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 عضاء ىيئة التدريس والطالب أقسم التربية الفنية من وجهة نظر لطالب نتاج الفني معوقات توظيف اإل
 م القرىأبجامعة 

 إعداد 
 د. عبداهلل بن مشرف محمد الشاعر

 جامعة أم القرى –أستاذ مناىج تدريس الًتبية الفنية ادلساعد 
 

 الملخص
عضاء أقسم الًتبية الفنية من وجهة نظر لطالب نتاج الفٍت اإلمعوقات توظيف التعرف على  ىدفت الدراسة إىل

 وطالب القسم (ٖٔ)وعددىم التدريس ىيئةعضاء أعينة الدراسة من  كّونتوت .م القرىأىيئة التدريس والطالب جبامعة 
يف  إعداد الباحثودتثلت أداة الدراسة يف استبانة من  .(ٖٗٔوبلغ إمجايل عدد أفراد العينة ) ،طالًبا (ٖٓٔ) ىمعددو 

داللة  ذات فروقتوجد  ال أنوبسفرت نتائج الدراسة أقد و . فقرة ربعُتأرلاالت بواقع  ةبعأر صورة معوقات ومقًتحات يف 
نتاج الفٍت توظيف اإلبُت متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول مدى  (٘ٓ.ٓإحصائية عند مستوى داللة )

يف استجابات كل  اتباينً  أّن ىناكضح اتّ كما  .عضاء ىيئة التدريس والطالبألطالب قسم الًتبية الفنية من وجهة نظر 
يت كان ـالالية ـيف ادلـال التكالـقرات رلـًتحة لكل من فـلول ادلقـعوقات واحلـطاق ادلـطالب يف نــعضاء ىيئة التدريس والأمن 

ادلشاركات الفنية و  (ٜٙ.ٓواضلراف ) (ٕٜ.ٓ) وادلزاولة الفنية مبتوسط ،(ٜٔ.ٓ) باضلراف (٘ٗ.ٓ)  ايبــــسـاحل توسطهاـم
  .(ٓٛ.ٓ( واضلراف )ٕ٘.ٓتوسط ) ـفٍت مبـال العملـفظ وح ،(ٖٓ.ٔ) ( واضلرافٖ٘.ٓسط )مبتو 

 على النحو اآليت: ، فكانتالتوصياتأما فيما يتعّلق ب
قسام يف أعضاء ىيئة التدريس أنتاج الفٍت لطالب و اليت حتول دون توظيف اإلالعمل على معاجلة ادلعوقات ضرورة  -ٔ

 .الًتبية الفنية
 .نتاج الفٍت  بأقسام الًتبية الفنيةلية توظيف اإلآفادة من احللول ادلقًتحة اليت حددهتا الدراسة يف اإلضرورة   -ٕ
 الًتبية الفنية.ٍت للطالب بأقسام نتاج الفلية توظيف اإلجرائي آلإعداد دليل إ  -ٖ
 قسام الفنية باجلامعات وعمل مزادات دورية لبيعها.نتاج الفٍت لكل األمنصة لعرض اإل سراع يف عملاإل   -ٗ

 : الكلمات المفتاحية
 نتاج الفٍت.اإل –توظيف  -معوقات
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Abstract 

Abstract 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 

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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 : قدمةم
وىو  (ٕٛٔٓلكًتوين ) موقع جامعة أم القرى اإل ىـ جبامعة أم القرىٜٖٙٔمنذ انطالق قسم الًتبية الفنية عام  

ن ادلطلع على أ يف ىدافو وختريج دفعات من الطالب خلدمة الوطن وتدريس مادة الًتبية الفنية، وال شكأحتقيق يف  مستمر
إىل دف صقل موىبة ادلنتسبُت وذلك هب ،ةالنظري قارنة بادلقرراتم ةالعملي قرراتادل كثرةجيًدا  يدرك  ،لقسممواد امفردات 

وحجم  ،ساعة(ٖٗٔ)ة للقسم بواقع اخلطة الدراسيّ لذا فإن  التخصص.ب ادلتعّلقةلقسم وتزويدىم بادلعارف وادلستجدات ا
حسب  مشاريع (ٙ) إىل (ٖ) ها الفٍت مننتاجإيًتاوح ذلا متطلبات ومشاريع  ا،مقررً  (ٕٔ)يصل إىل  ةالعملي ادلقررات

الفٍت نتاج فإن رلمل اإل ،مشاريع (ٗ)وىو عمال خذنا متوسط األأىداف، ويف حال أمن  حتقيقو ىلإوما يسعى  ،ادلقرر
 .امشروعً  (ٗٛ) ىلإيصل خالل دراسة الطالب 

لتقييم ة التدريس، لئنتاج الفٍت يف كل مقرر إىل عضو ىيويف هناية كل فصل دراسي يقوم الطالب بتسليم اإل
حيان ال يعود غلب األأويف  ،مئة منتج مبختلف التقنيات واخلاماتة أو ادلعمل ما يزيد عن فيجتمع بالورش ،والتقوًن

وبالتايل حيدث  ،حيفظ بعضها للمشاركة يف معارض القسم أو لتزيُت مرافق اجلامعة وقد ،الطالب الستالم منتجاهتم
وجهد  ،يو جهد مادي وزمٍت من قبل الطالبذل فنتاج الفٍت الذي بُ د كبَت ذلذا اإلقْ فَـ حيدث من ََثَّ و  ،تكدس لألعمال

 ذىٍت مبتابعة وإشراف من عضو ىيئة التدريس.
لتنمية الشخصية ادلتكاملة فهو يتطلب اإلدراك  أن اإلنتاج الفٍت ميدان ":(ٕٕص  ٕٔٔٓ) قزاز،  يذكر

ويكتسب الطالب من خالل اإلنتاج الفٍت ادلهارات األساسية والتقنيات  ،ل والعمل والتعبَتوالتفكَت واإلحساس والتخيّ 
شلا يساعد على منو احلساسية البصرية والثقافة التشكيلية لصياغة  ،جبديات أسس التصميم وعناصرهأويتعرف على  ،الفنية

 ."ختلفةإنتاجو الفٍت بأسلوب مبتكر وباستخدام اخلامات ادلتنوعة والتعامل مع األدوات الفنية ادل
 :دراسةالمشكلة 

الحظ وجود  ،يف رلال مناىج وطرق تدريس الًتبية الفنيةوختصصو تدريس  ىيئةكعضو من خالل عمل الباحث  
فصل الدراسي حسب لوجود عدد من ادلشاريع خالل او  ة،العمليادلقررات طبيعة ل نتيجة ،نتاج طالب القسمإوفرة يف 

 مع نظَتاهتا من ةعملي مقررات تشمل ساعة (ٖٗٔ)حيث تتضمن اخلطة الدراسية للطالب عدد  ،احتياج كل مقرر
. اتنتاج بادلقرر مشروع دتثل رلمل اإل( ٓٓٓٔ)، وبنهاية الفصل الدراسي جيتمع بادلعامل ما ال يقل عن ةالنظري ادلقررات

الوقت ادلبذول ناىيك عن  ،الزمةلدواهتا اأخاماهتا و  لتوفَت أموااًل أو القسم  فت الطالبن ىذه ادلشاريع قد كلّ أيف وال شك 
نفاق اجلهد الكبَت مع حجم اإل ىذانتاج الفٍت للطالب ينتهي بتقييم اإلالتدريس  ىيئةن يقوم عضو أوبعد  يف تنفيذىا.

للمشاركة  باألعمال ادلميزة؛ة التدريس ئيوقد حيتفظ عضو ى خفاقو.إقرر أو ادلايل والوقت بتحقق صلاح الطالب يف ادل
عمال وختزن لفًتة زمنية حتفظ األ وقد .لطالبإىل اتعاد  أهنا وأ ،و لتزيُت مرافق الكليةأ ،و خاصة بالقسمأ ،مبعارض عامة

 تالفها.إفيتخلص منها من خالل  ،و الورشةأبعدىا يضيق ادلعمل 
علينا النظر يف توظيف ىذه  اكان لزامً ، من ىنا  كل فصل دراسييف  نتاج الفٍت بشكل متواصل حيدث ىذا اإل 

على حد علم  -أنو و خاصة  للطالب والقسم. امثمرً ا ماليِّ  اوحيقق رافدً  ،طراف بالقسمعمال مبا خيدم مجيع األاأل
 ونتاج فقط وحتسينبل اقتصرت على اإل ،نتاج الفٍتتوظيف اإل زلور يف حتديًدا وجد دراسات قامت بالبحثال ت -الباحث
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دون  ،للبيع توظيفو دفهب ،إلنتاج الفٍتباإلعداد لاىتمت ( اليت ٖٕٓٓ)ماجدة، العجمي ماعدا دراسة  ،وجتويد سلرجاتو
 نتاج.اإلمرحلة و خطوات دلا بعد أر وضع تصوّ 

 سئلة الدراسة:أ 
 :تيل الرئيس اآلاسؤ جابة على الالدراسة اإلتحاول  

عضاء ىيئة التدريس والطالب أنتاج الفني لطالب قسم التربية الفنية من وجهة نظر معوقات توظيف اإلما  -
 ؟م القرىأبجامعة 

 ة:تياآلاألسئلة وينبثق منو 
 والطالب؟ عضاء ىيئة التدريسأنتاج الفٍت لطالب قسم الًتبية الفنية من وجهة نظر توظيف اإللادلعوقات ادلالية  ما -ٔ
 والطالب؟ عضاء ىيئة التدريسألطالب قسم الًتبية الفنية من وجهة نظر ما معوقات مزاولة اإلنتاج الفٍت  -ٕ
 عضاء ىيئة التدريسألطالب قسم الًتبية الفنية من وجهة نظر باإلنتاج الفٍت ادلشاركات الفنية  توظيف ما معوقات -ٖ

 ؟والطالب
 ؟والطالب التدريسعضاء ىيئة ألطالب قسم الًتبية الفنية من وجهة نظر  عمال الفنيةما معوقات حفظ األ -ٗ
 عضاء ىيئة التدريسأمن وجهة نظر نتاج الفٍت لطالب قسم الًتبية الفنية توظيف اإللادلقًتحة ادلالية  احللولما  -٘

 والطالب؟
 والطالب؟ عضاء ىيئة التدريسألطالب قسم الًتبية الفنية من وجهة نظر اإلنتاج الفٍت زاولة ادلقًتحة دل ما احللول -ٙ
عضاء أمن وجهة نظر بادلعارض الفنية لطالب قسم الًتبية الفنية الفنية باإلنتاج الفٍت  للمشاركةما احللول ادلقًتحة  -ٚ

 ؟والطالب ىيئة التدريس
 والطالب؟  عضاء ىيئة التدريسألطالب قسم الًتبية الفنية من وجهة نظر  عمال الفنيةفظ األاحللول ادلقًتحة حلما  -ٛ
( بُت متوسطات ٘ٓ.ٓعند مستوى داللة ) ابات أفراد العينةحصائية بُت استجإىل توجد فروق ذات داللة  -ٜ

 ؟لنوعإىل اتعزى  أفراد العينة  استجابات
( بُت متوسطات ٘ٓ.ٓحصائية بُت استجابات أفراد العينة عند مستوى داللة )إىل توجد فروق ذات داللة  -ٓٔ

 ؟اجملالإىل ستجابات أفراد العينة  تعزى ا
 :دراسةالأىداف 

 .فنية لا نتاج الفٍت لطالب قسم الًتبيةادلعوقات اليت دتنع االستفادة من توظيف اإل التوصل إىل أىم -ٔ
 .اإلنتاج الفٍت للطالب خالل دراستهم بالقسمالتوصل إىل بعض احللول ادلقًتحة ادلناسبة لالستفادة ادلالية من  -ٕ
 اجملال (و  ،) النوع: إىل متغَتيإن وجدت تعزى  الكشف عن الفروق بُت اجتاىات عينة الدراسة -ٖ
 لية لتسويق األعمال وتنشيط التفاعل بُت ادلستفيدين والطالب .آاقًتاح  -ٗ
 .نتاج الفٍت إبراز دور ادلعارض العامة واخلاصة يف تفعيل وإصلاح مقًتح دلنفذ بيع اإل -٘
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 :دراسةالأىمية 
نتاج الفٍت للطالب  وتوظيفو الستفادة من اإلإىل اقد تسهم ىذه الدراسة يف لفت نظر ادلسؤولُت باألقسام الفنية  -ٔ

 فضل يف تدريس مقررات القسم .أبشكل 
تغلب على معوقات االستفادة من للتقدًن بعض احللول ادلقًتحة يف نتائجها من قد تسهم ىذه الدراسة يف جزء  -ٕ

 .نتاج الفٍت اإل
تفعيل احللول ادلقًتحة من خالل  عضاء ىيئة التدريس بأقسام الًتبية الفنيةأتستهدف الدراسة احلالية الطالب و  -ٖ

 وجتنب ادلعوقات.
 . قسامكل من الطالب واألإىل  نتاج الفٍت بأقسام الًتبية الفنية مبا يعود بالنفع ادلايل االستفادة من اإل -ٗ
عضاء ىيئة التدريس أوجهة نظر من نتاج الفٍت للطالب االستفادة من اإل دتنعالوقوف على ادلعوقات اليت  -٘

 والطالب .
 :دراسةال محددات

 ة :تياقتصرت ىذه الدراسة على احلدود اآل
 .ىـٜٖٗٔ-ٖٛ األول للعام الدراسي الفصل -ٔ
 .بقسم الًتبية الفنية يف جامعة أم القرى عضاء ىيئة التدريس والطالبأ -ٕ
واقًتاح بعض احللول  ،طالبالعضاء ىيئة التدريس و أنتاج الفٍت اليت تواجو ىم ادلعوقات يف توظيف اإلأحصر  -ٖ

من لعدم دتكنهم  ومراعاةً  ،لقلة خربهتم ؛(ٕ-ٔ)طالب ادلستوى  قد مت استبعادو  ،(ٚ) إىل (ٖ)ادلستوى لطالب 
مستمر بسبب لعدم تواجدىم بشكل  ؛(ٛ)طالب ادلستوى  مت استبعاد وكذلك ،حلكم الدقيق يف استجابتهما

 .ةانشغاذلم بالًتبية العملي
 التعريف بالمصطلحات:

  :معوقات -0
 - ُمعوَّق: )اسم( - اسم ادلفعول من عاقَ : َمُعوق - َمُعوق: )اسم(: ( ٕٛٔٓ ،معجم ادلعاين اجلامع)يف  جاء         

 ُمعوِّق: )اسم( - اسم ادلفعول من َعوَّقَ : ُمعوَّق - ُمعوَّق: )اسم( - ذو عاَىة َجَسديَّة أو عقليَّة - اسم مفعول من عوَّقَ 
 .فاعل من َعوَّقَ : ُمعوِّق  - ُمعوِّق: )اسم(. اسم فاعل من عوَّقَ   -

الفٍت خالل  همنتاجإتوظيف من االستفادة و  ودينعهم الطالبكل ما يعًتض  والمقصود بالمعوقات في ىذا البحث:
 .ةيف ادلقررات العملي دراستهم بالقسم 

 :توظيف -2
: ) توظيف ادلال -تـَْوِظيُف  - مصدر َوظَّفَ  - َتوظيف: )اسم( -: ( ٕٛٔٓ،معجم ادلعاين اجلامع )يف  جاء          

  -مصدر َوظَّفَ : توظيف  -توظيف: )اسم(  ،ف ادلال يف ادلشاريع االقتصاديّةاالقتصاد ( تثمَت ادلال وتنميتو توظي
 . وادلفعول ُموظَّف، فهو ُموظِّف، توظيًفا، وظََّف يوظِّف -َوظََّف: )فعل(
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عمال الفنية من لبشرية وادلادية لالستفادة من األمكانات ااستغالل مجيع اإل والمقصود بالتوظيف في ىذا البحث:
 خالل ادلشاركة هبا يف ادلعارض وتسويقها بالطرق احلديثة واالنتفاع بعوائدىا .

 نتاج الفني:اإل -0
الِكتاباُت : اإلنْتاُج اأَلَديبُّ  -تولُّد الّشيء من الّشيء  - نتاج: )اسم(اِ  :( ٕٛٔٓ،معجم ادلعاين اجلامع )يف  جاء        

: عملّية إجراء االختبارات والقياسات الالزمة للتَّحقُّق من مطابقة ادلنتجات مراقبة اإلنتاج - اأَلَدبِيَُّة َواِبِْتكارَاهُتا
فات التقنّية والعلمّية : ادلنتجات اليت تكون مطابقة للشروط وادلواصنوعّية اإلنتاج ،صفات احملدَّدة ذلا يف التصميماتللموا

 . ، واآلالتوسائل اإلنتاج: العمل، واألدوات ،ةوالصحيّ 
عمل تصويرّي أو : فٍتِّّ َعَمٌل ، رلتمع الفنَّانُت: الوسط الفٍّتّ  ،عمل فٍّتّ راقٍ  - اسم منسوب إىل َفنّ   :فـَّنّي: )اسم(

األسنان الصناعّية وما إليها : فٍتِّ يصنع اجلسور أو فٍّت األسنان - ، عامل / ُمستشار فٍّتّ فتوحاِذق يف حر : ، فٍتِّّ تشكيليّ 
 . مجع ِفَناءُ : ُفٍِتّ  - ُفٍِتّ: )اسم(  -ا للقياسات اليت يأخذىا طبيب األسنانوفقً 

بقسم الًتبية  ةيملميع ادلقررات العجبكل ما ينتجو الطالب من مشاريع  والمقصود باإلنتاج الفني في ىذا البحث:
 . خالل فًتة دراستهم بالقسمالفنية 
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 النظريطار اإل
 :تجاه التنظيمي في التربية الفنيةاال - 0
 ،((Discipline Based Art Educationاختصار وىي  (DBAE)منذ انطالق نظرية   

مت تطويرىا يف األساس بواسطة  :أنو (ٜٔ،صٕٔٔٓ)قزاز ، يذكر ،التنظيمي( االجتاها )زلليّ  اعليه الباحثون يطلقونو 
، وكان يتوقع من ىذا نية إىل الطالب يف التعليم العاملتناسب نقل ادلعرفة واخلربات الف، ساتذة الفن الغربيُتأرلموعة من 

االجتاه يف البداية أن ديكن ادلتعلم من التعرض لتشكيلة متنوعة من ادلعارف واخلربات يف رلموعة من العلوم ادلختلفة من 
 ، وىي:يقة بالفنعرفية ذلا عالقة وثوىي تركز على أربعة ميادين م .خالل زلتوى الفن

 . Art Makingنتاج األعمال الفنية  إ -ٔ
 .Art Criticismنقد األعمال الفنية  -ٕ
 .Art Historyدراسة تاريخ الفن والفنانُت  -ٖ
 . Aestheticدراسة علم اجلمال والتذوق الفٍت  -ٗ

دتر مبراحل العمل الفٍت من الفكرة إىل  حيث ،بشمولية العملية الفنية تتميز ىذه النظرية نّ أيرى الباحث و 
وبذلك يكون قد حتقق  ،الساحة الفنية خَتة منو وىي التذوق والنقد الفٍت بعد خروج العمل الفٍت إىلَث ادلرحلة األ ،اإلنتاج

 مر من تنفيذ العمل الفٍت .األ
 إنتاج األعمال الفنية:  –أ 

تعبَتي  "مها :، على بعدين (ٖ-ٕ،صٕٜٜٔصدقي، ،ية)سر  نتاج الفٍت  كما تراهيشتمل اإل احملوريف ىذا 
ا تعبَتية خيالية شلا يساعد الطالب على التعبَت  فنية حتوي قيمً فمن خالل البعد التعبَتي ينتج الطالب أعمااًل  ،ابتكاريو 

الطالب  ، حيث حيدد ادلعلم ادلوضوع ويناقشو مع الطالب كمحور يبٍت عليورىم ومشاعرىم بصورة مادية زلسوسةفكاأعن 
دتكُت الطالب  ىلإويهدف البعد االبتكاري  .َث يبدأ يف ادلمارسة فيكتسب مهارات سلتلفة من خالل مزاولة الفن ،فكرة

فتتحسن لديو ادلهارات  ،سسمن مواجهة ادلشكالت ادلرتبطة بادلمارسة التشكيلية من خالل فهم القيم والعناصر واأل
 "ل من خالل التجريب إىل االبتكار فيص ،اخلاصة باستخدام األدوات واخلامات

ألنو من  ؛وحيسن من مستواه يف ادلمارسة ،يصقل مهارة الطالب ةكما أن تعدد ادلستويات بادلقررات العملي
 دوات واخلامات .ساليب سلتلفة للتعامل مع األأو  اخالل التجريب يكتشف طرقً 

 تاج الفني:نأىمية اإل -ب
بالقسم يهتم يف ختام ادلقرر باإلنتاج الفٍت للطالب من ناحية  ةادلقررات العمليأن رلمل ما يطرح يف يف الشك 

لوصول بالطالب إىل مرحلة االبتكار يف من خالذلا إىل ايسعى عضو ىيئة التدريس اليت ، اللتزام بادلعايَت والقيم الفنيةا
 على النحو اآليت:ما خيص الطالب ذلك فيملخًصا ل (ٕٗ-ٖٕ، صٕٔٔٓ)قزاز ،وقد عرض .ادلستوى ادلتقدم من ادلقرر

 يدرك الطالب التنوع يف الصور الفنية باإلنتاج الفٍت . -ٔ
 يشكل صورة مطابقة دلا يدركو وما يتخيلو . -ٕ
 .يتعلم الطالب كيف خيطط أفكاره أواًل  -ٖ
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 يعرب عن فكرتو وآرائو ومشاعره بطريقة مادية زلسوسة . -ٗ
 ينظم األشكال بفاعلية يف منتجو الفٍت. -٘
 الل اإلنتاج الفٍت عالقة اجلزء بالكل يف العمل الفٍت .يدرك من خ -ٙ
 نتاج الفٍت من ىدف إىل آخر مبرونة وبتوجيو من ادلعلم .ينتقل يف اإل -ٚ
 يتمكن الطالب من اإلدلام باحلرف وادلهن الفنية والتقاليد اخلاصة باألساليب وادلهارات واخلامات واألدوات. -ٛ
 مبادئ احلرفة الفنية بادلمارسة وادلثابرة .يطور مهارتو الشخصية الالزمة الكتساب  -ٜ

 .ذلامهمإعمال الفنانُت ومصادر أفن والتعرف على ليكتسب اخلربة من خالل تاريخ ا -ٓٔ
 ،ة من ترمجة مشاعر الفنان واندماجو مع األدوات واخلاماتنتاج الفٍت ىو ادلرحلة األخَت الباحث أن اإل ويضيف  

 . عن حالة الشعور الداخلي لديو امعربً  ،العمل الفٍت بطابع الفنان ودلساتو اخلاصة واليت تسهم يف إخراج
 نتاج العمل الفني:وإ اتالممارس -جـ 

، نتاجهمإفهي تصقل بشكل كبَت خربات الطالب وتزيد من  ،نتاج الفٍتلعملية اإل اقويً  اادلمارسة الفنية رافدً  دتع
وال تقل عن  ،يصل السقف األعلى لإلنتاج إىل ستة مشاريع بالفصل الدراسيصلد يف كل مقرر عملي بالقسم قد ولذلك 

ًما ،نتاج الطاليبلكل مراحل اإل اويكون عضو ىيئة التدريس متابعً  ،دىنأثالثة أعمال كحد  االستشارات الفنية  مقدِّ
وال يغفل عن  ،لناحية اجلماليةبغية الوصول إىل منتج فٍت ملتزم بعناصر العمل الفٍت ومتوافق من ا ؛والتوجيهات العملية

: فادلمارسة الفنية (ٜٛٔ-ٛٛٔ، ص ٕٛٓٓ)زينب، علي ، يف ىذا السياق تقول .حياناجلانب النفعي يف بعض األ
 :اآلتّيةتقتضي أن دير الفرد بادلراحل 

ياء من حولو نتاجو الفٍت من تعايشو وتعاملو مع اجملتمع واألشإ: الذي يدفع الفنان إىل أن يكون الدافع أو المثير -ٔ
 ومواقف اإلثارة اليت حترك الفنان للتعامل معها.

، وكل ، وىي كثَتةدوات اخلاصة بتنفيذ العمل الفٍت وجتسيدهاألو : وىي اختيار اخلامات التنفيذ أو وسيلة التعبير -ٕ
 عمل فٍت لو اخلامات اليت تناسبو حىت يصبح لو كيان ملموس .

 :، وىيخطوات دير هبا الفنانتتضمن ثالث و : عملية التشكيل أو الصياغة -ٖ
وجد يُ ، حيث ابتكار الرموز واألشكال: وىي اخلطوة األوىل بعد اختيار اخلامات واألدوات ادلناسبة دلنتجو - أ

شكال خاصة بو يف أيسو وانفعاالتو لتربز مشاعره من خالل رموز و حاسأشكال اليت تتفق مع الرموز واأل
 حيان .بعض األ

وىي  وترتيبها وتنسيقها، شكاليتم فيها تنظيم الرموز واأل اليت اخلطوة الثانية تنظيم الرموز واألشكال: وىي - ب
 حاسيس والشعور اليت تنعكس على ادلتذوق الفٍت .حتدد معٌت ادلنتج الفٍت وتكسبو األ

وىي ادلهارة اليت يتعامل هبا  ،داءشكال تظهر عملية األثناء عملية التنظيم وابتكار الرموز واألأ: األداءكيفية  - ج
 .خراجو وفق القواعد والقيم الفنيةالفنان مع ادلنتج الفٍت إل
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 نتاج الفني:اإلرصيد الخبرة الجمالي وأثره على  -د
فيزيد  ،ئوداأخربات مًتاكمة حتسن من من خالل عملية ادلمارسة الفنية حيدث اإلنتاج الفٍت ويكتسب الفنان 

ن خالل شرحية ادلتذوقُت باجملتمع، تقول يعرف بو يف الوسط الفٍت م النفسو مسارً  وخيطّ  ومواىبنتاج لديو وتصقل اإل
يسبق العمل الفٍت فًتة سابقة من التهيئة الذىنية اليت يعيشها الفرد ) ادلنتج للعمل الفٍت (:"ٜٓٔ،صٕٛٓٓعلي ، )زينب،
ل أن يتحقق يف التجربة الواقعية، ل كل منها األحرى قبفًتة حضانة تتفاعل فيها األفعال وادلدركات وتعد مبثابة( وىي 

 منها: 
 .االستغراق اجلمايل يف ادلشاىدة والتأمل -
 حتويل ادلعاين اليت تولدت من ادلشاىدة والتأمل . -
 الًتمجة والربط بُت األحاسيس واجلوانب ادلعرفية . -

، فالتنظيم والتأليف بُت عناصر رضا ولذة مجاليةحيقق يف النهاية ا ففي العمل الفٍت يتم إعادة تنظيم ادلادة تنظيمً 
 . "ومها يف اخلربة اجلمالية أوضح من أي خربة أخرى ،ادلوضوع مها أىم عوامل إحداث الطابع اجلمايل ألي خربة

 قسم التربية الفنية:في واقع اإلنتاج الفني  -ىـ 
ا ما نالحظ كمية اذلدر اليت حتدث كثَتً ومن خالل عمل الباحث،حيدث يف قسم الًتبية الفنية  إىل مابالنظر 

ما حبفظ ادلتميز من إ ،نتاج الفٍت بعد التقييمحيث ينتهي اإل ،ة لطاقة الطالب ادلالية والبدنيةخالل الفصول الدراسيّ 
فتدعو احلاجة إىل التخلص منها من تتكّدس، ن أأو ختزينها بادلعامل والورش إىل  ،رجاعها إىل الطالبإو أ ،األعمال

، كما أن معظم األعمال ج وبالتايل ال يستلم فيتلف العملعمالو وقد يكون قد ختر أرجتاع الرية للطالب احل إعطاءل خال
يف   -دون الرجوع إىل صاحب العمل من روقة الكلية أو األقسام أو تزين هبا أادلميزة قد تقدم كهدايا يف بعض ادلناسبات 

 لصعوبة التواصل معو. -حيانكثَت من األ
على الرغم  من وجود بدائل تقنية   ،أن القسم يعتمد الطرق التقليدية يف كثَت من ادلقررات العلمية إضافة إىل

وترك مساحة كبَتة للطالب يف ادلمارسة والتغيَت والتنويع والًتاجع من خالل برامج  ،تسهم يف حفظ الوقت واجلهد ةكثَت 
 واليتجهزة القص بالليزر أبعاد و والطابعات ثالثية األبعاد األ فر الثالثياحلجهزة أ يفكثَت من ادلقررات كما العديدة ختدم 

فاق وتزيد من آ ودتّكنو، مهارة التعامل مع ىذه األجهزة تدل على قوة ادلستخدم نّ أو  إليها.تقوم بكل األوامر اليت ترسل 
 ز .بداع والتميّ رحلة متقدمة من اإلم إىلنتاج الفٍت حبيث تنقل اإل لديو، االبتكار والتجديد

 اإلنتاج الفني:توظيف معوقات  -و 
على ربعة رلاالت أنتاج الفٍت إىل صنفت عوائق توظيف اإل ،من وجهة نظر الباحث ومن خالل استطالع قام بو

 :احلو اآليت
م النظر إىل توظيفو وعداذلدر يف رلمل اإلنتاج الفٍت بقسم الًتبية الفنية  كثرة حيث لوِحظ التكاليف المالية:  -ٔ

طالق منصة إكعائد مايل ينتفع بو الطالب والقسم من خالل   وفيجودة ادلخرجات وتوظ حتسُتبطريقة تسهم يف 
الفٍت وحفظ  إلنتاجاوكذلك عملية توثيق  ،لعرض األعمال وبيعها وادلشاركة هبا يف ادلعارض وادلؤدترات ةإلكًتوني

ن التكاليف ادلالية اليت طة حالت دون حتقيق ذلك، حيث إقىم نأوتربز ادلعوقات ادلالية ك حقوق ادللكية للطالب.
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خالل يصرف على اخلامات واألدوات  ف لايرمبلغ مبتوسط مخسة اآل الب خالل دراستو بالقسميتحملها الط
الشهرية ادلكافأة ب مقارنةً ا تكلفة عالية جدً  وتعد ىذه، بوالباحث  مااستطالع ق حسب ،الفصل الدراسي الواحد

غلب األعمال أ، شلا يعٍت أّن ومجيع ما ينتج بادلقرر يشرف عليو عضو ىيئة التدريس .الطالباليت حيصل عليها 
عائق كبَت كادلالية باجلامعة   حنظمة واللوائتسهم األا قيمة سوقية لو مت عرضها وبيعها. كما وذل ،تكون فوق ادلتوسط

 االستفادة منها .حيول دون 
على حصة   ةليمتستحوذ فيو ادلواد الع ساعة (ٖٗٔ)تشمل خطة الطالب بالقسم على ت :ةالفني والمزاولة اإلنتاج  -ٕ

مجايل عدد طالب القسم ويبلغ إ، ساعات (ٗمتوسط ما ينتجو الطالب بادلقرر )، ساعة (ٕٔ)كبَتة بواقع 
( ٜٓنتاج الطالب عن )إ، فقد يزيد شور الفٍت وتكدس يف ادلعامل وال اإلنتاجيف فيكون ىناك غزارة  ا،( طالبً ٜٓٔ)

وال  تلفة اخلامات واألدوات وادلضامُت، وعلى الرغم من ىذه الوفرة اإلنتاجّية إال أهنا ال توّظفسل افنيِّ  امنتجً 
 . فقط مبرحلة منح الدرجة وجتاوز ادلقرر دوره ينتهي الذي ،ستثمر كمصدر دخل مايل للطالبت

يستفاد منو يف تزيُت مرافق الكلية  فقد ،لطالبإىل اذا مل يعد إنتاج الفٍت بالقسم رلمل اإل المشاركات الفنية:  -ٖ
وقد  ،ىداء بعض اإلنتاج إىل بعض الزوارإ حينئذ و مناسبة قد يتمأأو يف حال كان ىناك فعالية  ،قسامواأل

ثر ينعكس بأو  ا،كبَتً   اوىذا يعد ىدرً  ،تالفبطريقة اإل فيتخلص من اإلنتاج القدًن ،ادلعامل بإنتاج الطلبة تتكّدس
 .سليب مباشر على دافعية الطالب

االحتياج الفعلي من معامل وقاعات عند تصميم مرافق القسم مل يؤخذ بعُت االعتبار  :حفظ األعمال الفنية  -ٗ
لتلف ل ُعرضةنتاج الطالب إاألمر الذي جيعل ، غرف للتخزين أو صاالت للعرضهز جتبالتايل مل ، وورش تدريب

أكثر شلا جيعلها  ،يف كل لقاء معو خذىاأعمالو و أمعاناة الطالب يف جلب  باإلضافة إىل، أو الضياع أو الكسر
 .ىخر أتنفيذ ادلشروع مرة  إعادةإىل  معها حيتاج الطالب اليت ،ُعرضة للمشكالت

 الدراسات السابقة: -2
 ادلرتبطة السابقة الدراسات عدًدا قلياًل من دبيات يف التخصص أن ىناكالع الباحث على األمن خالل اطّ تبُّت 

منها استعرض اإلنتاج  قلياًل ، وأنَّ و علم اجلمالأو النقد الفٍت أتبحث يف تاريخ الًتبية الفنية  وغالبيتها مبوضوع البحث،
 اطبيعيِّ  ارجً بوصفو سلنتاج اإلتوقفت الدراسات فقط عند قد و  .(DBAE)من االجتاه التنظيمي  اجزءً بوصفو  الفٍت 

ة منو يف رلال التسويق ىل ضرورة االستفادإدون االلتفات من و نفعية أوتوظيفو فقط كناحية مجالية  ،للممارسة الفنية
 :ا من ىذه الدراساتيلي نستعرض بعضً وفيما  .وادلبيعات

خالل القياس التجرييب إىل الوقوف على مدى فاعلية استخدام ىدفت الدراسة من : (2112)العمرو، دراسة  - أ
 ،اسًتاتيجية التعلم التعاوين يف تدريس الًتبية الفنية على تنمية مهارات اإلنتاج الفٍت لدى طالب ادلرحلة ادلتوسطة

لدراسة اىتمت ا ، حيثواستخدم الباحث ادلنهج شبو التجرييب ،وذلك مقارنة بطرق التدريس السائدة يف ادلدرسة
تفعيل أّن ومن أىم نتائج الدراسة  ،نتاج الفٍت لتجويد ادلنتج واإلكثار منوبالًتكيز على العمل اجلماعي يف اإل

اسًتاتيجية التعلم التعاوين يف تدريس مادة الًتبية الفنية يف ادلرحلة اإلعدادية تسهم وبشكل جدي يف وصول 
وتنمي قدرة الطالب يف  ،وتؤكد على االستخدام الفعال ذلذه ادلعلومات ،ادلعلومات اخلاصة مبنهج ادلادة إىل الطالب
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من متذوقي الفن، والفنانُت، وادلمارسُت  ا جديدً االستفادة من ىذه ادلادة خارج إطار ادلؤسسة التعليمية  فتنشئ جياًل 
 هوىذ ،اسة على العمل التعاوينوتركز الدر  ،دلا توفره من فرصة للطالب ليتبادل األدوار بينو وبُت ادلعلم اللفن، نظرً 

 نقطة اتفاق مع البحث احلايل .
مدى توافق ادلقررات العلمية مع طبيعة طالبة قسم الًتبية الفنية بيان  علىالدراسة  ركزت: (2112)اليامي، دراسة  - ب

ومدى توافر العوامل  ،وتناولت ذلك من النواحي اجلسمية واالجتماعية والتنفيذية ،بكلية الًتبية جبامعة ادللك سعود
وىدفت إىل التعرف على ادلشكالت اليت تواجو  ،واستخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي التحليلي .الفنية بالقسم

، ومن أىم نتائج الدراسة بةررات اليت ال تناسب وضع الطالادلق مع حتديد ،الطالبة يف تلبية متطلبات ادلقررات العلمية
توافق مجيع ادلقررات مع القدرات اجلسمية للطالبة ما عدا مقرر أشغال الصياغة و  ،ق بُت أفراد العينةو عدم وجود فر 

البحث احلايل تدعم . وتبُت أن ىذه الدراسة وضاع االجتماعيةوتوافق مجيع ادلقررات مع التنشئة األسرية واأل ،وادلينا
 نتاج الفٍت للطالب .اإليف الًتكيز على 

التطور التارخيي دلشغوالت اجللود واستحداث على لقاء الضوء إىدفت الدراسة إىل  :(2110)العجمي، دراسة  - ج
، ومن واستخدم الباحث ادلنهج الوصفي التارخيي ،إلنتاج أعمال فنية مرحبة ات،معاجلات كيميائية تشكيلية للخام

، وحل كثَت من ادلشكالت ة عن فن حتنيط وحفظ جلود احليوانتصنيف ادلعلومات اخلاص :نتائج البحثأىم 
  .االقتصادية عند شراء خامة اجللد

وىذا ما  ،نتاج، لكّنها مل تطرح أي تصّور بعد اإلتوظيف ادلنتجرؤية  يفالدراسة مع البحث احلايل ىذه ترتبط    
 .بحث احلايلتميز بو الي

وضع تصور مقًتح حلقيبة تعليمية تنمي مهارات ميسرات تعليم إىل : ىدفت الدراسة (2114)سويدان، دراسة  - د
استخدمت الباحثة الفٍت، و نتاج كساب ادلتدربات مهارات اإلإنتاج أعمال فنية من خامات البيئة و إناث على اإل

 ،يف تطوير الربامج التدريبية وتوظيف خامات البيئة إلنتاج أعمال فنية وتتمثل أمهية ىذه الدراسة ،ادلنهج التجرييب
 .دلتدربُتقدرات اضرورة بناء حقائب تدريبية تطور  نتائجها:ومن أىم 

 يف ضرورة االىتمام باإلنتاج الفٍت .ىذه الدراسة يف نوع العينة، غَت أنو يتفق معها خيتلف البحث احلايل عن 
إىل الكشف عن طبيعة العالقة بُت بعض العوامل النفسية ادلرتبطة ىدفت الدراسة : (2113)ضباشة، دراسة  -ىـ

كادديي بادلستويات ادلرتفعة من القدرة على اإلنتاج االبتكاري لدى وادلتمثلة يف مستوى الطموح األ ،الصلازإبدافعية 
والعوامل اليت  نتاج الفٍتسباب اليت تزيد من دافعية اإلللوقوف على األسعت كما  .طالب الفن التشكيلي من اجلنسُت

 بُتا حصائيِّ إفروق دالة  الذي كشف عن وجود ،واستخدم الباحث ادلنهج شبو التجرييب .عند اجلنسُت تسبب العزوف
 .نتاج االبتكاريفراد العينة عند مستوى القلق من حيث القدرة على اإلأ
 .نتاج الفٍتاإل لية االستفادة منآيف  ىاجتاوز غَت أنو  ،نتاج الفٍت للطالبيف وفرة اإل احلايل بحثال معدراسة ال ىذه تفقت  

كيفية توظيف بعض اخلربات اجلمالية لدى طالبات   إىل التعرف علىىدفت الدراسة  :(2113)علي، دراسة  - و
تصلح نتاج بعض األعمال الفنية اليت إيف  ؛شعبة االقتصاد ادلنزيل بكلية الًتبية جامعة البنات بالرياض ،الفرقة الثانية



 د. عبد اهلل مشرف الشاعر   معوقات توظيف اإلنتاج الفني 

 032   م2102ىـ / إبريل 0441رجب  -0ج -2عدد  – 01المجلد  –مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية 

دتكن الطالبات من إنتاج  الذي كشف عنادلنهج شبو التجرييب  استخدمت لتحقيق ىذا اذلدفو  ،لتجميل كليتهن
 .بعض األعمال الفنية اليت تصلح لتجميل الكلية مع تعليقها ووضعها يف أماكنها احملددة

 ُت الكلية.على تزيفقط اقتصرت  هالكن، نتاج الفٍتإلمهية توظيف اأالدراسة مع البحث احلايل يف ىذه تتفق  
نتاج الفن إثر التدريب يف طريقة أقياس  إىلىدفت الدراسة : (Armstrong, 2013) رمسترونجأ دراسة - ز

تطوير منوذج االستقصاء يف و  ،واىتمت باالجتاه التنظيمي يف الًتبية الفنية ،على ادلعلمُت واستجابات الطالب
ادلعلم إىل بنية  سناد التوصيات ألنواع أسئلةإ ها:ومن أىم نتائجواستخدمت ادلنهج شبو التجرييب،  اإلنتاج الفٍت،

ا يف التسلسل اذلرمي للعمليات وىذه السلوكيات مدرجة أيضً  ،السلوكيات ادلوجودة يف تقارير الفنانُت لعملهم
أسئلة ادلعلم اليت توجو اىتمام الطالبات إىل ادلوارد الغنية بادلعلومات أو  نّ وأ ،الفكرية ادلرتبطة بالتفكَت اإلنتاجي

 .ا العمليات العملية اليت تسهم يف إنتاج الفن اإلبداعي الناجحسهل أيضً احملفزات البصرية ديكن أن ت
 (. DBAEالدراسة مع البحث احلايل يف توظيف النظرية احلديثة للًتبية الفنية ) ىذه تتفق

على تطوير مهارات  حبثت ىذه الدراسة تأثَت التعليم وراء ادلعريف :(Goldberg, 2013) قولد بيرج دراسة - ح
حتليل ومقارنة أداء مهام فنية زلددة للطالب يف فصلُت من  ومت ،ما وراء ادلعرفة واإلنتاج الفٍت لطالب الصف الثالث

لتدريس لفئة  : إحدامها:العينة رلموعتُتالصف الثالث يف مدرسة ريفية يف جنوب شرق الواليات ادلتحدة. ومشلت 
واستخدمت الدراسة منهج  ،بالطريقة التقليدية واألخرى، التفكَت وراء ادلعريف سًتاتيجياتعلى مدار السنة يف ا

نون لتشجيع التفكَت وراء من خالل التعاون بُت معلمي الصفوف ومعلمي الف ووكشفت النتائج أن ،التحليل ادلقارن
ت الدراسة باإلنتاج الفٍت واىتم .، ديكن أن يتأثر تعلم الطالب يف كل من الفصل الدراسي العادي وفئة الفنادلعريف

 مع اختالف العينة . بحث احلايلمع ال يف ذلك وىي تتفق
ضرورة االىتمام بادلعطيات احلديثة التأكيد على  ىدفت الدراسة إىل: (Spratt, 2013) سبرات دراسة - ط

: فهي احاسً  اادلشاعر الفردية دورً  تؤدي صنع الفنيف مجيع مراحل عملية و  يف العملية الفنية.لوجي و والتطور التكن
تطوير حساسية شديدة و يف حتقيق اإلصلاز  وتساعد، وتوجيو عمليات التفكَت واإلنتاج توفر حوافز قوية للعمل

حىت إن التجربة ادلباشرة للشعور ىي نوع من ادلعرفة اليت قد يستخدمها الفنان إلضفاء أشكال وصور  ،للمشاعر
. كما ، والتالعب بالسياقكال والصوروالتوازي بُت األش، التنفيذعٌت للحياة. ويتحقق ذلك من خالل ذات م

واستخدمت الدراسة ادلنهج  .لغة بديلةافة الصورة بوصفها نتاج واالىتمام بثقاىتمت الدراسة بتوظيف التقنية يف اإل
االنضباط منوذًجا يدعم اإلنتاج اإلبداعي يف الفن  يوفر التعليم الفٍت القائم علىومن نتائجها:  ،الوصفي التحليلي

ضمان حصول مجيع على يف الدراسة األولية والثانوية  DBAEيساعد تضمُت ، و مع دراسة تارخيية ونقدية ومجالية
 وتتفق. دور يف خلق صور قوية للتواصل احلديث وتأديةفهم لالطالب على معرفة القراءة والكتابة البصرية الالزمة ل

 لغة بصرية عادلية .بوصفها الدراسة مع البحث احلايل يف جانب االىتمام بالفن  ىذه
 :دراسةالمنهج 

حيث يقف على الظاىرة كما ىي  ،دلناسبتو دلوضوع الدراسة ، نظرًااعتمد الباحث على ادلنهج الوصفي التحليلي
 ىل حلول ذلا.إويفسر النتائج بغية الوصول  ،وحيللها ،يف رلتمعها
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 :دراسةال مجتمع
البالغ و  ،والطالب بقسم الًتبية الفنية جبامعة أم القرىأعضاء ىيئة التدريس مجيع تكون رلتمع الدراسة من ي
 .ىـٜٖٗٔ-ٖٛٗٔللعام األول سي االدر الفصل  ا، يف( طالبً ٜٓٔو ) اعضوً ( ٖٔعددىم )

 :دراسةالعينة 
 قسم الًتبية الفنية جبامعة أم القرى .ا من ( طالبً ٖٓٔ( عضو ىيئة تدريس و )ٖٔمن ) بحثتكونت عينة ال

 : دراسةالأداة 
 : اآليتاالستبانة على النحو  ادلتمثلة يفقام الباحث ببناء أداة البحث 

)سويدان،  :مبوضوع الدراسة، مثل دبيات والدراسات السابقة ذات الصلةألاالع على بعض بعد االطّ  -
)ضباشة،  (ٖٕٓٓ)العجمي،  (ٕٕٓٓ)اليامي،  (ٕٕٓٓ)العمرو،  (ٕٜٜٔ)صدقي،  (ٕٛٓٓ)علي،  (ٕٗٓٓ
ٕٓٓٙ) (Goldberg, 2013) (Spratt, 2013) (Armstrong, 2013)  مت إعداد االستبانة يف ضوء

 :اآلتيةاخلطوات 
  :الهدف من االستبانة

عضاء ىيئة أنتاج الفٍت لطالب قسم الًتبية الفنية من وجهة نظر حتديد درجة معوقات توظيف اإل دتّثل يف
 .نظر أعضاء ىيئة التدريس والطالب الوصول إىل احللول ادلقًتحة من وجهة ومن َثّ  ،التدريس والطالب

  صياغة مفردات االستبانة:
التكاليف ادلالية، واإلنتاج الفٍت،  :اآلتيةربعة معوقات باجملاالت أم الباحث االستبانة يف صورهتا األولية يف صمّ 

متوقع لكل مفردة   ( مفردة. ومت بناء حلول مقًتحة مقابل كل معوقٖ٘حفظ العمل. وتضمنت )و  ،ادلشاركة الفنيةو 
بعاد االستبانة يف صورة جدلية ختتلف حوذلا وجهات أتدور حوذلا وقد مت وضع رلموعة من ادلفردات  .كمعاجلة متوقعة

ضعيفة جدا( وقد روعي يف ، ضعيفة، متوسطة، كبَتة،  ا) كبَتة جدً  :مخاسي بدرجة موافقة متدرج النظر وفق مقياس
 لقيم القياس: يوضح طريقة اآليتصياغة ىذه العبارات الدقة والشمولية والوضوح واجلدول 

 ( 0 جدول )

 الخماسييوضح طريقة تصحيح مقياس ليكرت 
 قيمة المتوسط الحسابي وزنو التدريج

 ٓٛ،ٔأقل من   ٔ اجدً ضعيفة 

 ضعيفة
 

 ٓٙ،ٕإىل أقل من  ٓٛ،ٔ ٕ

 ٓٗ،ٖإىل أقل من  ٓٙ،ٕ ٖ متوسطة

 ٕٓ،ٗإىل أقل من  ٓٗ،ٖ ٗ كبَتة

 فأكثر ٕٓ،ٗ ٘ اكبَتة جدً 
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 :وثباتها االستبانةصدق 
للتحقق من صدق العبارات كمُت رلموعة من احملعلى يف صورهتا األولية  هاعرضمت للتأكد من صدق األداة 

الستبانة ( فقرات جديدة إىل ا٘برزىا إضافة )أخذ بوجهات نظر احملكمُت اليت كان من ومن َث األوسالمتها ووضوحها، 
    . مع تغَت صياغة بعض العبارات

( ٕٓ)ولية على عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة بلغ عددىا مت تطبيق االستبانة يف صورهتا األ -:ولحساب الثبات
 . افاكرونباخ كان الثبات عاليً ألوحبساب قيمة ، عضاء شلن تعاقدوا مع القسمأ( ٘)و اطالبً 
 إىل قراءة التعليمات اخلاصة هبا . باإلضافة( دقيقة ٖ٘-ٕ٘مت قياس الزمن ووجد أنو يًتاوح بُت )  حساب الزمن:ول

 الصورة النهاية لالستبانة:
خذ باقًتاحات بعد األ( فقرة ٓٗيف صورهتا النهائية )وعدد الفقرات  زلاور، (ٛاالستبيان ) زلاوربلغ عدد 

 احملكمُت وتوصياهتم .
 :داة الدراسةأتطبيق 

توزيعها على عينة الدراسة من  أعضاء ىيئة التدريس والطالب بقسم الًتبية مت داة بصورهتا النهائية عداد األإبعد 
  .الفنية جبامعة أم القرى

 :للدراسةاألساليب اإلحصائية المناسبة 
 ،وادلتوسطات ،والنسب ادلئوية ،اراتالتكر ، و لفاكرونباخأ: معامل اآلتيةاستخدم الباحث األساليب اإلحصائية  

 احلزم اإلحصائية ومت استخدام ىذه األساليب من خالل برنامج  ،حتليل التباين ادلصاحبو  ،T testاختبار ت و 
 . (SPSS )االجتماعية 

 نتائج الدراسة وتفسيرىا:
نتاج الفٍت لطالب قسم الًتبية الفنية من توظيف اإلما ادلعوقات ادلالية ل المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول:النتائج 

لإلجابة عن ىذا السؤال مت حساب ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية والطالب؟  عضاء ىيئة التدريسأوجهة نظر 
 :اآليت دولالنتائج كما يف اجل وكانت ،ادلالية التكاليفوالرتب إلجابات أفراد العينة حول مدى 

 (2جدول )
المعوقات لتوظيف اإلنتاج  في )أعضاء ىيئة تدريس و الطالب( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة
 التكاليف الماليةمعوقات  لمجالالفني لطالب قسم التربية الفنية 

ترتيب 
 العبارة

رقم 
 العبارة

المتوسط  العبارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجةال

 اجدً  كبَتة 98. 4.26 .ا و تتجاوز ميزانية الطالبأسعار اخلامات وادلواد مكلفة ماليِّ  ٕ ٔ
 كبَتة 97. 4.06 . فر مجيع ادلواد واخلامات مبدينة مكة ادلكرمةاال تتو  ٖ ٕ

واالجهزة اللوحية  نتاج على التقنيةعدم االعتماد يف اإل ٘ ٖ
 Dٖوطابعات .

 كبَتة 1.10 3.70

 كبَتة 1.33 3.69 . ال يوفر القسم اخلامات واألدوات للمشاريع ٔ ٗ

٘ ٗ 
وجد بدائل دلتطلبات ادلقرر واخلامات الرخيصة ال تعطي ال ت

 .نتائج مقبولة
 كبَتة 1.15 3.59

  3.86 اجملال ككل
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نتاج الفٍت لطالب قسم الًتبية الفنية من توظيف اإلادلعوقات ادلالية ل فقرات رلال أن( ٕ)رقم يتضح من اجلدول 

وكانـت أعلـى العبـارات يف  ،(ٙٛ.ٖومبتوسـط )وكبـَتة  اجـدً  كبـَتةبدرجـة  كانت  والطالب عضاء ىيئة التدريسأوجهة نظر 
( ٜ٘.ٖ( مبتوسـط)ٗ) رقـم العبـارة ا( وأقـل العبـارات متوسـطً ٕٙ.ٗومبتوسـط ) اجـدً ( بدرجة كبَتة ٕ) رقم العبارة ىذا احملور

ادلعوقـات ادلاليـة لتوظيـف اإلنتـاج الفـٍت لطـالب قسـم الًتبيـة الفنيـة مـن  ويعزو الباحث السبب يف كون درجـة .كبَتةبدرجة  و 
فـراد العينـة علـى مجيـع فقـرات اجملـال حيـث تالمـس واقـع أس والطـالب كبـَتة إىل اتفـاق مجيـع وجهة نظر أعضاء ىيئـة التـدري

 .وكوهنا مستهلكة ومعرضة للتلف ، سعار اخلامات واألدوات الفنيةأرتفاع وال، لية بالقسمادلا التكاليف
 

 
 (0)شكل 

 عضاء ىيئة التدريسأنتاج الفني لطالب قسم التربية الفنية من وجهة نظر اإلفي معوقات  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة
 والطالب لمجال التكاليف المالية

 
يف قل أ كانوا  ن الطالبإحيث  ،عضاء ىيئة التدريس والطالبأ( فارق االتفاق بُت ٔمن الشكل رقم )يتضح 

ادلصاريف  حيث منة اليت يقع فيها الطالب اعضاء ىيئة التدريس للمعانأإلدراك  ؛عضاء ىيئة التدريسأادلدى من 
 .ةتطلبات ادلقررات العمليدلوالتكاليف اليت يدفعوهنا لتوفَت اخلامات واألدوات لإلنتاج الفٍت 

لطالب قسم الًتبية الفنية من وجهة ما معوقات ادلزاولة الفنية باإلنتاج الفٍت  :ثانيالنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال ال
لإلجابة عن ىذا السؤال مت حساب ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية والرتب  ؟والطالب عضاء ىيئة التدريسأنظر 

 :اآليت دولالنتائج كما يف اجل وكانت ،ادلزاولة الفنيةإلجابات أفراد العينة حول مدى 
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 (0جدول ) 
 لمجالمعوقات اإلنتاج الفني لطالب قسم التربية الفنية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة في 

 المزاولة الفنية معوقات

ترتيب 
 العبارة

رقم 
 العبارة

 العبارات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة 

 كبَتة 1.12 3.91 .الفصل الدراسي وزيادة عدد ادلشاريع عن أربعةيف  ةكثرة ادلواد العملي ٙ ٔ
 كبَتة 1.26 3.42 .ادلعامل والورش للمقررعدم مناسبة  ٚ ٕ
 متوسطة 1.23 3.32 .وجد خطة زمنية لتنفيذ ادلشاريعللفهم وال ت اجلزء النظري غَت كافٍ  ٛ ٖ
 متوسطة 1.27 3.27 .عدم االلتزام بتنفيذ ادلشاريع داخل القسم ٜ ٗ
 متوسطة 1.36 3.10 . قلة األعمال اجلماعية وعدم توزيع األدوار فيها ٓٔ ٘

  3.40 اجملال ككل
نتاج الفـٍت لطـالب قسـم الًتبيـة الفنيـة مـن توظيف اإلأن فقرات رلال ادلزاولة الفنية ل( ٖ) رقم يتضح من اجلدول 

وكانت أعلـى العبـارات يف  ،(ٓٗ.ٖومبتوسط )إىل متوسطة  كبَتةبدرجة  كانت  والطالب عضاء ىيئة التدريسأوجهة نظر 
بدرجـة ( و ٓٔ.ٖ( مبتوسـط)ٓٔالعبـارة ) ا( وأقل العبارات متوسـطً ٜٔ.ٖ( بدرجة كبَتة ومبتوسط )ٙ)رقم العبارة  ىذا احملور
نتـاج الفـٍت لطـالب قسـم الًتبيـة الفنيـة مـن وجهـة توظيـف اإلادلزاولـة الفنيـة ل ويعزو الباحـث السـبب يف كـون درجـةمتوسطة. 

عينة على مجيع فقرات اجملال، حيث فراد الأاق مجيع تقارب اتف؛ إىل والطالب كبَتة إىل متوسطة عضاء ىيئة التدريسأنظر 
 ،ربعـة مشـاريع يف بعـض ادلقـرراتأطلـب أكثـر مـن توكـذلك قـد ي ،كبـَت  ةالنظريـ مقارنـًة بـادلقررات ةن حجم ادلقـررات العمليـإ

 .ت يف ادلزاولة الفنية للطالب اليؤكد عضو ىيئة التدريس على بعض ادلهار 

 
 (2)شكل

 عضاء ىيئة التدريسأنتاج الفني لطالب قسم التربية الفنية من وجهة نظر اإلفي معوقات  واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينةالمتوسطات الحسابية 
 والطالب لمجال المزاولة الفنية

يف قل كانوا أالطالب   نحيث إ ،عضاء ىيئة التدريس والطالبأ( فارق االتفاق بُت ٕمن الشكل رقم )يتضح 
نتاج ثناء مزاولة اإلأبالصعوبات اليت تواجههم مع الطالب عضاء ىيئة التدريس أإلدراك  ؛عضاء ىيئة التدريسأادلدى من 

 . الطالب   فقرات اجملال للواقع الذي دير بوالفٍت دلقاربة 
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لطالب قسم الًتبية ادلشاركات الفنية باإلنتاج الفٍت  توظيفما معوقات  :ثالثالنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال ال
لإلجابة عن ىذا السؤال مت حساب ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات  ؟والطالب عضاء ىيئة التدريسأالفنية من وجهة نظر 

 :اآليت دولالنتائج كما يف اجل وكانت ،ادلشاركات الفنيةادلعيارية والرتب إلجابات أفراد العينة حول مدى 
 (4جدول )

 نحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة في معوقات اإلنتاج الفني لطالب قسم التربية الفنية لمجالالمتوسطات الحسابية واال
 المشاركات الفنية معوقات

ترتيب 
 العبارة

رقم 
 العبارة

 العبارات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة 

ٔ 
تسويقي إلنتاج و دليل ة تعريفية للفعاليات وادلسابقات أوجد منصال ت ٖٔ

 الطالب
 كبَتة 1.12 3.81

 كبَتة 1.29 3.73 . ابة عن الطالب بادلشاركة بإنتاجويقوم القسم ني ٗٔ ٕ
 كبَتة 1.32 3.60 ال يتبٌت القسم خطة لتوظيف ادلناسبات واالحتفاالت كمواضيع للمقررات ٕٔ ٖ
 كبَتة 1.19 3.56 . ال يشارك الطالب يف معرض القسم وال يف ادلناسبات الوطنية ٔٔ ٗ
 كبَتة 1.44 3.41 ضافيةدرجات إو لطالب الفائز مكافاة من اجلامعة أال دينح ا ٘ٔ ٘

  3.62 اجملال ككل
نتـاج الفـٍت لطـالب قسـم الًتبيـة توظيـف اإلل ادلشـاركات الفنيـة معوقات أن فقرات رلال( ٗ)رقم يتضح من اجلدول 

وكانـت أعلـى العبــارات يف  ،(ٕٙ.ٖومبتوســط ) كبـَتةبدرجـة  كانــت  والطـالب عضـاء ىيئــة التـدريسأالفنيـة مـن وجهــة نظـر 
( ٔٗ.ٖ( مبتوســط)٘ٔ) رقــم العبــارة ا( وأقــل العبــارات متوســطً ٔٛ.ٖ( بدرجــة كبــَتة ومبتوســط )ٖٔ) رقــم العبــارة ىــذا احملــور

نتـاج الفـٍت لطـالب قسـم الًتبيـة الفنيـة مـن توظيـف اإلل ادلشـاركات الفنيـة ويعزو الباحـث السـبب يف كـون درجـةكبَتة. بدرجة  و 
ن حتفيـز حيـث إ ،فـراد العينـة علـى مجيـع فقـرات اجملـالأاتفـاق مجيـع   ؛ إىلوالطـالب كبـَتة عضـاء ىيئـة التـدريسأوجهة نظـر 

عالنيـة لتعريـف إوجـد وسـيلة وال ت ،اجـدً  ات وإقامـة معـرض دوري للقسـم ضـعيفالطالب على ادلشاركة يف ادلعـارض وادلـؤدتر 
ت مالية للطالب ادلشاركُت أو الفائزين وعـدم ختصـيص درجـات دلثـل ىـذه ادلشـاركات آوجد مكافنو ال تأ، كما الطالب هبا

 يف ختصص ادلقرر الذي يشارك بو الطالب .

 
 (0)شكل

 المزاولة الفنية معوقات والطالب لمجال عضاء ىيئة التدريسأنتاج الفني لطالب قسم التربية الفنية من وجهة نظر اإلفي معوقات  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة
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يف قل كانوا أالطالب   نحيث إ ،عضاء ىيئة التدريس والطالبأاالتفاق بُت فارق  (ٖمن الشكل رقم )يتضح 
وادلؤدترات وانعدام الطالب بادلعارض  ةقلة معرفالدوري، و عدم إقامة القسم للمعرض ل ؛عضاء ىيئة التدريسأمن ادلدى 

و بتوفَت اخلامات ألتنفيذ العمل  وفَت اخلامات اليت حيتاجهاكان بت   ر دعم للطالب ادلشارك سواءً توافعدم ، و مشاركتهم هبا
 .لدافعية عندهواألدوات اليت قد تسهم بشكل كبَت يف زيادة ا

لطالب قسم الًتبية الفنية من وجهة نظر  عمال الفنيةما معوقات حفظ األ :رابعؤال الالنتائج المتعلقة باإلجابة عن الس
لإلجابة عن ىذا السؤال مت حساب ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية والرتب  والطالب؟ عضاء ىيئة التدريسأ

 :اآليت دولالنتائج كما يف اجل وكانت ،عمالحفظ األإلجابات أفراد العينة حول مدى 
 ( 3جدول )  

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة في معوقات اإلنتاج الفني لطالب قسم التربية الفنية لمجال 
 حفظ األعمالمعوقات 

ترتيب 
 العبارة

رقم 
 العبارة

 العبارات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة 

 كبَتة 94. 4.11 .لطالب مباشرة بنهاية الفصل الدراسيإىل ا ال تعاد ادلشاريع ٛٔ ٔ
 كبَتة 1.16 4.06 . ربعة فصول دراسيةدلشاريع عادة بعد جتميعها لفًتة أتتلف ا ٕٓ ٕ
 كبَتة 96. 3.97 .حيتفظ القسم باألعمال ادلميزة فقط ٚٔ ٖ
 كبَتة 1.07 3.97 . رشفة إلكًتونية إلنتاج الطالبال تتم أ ٜٔ ٗ
 كبَتة 1.15 3.81 . حيتفظ القسم بكل اإلنتاج اخلاص بالطالب ٙٔ ٘

  3.98 اجملال ككل
 

نتـاج الفـٍت لطـالب قسـم الًتبيــة توظيـف اإلل عمـالحفــظ األ معوقـات أن فقـرات رلـال( ٘) رقـم يتضـح مـن اجلـدول
وكانـت أعلـى العبــارات يف  ،(ٜٛ.ٖومبتوســط ) كبـَتةبدرجـة  كانــت  والطـالب عضـاء ىيئــة التـدريسأالفنيـة مـن وجهــة نظـر 

( ٔٛ.ٖ( مبتوســـط)ٙٔالعبـــارة ) اوأقـــل العبـــارات متوســـطً  ،(ٖٔ.ٗ( بدرجـــة كبـــَتة ومبتوســـط )ٛٔ)رقـــم العبـــارة  ىـــذا احملـــور
نتــاج الفــٍت لطــالب قســم الًتبيــة الفنيــة مــن توظيــف اإلل عمــالحفــظ األ ويعــزو الباحــث الســبب يف كــون درجــةكبــَتة. بدرجــة  و 

الفتقــار القســم الفــٍت، ذلــك نتــاج بــَتًا لإلا كعائًقــ ديثــلألن ىــذا اجملــال  ؛والطــالب كبــَتة التــدريسعضــاء ىيئــة أوجهــة نظــر 
إلنتـــاج يف اعـــدم اســـتخدام التقنيـــة احلديثـــة  وكـــذلك ،عـــذر ذلـــك لكثـــرة اإلنتـــاج الفـــٍتمـــع ت ،نتـــاجحبفـــظ اإلدلخـــازن خاصـــة 

 رشفة واحلفظ .واأل
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 ( 4)شكل

 عضاء ىيئة التدريسأنتاج الفني لطالب قسم التربية الفنية من وجهة نظر اإلفي معوقات  المعيارية إلجابات أفراد العينةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات 
 عمالحفظ األ معوقات والطالب لمجال

يف قل أكانوا الطالب   نحيث إعضاء ىيئة التدريس والطالب أفارق االتفاق بُت ( ٗمن الشكل رقم )يتضح   
وقد يقوم من  ،التصوير باجلوال وحفظو ضمن ملف الصور نتاجو إىلإالكثَت منهم لتوثيق  وقد يلجأ ،هبذا اجملالادلدى 

وىذا يسهم بشكل كبَت يف نقل ادلعرفة للغَت أو الشرح والتبسيط  ،نتاجنتاج الفٍت بتوثيق مراحل اإليعجب ببعض اإل
 عمال .نتاج تلك األإللطالب لكيفية 

نتاج الفٍت لطالب قسم توظيف اإللللتكاليف ادلالية ما احللول ادلقًتحة  :خامسن السؤال الالنتائج المتعلقة باإلجابة ع
لإلجابة عن ىذا السؤال مت حساب ادلتوسطات احلسابية  والطالب؟ عضاء ىيئة التدريسأالًتبية الفنية من وجهة نظر 

 :اآليت دولالنتائج كما يف اجل وكانت ،ادلاليةالتكاليف واالضلرافات ادلعيارية والرتب إلجابات أفراد العينة حول مدى 
 ( 3جدول )  

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة في حلول التكاليف المالية اإلنتاج الفني لطالب قسم التربية الفنية
 لتكاليف الماليةالحلول المقترحة للمجال 

 

ترتيب 
 العبارة

رقم 
 العبارة

 العبارات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة 

 اجدً  كبَتة 86. 4.37 .ادلقرر لنوع اخلامات ادلناسبة للمشروعب يف رشادات للطالتقدًن إ ٕٗ ٔ
 اكبَتة جدً  83. 4.34 ختصيص مندوب للقسم للشراء باجلملة وتوزيع التكاليف على الطالب ٕ٘ ٕ
 اكبَتة جدً  97. 4.32 .صندوق الطالبدعم الطالب مبخصص مايل للخامات من  ٕٕ ٖ
 اكبَتة جدً  1.01 4.30 .يقوم القسم بتوفَت مجيع اخلامات وادلواد اخلاصة بادلشاريع الطالبية ٕٔ ٗ
 اكبَتة جدً  95. 4.21 .ا لتوفَت اخلاماتختصيص مساحة بالكلية للمكتبات ادلتخصصة رلانً  ٖٕ ٘

  4.31 اجملال ككل
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التكـاليف ادلاليـة لتوظيـف اإلنتـاج الفـٍت لطـالب قسـم الًتبيـة حلـول ( أن فقـرات رلـال ٙ) رقـم يتضح من اجلدول
( وكانت أعلى العبارات يف ٖٔ.ٗومبتوسط ) اجدً  الفنية من وجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس والطالب كانت بدرجة كبَتة

ــــــَتة ٕٗ)رقــــــم العبــــــارة  ىــــــذا احملــــــور ــــــارات متوســــــطً ( وأقــــــل ٖٚ.ٗومبتوســــــط ) اجــــــدً ( بدرجــــــة كب ــــــارة االعب ( ٖٕ) رقــــــم العب
لتوظيــف اإلنتــاج احللــول ادلقًتحــة للتكــاليف ادلاليــة  بدرجــة كبــَتة. ويعــزو الباحــث الســبب يف كــون درجــة( و ٖٔ.ٗمبتوســط)

ألن ادلعاجلـات ادلطروحـة سـوف  ؛اجـدً الفٍت لطالب قسم الًتبية الفنية من وجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس والطالب كبَتة 
ا لتطــوير اإلمكانــات وتــوفَت نتــاج الفــٍت ودعــم الطــالب ماليِّــمــن غــزارة اإلكل كبــَت يف ادلســاعدة علــى االســتفادة تســهم بشــ

 .لتنفيذ متطلبات ادلقررات العملي الزمةلاألدوات واخلامات ا
 

 
 ( 3)شكل

 عضاء ىيئة التدريسأنتاج الفني لطالب قسم التربية الفنية من وجهة نظر اإلفي حلول  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة
 لتكاليف الماليةل الحلول المقترحة والطالب لمجال

بنفس  كانوا  ن الطالبإىيئة التدريس والطالب حيث عضاء أاالتفاق بُت تقارب  (٘من الشكل رقم )يتضح 
حيث نتاج القسم إواالستفادة من  ،ادلقًتحة دلعاجلة ىذا اجملال خذ باحللولوىذا يعكس ضرورة األ ،ىذا اجملاليف ادلدى 

الذي يقدمو  القويوتربز الدور  ،تسهم يف دعم الساحة الفنيةو  ،من االحًتافية والتنوع عاليةترتقي األعمال إىل درجة 
 . القسم إىل طالب التخصص

ما احللول ادلقًتحة للمزاولة الفنية باإلنتاج الفٍت لطالب قسم الًتبية  النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال السادس:
؟ لإلجابة عن ىذا السؤال مت حساب ادلتوسطات احلسابية نظر أعضاء ىيئة التدريس والطالب الفنية من وجهة

 :اآليتا يف اجلدول النتائج كم وكانت ،واالضلرافات ادلعيارية والرتب إلجابات أفراد العينة حول مدى ادلزاولة الفنية
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 ( 3جدول ) 
الحلول نتاج الفني لطالب قسم التربية الفنية لمجال المزاولة الفنية لإلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة في 

 لمزاولة الفنيةلالمقترحة 

ترتيب 
 العبارة

رقم 
 العبارة

 العبارات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة 

 كبَتة 73. 4.44 .توزيع مواد العملي والنظري بشكل متوازن يف اخلطة الدراسية ٕٙ ٔ
 كبَتة 88. 4.37 .تطوير ادلعامل والورش وتوفَت األجهزة التعليمية ادلناسبة لكل معمل ٕٚ ٕ
 كبَتة 82. 4.35 . عضاء بوضع جدول زمٍت لتنفيذ ادلشاريعالتزام مجيع األ ٕٛ ٖ
 كبَتة 85. 4.31 .وضع خطة فصلية لتنفيذ العمل اجلماعي واختيار مواقع التنفيذ داخل اجلامعة ٖٓ ٗ
 كبَتة 90. 4.20 .لزام مجيع الطالب بتنفيذ ادلشاريع داخل القسم وترك ادلعامل مفتوحة للطالبإ ٜٕ ٘

  4.33 اجملال ككل
 

( أن فقــرات رلــال  حلــول ادلزاولــة الفنيــة لتوظيــف اإلنتــاج الفــٍت لطــالب قســم الًتبيــة ٚ) رقــم تضــح مــن اجلــدولي
وكانت أعلى العبارات يف ىذا  ،(ٖٖ.ٗالفنية من وجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس والطالب كانت بدرجة كبَتة ومبتوسط )

بدرجة  ( و ٕٓ.ٗ( مبتوسط)ٜٕ)رقم العبارة  ا( وأقل العبارات متوسطً ٗٗ.ٗ( بدرجة كبَتة ومبتوسط )ٕٙ)رقم العبارة  احملور
احللول ادلقًتحة للمزاولة الفنية لتوظيف اإلنتاج الفٍت لطالب قسم الًتبية الفنية  كبَتة. ويعزو الباحث السبب يف كون درجة

وتسهيل داء ن ادلعاجلات ادلطروحة سوف تنعكس على تطوير األ؛ إىل أمن وجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس والطالب كبَتة
 .يف جتويد ادلخرجات وحتسُت ادلنتج  فّعالنتاج مبا يساعد بشكل عملية اإل

 

 
 (3) شكل

زاولة للم الحلول المقترحةلمجال والطالب  عضاء ىيئة التدريسأنتاج الفني لطالب قسم التربية الفنية من وجهة نظر اإلفي حلول  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة
 الفنية
 

بنفس  كانوا  الطالب نحيث إعضاء ىيئة التدريس والطالب أاالتفاق بُت  تقارب (ٙمن الشكل رقم )يتضح 
وىذا يعكس تقارب االتفاق على أن احللول ادلقًتحة سوف تسهم بدرجة كبَتة يف حتسُت جودة  ،ذا اجملاليف ىادلدى 

 وتطوير ادلقررات العلمي  . ،ودعم الطالب ،ادلزاولة الفنية بالقسم
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لطالب قسم ادلشاركات الفنية باإلنتاج الفٍت  توظيفما احللول ادلقًتحة ل :سابعالنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال ال
لإلجابة عن ىذا السؤال مت حساب ادلتوسطات احلسابية  ؟والطالب عضاء ىيئة التدريسأالًتبية الفنية من وجهة نظر 

 :اآليت دولالنتائج كما يف اجل وكانت ،ادلشاركات الفنيةواالضلرافات ادلعيارية والرتب إلجابات أفراد العينة حول مدى 
 ( 3جدول ) 

إلنتاج الفني لطالب قسم التربية ة لالمشاركات الفنيالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة في حلول 
 لمشاركات الفنيةالحلول المقترحة ل الفنية لمجال 

ترتيب 
 العبارة

رقم 
 العبارة

 العبارات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة 

 اكبَتة جدً  87. 4.24 .ا يف ادلعارض والفعاليات العادليةتسهيل مشاركة الطالب دوليِّ  ٖ٘ ٔ
 اكبَتة جدً  97. 4.23 .وىلكُت الفائزين بادلراكز العشرة األمكافأة من صندوق الطالب للمشار توفَت  ٖٗ ٕ
 كبَتة 93. 4.13 .نتاج وادلشاركة بويف خطط ادلقررات لالستفادة من اإلراج مجيع ادلناسبات إد ٕٖ ٖ
 كبَتة 1.04 4.11 .ضافة مقرر ميداين لزيارة ادلعارض وادلتاحف وحث الطالب على ادلشاركةإ ٖٔ ٗ
 كبَتة 99. 4.09 .عمل تطبيق يعرف منو الفعاليات وادلناسبات وتسهيل ادلشاركة هبا ٖٖ ٘

  4.16 اجملال ككل
( أن فقرات رلال حلول ادلشـاركات الفنيـة لتوظيـف اإلنتـاج الفـٍت لطـالب قسـم الًتبيـة ٛ) رقم يتضح من اجلدول

وكانـت أعلـى  ،(ٙٔ.ٗإىل كبـَتة ومبتوسـط ) االفنية من وجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس والطالب كانـت بدرجـة كبـَتة جـدً 
( ٖٖالعبــــــارة ) االعبـــــارات متوســـــطً  ( وأقـــــلٕٗ.ٗ( بدرجــــــة كبـــــَتة ومبتوســـــط )ٖ٘) رقـــــم العبـــــارة العبـــــارات يف ىـــــذا احملـــــور

لتوظيـف اإلنتـاج  للمشـاركات الفنيـةاحللـول ادلقًتحـة  بدرجة كبَتة. ويعزو الباحـث السـبب يف كـون درجـة( و ٜٓ.ٗمبتوسط)
إسـهام احللـول ادلقًتحـة يف فـتح إىل  ؛الفٍت لطالب قسم الًتبية الفنيـة مـن وجهـة نظـر أعضـاء ىيئـة التـدريس والطـالب كبـَتة

وكذلك اسـتثمار ادلناسـبات الدوريـة ضـمن ادلشـاريع ادلطروحـة  ،ودعم صندوق الطالب ذلذه ادلبادرة ،عادلية للطالبمشاركة 
 .ةيف ادلقررات العلمي

 
 (3) شكل

 عضاء ىيئة التدريسأنتاج الفني لطالب قسم التربية الفنية من وجهة نظر اإلفي حلول  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة
 لمشاركات الفنيةالحلول المقترحة للمجال والطالب 
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قل يف أ كانوا  الطالب إنحيث  ،عضاء ىيئة التدريس والطالبأتقارب االتفاق بُت  (ٚمن الشكل رقم )يتضح 
وربط التنظَت  ،القسممهيتها وضرورهتا لتطوير برامج أشلارسة الطالب لفقرات اجملال مع وىذا يعكس عدم  ،ادلدى هبذا اجملال

 .الع على جتارب اآلخرينوسع للطالب للمشاركة العادلية واالطّ أبعد و أفق أوفتح  ،مع الواقع
ما احللول ادلقًتحة حلفظ األعمال الفنية لطالب قسم الًتبية الفنية من وجهة  النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثامن:

جابة عن ىذا السؤال مت حساب ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية والرتب نظر أعضاء ىيئة التدريس والطالب؟ لإل
 :اآليتالنتائج كما يف اجلدول  وكانت ،إلجابات أفراد العينة حول حلفظ األعمال الفنية

 ( 2جدول ) 
نتاج الفني لطالب قسم التربية الفنية حفظ العمل لإلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة في حلول 

 لحفظ األعمال الفنيةالحلول المقترحة لمجال 

ترتيب 
 العبارة

رقم 
 العبارة

 العبارات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة 

 اكبَتة جدً  80. 4.36 . عمال خالل الفصل الدراسين خاص بالقسم  حلفظ األتوفَت سلز  ٓٗ ٔ
 اكبَتة جدً  85. 4.27 . نتاج الطالب وتوزيع ادلقابل ادلايل بطريقة نظاميةلتسويق إعمل  تطبيق  ٜٖ ٕ
 اكبَتة جدً  96. 4.21 .رشفتها  من خالل التصوير الثابت وادلتحركتوثيق مجيع األعمال وأ ٖٙ ٖ
 كبَتة 96. 4.18 .هناية الفصل الدراسيمباشرة للطالب يف عمال إعادة األ ٖٚ ٗ
 كبَتة 90. 4.14 .مطبوعة لألعمال ادلميزةعمل نسخ  ٖٛ ٘

  4.23 اجملال ككل
( أن فقرات رلال حلول ادلشـاركات الفنيـة لتوظيـف اإلنتـاج الفـٍت لطـالب قسـم الًتبيـة ٜ)رقم يتضح من اجلدول 

وكانـت أعلـى  ،(ٖٕ.ٗإىل كبـَتة ومبتوسـط ) االفنية من وجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس والطالب كانـت بدرجـة كبـَتة جـدً 
( ٖٛالعبـــارة ) ا( وأقـــل العبـــارات متوســـطً ٖٙ.ٗومبتوســـط ) اجـــدً ( بدرجـــة كبـــَتة ٓٗ) رقـــم العبـــارة العبـــارات يف ىـــذا احملـــور

لتوظيـف اإلنتـاج الفـٍت  حلفـظ العمـلاحللـول ادلقًتحـة  بدرجة كبَتة. ويعزو الباحث السبب يف كـون درجـة( و ٗٔ.ٗمبتوسط)
توثيـق إسـهام احللـول ادلقًتحـة يف إىل  ؛اجـدً لطالب قسم الًتبية الفنية من وجهة نظر أعضاء ىيئة التـدريس والطـالب كبـَتة 

 .واستنساخ اإلنتاج ادلميز وتسويقو  ،وحفظ حقوق ادللكية ،مجيع األعمال

 
 (3) شكل

 عضاء ىيئة التدريسأنتاج الفني لطالب قسم التربية الفنية من وجهة نظر اإلفي حلول  إلجابات أفراد العينةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 عمال الفنيةحفظ األل الحلول المقترحة والطالب
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بنفس  كانوا  ن الطالبإعضاء ىيئة التدريس والطالب حيث أ( تقارب االتفاق بُت ٛمن الشكل رقم )يتضح   
م بإنتاج واالىتما ،يف حفظ احلقوق الفّعالإلسهامو  ،ىذا اجملالوىذا يعكس اىتمام اجلميع مبقًتحات  ،ادلدى هبذا اجملال

 .الطالب واحملافظة عليو 
( بُت ٘.ٓحصائية عند مستوى داللة )إىل توجد فروق ذات داللة  النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال التاسع:

 T.test)استخدم الباحث اختبار )السؤال لإلجابة عن ىذا  لنوع؟غَت امت إىلستجابات أفراد العينة تعزى امتوسطات 
 :اآليت النتائج كما يف اجلدول ، وكانتطالب ( عضاء وأفراد العينة )أبعد التأكد من التجانس بُت 

 ( 01جدول ) 
 مدى النوعالفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول اختبار تحليل التباين األحادي لداللة 

 النوع المجال م
عدد 

 المعلمين
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

1 
 معوقات التكاليف ادلالية

 46. 4.15 13 عضو ىيئة تدريس
1.60 .20 

 74. 3.83 130 طالب
2 

 معوقات ادلزاولة الفنية
 82. 4.00 13 عضو ىيئة تدريس

.69 .40 
 76. 3.35 130 طالب

3 
 معوقات ادلشاركات الفنية

 78. 4.26 13 عضو ىيئة تدريس
2.56 .11 

 93. 3.56 130 طالب
4 

 معوقات حفظ العمل
 53. 4.46 13 عضو ىيئة تدريس

2.46 .11 
 81. 3.94 130 طالب

5 
 حلول التكاليف ادلالية

 49. 4.58 13 عضو ىيئة تدريس
.89 .34 

 77. 4.28 130 طالب
6 

 حلول ادلزاولة الفنية
 44. 4.64 13 عضو ىيئة تدريس

2.73 .10 
 72. 4.30 130 طالب

7 
 حلول ادلشاركات

 43. 4.75 13 عضو ىيئة تدريس
4.87 .02 

 77. 4.10 130 طالب
8 

 حلول حفظ العمل
 44. 4.64 13 عضو ىيئة تدريس

4.75 .03 
 80. 4.19 130 طالب

 

عضــاء ىيئــة التــدريس أمــن  اســتجابات كــل   بــُت احصــائيً فــروق دالــة إوجــد أنــو ال ت (ٓٔ) رقــم يتضــح مــن اجلــدول
       :فــراد العينــة يف اجملــالُتأكانــت ىنــاك داللــة لوجــود فــروق يف اســتجابات بينمــا   ،(ٙ-ٔيف نطــاق اجملــاالت مــن ) والطــالب

فـــظ العمـــل(   و)احللـــول ادلقًتحـــة يف ح ،(ٚٛ.ٗ) احللـــول ادلقًتحـــة للمشـــاركات( حيـــث كانـــت قيمـــة ف ) :ومهـــا، (ٛ-ٚ)
وعـدم وجـود خطـة دلـا بعـد  ،( ويعـزو الباحـث ىـذه النتيجـة إىل قلـة خـربة الطـالب يف ىـذين اجملـالُت٘ٚ.ٗكانت قيمة ف)

 لطالب والقسم .يفها مبا يعود بادلنفعة ادلالية إىل انتاج األعمال من خالل توظإ
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 :العاشرالنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال 
إىل  أفراد العينة تعزى  استجابات( بُت متوسطات ٘.ٓحصائية عند مستوى داللة )إىل توجد فروق ذات داللة   

لإلجابة عن ىذا السؤال مت حساب ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية والرتب إلجابات أفراد العينة حول  ال؟اجمل
 :اآليت دول، وجاءت النتائج كما يف اجلاجملال مدى

 ( 00جدول )
 مدى المجالالفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول اختبار تحليل التباين األحادي لداللة 

 االنحراف المعياري المتوسط المجال الفقرة

(ٔالفقرة )  
 73. 3.86 معوقات التكاليف ادلالية

 75. 4.31 احللول ادلقًتحة للتكاليف ادلالية

(ٕ) الفقرة  
 78. 3.40 معوقات ادلزاولة الفنية

 71. 4.33 احللول ادلقًتحة للمزاولة الفنية

(ٖالفقرة )  
 94. 3.62 معوقات  ادلشاركات الفنية

 77. 4.16 احللول ادلقًتحة للمشاركات الفنية

(ٗالفقرة )  
 80. 3.98 معوقات حفظ العمل الفٍت

 78. 4.23 احللول ادلقًتحة حلفظ العمل الفٍت
 

 ( 02جدول )  
مدى المجالالفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول اختبار تحليل التباين األحادي لداللة   

 المتوسط المجال الفقرة
االنحراف 
 المعياري

 التباين

(ٔالفقرة )  
 معوقات التكاليف ادلالية

-.45- .91 .00 
 احللول ادلقًتحة للتكاليف ادلالية

(ٕالفقرة )  
 معوقات ادلزاولة الفنية

-.92- .96 .00 
 احللول ادلقًتحة للمزاولة الفنية

(ٖالفقرة )  
 معوقات  ادلشاركات الفنية

-.53- 1.03 .00 
 احللول ادلقًتحة للمشاركات الفنية

(ٗالفقرة )  
 معوقات حفظ العمل الفٍت

-.25- .80 .00 
 الفٍت احللول ادلقًتحة حلفظ العمل

 

عضـاء ىيئـة التـدريس والطـالب أمـن  أنو ال يوجد تباين يف استجابات كـل   (ٕٔ -ٔٔ) رقم ُتيتضح من اجلدول
( بـــاضلراف ٘ٗ.ٓادلتوســـط ) حيـــث كـــان  ،مـــن فقـــرات رلـــال التكـــاليف ادلاليـــة يف نطـــاق ادلعوقـــات واحللـــول ادلقًتحـــة لكـــل  

(، ٖٓ.ٔ) ( واضلـرافٖ٘.ٓمبتوسـط )ادلشـاركات الفنيـة (، و  ٜٙ.ٓ( واضلراف )ٕٜ.ٓمبتوسط ) ادلزاولة الفنية(، و  ٜٔ.ٓ)
 ( .ٓٛ.ٓ( واضلراف )ٕ٘.ٓحفظ العمل الفٍت مبتوسط ) و 
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 التوصيات:
الًتبية  بأقسامعضاء ىيئة التدريس أو نتاج الفٍت لطالب العمل على معاجلة ادلعوقات اليت حتول دون توظيف اإل -ٔ

 .الفنية
 الًتبية الفنية . بأقسامنتاج الفٍت  لية توظيف اإلآاالستفادة من احللول ادلقًتحة اليت حددهتا الدراسة يف  -ٕ
 .بأقسام الًتبية الفنيةنتاج الفٍت للطالب توظيف اإل  ليةآلجرائي إعداد دليل إ -ٖ
 ت دورية لبيعها .وعمل مزادا ،قسام الفنية باجلامعاتنتاج الفٍت لكل األمنصة لعرض اإل اإلسراع يف عمل -ٗ

  المقترحات:
 يقترح الباحث اآلتي:

 جراء بعض الدراسات اليت قد تكون مكملة ذلذ الدراسة .إ -ٔ
  .ة الفنية باجلامعات السعوديةيقسام الًتبأنتاج الفٍت لطالب توظيف اإليف جراء دراسة مقارنة إ -ٕ
 الفٍت لطالب الًتبية الفنية . لإلنتاجعضاء ىيئة التدريس أمارسات دل يةجراء دراسة تقوديإ -ٖ
 نتاج افٍت لطالب قسم الًتبية الفنية .ثر استخدام اإلأجراء دراسة جتريبية يف إ -ٗ
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 المراجع:
 :: المراجع العربيةأواًل 

 .(ٕٛٔٓ/، https://www.almaany.com)  -معجم ادلعاين اجلامع 
العلوم . تاج أعمال فنية من خامات البيئةإنعلى ناث ة مقًتحة لتنمية ميسرات تعليم اإل(. فعالية حقيبٕٗٓٓ ،عبدالفتاح سويدان. )ينايرمل أ

 .ٕٔٔ-ٕٙٔمصر، الصفحات  -الًتبوية 
 /.https://uqu.edu.sa. مت االسًتداد من https://uqu.edu.sa/eduart(. ٕٛٔٓ ،ٗ ٗجامعة أم القرى. )

(. االستفادة من الخبرة الجمالية لطالبات كلية التربية جامعة البنات بالرياض في إنتاج بعض ٕٛٓٓ ،زلمود أمحد علي. )ديسمربزينب 
 .ٗٚٔ-ٖٕٓمصر، الصفحات  -رللة القراءة وادلعرفة . األعمال الفنية لتجميل كليتهن

الفن وثقافة ادلواطن )صفحة اجمللد  -ليلية. ادلؤدتر العلمي الرابع نظرة حت -(. الًتبية الفنية وثقافة ادلواطنٕٜٜٔسرية عبدالرازق صدقي. )
 مصر: جامعة حلون. -األول(. كلية الًتبية الفنية 

 (. الًتبية الفنية رؤية معاصرة يف مناىجها. مكة: ادلؤلف.ٕٔٔٓطارق بكر قزاز. )
لتعاوين يف تدريس الًتبية الفنية على مهارات اإلنتاج الفٍت لدى (. فاعلية استخدام اسًتاتيجية التعلم إٕٓٓعبدالعزيز رشيد فهد العمرو. )

 م القرى.أطالب ادلرحلة ادلتوسطة. مكة ادلكرمة: جامعة 
مكانات إ(. مدى توافق ادلقررات العملية يف برنامج الًتبية الفنية دلرحلة البكالوريوس مع ٕٕٓٓ ،ٖ ٘ٔعوض بن مبارك سعد اليامي. )

، سالميةاإل ود العلوم الًتبوية والدراساتادللك سعرللة جامعة سم الًتبية الفنية جبامعة ادللك سعود. وقدارت وحاجات طالبات ق
 .ٕٜٙ-ٜٛٛالصفحات 

(. اإلفادة من آليات األشغال الفنية يف تنمية ادلهارات الفنية للطالب خرجيي الكليات النوعية ٖٕٓٓ ،ماجدة عبدالوىاب العجمي. )يوليو
 .ٙ٘-ٜٚمصر، الصفحات  -مرحبة. رللة حبوث الًتبية النوعية عمال فنية أإلنتاج 

نتاج االبتكاري والقدرة على اإلصلاز النفسية ادلرتبطة بدافعية اإلوامل عال(. دراسة للعالقة بُت بعض ٕٙٓٓ ،محد حسنُت ضباشة. )ينايرأزلمد 
 .ٖٕٙ-ٕٓٗمصر، الصفحات  -يف رلال الفن التشكيلي. الثقافة والتنمية 
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