حفظ العمل لإلنتاج الفين لطالب 
قسم الرتبية الفنية جملال احللول املقرتحة حلفظ األعمال الفنية

الدرجة االحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعباراترقم العبارةترتيب العبارة

كبرة جًدا4.٣٦.80توفر خمزن خاص ابلقسم  حلفظ األعمال خال الفصل الدراسي. 140

كبرة جًدا4.٢٧.8٥عمل  تطبيق لتسويق إنتاج الطاب وتوزيع املقابل املايل بطريقة نظامية. 2٣٩

كبرة جًدا4.٢١.٩٦توثيق مجيع األعمال وأرشفتها  من خال التصوير الثابت واملتحرك.3٣٦

كبرة4.١8.٩٦إعادة األعمال مباشرة للطاب يف هناية الفصل الدراسي.4٣٧

كبرة4.١4.٩0عمل نسخ مطبوعة لألعمال املميزة.5٣8

4.٢٣المجال ككل

يتضــح مــن اجلــدول رقــم )٩( أن فقــرات جمــال حلــول املشــاركات الفنيــة لتوظيــف اإلنتــاج الفــي لطــاب 

قســم الربيــة الفنيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب كانــت بدرجــة كبــرة جــًدا إىل كبــرة 

مبتوســط )4.٢٣(، وكانــت أعلــى العبــارات يف هــذا احملــور العبــارة رقــم )40( بدرجــة كبــرة جــًدا مبتوســط 

)4.٣٦( وأقــل العبــارات متوســطًا العبــارة )٣8( مبتوســط)4.١4( وبدرجــة كبــرة. ويعــزو الباحــث الســبب يف 

كــون درجــة احللــول املقرحــة حلفــظ العمــل لتوظيــف اإلنتــاج الفــي لطــاب قســم الربيــة الفنيــة مــن وجهــة نظــر 

أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب كبــرة جــًدا؛ إىل إســهام احللــول املقرحــة يف توثيــق مجيــع األعمــال، وحفــظ 

حقــوق امللكيــة، واستنســاخ اإلنتــاج املميــز وتســويقه .
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٣٩٦

شكل )8(

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجاابت أفراد العينة يف حلول اإلنتاج الفين لطالب قسم الرتبية 
الفنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطالب احللول املقرتحة حلفظ األعمال الفنية

يتضــح مــن الشــكل رقــم )8( تقــارب االتفــاق بــن أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب حيــث إن الطــاب 

كانــوا بنفــس املــدى هبــذا اجملــال، وهــذا يعكــس اهتمــام اجلميــع مبقرحــات هــذا اجملــال، إلســهامه الفّعــال يف 

حفــظ احلقــوق، واالهتمــام إبنتــاج الطــاب واحملافظــة عليــه .

النتائــج املتعلقــة ابإلجابــة عــن الســؤال التاســع: هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة 

)0.٥( بــن متوســطات اســتجاابت أفــراد العينــة تعــزى إىل متغــر النــوع؟ لإلجابــة عــن هــذا الســؤال اســتخدم 

الباحــث اختبــار )T.test( بعــد التأكــد مــن التجانــس بــن أفــراد العينــة )أعضــاء و طــااب (، وكانــت النتائــج 

كمــا يف اجلــدول اآليت:



د. عبدهللا بن مشرف حممد الشاعر
٣٩٧

جدول ) 10 (

اختبار حتليل التباين األحادي لداللة الفروق بني متوسطات استجاابت أفراد عينة الدراسة حول مدى النوع

عدد النوعاجملالم
املعلمن

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
مستوى الداللةقيمة فاملعياري

معوقات التكاليف املالية١

 عضو هيئة

تدريس
١٣4.١٥.4٦

١.٦0.٢0

١٣0٣.8٣.٧4طالب

معوقات املزاولة الفنية٢

 عضو هيئة

تدريس
١٣4.00.8٢

.٦٩.40

١٣0٣.٣٥.٧٦طالب

معوقات املشاركات الفنية٣
 عضو هيئة

تدريس
١٣4.٢٦.٧8

٢.٥٦.١١

١٣0طالب
٣.٥٦

.٩٣

معوقات حفظ العمل4

 عضو هيئة

تدريس
١٣4.4٦.٥٣

٢.4٦.١١

١٣0٣.٩4.8١طالب

حلول التكاليف املالية٥

 عضو هيئة

تدريس
١٣4.٥8.4٩

.8٩.٣4

١٣04.٢8.٧٧طالب

حلول املزاولة الفنية٦

 عضو هيئة

تدريس
١٣4.٦4.44

٢.٧٣.١0

١٣04.٣0.٧٢طالب

حلول املشاركات٧

 عضو هيئة

تدريس
١٣4.٧٥.4٣

4.8٧.0٢

١٣04.١0.٧٧طالب

حلول حفظ العمل8

 عضو هيئة

تدريس
١٣4.٦4.44

4.٧٥.0٣

١٣04.١٩.80طالب
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يتضــح مــن اجلــدول رقــم )١0( أنــه ال توجــد فــروق دالــة إحصائيًــا بــن اســتجاابت كلٍّ مــن أعضــاء هيئــة 

التدريــس والطــاب يف نطــاق اجملــاالت مــن )١-٦(، بينمــا كانــت هنــاك داللــة لوجــود فــروق يف اســتجاابت 

أفــراد العينــة يف اجملالــن:       )٧-8(، ومهــا: ) احللــول املقرحــة للمشــاركات( حيــث كانــت قيمــة ف 

)4.8٧(، و)احللــول املقرحــة يف حفــظ العمــل(  كانــت قيمــة ف)4.٧٥( ويعــزو الباحــث هــذه النتيجــة إىل 

قلــة خــرة الطــاب يف هذيــن اجملالــن، وعــدم وجــود خطــة ملــا بعــد إنتــاج األعمــال مــن خــال توظيفهــا مبــا يعــود 

ابملنفعــة املاليــة إىل الطــاب والقســم .

النتائج املتعلقة ابإلجابة عن السؤال العاشر:

هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )0.٥( بــن متوســطات اســتجاابت أفــراد    

العينــة تعــزى  إىل اجملــال؟ لإلجابــة عــن هــذا الســؤال مت حســاب املتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة 

والرتــب إلجــاابت أفــراد العينــة حــول مــدى اجملــال، وجــاءت النتائــج كمــا يف اجلــدول اآليت:
جدول )  11 (

اختبار حتليل التباين األحادي لداللة الفروق بني متوسطات استجاابت أفراد عينة الدراسة حول مدى اجملال

االحنراف املعيارياملتوسطاجملالالفقرة

الفقرة )١(
٣.8٦.٧٣معوقات التكاليف املالية

4.٣١.٧٥احللول املقرحة للتكاليف املالية

الفقرة )٢(
٣.40.٧8معوقات املزاولة الفنية

4.٣٣.٧١احللول املقرحة للمزاولة الفنية

الفقرة )٣(
٣.٦٢.٩4معوقات  املشاركات الفنية

4.١٦.٧٧احللول املقرحة للمشاركات الفنية

الفقرة )4(
٣.٩8.80معوقات حفظ العمل الفي

4.٢٣.٧8احللول املقرحة حلفظ العمل الفي
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جدول )  12 (

اختبار حتليل التباين األحادي لداللة الفروق بني متوسطات استجاابت أفراد عينة الدراسة حول مدى اجملال

المتوسطالمجالالفقرة
 االنحراف

المعياري
التباين

الفقرة )1(
معوقات التكاليف المالية

-.45-.91.00
الحلول المقترحة للتكاليف المالية

 الفقرة

)2(

معوقات المزاولة الفنية
-.92-.96.00

الحلول المقترحة للمزاولة الفنية
 الفقرة

)3(

معوقات  المشاركات الفنية
-.53-1.03.00

الحلول المقترحة للمشاركات الفنية
 الفقرة

)4(

معوقات حفظ العمل الفني
-.25-.80.00

الحلول المقترحة لحفظ العمل الفني

يتضح من اجلدولن رقم )١١- ١٢( أنه ال يوجد تباين يف استجاابت كلٍّ من أعضاء هيئة التدريس 
والطــاب يف نطــاق املعوقــات واحللــول املقرحــة لــكلٍّ مــن فقــرات جمــال التكاليــف املاليــة، حيــث كان املتوســط 
) 0.4٥( ابحنــراف )0.٩١ (، واملزاولــة الفنيــة مبتوســط )0.٩٢( واحنــراف )0.٩٦ (، واملشــاركات الفنيــة 

مبتوســط )0.٥٣( واحنــراف )١.0٣(، وحفــظ العمــل الفــي مبتوســط ) 0.٢٥( واحنــراف )0.80( .

التوصيات:

العمل على معاجلة املعوقات الي حتول دون توظيف اإلنتاج الفي لطاب وأعضاء هيئة التدريس . ١
أبقسام الربية الفنية.

االستفادة من احللول املقرحة الي حددهتا الدراسة يف آلية توظيف اإلنتاج الفي  أبقسام الربية . ٢
الفنية .

إعداد دليل إجرائي آللية  توظيف اإلنتاج الفي للطاب أبقسام الربية الفنية.. ٣

اإلسراع يف عمل منصة لعرض اإلنتاج الفي لكل األقسام الفنية ابجلامعات، وعمل مزادات دورية . 4
لبيعها .
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املقرتحات: 
يقرتح الباحث اآليت:

إجراء بعض الدراسات التي قد تكون مكملة لهذ الدراسة .. 1

إجــراء دراســة مقارنــة يف توظيــف اإلنتــاج الفنــي لطــالب أقســام الرتبيــة الفنيــة بالجامعــات . 2

الســعودية. 

إجراء دراسة تقوميية ملارسات أعضاء هيئة التدريس لإلنتاج الفني لطالب الرتبية الفنية .. 3

إجراء دراسة تجريبية يف أثر استخدام اإلنتاج الفني لطالب قسم الرتبية الفنية .. 4
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