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خالصة البحث
إن ﻤﺎدة اﻝﺘﺎرﻴﺦ ﻝﻬـﺎ ﻤﻜﺎﻨـﺔ ﻤﻬﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺠﻤﻴـﻊ اﻝﻤراﺤـل اﻝدراﺴـﻴﺔ ﻝﻜوﻨﻬـﺎ ﺘﺴـﻬم ﻓـﻲ ﺒﻨـﺎء ﺸﺨﺼـﻴﺔ اﻝﻔـرد ﻜـﻲ ﻴﻜـون ﻤﺘﺴـﻠﺢ
ﺒﺎﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝﻌﻠم ﻤن ﺨﻼل اﻻﻓﺎدة ﻤن اﻻﺤداث واﻝﻌﺒر واﻝﺘﺠﺎرب اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .
ﻝذﻝك ﺘﻌد ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﻤواد اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤن ﺒﻴن اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺘﻲ ﺘﻬدف اﻝﻰ إﻋداد اﻝﻔرد اﻋدادا ﻴﺸـﻤل اﻝﺠـﺎﻨﺒﻴن اﻝﺘرﺒـوي واﻝﻌﻠﻤـﻲ
ﻜﻲ ﻴﻜون ﻓردا ) اﻝﻤدرس ( ﻗﺎد ار ﻋﻠﻰ اﻴﺼﺎل اﻝﻤﺎدة اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝﻰ اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ) اﻝطﺎﻝب ( .
وﺘﻌد طراﺌق ﺘدرﻴس اﻝﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ذات اﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴرة ﻤﺴﺘﻤدة ﻤن ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻫـذﻩ اﻝﻌﻠـوم ﻜوﻨﻬـﺎ ﻤـواد ﺤﻴﺎﺘﻴـﺔ ﺘﺘﺼـل ﺒﺘـﺎرﻴﺦ
اﻝطﻠﺒﺔ وﻤوطﻨﻬم وﻨﺸﺎﺘﻬم .
وﺘﺎﺴﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﺴﺒق رام اﻝﺒﺎﺤﺜون اﺠراء دراﺴﺘﻬم اﻝﻤوﺴوﻤﺔ ) اﻝﻤﻌوﻗﺎت اﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻪ ﺘدرﻴس ﻤﺎدة اﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻻورﺒﻲ اﻝﺤدﻴث
ﻓﻲ ﻗﺴم اﻝﺘﺎرﻴﺦ  /ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﺘرﺒﻴـﺔ  /ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﻜـرﺒﻼء ( ﻝﺘﻌـرف ﻫـذﻩ اﻝﻤﻌوﻗـﺎت وﻤﺤوﻝـﺔ ازاﻝﺘﻬـﺎ او اﻝﺘﻘﻠﻴـل ﻤﻨﻬـﺎ ﻗـدر اﻻﻤﻜـﺎن ﻜـﻲ
ﺘﺴﺘﻤر ﻋﺠﻠﺔ اﻝﺘﻘدم اﻝﻌﻠﻤﻲ واﻝﻤﻌرﻓﻲ ﻝطﻠﺒﺘﻨﺎ اﻻﻋزاء .
وﻗد اطﻠﻊ اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﻋﻠﻰ ﺒﻌض اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ذوات اﻝﺼﻠﺔ ﺒﻤوﻀوع ﺒﺤﺜﻬم وﻤﻨﻬﺎ دراﺴﺔ اﻝﺤﺴن ) ١٩٨٧م ( ودراﺴﺔ
اﻝﻤﺤﻨﺔ)  ٢٠٠٧م ( وﻏﻴرﻫﻤﺎ .
وﺘوﺼل اﻝﺒﺎﺤﺜون ﻤن ﺨﻼل ﺒﺤﺜﻬم اﻝذي ﺒدأوا ﺒﺘطﺒﻴﻘﻪ ﻴوم اﻝﺴﺒت اﻝﻤﺼﺎدف  ٢٠١٠ / ٢ / ٢٠م اﻝﻰ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤﻌوﻗﺎت
ﻤوﻀوع اﻝﺒﺤث .
وﻓﻲ ﻀوء اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اوﺼﻰ اﻝﺒﺎﺤﺜون ﺒﺒﻌض اﻝﺘوﺼﻴﺎت ﻜﺎن ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ :
.١اﻀﻔﺎء ﻋﻨﺼر اﻝﺘﺸوﻴق اﻝﻐﺎﺌب ﻓﻲ اﻏﻠب اﻻﺤﻴﺎن ﻋن اﻝﻤﺤﺎﻀرة ﻜﻲ ﻴﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺸد اﻨﺘﺒﺎﻩ اﻝطﺎﻝب ﻨﺤـو اﻝﻤـﺎدة وﺘﺤﺒﻴﺒـﺔ ﻝﻬـﺎ
 ......اﻝﺦ .
.٢اﻻﻫﺘﻤﺎم وﺒﺼورة ﺠدﻴﺔ ﺒﺎﻨﺸﺎء ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺤدﻴﺜﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺎن اﺨر ﻏﻴر اﻝﻤﻜﺎن اﻝذي ﻫﻲ ﻓﻴﻪ اﻻن ذو ﻤﺴﺎﺤﺔ واﺴـﻌﺔ ﻝﻴﺘﺴـﻨﻰ
ﻝﻠﻘﺎﺌﻤﻴن ﻋﻠﻴﻪ ﺠﻠب ﻤﺼﺎدر ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴن اﻝﻘدﻴم واﻝﺤدﻴث ﻜﻲ ﻴطﻠﻊ اﻝطﻠﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ .

Abstract

For history material an important position in all learning levels , because it contributes in
building person's personality to be armed with culture and science , through taking
advantage of from events ,lesson and all historical experiments .
Thus , social material is considered one of these curriculum which aim to prepare man
such preparing to contain both educational & scientific sides to be able to convey the
scientific material to the receiver '' the student'' .
So social material methodology has an important value taken from the position of these
sciences as a living material connected with the learner's history , home and their growth
.
According to what we have mentioned , both the researchers wanted to make their study
'' The Obstructions Which Face Teaching the Modern European Material at History
Department , College of Education , Kerbala University ''
To know these obstructions and try to remove or lessen them as much as possible to
continue the wheel of scientific progress and knowledge for our dear students .
The researchers acquainted with some previous studies which are related to their topic
such as Al-Hassan study in 1987 and '' Tribulation Study '' and other studies .
The researchers conclude through their research which started on Saturday 20/2/2010
to many obstructions which are related to the research .
According to these results both the researchers recommend some recommendations
such as :
1. Adding the exciting element which is absent in some occasions from the lecture to
help the students to engage their minds to the material & endear it to them .
2.Seriously , pay attention to establish a modern scientific library in another place rather
than the present one , has a bigger area to give the people who are in charge a chance
to bring resources connect between the old & the modern to the students to know them .

اﻝﻔﺼل اﻻول.
.١ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﺒﺤث :

ﻼ ﻋن ﺤﺎﺠﺎﺘﻬم اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ورﻏﺒﺎﺘﻬم ﻫو أﻫﺘﻤﺎم ﻤﺤور
إن ﻓﻬم ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝطﻠﺒﺔ وﻓق ﻤراﺤل ﺘطورﻫم اﻝدراﺴﻲ ﻓﻀ ً
اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ وﺠزء ﻻ ﻴﺘﺠ أز ﻤن دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺘوطﻴد دﻋﺎﺌم اﻝﺒﻨﺎء اﻝﺘرﺒوي ﻋﻠﻰ أﺴس ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻝﻠﻨﻬوض ﺒﺎﻝواﻗﻊ ﻨﺤو
ﻋﻤل ﺠدﻴد ﻴواﻜب ﻤﺴﻴرة اﻝﺘﻘدم اﻝﻌﻠﻤﻲ واﻝﻔﻨﻲ ،ذﻝك أن اﻝﻬدف اﻝرﺌﻴس ﻻي ﺘرﺒﻴﺔ ﻫو ﺘﻨﺸﺌت ﺠﻴل ﺠدﻴد ﻴﺘﺤﻤل
أﻓرادﻩ ﻗدرة ﺤﻤل اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻻﺴﺘﻤرار ﻓﻲ اﻝﺒﻨﺎء واﻝﺘﺠدﻴد واﻻﺒﺘﻜﺎر وﻝﻴس اﻝرﻜون ﻝﻤﺎ ﺘم اﻨﺠﺎزﻩ ﻤن ﻗﺒل
أﻷﺠﻴﺎل اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ  ،ﺒل ﺘﻔﺘرض ﻫذﻩ اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﺤﺘﻤﻴﺔ وﻀرورة اﻻرﺘﻘﺎء ﺒﺎﻝﻤﻌرﻓﺔ واﻻﻤﻜﺎﻨﻴﺎت واﻝﻘدرات  ،وﻫﻨﺎ ﻴﺘوﺠب
ﻼ ﻤن ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻨواﺤﻲ  ،وﻻ ﻴﻤﻜن
ﻋﻠﻰ اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ أن ﺘﻀطﻠﻊ ﺒﻤﻬﻤﺔ ﺘﺤﻘﻴق ﻨﻤو اﻝطﺎﻝب ﻨﻤواً ﻤﺘوازﻨﺎً وﻤﺘﻜﺎﻤ ً
إن ﻴﺘﺤﻘق ذﻝك أﻻ ﻤن ﺨﻼل اﻝوﻗوف ﻋﻨد ﻨﻘﺎط اﻝﻀﻌف وﻤﻜﺎﻤن اﻝﻘﺼور ﻓﻲ دراﺴﺔ اﻝﻤواد اﻝدراﺴﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﺄﻜد
ﻤن ﺴﻼﻤﺔ ﻤﻔرداﺘﻬﺎ ووﻀوح ﻓﻠﺴﻔﺘﻬﺎ وطراﺌق اﻋداد ﻤﻨﺎﻫﺠﻬﺎ وأﺴﺎﻝﻴب ﺘدرﻴﺴﻬﺎ وﻤن ﺜم ﺘﻜﺎﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻝﺒﻌض
وﻀﻤن ﻤراﺤل ﺘﻌﺎﻗب ﺘدرﻴﺴﻬﺎ  ،أن ﻜل ذﻝك ﻴﻤﻜن أن ﻴﺼل ﺒﻨﺎ إﻝﻰ ﺘﻌﻠﻴم ﺘرﺒوي ﻤﺘوازن ﻨﺒﻠﻎ ﻋﺒرﻩ أﻓﺎق ﺘطﻠﻌﺎﺘﻨﺎ
اﻝﻤرﺠوة ؛ وﻫﻨﺎ ﻴظﻬر دور ﻗﺴم اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻻﺴﺎﺴﻴﺔ  ،اﻝذي ﻫو ﺤﻠﻘﺔ ﻤن ﺤﻠﻘﺎت اﻝﺘﻌﻠﻴم
اﻝﻌﺎﻝﻲ اﻝذي ﻫو ﺒدورﻩ ﺠزء ﻤن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻻﻜﺒر واﻻﺸﻤل اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻬم ﺒﻬﺎ ﻜل ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺘﻲ ﺘﺄﺘﻠف ﻓﻲ
ﻜل ﻤﻨﺴﺠم ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻜوﻴن اﻻﻓراد اﻝﺠدد ﻝﻼﻤﺔ .
ان ﻤﺎدة ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻔن اﻷوروﺒﻲ اﻝﺤدﻴث ﺘﺄﺨذ ﺤﻴ از ﻤﻬﻤﺎ ﻤن إﻋداد }اﻝطﺎﻝب-اﻝﻤﻌﻠم{ ﻓﻲ ﻗﺴم اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ ﻝﻜوﻨﻬﺎ ﺘﺴﻬم
ﻓﻲ ﺒﻨﺎء اﻻﻨﺴﺎن اﻝﻤﺘﺤﻠﻲ ﺒﺎﻝﻌﻠم واﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل اطﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎرب اﻝﺴﺎﺒﻘﻴن ﻤن اﻝﻔﻨﺎﻨﻴن واﻝدروس واﻝﻌﺒر اﻝﺘﻲ
ﺘﺴﺘﺨﻠص ﻤن اﻻﺤداث اﻝﺘﻲ ﻤروا ﺒﻬﺎ وﻜﺎﻨت ﻨﺘﺎﺠﺎ ﻻﻓﻌﺎﻝﻬم اﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨت رؤاﻫم اﻝﺘﻲ ﺘرﺠﻤوﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﻨوﻨﻬم اﻝﺘﻲ ﻗدﻤوﻫﺎ ،
وﻜﺎﻨت ﺴﺒﺒﺎ ﻻﺤداث ﺘﻐﻴرات ﺴﺎﻫﻤت ﻓﻲ ﺘﻌدﻴل اﻝذوق اﻝﻌﺎم.
ﻝذﻝك ﺘﻬﺘم ﻜﻠﻴﺎت اﻝﻔﻨون واﻗﺴﺎﻤﻬﺎ اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﺘزاﻴدا ﺒﺘدرﻴس ﻤﺎدة ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻔن اﻷوروﺒﻲ اﻝﺤدﻴث ﻝطﻠﺒﺘﻬﺎ  ،ﻝﻜن وﻋﻠﻰ
اﻝرﻏم ﻤن ذﻝك ﻨﺠد ان اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝطﻠﺒﺔ ﻴﺒدون ﺸﻜواﻫم ﻤن ﻤﻌوﻗﺎت ﺘﻌﻠم ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة ﻤﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜس ﺒﺸﻜل أو ﺒﺄﺨر ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى

ﺘﺤﺼﻴﻠﻬم ﻓﻴﻬﺎ ،ذﻝك أن ﻤﻔردات ﻤﺎدة ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻔن اﻻوروﺒﻲ اﻝﺤدﻴث ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ اﻨﻬﺎ ﺘرﺘﺒط ﺒﺎزﻤﻨﺔ وظروف وأﺸﺨﺎص ﻓﻲ ﻏﺎﻝب
اﻝﺤﺎﻻت ﺘﻜون ﺒﻌﻴدة ﻋن ﻤﺎ ﻴﺄﻝﻔﻪ وﻴﻌﺎﻴﺸﻪ اﻝطﻠﺒﺔ ﻤن ظروف ﺘﺤﻴط ﺒﻬم ﻋن اﻝظروف اﻝزﻤﻨﻴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠطﻠﺒﺔ .
ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝطﻠﺒﺔ ﻴﻘﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﺨﻠط اﻝزﻤﻨﻲ ﻝﻼﺤداث اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ اﻝﺘﻲ وﻝدت ﻤﻨﻬﺎ اﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﻔن  ،اﻤﺎ
ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺒﻌد اﻝﻤﻜﺎﻨﻲ ﻓﺎﻨﻪ ﻴؤﺜر ﻋﻠﻰ ﻓﻬم اﻻﺤداث اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ وﺘراﺒطﻬﺎ وﺼﻌوﺒﺔ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﺴﻤﺎء اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت واﻻﻤﺎﻜن ،
وﻜﺜﻴ ار ﻤﺎ ﻴﺸﻌر}اﻝطﺎﻝب -اﻝﻤﻌﻠم{ ﺒﺼﻌوﺒﺔ ﻤﺎدة ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻔن اﻻوروﺒﻲ اﻝﺤدﻴث  ،اﻝﺘﻲ ﻗد ﻴرﺠﻊ اﻝﺴﺒب ﻓﻲ ﺼﻌوﺒﺘﻬﺎ اﻝﻰ
اﺴﻠوب ﺘدرﻴس اﻝﺘدرﻴﺴﻲ أو طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤﺎدة وطرﻴﻘﺔ ﻋرض ﻤﺤﺘواﻫﺎ واﺴﻠوب ﺘﻨظﻴﻤﻬﺎ ،ﻤﻤﺎ اﺴﺘرﻋﻰ اﻫﺘﻤﺎم اﻝﺒﺎﺤث ﻝﺘﺤري ﻫذﻩ
اﻻﺸﻜﺎﻝﻴﺔ واﻝﺘﺼدي ﻝﻬﺎ  ،وﻋﻠﻴﻪ ﺤدد ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﺒﺤث ﺒﺎﻝﺴؤال اﻻﺘﻲ :ﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﻌوﻗﺎت دراﺴﺔ ﻤﺎدة ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻔن اﻷوروﺒﻲ اﻝﺤدﻴث
ﻓﻲ ﻗﺴم اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ  -ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻻﺴﺎﺴﻴﺔ  -ﺠﺎﻤﻌﺔ دﻴﺎﻝﻰ ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر اﻝطﻠﺒﺔ.

.٢أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺒﺤث:
ﺘﻌد اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ وﺘﻬذﻴب ﺴﻠوك اﻝﻔرد ﻤﻌﺘﻤدة ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻪ واﺴﺘﻌداداﺘﻪ ﺒﻘﺼد ﺘوﺠﻴﻬﻬﺎ  ،ﺨﺎﺼﺔ وان اﻝﺘرﺒﻴﺔ
ﻜﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻨﺼب ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻨواﺤﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﻔرد } ﺠﺴﻤﻴﺔ  ،ﻋﻘﻠﻴﺔ  ،ﺨﻠﻘﻴﺔ  ،ﻤزاﺠﻴﺔ اﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺔ وﺠداﻨﻴﺔ{  ،وﺒﺸﻜل ﺨﺎص ﻤﺎ
ﻴرﺘﺒﺎط ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻜﺸف ﻋن ﻤواﻫب اﻝطﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﺠواﻨب اﻝﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻀوء ﻤﺎ رﺴم ﻝﻬﺎ ﻤن أﻫداف  ،اﻝﺘﻲ
ﻴﻔﺘرض ان ﺘﻨﺴﺠم ﻤﻊ أﻫداف اﻝﻤواد اﻝدراﺴﻴﺔ اﻷﺨرى  ،ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻝﺘﻜﺎﻤل اﻝﺨﺒرات واﺴﺘﻤرارﻫﺎ ﻤن ﺨﻼل ﺘوظﻴف ﻴﺴﻤو ﺒﺎﻝﻘدرات
اﻝﻔﻨﻴﺔ ﻋﻨد اﻝطﻠﺒﺔ وﻴﺼل ﺒﻬم إﻝﻰ ﻤﺴﺘوى ﻴﻀﻴف إﻝﻰ ﺨﺒراﺘﻬم اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻜل ﺠدﻴد ﻴﻼﺌم اﻷﻫداف اﻝﺘرﺒوﻴﺔ واﻝﻔﻨﻴﺔ اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻝﺴواء وﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘق ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ ﻤﺎ ﺘﺴﻌﻰ إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ وﺘﺄﻜﻴدﻩ  ،وﻫو ﻤﺎ ﻴوﺠب اﻋداد ﻤﻌﻠم اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ اﻋداداً ﻤﺘﻜﺎﻤﻼً
ﻋﺒر ﺘزوﻴدﻩ ﺒﺎﻝﺘﺠرﺒﺔ واﻝﺨﺒرة اﻝﺘﻲ ﺘؤﻫﻠﻪ ﻝﻜﻲ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻌﻠﻤﺎ وﻤرﺒﻴﺎ واﻋﻴﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﺘطﻠﺒﻪ دورﻩ اﻝﻤﻨﺸود اﻝذي ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻪ ،
ﻓﺎﻝﻤﻌﻠم اﻝﻜفء ﻫو ﻋﻤﺎد ﻝﺘطوﻴر اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘرﺒوﻴﺔ  ،ﻝذﻝك ﻴﺘوﺠب ﻋﻨد إﻋداد اﻝﺼﻔوة اﻝﻤﺨﺘﺎرة ﻤن اﻝﻤﻌﻠﻤﻴن أن ﻴوﺨذ
ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎر ﻜل ﻤﺎ ﻤن ﺸﺎﻨﻪ اﻻرﺘﻘﺎء ﺒﺎﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻬم وﺘطوﻴر ﻗﺎﺒﻠﻴﺎﺘﻬم واﻝﺘدﻗﻴق ﻓﻲ ﻤﻔردات اﻋدادﻫم ﻝﺘﺠﻨب ﻜل ﻤﺎ ﻴﻌﺘرض ﻤﺴﻴرة
ﺘطورﻫم أو ﻴﻨﺎل ﻤن ﻨوﻋﻴﺔ ﻤﺨرﺠﺎﺘﻬم اﻝﺘﻲ ﺘرﺘﺒط ﺒﺎﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘواﺸﺞ ﺒﺤﻴﺎة اﻝﻨش اﻝﺠدﻴد ﻝﻼﻤﺔ اﻝذي ﻴﻤﺜل ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ واﻝذي
ﻴرﺘﺒط ارﺘﺒﺎطﺎ ﻜﺒﻴرا ﺒﻜﻔﺎءة اﻝﻤﻌﻠم.

وﻋﻤﻠﻴﺔ دراﺴﺔ ﻤﺎدة ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻔن اﻻوروﺒﻲ اﻝﺤدﻴث ﻜﺄي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤن اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘرﺒوﻴﺔ اﻷﺨرى ﺘواﺠﻬﻬﺎ ﻤﻌوﻗﺎت
وان ﺘﺸﺨﻴص ﻫذﻩ اﻝﻤﻌوﻗﺎت اﻝﺘﻲ ﻴواﺠﻬﻬﺎ اﻝطﻠﺒﺔ واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ وﻀﻊ اﻝﺤﻠول ﻝﻬﺎﻴﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﻘﻠﻴل اﻝﻬدر ﻓﻲ
ﻤﺨرﺠﺎﺘﻬﺎ وﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻘوم ﺠذورﻫﺎ ﺒﺸﻜل أﻓﻀل ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ  ،وﺒﻤﺎ ﻴﺴﻬم ﺒﺘﻌدﻴل وﺘطوﻴر ﻝﻠﻤﻨﺎﻫﺞ واﻷﺴﺎﻝﻴب اﻝﺘدرﻴﺴﻴﺔ
اﻝﻤﻌﻤول ﺒﻬﺎ ،ذﻝك ان اﻝﻬدف اﻝرﺌﻴس ﻤن ﺘدرﻴس ﻤواد ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻔن ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻤن ﺨﻼل ﺘﻔﻬم اﻝطﻠﺒﺔ ﻝﻼﺴس اﻝﺘﻲ ﻗﺎﻤت
ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺤﻀﺎرة اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻌﻴش ﻓﻲ ظﻠﻬﺎ اﻝﺒﺸر اﻝﻴوم  ،وﻤن ﻫﻨﺎ ﺘﺄﺨذ ﻤﺎدة ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻔن اﻻوروﺒﻲ اﻝﺤدﻴث
اﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴرة ﺒﻴن اﻝﻤواد اﻝدراﺴﻴﺔ اﻻﺨرى وﺘﻌﺘﺒر دراﺴﺘﻬﺎ ﻤن اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻤﻬﻤﺔ اﻝﻤؤدﻴﺔ اﻝﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻔﻜر اﻝﻌﻠﻤﻲ ﻤن
ﺨﻼل اﻝﺤوادث اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ واﻝرﺒط ﺒﻴن اﻻﺴﺒﺎب واﻝﻨﺘﺎﺌﺞ  ،ﺨﺎﺼﺔ وأن دراﺴﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺦ-ﺴواء اﻝﻤرﺘﺒط ﺒﺎﻝﻔن واﻝﺠﻤﺎل أو

ﺒﺸﻜل ﻋﺎم -ﻝم ﺘﻌد ﺘﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ ﻤﺠرد ﺴرد اﻝﺤوادث اﻝﺘﻲ وﻗﻌت ﻓﻲ اﻝﻤﺎﻀﻲ واﻨﻤﺎ اﺼﺒﺤت ﺘﻬﺘم ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻔﺴﻴر
اﻝﺘﺎرﻴﺦ وﻤﺤﺎوﻝﺔ اﺴﺘﺨﻼص ﻤﻌﻨﻰ ﻝﻪ  ،ﻓﺎﻝﺘﺎرﻴﺦ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻌﻨﻰ ﺒدراﺴﺔ ﻤﺎ ﻤﻀﻰ ﻤن أﺤداث ﻓﻬو ﻓﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻴﻘﺘﻔﻲ
ﻤراﺤل ﻗﺼﺔ اﻻﻨﺴﺎن وﺒداﻴﺎﺘﻪ وﻤراﺤل ﺘطورﻩ اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﻠص ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ واﻝدروس اﻝﻤﺴﺘﻔﺎدة ﻓﻲ ﻤﺎ ﺤﻘﻘﻪ
اﻝﺴﺎﺒﻘون ﻤن ﻨﺠﺎح  ،واﺨﻔﺎق ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜن ﻤن ﺘﺤدﻴد اﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ذﻝك ان ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘدرﻴس ﻤﺎدة اﻝﺘﺎرﻴﺦ ﻝﻴﺴت
ﻤﺠرد ﻨﻘل ﻤﺎ ﺘوﺼل اﻝﻴﻪ اﻝﻤورخ ﻤن ﺤﻘﺎﺌق وﻤﻌﻠوﻤﺎت وﻤﻔﺎﻫﻴم وﻗواﻨﻴن ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻻن ﻫدف ﺘدرﻴس ﻤﺎدة اﻝﺘﺎرﻴﺦ
ﻫو ﺠﻌل اﻝطﺎﻝب ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ادراك اﻝﺤﻘﺎﺌق اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ  ) .اﻝﻘدﻤﻲ،١٩٩٨ :ص  (٢٠وﻤن ﻫﻨﺎ ﺘظﻬر اﻫﻤﻴﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر
واﻝﺘطوﻴر ﻓﻲ ﺘدرﻴس ﻤﺎدة ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻔن اﻻوروﺒﻲ اﻝﺤدﻴث ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻝﻴﺴت ﻋﻠم ﻝﻠﻤﺎﻀﻲ ﻓﺤﺴب  ،وأﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠم
اﻝﻤﺎﻀﻲ واﻝﺤﺎﻀر اذ ﺘﺴﻌﻰ اﻝﺠﺎﻤﻌﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻝﺘطوﻴر ﻫذا اﻝﻌﻠم ﻝﻜﻲ ﺘﺘﺤﻤل ﻤﺴؤﻝﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻴﺎدة اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ واﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﺎﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ ﻤن ﺨﻼل ﺘﻘدﻴﻤﻬﺎ ﻝﺨدﻤﺘﻬﺎ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻝدراﺴﺎت واﻝﺘﺼورات اﻝﺘﻲ
ﺘرﺴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻت اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ).راﺸد ،١٩٨٨:ص  ( ٤٥ﻓﻼ ﺜﻘﺎﻓﺔ اذن ﺒﻼ ﺘﺎرﻴﺦ وﻻ ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻ وﻴﻜون
اﻝﺘﺎرﻴﺦ اﺴﺎﺴﻬﺎ وﺠوﻫرﻫﺎ  ،ﻓﺎﻝﺘﺎرﻴﺦ درس ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة ﻨﻔﺴﻬﺎ وﻫو ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ درس ﻓﻲ اﻝﺤﻜﻤﺔ واﻨﻪ ﻴﻌﻠم اﻝﻔرد ان
اﻝﻤﺎﻀﻲ ﻤن ﺼﻨﻊ اﻨﺴﺎن ﻤﺜﻠﻪ ).اوﺒﻴﻴر ،١٩٨٢،ص (٤٤٠ – ٤٣٦وﻤن ﺨﻼل ﻤﺎدة ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻔن اﻻورﺒﻲ اﻝﺤدﻴث
ﻨﺴﺘطﻴﻊ ان ﻨﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﻓﻨون اﻻﻤم اﻻوروﺒﻴﺔ واﻝوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺤﻀﺎ ارﺘﻬﺎ  ،وﻻ ﻴﺘم ذﻝك اﻻ ﻤن ﺨﻼل اﻝوﻗوف ﻋﻠﻰ
ﻤﺨرﺠﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘدرﻴس ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻔن اﻻوروﺒﻲ اﻝﺤدﻴث واﻝﻤﺴﺘوى اﻝذي وﺼﻠت اﻝﻴﻪ  ،وﻴﻤﻜن ﺘﺤﻘﻴق ذﻝك ﻤن ﺨﻼل
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻘوﻴم اﻝذي ﻴﻌد ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻻزﻤﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺠﺎﻻت اﻝﺤﻴﺎة اذ اﻨﻪ ﻴﺤدد ﻨﻘﺎط اﻝﻘوة واﻝﻀﻌف وﻴﺤدد ﻤدى ﺘﺤﻘﻴق
اﻻﻫداف اﻝﺘرﺒوﻴﺔ.
وﺘﺎﺴﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘدم ذﻜرﻩ ﺘﺘﺠﻠﻰ اﻫﻤﻴﺔ اﻝﺒﺤث اﻝﺤﺎﻝﻲ ﺒﺎﻻﺘﻲ :

آ.اﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻻﻓﺎدة ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺒﺤث اﻝﺤﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﺘطوﻴر طراﺌق ﺘدرﻴس ﻤﺎدة ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻔن اﻻوروﺒﻲ اﻝﺤدﻴث ﻓﻲ ﻗﺴم اﻝﺘرﺒﻴﺔ
اﻝﻔﻨﻴﺔ -ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻻﺴﺎﺴﻴﺔ  -ﺠﺎﻤﻌﺔ دﻴﺎﻝﻰ.
ب.ﻋدم وﺠود دراﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤد ﻋﻠم اﻝﺒﺎﺤث ﺘﺒﺤث ﻋن ﻤﻌوﻗﺎت ﺘدرﻴس ﻤﺎدة ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻔن اﻻوروﺒﻲ اﻝﺤدﻴث.
ج.ﺘﻨطﻠق اﻫﻤﻴﺔ اﻝﺒﺤث اﻝﺤﺎﻝﻲ ﻤن اﻫﻤﻴﺔ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ اذ ﻴﺤﺼل اﻝطﺎﻝب ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺨﺼص .
د.ﻴﻤﻜن ان ﻴﻘدم اﻝﺒﺤث اﻝﺤﺎﻝﻲ اﻀﺎﻓﺔ ﻤﺘواﻀﻌﺔ اﻝﻰ اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﺘرﺒوﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ .

.٣ﻫدف اﻝﺒﺤث :
ﻴﻬدف اﻝﺒﺤث اﻝﺤﺎﻝﻲ إﻝﻰ :

ﺘﻌرف ) ﻤﻌوﻗﺎت دراﺴﺔ ﻤﺎدة ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻔن اﻻوروﺒﻲ اﻝﺤدﻴث ﻝطﻠﺒﺔ ﻗﺴم اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ -ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻻﺴﺎﺴﻴﺔ -ﺠﺎﻤﻌﺔ
دﻴﺎﻝﻰ ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر اﻝطﻠﺒﺔ ( .

 .٤ﺤدود اﻝﺒﺤث :
ﻴﺘﺤدد اﻝﺒﺤث ﺒﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ -:
أ .ﻤﻌوﻗﺎت دراﺴﺔ ﻤﺎدة ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻔن اﻷوروﺒﻲ اﻝﺤدﻴث ﻓﻲ ﻗﺴم اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر اﻝطﻠﺒﺔ.
ب .طﻠﺒﺔ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺴم اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ  -ﺠﺎﻤﻌﺔ دﻴﺎﻝﻰ )اﻝدراﺴﺔ اﻝﺼﺒﺎﺤﻴﺔ(
ج .اﻝﻌﺎم اﻝدراﺴﻲ ) ٢٠٠٨م – ٢٠٠٩م ( .

 .٥ﺘﺤدﻴد ﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻝﺒﺤث:
أ .اﻝﻤﻌوﻗﺎت
أوﻻ .ﻋرﻓﻬﺎ رزﻴق :ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻠك اﻝﺼﻌوﺒﺎت أو اﻝﻌﻘﺒﺎت اﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻪ اﻝﺘدرﻴﺴﻲ ﻤن اﻝﻨواﺤﻲ )اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ  ،اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ،
اﻷﻜﺎدﻴﻤﻴﺔ ،اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ،اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ( وﺘﻌرﻗل أداءﻩ ﻝﻌﻤﻠﻪ ﺒﺼورة ﻤرﻀﻴﺔ) .رزﻴق ،١٩٨٦ :ص(١٩
ﺜﺎﻨﻴﺎ .ﻋرﻓﻬﺎ ﺒﻨﻴﺎﻤﻴن :ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻠك اﻝﺼﻌوﺒﺎت واﻝﻤواﻨﻊ اﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻪ اﻝﻔرد واﻝﺘﻲ ﺘﺤول دون ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ داﺨل ﻤﺠﺎل ﻋﻤﻠﻪ
ﺒوﺘﺎﺌر ﻋﺎﻝﻴﺔ ) .ﺒﻨﻴﺎﻤﻴن  ،١٩٩٣ :ص(١٣
ﺜﺎﻝﺜﺎ .ﻋرﻓﻬﺎ ﻋﺒد اﷲ  :ﺒﺄﻨﻬﺎ أي ﺸﻲء ﻴﻌﺘرض طرﻴق اﻝﺘﻘدم اﻨﺴدادا ﻜﺎن أم ﻋﻘﺒﺔ ﻤن أي ﻨوع دون ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف
اﻝﻤرﺠوة ﻤﻨﻬﺎ ) .ﻋﺒد اﷲ ،١٩٩٦ :ص (١٥
راﺒﻌﺎ .ﻋرﻓﻬﺎ ال-رﻀﺎ وﺨﻀﻴر :أﻨﻬﺎ ﻤﺴﺎﻝﺔ أو ﻗﻀﻴﺔ أو ﻤوﻗف ﻓﻴﻬﺎ ﻝﺒس وﻋدم وﻀوح أو ﺼﻌوﺒﺔ أو ﻋدم اﻝﺸﻌور
ﺒﺎﻻطﻤﺌﻨﺎن ﻴﻌﺘرض أداء ﻤطﺒﻘﻴن وﻤطﺒﻘﺎت ﻗﺴم اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ أﺜﻨﺎء ﻓﺘرة ﺘطﺒﻴﻘﻬم) .ال رﻀﺎ؛ﺨﻀﻴر:
،٢٠٠٦ص( ٣٣٩
ﺨﺎﻤﺴﺎ .ﻝﻠﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ ﺘﻌرﻴف ﻴﺘﻼءم ﻤﻊ ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ وﺒﺎﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻤﺎ ﺴﺒق ﻴﻀﻊ اﻝﺒﺎﺤث ﺘﻌرﻴﻔﺎً إﺠراﺌﻴﺎً:
اﻝﻤﻌوﻗﺎت ﻫﻲ  :ﻤﺴﺎﺌل او ﻗﻀﺎﻴﺎ او ﻤواﻗف ﻓﻴﻬﺎ ﻝﺒس او ﻋدم وﻀوح او ﺸﻌور ﺒﻌدم اﻻطﻤﺌﻨﺎن ﻴﻌﺘرض اداء طﻠﺒﺔ
ﻗﺴم اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ اﺜﻨﺎء دراﺴﺘﻬم ﻤﺎدة ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻔن اﻷوروﺒﻲ اﻝﺤدﻴث.

ب .ﻤﺎدة ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻔن اﻷوروﺒﻲ اﻝﺤدﻴث .ﻝﻌدم وﺠود ﺘﻌرﻴف ﻴﻌرف اﺠراﺌﻴﺎ :ﻫﻲ أﺤد اﻝﻤواد اﻝدراﺴﻴﺔ اﻝﻤﻘررة ﻝطﻠﺒﺔ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
ﻗﺴم اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ  -ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻻﺴﺎﺴﻴﺔ  ،ﺘﺘﻀﻤن اﺴﺘﻌراﻀﺎً ﻝﻤراﺤل ﺘطور اﻝﻔﻨون اﻻوروﺒﻲ واﻝﻤدارس اﻝﻔﻨﻴﺔ
اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺤدﻴث .

اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ
دراﺴﺎت ﺴﺎﺒﻘﺔ :

ﻋﻤل اﻝﺒﺎﺤث اﺴﺘطﻼﻋﺎ ﻓﻲ ﻤﻴدان اﻻﺨﺘﺼﺎص ﻓﻠم ﻴﺠد دراﺴﺔ ﺘﺸﺎﺒﻪ ﻤوﻀوع اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ،ﺒﻴد أﻨﻪ وﺠد
دراﺴﺘﻴن ﻝﻬﻤﺎ ﺒﻌض ﻨﻘﺎط اﻻﻝﺘﻘﺎء ﻤﻊ اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ وﻫﻲ:
.١دراﺴﺔ )أﻝﺒﻴﺎﺘﻲ  }:(٢٠٠٢ﻤﻌوﻗﺎت اﻝﺘﻌﺒﻴر اﻝﻔﻨﻲ ﻝدى طﻠﺒﺔ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ{
ﻫدﻓت اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ ﺘﻌرف ﻤﻌوﻗﺎت اﻝﺘﻌﺒﻴر اﻝﻔﻨﻲ اﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻪ طﻠﺒﺔ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ ﻤن وﺠﻪ ﻨظر ﻤدرﺴﻲ اﻝﺘرﺒﻴﺔ
اﻝﻔﻨﻴﺔ  ،وﻝﺘﺤﻘﻴق ذﻝك اﺨﺘﺎرت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ أداة أﻻﺴﺘﺒﻴﺎن اﻝﻤﻜون ﻤن }  { ٤١ﻓﻘرة ﻤوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ }  { ٤ﻤﺠﺎﻻت ،وطﺒق ﻋﻠﻰ
ﻋﻴﻨﺔ اﻝﺒﺤث اﻝﺒﺎﻝﻐﺔ )  ( ٨٧ﻤدرﺴﺎً وﻤدرﺴﺔ ﻝﻤﺎدة اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓظﺔ دﻴﺎﻝﻰ  ،وﺘوﺼﻠت اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ أن ﻫﻨﺎك
ﻤﻌوﻗﺎت ﺘواﺠﻪ اﻝطﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺒﻴر اﻝﻔﻨﻲ ﺘﺤول دون إﻨﻀﺎج ﻗدراﺘﻬم ﺒﺎﻝﺘﻌﺒﻴر اﻝﻔﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻀﻌف ﺘﺠﺎرب اﻝطﻠﺒﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ
ووﺠود ﺒﻌض اﻝﺤواﺠز اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻨﻊ اﻝطﻠﺒﺔ ﻤن اﻝﺘﻌﺒﻴر اﻝﻔﻨﻲ وﻀﻌف ﻗدرات اﻝطﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺨﻴل واﻝﺘﺼور وﺸﻴوع
أﺴﻠوب اﻝﺘﻌﺒﻴر اﻝﻤﻘﻴد اﻝذي ﻴﺤدد اﻝﻤدرس ﻤوﻀوﻋﺎﺘﻪ ،ﻓﻀﻼ ﻋن وﺠود ﻤﻌوﻗﺎت ﺘرﺘﺒط ﺒﺄﻷدارة واﻝﻨظﺎم اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺘﺴﺎﻋد
ﻋﻠﻰ ﻀﻌف ﺘﻌﺒﻴرات اﻝطﻠﺒﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ وﻗﻠﺔ اﻝﺘﺨﺼﻴﺼﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻤﺎدة اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ وﻗﻠﺔ اﻝﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت واﻷدوات اﻝﻔﻨﻴﺔ وﻜﺜرة
أﻋداد اﻝطﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﺼف اﻝواﺤد وﻤﺎ إﻝﻰ ذﻝك  ،ﻤﻊ وﺠد ﻤﻌوﻗﺎت ﺘرﺘﺒط ﺒﺎﻝﻤدرﺴﻴن واﻷﻋداد اﻝﻤﻬﻨﻲ ﺘﺤول دون ﺘﺤﻘﻴق
أﻫداف اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ واﻝﺘﻲ واﺤد ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺘﻌﺒﻴر اﻝﻔﻨﻲ ﻝدى اﻝطﻠﺒﺔ  ،ﻓﻲ ﻀوء ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺒﺤث واﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺘﻪ أوﺼت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ
ﺒﻤﻘﺘرﺤﺎﺘﻬﺎ وﺘوﺼﻴﺎﺘﻬﺎ) .أﻝﺒﻴﺎﺘﻲ (٢٠٠٢

.٢دراﺴﺔ )ال-رﻀﺎ،ﺨﻀﻴر  (٢٠٠٦اﻝﻤﻌوﻗﺎت اﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻪ ﻤطﺒﻘﻲ ﻗﺴم اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ -ﺠﺎﻤﻌﺔ
دﻴﺎﻝﻰ
اﺴﺘﻬدﻓت اﻝدراﺴﺔ ﺘﻌرف اﻝﻤﻌوﻗﺎت اﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻪ اﻝطﻠﺒﺔ اﻝﻤطﺒﻘﻴن ﻓﻲ ﻗﺴم اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ  /ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ -
ﺠﺎﻤﻌﺔ دﻴﺎﻝﻰ ﻓﻲ أﺜﻨﺎء ﺘطﺒﻴﻘﻬم ﻓﻲ اﻝﻤدارس .

ﻝذا أﻋد اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن أﺴﺘﺒﻴﺎن ﻤﻜون ﻤن } ، {٣٣طﺒق ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻤل ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺒﺤث  ،ذﻝك ﻝﺼﻐر ﺤﺠم اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ واﻝﺒﺎﻝﻎ
ﻋددﻩ ) (٥٤طﺎﻝﺒﺎً وطﺎﻝﺒﺔ ؛ وﺒﻌد ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ظﻬر أن أﻫم اﻝﻤﻌوﻗﺎت ﻜﺎﻨت ) :ﻋدم ﺘوﻓر )ﻤرﺴم( ﻓﻲ اﻝﻤدرﺴﺔ و دروس
اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ ﻻ ﺘﻠﻘﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻝﻤطﻠوب ﻤن ﻗﺒل اﻹدارة و ﺼﻌوﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴم ﻨﺘﺎج اﻝﺘﻼﻤﻴذ و ﻋدم ﺘﻘدﻴم ﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻤﺎ
ﻴﻤﻜن أن ﻴﻔﻴد ﻤﻨﻪ اﻝﻤطﺒق ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺘطﺒﻴق وﻋدم ﺘوﻓر دﻝﻴل واﻀﺢ ﻝﻠﻤﺎدة و ﻋدم اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻌون اﻝﻼزم
ﻤن اﻹﺸراف اﻝﺘﺎﺒﻊ ﻝﻠﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ وﻋدم ﺘوﻓر ﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت درس اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤدرﺴﺔ وأن اﻝﻤواد اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ
درﺴت ﻓﻲ اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝم ﺘﻜن ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﻤﻬﺎرات اﻝﺘﻲ ﻴﺘطﻠﺒﻬﺎ درس اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ و اﻝﺸﻌور ﺒﺎﻹﺤراج ﻝﻀﻌف اﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝرﺴم
( ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻤﻌوﻗﺎت أﺨرى ﺒدرﺠﺔ ﺤدة أﻗل) .ال-رﻀﺎ،ﺨﻀﻴر(٢٠٠٦ :

 .٣ﻤوازﻨﺔ اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﺎﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ :

ﺒﻌد ان ﻋرض اﻝﺒﺎﺤث ﺒﻌض اﻝدراﺴﺘﻴن اﻝﺴﺎﺒﻘﻴن ﻓﻼﺒد ﻝﻪ ﻤن ﻋﻘد ﻤوازﻨﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ واﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻤﻌرﻓﺔ
ﻤدى اﺘﻔﺎﻗﻬﺎ واﺨﺘﻼﻓﻬﻤﺎ وﻋﻼﻗﺘﻬﻤﺎ ﺒﺎﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺠواﻨﺒﻬﻤﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻻﻓﺎدة ﻤن ﻤﻨﻬﺠﻴﺘﻬﻤﺎ  ،وﻤن ﺨﻼل
ﻤراﺠﻌﺔ اﻝﺒﺎﺤث ﻝﻠدراﺴﺘﻴن اﻨﻔﺔ اﻝذﻜر وﺠدا اﻻﺘﻲ :
آ .أﺠرﻴت اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ دﻴﺎﻝﻰ -ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻻﺴﺎﺴﻴﺔ  ،ﻜذﻝك اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ .
ب.اﺨﺘﻠﻔت اﻝدراﺴﺘﻴن اﻝﺴﺎﺒﻘﻴن ﻓﻲ اﻫداﻓﻬﺎ  ،اذ ﻫدﻓت دراﺴﺔ ) اﻝﺒﻴﺎﺘﻲ ٢٠٠٢ ،م ( اﻝﻰ ﺘﻌرف اﻝﻤﻌوﻗﺎت اﻝﺘﻌﺒﻴر اﻝﻔﻨﻲ
اﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻪ طﻠﺒﺔ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ  ،ودراﺴﺔ ) ال-رﻀﺎ،ﺨﻀﻴر  ( ٢٠٠٦ ،ﻓﻘد ﻫدﻓت اﻝﻰ ﺘﻌرف اﻝﻤﻌوﻗﺎت اﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻪ
ﻤطﺒﻘﻲ ﻗﺴم اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ – ﺠﺎﻤﻌﺔ دﻴﺎﻝﻰ ؛ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫدف اﻝﺒﺤث اﻝﺤﺎﻝﻲ إﻝﻰ ﺘﻌرف ﻤﻌوﻗﺎت
دراﺴﺔ ﻤﺎدة ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻔن اﻻوروﺒﻲ اﻝﺤدﻴث ﻝطﻠﺒﺔ ﻗﺴم اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ -ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻻﺴﺎﺴﻴﺔ -ﺠﺎﻤﻌﺔ دﻴﺎﻝﻰ ﻤن وﺠﻬﺔ
ﻨظر اﻝطﻠﺒﺔ.
ج.أﻋﺘﻤدت اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺞ اﻝﺒﺤث اﻝوﺼﻔﻲ  ،واﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ اﻋﺘﻤدت اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝوﺼﻔﻲ اﻴﻀﺎ .
د .ﺘﺒﺎﻴﻨت اﻋداد اﻝﻌﻴﻨﺎت اﻝﺘﻲ اﻋﺘﻤدﺘﻬﺎ اﻝدراﺴﺘﻴن اﻝﺴﺎﺒﻘﻴن ﺒﺤﺴب طﺒﻴﻌﺔ اﻝظواﻫر اﻝﻤدروﺴﺔ ﻓﻜﺎﻨت دراﺴﺔ ) اﻝﺒﻴﺎﺘﻲ:
 ( ٢٠٠٢ﻗد ﺘﻜوﻨت ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻤن )  ( ٣٤٢ﻤﻌﻠﻤﺎ وﻤﻌﻠﻤﺔ  ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻋﻴﻨﺔ دراﺴﺔ ) ال-رﻀﺎ،ﺨﻀﻴر:
 ( ٢٠٠٦ﺘﺘﻜون ﻤن )  (٥٤طﺎﻝﺒﺎ وطﺎﻝﺒﺔ  ،واﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻘد ﺘﻜوﻨت ﻋﻴﻨﺔ اﻝﺒﺤث ﻓﻴﻬﺎ ﻤن )  ( ٦٧طﺎﻝﺒﺎ وطﺎﻝﺒﺔ .
ﻫـ.أﺴﺘﻌﻤﻠت اﻝدراﺴﺘﻴن اﻝﺴﺎﺒﻘﻴن اﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻜﺎداة  ،واﺴﺘﺨدﻤت اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ اﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ أي واﻓﻘت اﻝدراﺴﺘﻴن اﻻﺨرﺘﻴن.

اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث
.١ﻤﻨﻬﺞ اﻝﺒﺤث وأﺠراءاﺘﻪ:
ان ﻤﻨﻬﺞ اﻝﺒﺤث اﻝﻤﻨﺎﺴب ﻻﺠراءات ﻫذا اﻝﺒﺤث ﻫو اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝوﺼﻔﻲ اذ ان اﻝﺒﺤوث اﻝوﺼﻔﻴﺔ ﺘﻬدف اﻝﻰ وﺼف ظواﻫر
او اﺤداث او اﺸﻴﺎء ﻤﻌﻴﻨﺔ  ،وﺠﻤﻊ اﻝﺤﻘﺎﺌق واﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻝﻤﻼﺤظﺎت ﻋﻨﻬﺎ ) .ﺠﺎﺒر،١٩٨٩ :ص  ( ٤وﻴﺘﻌدى اﻝﻤﻨﻬﺞ
اﻝوﺼﻔﻲ ﻤن ﺘﺤدﻴد ﻤﻼﻤﺢ اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻰ ﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻝﺒﺤث ﻋن اﺴﺒﺎﺒﻬﺎ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ .

.٢ﻋﻴﻨﺔ اﻝﺒﺤث:
ﺒﻌد ﺘﺤدﻴد ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺒﺤث  ،ﺘم ﺠﻤﻊ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﺼﻠﻲ اﻝذي ﻴﺘﻤﺜل ﺒﻌدد اﻝطﻠﺒﺔ اﻝﻤوﺠودﻴن ﻓﻲ
اﻝدراﺴﺎت اﻷوﻝﻴﺔ ﻝﻠدراﺴﺔ اﻝﺼﺒﺎﺤﻴﺔ ﻝﻠﻌﺎم اﻝدراﺴﻲ )(*) (٢٠٠٩-٢٠٠٨واﻝﻤﺴﺠﻠﻴن ﻓﻲ اﻝﻜﻠﻴﺔ واﻝﺒﺎﻝﻎ ﻋددﻫم ) (١٢٠وﻜﻤﺎ
ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ اﻝﺠدول رﻗم )(١

اﻝﺠدول رﻗم) (١طﻠﺒﺔ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻗﺴم اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ -ﺠﺎﻤﻌﺔ دﻴﺎﻝﻰ ﻝﻠﻌﺎم اﻝدراﺴﻲ )-٢٠٠٨
(٢٠٠٩
ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻗﺴم اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ

اﻝدراﺴﺔ اﻝﺼﺒﺎﺤﻴﺔ

ﺸﻌﺒﺔ

ﺸﻌﺒﺔ

}آ{

}ب{

٦٧

٥٣

اﻝﻤﺠﻤوع

١٢٠

أ.اﻝﻌﻴﻨﺔ اﻻﺴﺘطﻼﻋﻴﺔ:
اﺨﺘﺎر اﻝﺒﺎﺤث ﺸﻌﺒﺔ }ب{ ﻤن طﻠﺒﺔ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻗﺴم اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ واﻝﺒﺎﻝﻎ ﻋددﻫﺎ) (٥٣ﻤن اﻝدراﺴﺔ اﻝﺼﺒﺎﺤﻴﺔ ﻝﺘﻜون
اﻝﻌﻴﻨﺔ اﻻﺴﺘطﻼﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﺴﺘﺨدﻤت ﻝﺘﻘﺼﻲ اﻝﻤﻌوﻗﺎت اﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻪ اﻝطﻠﺒﺔ أﺜﻨﺎء دراﺴﺘﻬم ﻝﻤﺎدة ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻔن اﻻورﺒﻲ اﻝﺤدﻴث ،
ﻓﻀﻼ ﻋن إﺠراءات ﺒﻨﺎء اﻻﺴﺘﺒﺎﻨﻪ ﺒﺼورﺘﻬﺎ اﻷوﻝﻴﺔ  ،واﻝﺘﺤﻘق ﻤن ﺼدق اﻻداة وﺜﺒﺎﺘﻬﺎ  ،ﻜﻤﺎ اﺴﺘﺨدﻤت ﻫذﻩ اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ
إﺠراءات اﻝﺘﺤﻘق ﻤن ﺜﺒﺎت اﺴﺘﺒﺎﻨﻪ اﻝﻤﻌوﻗﺎت.
ب.اﻝﻌﻴﻨﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ:

ﻫم طﻠﺒﺔ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺸﻌﺒﺔ } آ { ﻗﺴم اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ وﻤن اﻝدراﺴﺔ اﻝﺼﺒﺎﺤﻴﺔ واﻝﺒﺎﻝﻎ ﻋددﻫﺎ ) (٦٧وﻜﻤﺎ ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ
اﻝﺠدول). (١

.٣أداة اﻝﺒﺤث:

أﺨﺘﺎر اﻝﺒﺎﺤث اﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻝﺘﻜون اداة ﻝﺒﺤﺜﻪ ﻜون اﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻤن اﻜﺜر ادوات اﻝﺒﺤث اﻝﺘرﺒوي ﺸﻴوﻋﺎ واﻨﺘﺸﺎرا ﺒﻴن
اﻝﻤرﺒﻴن).اﻝﻜﻨدري،١٩٨٨ ،ص  ( ٦٠وﻫﻲ ﻤن اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺸﺎﺌﻌﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﻓﻲ اﻝﺒﺤوث اﻝﺘرﺒوﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠق
ﺒﺎﻻراء واﻻﺘﺠﺎﻫﺎت ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺤﻘﺎﺌق ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝظروف واﻻﺴﺎﻝﻴب اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻌﻼ  ) .ﻓﺎن داﻝﻴن ، ١٩٨٥ ،ص
 ( ٣٩٥ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ اﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻤن ﻤزاﻴﺎ ﻤﻨﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺒﺎﻝوﻗت واﻝﺠﻬد واﻝﺘﻜﺎﻝﻴف ﺒﻤﺎ ﻴﻤﻜن اﻝﺒﺎﺤث ﻤن
ﺠﻤﻊ ﺒﻴﺎﻨﺎت ﻤن ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﺒﻴر ﻓﻲ ﻤدة زﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻘوﻝﺔ ).داود؛ ﻋﺒداﻝرﺤﻤن،١٩٩٠:ص ( ٩٢
ﻻﻋداد ﻫذﻩ اﻻداة ) اﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ( اﺘﺒﻊ اﻝﺒﺎﺤث اﻝﺨطوات اﻻﺘﻴﺔ :
آ.ﺘوﺠﻴﻪ اﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻤﻔﺘوﺤﺔ  ،ﺘﻀﻤﻨت ﺴؤاﻻ ﻤﻔﺘوﺤﺎ ﻤﻔﺎدﻩ ) ﻤﺎ ﻤﻌوﻗﺎت دراﺴـﺔ ﻤـﺎدة ﺘـﺎرﻴﺦ اﻝﻔـن اﻻوروﺒـﻲ اﻝﺤـدﻴث
ﻝطﻠﺒﺔ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺴم اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ  -ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ-ﺠﺎﻤﻌﺔ دﻴﺎﻝﻰ ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظرﻜم ( ﻤﻠﺤق
)  ( ١وﻗد وﺠﻪ اﻝﺒﺎﺤث اﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ اﻝﻰ ﻋﻴﻨﺔ اﻝﺒﺤث اﻻﺴـﺘطﻼﻋﻴﺔ )اﻝطﻠﺒـﺔ( وﻗـد طﺒـق اﻝﺒﺎﺤـث ﺒﻨﻔﺴـﻪ اﻻﺴـﺘﺒﺎﻨﺔ
ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻴﻨﺔ اﻻﺴﺘطﻼﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺴم اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ  -ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ-ﺠﺎﻤﻌﺔ دﻴﺎﻝﻰ
ب .زﻴﺎدة ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘـﻲ ﺤﺼـل ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﻝﺒﺎﺤـث ﻤـن اﻻﺴـﺘﺒﺎﻨﺔ اﻝﻤﻔﺘوﺤـﺔ ﻓﻘـد اطﻠـﻊ ﻋﻠـﻰ ﻗﺴـم ﻤـن اﻻدﺒﻴـﺎت
ذات اﻝﺼﻠﺔ ﺒﻤوﻀوع اﻝﺒﺤث .
ج.ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻠﺨطوات اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘم اﻝﺘوﺼل اﻝﻰ ) (٤٨ﻓﻘرة ) ﻤﻌوق ( ﺒﺼﻴﻐﺔ اوﻝﻴﺔ وزﻋﻬﺎ اﻝﺒﺎﺤث ﻋﻠـﻰ ﺴـت ﻤﺠـﺎﻻت
ﻫــﻲ  ) :ﻤﻌوﻗــﺎت ﻤﺠــﺎل اﻝﺘدرﻴﺴــﻴﻴن  ،ﻤﻌوﻗــﺎت ﻤﺠــﺎل طراﺌــق اﻝﺘــدرﻴس واﺴــﺎﻝﻴﺒﻬﺎ  ،ﻤﻌوﻗــﺎت ﻤﺠــﺎل اﻝطﻠﺒــﺔ ،
ﻤﻌوﻗﺎت ﻤﺠﺎل اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻤﻘرر ﺘدرﻴﺴﻪ  ،ﻤﻌوﻗﺎت ﻤﺠﺎل اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ،ﻤﻌوﻗﺎت ﻤﺠﺎل اﻻﻤﺘﺤﺎﻨـﺎت واﻝﺘﻘـوﻴم
(ﻤﻠﺤق) . ( ٢
د .وﻀﻊ اﻝﺒﺎﺤث ازاء ﻜل ﻓﻘرة ﺨﻤس ﺒداﺌل ﻤﺘدرﺠـﺔ ﻝﻼﺠﺎﺒـﺔ ﻴﺨﺘﺎرﻤﻨﻬـﺎ اﻝﻤﺴـﺘﺠﻴب اﻝﺒـدﻴل اﻝﻤﻨﺎﺴـب ﻝﻠﻤﻌـوق وﻫـﻲ
)ﻋﺎﻨﻴت داﺌﻤﺎ( و)ﻋﺎﻨﻴت ﻏﺎﻝﺒﺎ( و )ﻋﺎﻨﻴت أﺤﻴﺎﻨﺎ( و )ﻋﺎﻨﻴت ﻨﺎد ار( و ) ﻝم أﻋﺎﻨﻲ(.
 .٤ﺼدق اﻻداة :
ﻼ
ﻴﻌد اﻝﺼدق ﺸرطﺎً ﻀرورﻴﺎً ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘوﻓﻪ ﻓﻲ أﻷداة وأداة اﻝﺒﺤث ﺘﻜون ﺼﺎدﻗﺔ إذا " ﻜﺎن ﺒﻤﻘدورﻫﺎ أن ﺘﻘﻴس ﻓﻌ ً
اﻝﺸﻲء اﻝﺘﻲ وﻀﻌت ﻤن اﺠل ﻗﻴﺎﺴﻪ " ) . (Guilford, 1956, p. 470وﻝﻜﻲ ﺘﺘﺄﻜد اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻤن ﺼﻼﺤﻴﺔ اﻝﻔﻘرات
اﻝﺘﻲ ﺤﺼﻠت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن ﺤﻴث اﻝﺼﻴﺎﻏﺔ واﻝوﻀوح واﻝﺸﻤوﻝﻴﺔ ﻷﻫداف اﻝﺒﺤث ﻓﻘد ﻝﺠﺄت إﻝﻰ اﻝﺼدق اﻝظﺎﻫري ﻋن
طرﻴق ﻋرض أﻻﺴﺘﺒﻴﺎن ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺨﺒراء
اﻋﺘﻤد اﻝﺒﺎﺤث اﻝﺼدق اﻝظﺎﻫري ﻝﻠﺘﺤﻘق ﻤن ﺼدق اداة اﻝﺒﺤث وذﻝك ﺒﻌرﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺨﺒراء ﻓﻲ
اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ وﻓﻲ طراﺌق اﻝﺘدرﻴس واﻝﻘﻴﺎس واﻝﺘﻘوﻴم ﻤﻠﺤق )  ( ٣ﻤن اﺠل اﺒداء اراﺌﻬم وﻤﻘﺘرﺤﺎﺘﻬم ﻓﻲ اﻝﺤﻜم ﻋﻠﻰ
ﻤدى ﺼﻼﺤﻴﺔ ﻓﻘرات اﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻝﻘﻴﺎس ﻤﺎاﻋدت ﻝﻘﻴﺎﺴﻪ  ،وﻗد اﻋﺘﻤد اﻝﺒﺎﺤث اﻝﻔﻘرات اﻝﺘﻲ ﺤﺼﻠت ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ) ٨٠

 ( %ﻓﺎﻜﺜر ﺒوﺼف اﻝﻔﻘرة ﺼﺎﻝﺤﺔ او ﻏﻴر ﺼﺎﻝﺤﺔ  ،ﺘم ﺤذف ﻓﻘرﺘﻴن ﻝﺘﻜرارﻫﺎ ﻤن ﺤﻴث اﻝﻤﻌﻨﻰ  ،وﻗد اﻋﺎد اﻝﺒﺎﺤث
ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺒﻌض اﻝﻔﻘرات اﻝﺘﻲ ﻝم ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ) (%٨٠ﻤن اﺘﻔﺎق اﻝﺨﺒراء ﻓﻲ ﻀوء ﻤﻼﺤظﺎﺘﻬم  ،واﻝﻤﻠﺤق ) ٤
( اﻝﺨﺎص ﺒﺎﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻴوﻀﺢ ذﻝك .
 .٥ﺜﺒﺎت اﻻداة :
ﻝﻜــﻲ ﻴﺘﺤﻘــق ﺸــرط اﻝﺜﺒــﺎت ﻓــﻲ اﻻﺴــﺘﺒﻴﺎن ﻴﺠــب أن ﻴﻌطــﻲ اﻝﻨﺘــﺎﺌﺞ ﻨﻔﺴــﻬﺎ ﻓــﻲ ﺤﺎﻝــﺔ ﺘﻜـرار ﺘطﺒﻴﻘــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻷﻓ ـراد
أﻨﻔﺴﻬم ﺘﺤـت ظـروف ﻤﻤﺎﺜﻠـﺔ )اﻝﻘﺼـﻴب  ، ١٩٥٤ ،ص ( ٣٢٦ﻝـذا اﻋﺘﻤـد اﻝﺒﺎﺤـث طرﻴﻘـﺔ اﻋـﺎدة ﺘطﺒﻴـق اﻻﺴـﺘﺒﺎﻨﺔ
ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻴﻨﺔ اﻻﺴﺘطﻼﻋﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ  ،وﻜﺎﻨت اﻝﻤدة ﺒﻴن اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴن اﻻول واﻝﺜﺎﻨﻲ اﺴﺒوﻋﻴن  ،اذ اﺸﺎر )  ( Adamsاﻝـﻰ
ان اﻝﻤدة اﻝزﻤﻨﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴن اﻻول واﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻼداة ﻴﺠب ان ﻻﺘﻘل ﻋن اﺴﺒوﻋﻴن وﻻﺘزﻴد ﻋـن ﺜﻼﺜـﺔ اﺴـﺎﺒﻴﻊ 60) .
 ، (Adams،1960 ، pوﻗد اﺴﺘﺨدم اﻝﺒﺎﺤث ﻤﻌﺎﻤل ارﺘﺒﺎط ﺒﻴرﺴون ﻻﻴﺠـﺎد ﻤﻌﺎﻤـل اﻝﺜﺒـﺎت وﻗـد ﺒﻠﻐـت ﻗﻴﻤـﺔ ﻤﻌﺎﻤـل
ﺜﺒﺎت اﺴﺘﺒﺎﻨﺔ اﻝطﻠﺒﺔ ) (٠ ، ٠.٨٢٥ﻝﻌﻴﻨﺔ اﻝطﻠﺒﺔ  ،واﻝﺠدول )  ( ١ﻴﺒﻴن ذﻝك .
ﺠدول ) ( ١
اﻝﻌﻴﻨﺔ

اﻝطﻠﺒﺔ

ﻤﺠﺎل
اﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎت

ﻤﺠﺎل اﻝﻜﺘﺎب
اﻝﻤﻘرر

واﻝﺘﻘوﻴم

ﺘدرﻴﺴﻪ

%٠.٨٠

%٠.٨٥

ﻤﺠﺎل طراﺌق
اﻝﺘدرﻴس

ﻤﺠﺎل
اﻝطﻠﺒﺔ

ﻤﺠﺎل
اﻝﺘدرﻴﺴﻴﻴن

ﻤﺠﺎل اﻝوﺴﺎﺌل
اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻝﻤﺘوﺴط
اﻝﻌﺎم
ﻝﻠﻤﻌﺎﻤﻼت

%٠.٨٣

%٠.٨١

%٠.٨٤

% ٠.٨٢

% ٠.٨٢٥

 .٦ﺘطﺒﻴق اداة اﻝﺒﺤث :
ﺒﻌد اﻝﺘﺎﻜد ﻤن ﺼدق اﻻداة وﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﺘم ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝﺒﺤث اﻻﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﺸﻤوﻝﺔ ﺒﺎﻝدراﺴﺔ ﺠﻤﻴﻌﺎ ،ﻜﻤﺎ
ﻴﻠﻲ:
آ .ﺘرﺘﻴب ﺠﻠوﺴﻬم ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻴﻤﻨﻊ ﺘﺄﺜر أي ﻤﻨﻬم ﺒﺎﻵﺨرﻴن.
ب .ﺘوزع اﻻﺴﺘﺒﺎﻨﻪ ﻝﻜل طﺎﻝب ﻤﻨﻬم.
ج .ﻴﺸرح اﻝﺒﺎﺤث ﻜﻴﻔﻴﺔ اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻌوﻗﺔ ﻀﻤن اﻝﺒداﺌل اﻝﻤﺘوﻓرة.
د .ﻴﻘوم اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺎﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻔﺴﺎرات اﻝطﻠﺒﺔ وﻜﻴﻔﻴﺔ اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻌوﻗﺔ.
ﻫـ .ﺘﺠﻤﻊ اﻻﺴﺘﻤﺎرات ﻤن اﻝطﻠﺒﺔ ﺒﻌد اﻝﺘﺄﻜد ﻤن اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻔﻘرات.

.٨ﺘﺼﺤﻴﺢ اﻹﺠﺎﺒﺔ:
أﻋطﻴت أرﺒﻊ درﺠﺎت ﻹﺠﺎﺒﺔ )ﻋﺎﻨﻴت داﺌﻤﺎ ( وﺜﻼث درﺠﺎت ﻹﺠﺎﺒﺔ )ﻋﺎﻨﻴت ﻏﺎﻝﺒﺎ( ودرﺠﺘﺎن ﻹﺠﺎﺒﺔ )ﻋﺎﻨﻴت أﺤﻴﺎﻨﺎ( ودرﺠﺔ
واﺤدة ﻹﺠﺎﺒﺔ )ﻋﺎﻨﻴت ﻨﺎدرا( أﻋطﻲ ﺼﻔ ارً ﻹﺠﺎﺒﺔ )ﻝم أﻋﺎﻨﻲ أﺒدا( ،وﻗﺒل اﻝﻤﺒﺎﺸـرة ﺒﺘﺼـﺤﻴﺢ ورﻗـﺔ اﻻﺴـﺘﺒﺎﻨﻪ ﻝﻜـل طﺎﻝـب ﻴﺠـري

اﻝﺘﺄﻜد ﻤن إﺠﺎﺒﺔ ﻓﻘرات ﻤوﻀوﻋﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﺠﻴب -اﻝﻤﻤوﻫﺎت-واﻝﻠواﺘﻲ ﻴﻤﺜﻠن ﻓﻜرة واﺤدة إذ ﻴﺘﺤﺘم أن ﻻ ﻴﺘﺠـﺎوز اﻝﻔـرق ﺒـﻴن ﻜـل
ﻤﻨﻬن واﻷﺨرى اﻝدرﺠﺔ اﻝواﺤدة ﻓﻘط ﻓﻲ اﻹﺠﺎﺒﺔ.

 .٩اﻝوﺴﺎﺌل اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ:
( وﻗد اﺴﺘﺨدﻤت ﻓﻲ ﺤﺴﺎب ﺼدق اﻷداة )اﺘﻔﺎق اﻝﺨﺒراء( Cooperأ .ﻤﻌﺎدﻝﺔ ﻜوﺒر )

* 100

Ag
Ag + Dg

= Pa

إذ أن :

= ﻨﺴﺒﺔ اﻻﺘﻔﺎقPa
= ﻋدد ﻤرات اﻻﺘﻔﺎق Ag
) = (Cooper:1974,p.27ﻋدد ﻤرات ﻋدم اﻻﺘﻔﺎق

Dg

ب .ﻤﻌﺎدﻝﺔ ﻓﻴﺸر ﻝﺤﺴﺎب درﺠﺔ اﻝﺤدة ﻝﻜل واﺤدة ﻤن ﻓﻘرات اﻝﻤﻌوﻗﺎت .
ﻤﻌﺎدﻝﺔ ﻓﻴﺸر :درﺠﺔ اﻝﺤدة =

ت + ٤ ×١ت + ٣ × ٢ت + ٢ × ٣ت + ١ × ٤ت× ٥

ﺼﻔر

اذ ﺘﻤﺜل :
ت = ٥ﺘﻜرار اﻻﺨﺘﻴﺎر )ﻋﺎﻨﻴت داﺌﻤﺎ(.
ت = ٤ﺘﻜرار اﻻﺨﺘﻴﺎر)ﻋﺎﻨﻴت ﻏﺎﻝﺒﺎ(.
ت = ٣ﺘﻜرار اﻻﺨﺘﻴﺎر)ﻋﺎﻨﻴت أﺤﻴﺎﻨﺎ(.
ت = ٢ﺘﻜرار اﻻﺨﺘﻴﺎر )ﻋﺎﻨﻴت ﻨﺎد ار(.
ت = ١ﺘﻜرار اﻻﺨﺘﻴﺎر ) ﻝم أﻋﺎﻨﻲ(.
ﻤﺞ ت = ﻤﺠﻤوع اﻝﺘﻜ اررات ﻝﻼﺨﺘﻴﺎرات اﻝﺨﻤس ( Yauch:1955,p330) .

ج .ﻝﺤﺴﺎب اﻝﺜﺒﺎت ﺘم اﺴﺘﺨدام ﻤﻌﺎﻤل ارﺘﺒﺎط ﺒﻴرﺴون اﻝﻤﻌﺎدﻝﺔ:
) ﻤﺞ س (
ن ﻤﺞ س ص –
ر=

) ﻤﺞ ص (

} ن ﻤﺞ س ) – ٢ﻤﺞ س  } ٢ { ( ٢ن ﻤﺞ ص ) – ٢ﻤﺞ ص (٢{٢
اذ ﺘﻤﺜل :
) ر ( ﻤﻌﺎﻤل ارﺘﺒﺎط ﺒﻴرﺴون .

تك

) ن ( ﻋدد اﻓرد اﻝﻌﻴﻨﺔ .
) س  ،ص ( ﻗﻴم اﻝﻤﺘﻐﻴرﻴن  ) .اﻝﺒﻴﺎﺘﻲ  ، ١٩٧٧ ،ص . ( ١٨٣

اﻝﻔﺼل اﻝراﺒﻊ
ﻋرض اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ وﺘﻔﺴﻴرﻫﺎ
ﻴﺴﺘﻌرض اﻝﺒﺎﺤث ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻔﺼل ﻋرﻀﺎ ﻝﻠﻨﺘﺎﺌﺞ وﺘﻔﺴﻴرا ﻝﻬﺎ وﻜﻤﺎ ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ ادﻨﺎﻩ :
.١ﻤﻌوﻗﺎت ﻤﺠﺎل اﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎت واﻝﺘﻘوﻴم – ﻴﻀم ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل ) (١١ﻓﻘرات ﻤﻌوق وﻜﻤﺎ ﻤﺒﻴن ﻓﻲ اﻝﺠدول ) . ( ٢
ﺠدول ) ( ٢

٧

٥

٧

٨

٤

٨

٩
١
٠
١
١

٢
٣

٩
١٠

١

١١

عانيت دائما

٦

٨

٦

عانيت غالبا

٥

٩

٥

عانيت أحيانا

٤

١٠

٤

عانيت نادرا

٢
٣

٧
٦

٢
٣

لم أعاني

١

١١

١

انتھاء اھتمام الطالب بالمادة بانتھاء
االختبار
عدم وضوح المطلب في بعض االسئلة
قلة انسجام االسئلة مع مستويات الطلبة
في ھذا التخصص
النظر لالختبار كونه غاية ال وسيلة
لتحصيل المعرفة
قلة مراعاة االسئلة االختبارية للفروق
الفردية بين الطلبة
قلة الموضوعية في تصحيح اوراق
االختبار
قلة التنويع باالسئلة من قبل بعض
التدريسيين
أن االسئلة االختبارية غالبا ما تركز على
جزء من المادة
اعتماد االسئلة المقالية فقط في االختبار
اسئلة االختبارات ال تتالئم مع الوقت
المحدد لالجابة
قلة االھتمام باالختبارات الشفوية اثناء
سير المحاضرة

درجة الحدة

التسلسل في
االستبا

ت

الرتبة

الفقرات

التكرارات

١٨

٣٣

٤ ١١

١

٢.٨٩

١٩
١٥

٣١
٢٦

٦
٩
٩ ١٤

٢
٣

٢.٨٨
٢.٦١

١٦

١٩

٧ ٢٥

-

٢.٣٧

١٤

١٩

١٢ ١٦

٦

٢.٣٤

١٢

٢١

١١ ١٥

٨

٢.٢٦

٩

١٧

١٣ ٢٢

٦

٢.١٤

٧

١٦

١١ ٢٣

٩

١.٩٨

٣
٤

١١
٧

٢٠ ٢١
٢٩ ١٦

١٢
١١

١.٥٩
١.٤٦

٢

٥

٣٠ ١٢

١٨

١.١٤

وﻴﻼﺤظ ﻤن اﻝﺠدول اﻝﺴﺎﺒق ﻤﺎ ﻴﺎﺘﻲ :
أ .ﺤﺼﻠت اﻝﻔﻘرة )اﻨﺘﻬﺎء اﻫﺘﻤﺎم اﻝطﺎﻝب ﺒﺎﻝﻤﺎدة ﺒﺎﻨﺘﻬﺎء اﻻﺨﺘﺒﺎر( ﻋﻠﻰ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻻوﻝﻰ  ،ﺒدرﺠﺔ ﺤدة )(٢.٨٩
وﻴرى اﻝﺒﺎﺤث ان ﺴﺒب ﺤﺼول ﻫذﻩ اﻝﻔﻘرة ﻋﻠﻰ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻻوﻝﻰ  ،ان ﻤﻌظم طﻠﺒﺔ ﻋﻴﻨﺔ اﻝﺒﺤث ﻻ ﻴﻬﺘﻤون
ﺒﺎﻝﻤﺎدة اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﺒﻴرا او اﻨﻬم ﻴﻘرﺌوﻨﻬﺎ ﻻداء اﻻﻤﺘﺤﺎن طﻤﻌﺎ ﺒﺘﺤﻘﻴق اﻝﻨﺠﺎح ﻓﻘط ﻤن ﻏﻴر اﻴﻼء اﻫﻤﻴﺔ ﻝﻠﻘﻴﻤﺔ
اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ  ،ﻤﻤﺎ ﻴؤﺜر ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘدرﻴﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺎرﺴﻬﺎ ﻜﻠﻴﺎت اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻻﺴﺎس ،اﻝﺘﻲ ﺘطﻤﺢ ﺒﺘﺨرﻴﺞ
ﻜوادر اﻜﺎدﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻝﻬﺎ اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻴﺼﺎل اﻝﻤﺎدة ﻝﻠطﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻤدارس اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎم.

ب).ﻋدم وﻀوح اﻝﻤطﻠب ﻓﻲ ﺒﻌض اﻻﺴﺌﻠﺔ( .ﺠﺎءت ﻫذﻩ اﻝﻔﻘرة ﺒﺎﻝﺘرﺘﻴب اﻝﺜﺎﻨﻲ اذ ﺤﺼﻠت ﻋﻠﻰ درﺠﺔ ﺤدة )(٢.٨٨
وﻴﻌﺘﻘد اﻝﺒﺎﺤث أن اﻝﺴﺒب ﻗد ﻴرﺠﻊ اﻝﻰ ان اﻝﺘدرﻴﺴﻲ ﻴﻘدم اﺴﺌﻠﺔ ﻴﻜﺘﻨﻔﻬﺎ اﻝﻐﻤوض وﻋدم اﻝوﻀوح  ،أي ان
اﻝطﺎﻝب ﻻ ﻴﻌرف ﻤﺎذا ﻴرﻴد اﻝﺘدرﻴﺴﻲ ﻤﻨﻪ اﺜﻨﺎء اﻝﺴؤال ﻓﻤﺜﻼ ﻫل اﻝﻤطﻠوب ) ﺸرح  ،ام ﺘﻌرﻴف  ،ام ﺘﻌﻠﻴل  ،ام
ﻤﻘﺎرﻨﺔ وﻫﻜذا ( ﻝذﻝك ﻴﺠب ان ﺘﻜون اﻻﺴﺌﻠﺔ أﻜﺜر وﻀﺢ اﻝﻤﻌﺎﻝم ﻤﺼﺎﻏﺔ ﺒﺸﻜل ﺒﺴﻴط وﺒﻜﻠﻤﺎت ﺴﻬﻠﺔ ﻤﺴﺘﺴﺎﻏﺔ
 ،ﺘﻤﻜن اﻝطﺎﻝب ﻤﻜن ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺎ ﻫو ﻤطﻠوب ﻤﻨﻪ ﻝﻴﺠﻴب ﻋﻠﻴﻪ واﻻ ﻝﻤﺎذا وﻀﻊ ﻋﻴﻨﺔ اﻝﺒﺤث ﻫذﻩ اﻝﻔﻘرة ﻓﻲ ﻫذا
اﻝﺘرﺘﻴب اﻝﻤﺘﻘدم ﻤن اﻝﻤﺠﺎل .
ج .وردت اﻝﻔﻘرة ) ﻗﻠﺔ اﻨﺴﺠﺎم اﻻﺴﺌﻠﺔ ﻤﻊ ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝطﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺘﺨﺼص( ﺒﺎﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ اذ ﺒﻠﻐت درﺠﺔ
ﺤدﺘﻬﺎ)  ( ٢.٦١وﻴرﺠﻊ اﻝﺒﺎﺤث اﻝﺴﺒب ﻗد ﻴﻌود اﻝﻰ ﻜون ان اﻝﺘدرﻴﺴﻲ ﻴﺼوغ اﺴﺌﻠﺔ ﻻ ﺘﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ ﺠﻤﻴﻊ
ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝطﻠﺒﺔ ،ﻓﺎﻝﻤﻌروف أن ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝطﻠﺒﺔ ﻤﺘﻔﺎوﺘﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻤﺒدا اﻝﻔروق اﻝﻔردﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬم ﻓﺎذن ﻴﺠب ان
ﺘﺼﺎغ اﻻﺴﺌﻠﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻤﺒدا  ،ﻓﻼ ﻴﻤﻜن ان ﺘﻜون ﺠﻤﻴﻊ اﻻﺴﺌﻠﺔ ﺒﻤﺴﺘوى واﺤد ،وأﻨﻤﺎ أن ﺘﺘدرج ﻤن
اﻝﺴﻬوﻝﺔ إﻝﻰ اﻝﺼﻌوﺒﺔ.
د .وردت اﻝﻔﻘرة ) اﻝﻨظر ﻝﻼﺨﺘﺒﺎر ﻜوﻨﻪ ﻏﺎﻴﺔ ﻻ وﺴﻴﻠﺔ ﻝﺘﺤﺼﻴل اﻝﻤﻌرﻓﺔ( ﺤﺼﻠت ﻋﻠﻰ اﻝﺘرﺘﻴب اﻝراﺒﻊ ﺒدرﺠﺔ ﺤدة ﺒﻠﻐت
) (٢.٣٧ﻴرى اﻝﺒﺎﺤث أن اﻝﺴﺒب ﻓﻲ ذﻝك ﻴرﺠﻊ اﻝﻰ اﻝطﺎﻝب اﻝذي ﻴرى أن اﻻﺨﺘﺒﺎر ﺒﺤد ذاﺘﻪ ﻫو ﻏﺎﻴﺔ اﻝﻔﻬم
واﻻﺴﺘﻴﻌﺎب  ،وﻝﻴس ﻫو وﺴﻴﻠﺔ ﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺎ وﺼﻠت اﻝﻴﻪ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘدرﻴﺴﻴﺔ  ،وﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻘرة اﻻوﻝﻰ ﻓﻲ ﻫذا
اﻝﻤﺠﺎل ﻓﺎن ﻤﺎ ﻴﺼﺒو اﻝﻴﻪ اﻝطﺎﻝب ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻻﺨﺘﺒﺎر ﻏﺎﻴﻪ ﻫو اﻤر ﻴﺸوﺒﻪ ﻋدم اﻝوﻀوح ﻻن اﻝطﺎﻝب ﻴﻨﺘﻬﻲ اﻫﺘﻤﺎﻤﻪ
ﺒﺎﻝﻤﺎدة ﺒﺎﻨﺘﻬﺎء اﻻﺨﺘﺒﺎر،ﺤﺘﻰ وان ﺘﺤﻘق اﻝﻨﺠﺎح ﻓﻼ ﻴﺘﺤﻘق اﻝﻔﻬم  ،ﻝذﻝك ﺘدﻋو اﻻدﺒﻴﺎت وﺨﺎﺼﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻰ
ان اﻻﺨﺘﺒﺎر وﺴﻴﻠﺔ ﻤن وﺴﺎﺌل ﻓﻬم اﻝﻤﺎدة وﻝﻴس ﻫو ﻏﺎﻴﺔ اﻝﻤﻨﻰ واﻝوﺼول.
ه .ﺠﺎءت اﻝﻔﻘرة )ﻗﻠﺔ ﻤراﻋﺎة اﻻﺴﺌﻠﺔ اﻻﺨﺘﺒﺎرﻴﺔ ﻝﻠﻔروق اﻝﻔردﻴﺔ ﺒﻴن اﻝطﻠﺒﺔ( ﺒﺎﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﺒدرﺠﺔ ﺤدة )
 ( ٢.٣٤وﻴﻌﺘﻘد اﻝﺒﺎﺤث ان ﺒﻌض اﻻﺴﺌﻠﺔ اﻝﻤﻌدة ﻤن ﻗﺒل اﻝﺘدرﻴﺴﻲ ﻻ ﺘراﻋﻲ اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻝدﻴﻬم وﻫذا ﻤﺎ
ﻴﺸﺎﺒﻪ اﻝﻔﻘرة }ج{ وﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜن أن ﺘﻔﺴر ﺒﻨﻔس ﺘﻔﺴﻴرﻫﺎ ﻝﺘﺸﺎﺒﻪ اﻝﻔﻘرﺘﻴن.
و .اﻝﻔﻘرة ) ﻗﻠﺔ اﻝﻤوﻀوﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺼﺤﻴﺢ اوراق اﻻﺨﺘﺒﺎر(  .ﺤﺼﻠت ﻋﻠﻰ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺴﺎدﺴﺔ ﺒدرﺠﺔ ﺤدة ﻤﻘدارﻫﺎ )
 ( ٢ ،٢٦ﻴرى اﻝﺒﺎﺤث ان ﻋﻴﻨﺔ اﻝﺒﺤث ﻴﻌﺎﻨوا ﻜﺜﻴرا ﻤن ﻫذا اﻻﻤر واﻝدﻝﻴل ﻋدم اﻏﻔﺎﻝﻬم ﻝﻬذﻩ اﻝﻔﻘرة ﻓﻬم ﻴرون ان
اﻝﺘدرﻴﺴﻲ ﻗﻠﻴل اﻝﻤوﻀوﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺼﺤﻴﺢ اوراق اﻻﺨﺘﺒﺎر ،واﻨﻬم ﻴﺼﻔون اﻝﺘدرﻴﺴﻲ ﺒﺎﻨﻪ ﻤزاﺠﻲ اﻝﺘﺼﺤﻴﺢ  ،وﻫذا
ﻴرﺠﻊ ﺒﺎﻋﺘﻘﺎد اﻝﺒﺎﺤث ﻝوﺠود ﻓﺠوة ﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﺘدرﻴﺴﻲ واﻝطﺎﻝب  ،وﻴﻔﺘرض أن ﺘﻌﺎﻝﺞ .
ز .ﺠﺎءت اﻝﻔﻘرة ) ﻗﻠﺔ اﻝﺘﻨوﻴﻊ ﺒﺎﻻﺴﺌﻠﺔ ﻤن ﻗﺒل ﺒﻌض اﻝﺘدرﻴﺴﻴﻴن( ﺒﺎﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ ﺒدرﺠﺔ ﺤدة ﺒﻠﻐت ) ٢ ،١٤
( ﻴﻌود اﻝﺴﺒب ﻓﻲ ذﻝك اﻝﻰ اﻝﺘدرﻴﺴﻲ ﻻ ﻴﻨوع ﻓﻲ اﺴﺌﻠﺘﻪ اﻝﺘﻲ ﻴﻌدﻫﺎ ﻻﺨﺘﺒﺎر اﻝطﻠﺒﺔ  ،وﻫذا ﻴﻀر ﺒﻤدى ادراك
اﻝطﺎﻝب ﻝﻠﻤﺎدة واﺴﺘﻴﻌﺎﺒﺔ ﻝﻬﺎ ،وﻋﻠﻴﻪ ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﺘدرﻴﺴﻲ أن ﻴﻌﻤد إﻝﻰ ﺘﻨوﻴﻊ اﻻﺴﺌﻠﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﻘﺎﻝﻴﺔ أو
اﻝﻤوﻀوﻋﻴﺔ أو ﻏﻴرﻫﺎ .
ح .اﻝﻔﻘرة ) أن اﻻﺴﺌﻠﺔ اﻻﺨﺘﺒﺎرﻴﺔ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﺘرﻜز ﻋﻠﻰ ﺠزء ﻤن اﻝﻤﺎدة(  .ﺤﻠت ﺒﺎﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ﺒدرﺠﺔ ﺤدة ﻤﻘدارﻫﺎ
)  ( ١.٩٨وﻴﻌﺘﻘد اﻝﺒﺎﺤث ان ﺴﺒب ﺤﺼول ﻫذﻩ اﻝﻔﻘرة ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻤرﺘﺒﺔ  ،ان اﻝﺘدرﻴﺴﻲ ﻻ ﻴﻌﺘﻤد ﻓﻲ اﻋداد
اﺴﺌﻠﺘﻪ اﻝﺨﺎرطﺔ اﻻﺨﺘﺒﺎرﻴﺔ ﻓﻲ اﻋدادﻫﺎ  ،ﻝذﻝك ﻓﻬو ﻴﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ اﺴﺌﻠﺔ ﺒﻌض اﻝﻤﻔردات او اﻝﻔﺼول دون اﻻﺨرى
وذﻝك اﻤﺎ ﻝﺴﻬوﻝﺔ ﺘﺼﺤﻴﺤﻬﺎ او اﻨﻪ ﻏﻴر ﻤﻠم ﺒﺎﻫﻤﻴﺔ اﻝﺨﺎرطﺔ اﻻﺨﺘﺒﺎرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻜﺘﺸف ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ اﻝﺘدرﻴﺴﻲ ﻗدرة

طﻠﺒﺘﻪ وﻤدى اﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻬم ﻝﻠﻤﺎدة  ،ﻝذﻝك ﻓﺎن اﻝطﻠﺒﺔ ﻴﺴﺘﻐرﻗون وﻗﺘﺎ ﻓﻲ ﻗراءة اﻝﻤﺎدة وﻓﻲ اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻ ﻴﺎﺘﻲ ﻤﻨﻬﺎ
ﺴؤاﻻ ) ﻴﻘﺼد اﻝﺒﺎﺤث ﻫﻨﺎ ﺒﻌض ﻤﻔردات اﻝﻤﺎدة اﻻﻤﺘﺤﺎﻨﻴﺔ وﻝﻴﺴت ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ( .
ط .ﺤﺼﻠت اﻝﻔﻘرة )اﻋﺘﻤﺎد اﻻﺴﺌﻠﺔ اﻝﻤﻘﺎﻝﻴﺔ ﻓﻘط ﻓﻲ اﻻﺨﺘﺒﺎر( ﻋﻠﻰ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺘﺎﺴﻌﺔ ﺒدرﺠﺔ ﺤدة ﺒﻠﻐت ) ( ١.٥٩
وﻴرى اﻝﺒﺎﺤث ان ﺨﻴر ﺘﻔﺴﻴر ﻝﻬذﻩ اﻝﻔﻘرة ﻫو ﻤﺎ ﺠﺎء ﺒﺎﻝﻔﻘرة اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ ﻓﻼ ﺤﺎﺠﺔ ﻝﻼﻋﺎدة.
ي .وردت اﻝﻔﻘرة )اﺴﺌﻠﺔ اﻻﺨﺘﺒﺎرات ﻻ ﺘﺘﻼﺌم ﻤﻊ اﻝوﻗت اﻝﻤﺤدد ﻝﻼﺠﺎﺒﺔ( ﺒﺎﻝﺘرﺘﻴب ﻤﺎ ﻗﺒل اﻻﺨﻴر ﺒدرﺠﺔ ﺤدة ﻤﻘدارﻫﺎ
)  (١.٤٦ﻗد ﻴرﺠﻊ اﻝﺴﺒب ﻓﻲ ذﻝك ان اﺴﺌﻠﺔ اﻻﺨﺘﺒﺎرات وﺨﺎﺼﺔ اﻝﻤﻘﺎﻝﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ واﻝﺘﻲ ﺒﺤﺎﺠﺔ اﻝﻰ وﻗت ﻝﻼﺠﺎﺒﺔ ،
ﻓﺎن ﺒﻌض اﻝطﻠﺒﺔ ﻴﻌﺎﻨون ﻤن ﻀﻴق اﻝوﻗت ورﺒﻤﺎ ﻴﻌود ﻝﻀﻌف ﻗدرة اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻝدﻴﻬم  ،ﻓﺎﺼﺒﺢ ﻤن اﻝﻀروري ان
ﺘﻜون ﻫﻨﺎك ﻤوازﻨﺔ ﻤﺎ ﺒﻴن اﺴﺌﻠﺔ اﻻﻤﺘﺤﺎن ووﻗت اﻻﺠﺎﺒﺔ ﻜﻲ ﻻ ﻴﻀطر اﻝطﺎﻝب ﻝﻠﺘﺴرع واﻻرﺘﺒﺎك ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﻘﻠق
ﻤن ﻀﻴق اﻝوﻗت .
ك .ﺤﻠت اﻝﻔﻘرة )ﻗﻠﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻻﺨﺘﺒﺎرات اﻝﺸﻔوﻴﺔ اﺜﻨﺎء ﺴﻴر اﻝﻤﺤﺎﻀرة(  .ﺒﺎﻝﺘرﺘﻴب اﻻﺨﻴر ﺒدرﺠﺔ ﺤدة ﺒﻠﻐت
) (١.١٤وﻴرى اﻝﺒﺎﺤث ان اﻝﺘدرﻴﺴﻲ ﻴﻠﺠﺄ إﻝﻰ أﻋﺘﻤﺎد اﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎت اﻝﺘﺤرﻴرﻴﺔ ﻓﻘط ذﻝك ﻝﻜﺜرة اﻋداد اﻝطﻠﺒﺔ
وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺘﺠﻨب اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝﺠﺎﻨب اﻝﺸﻔوي اﻝذي ﻫو ﺠزء ﻤن ﻤﻬﻤﺔ ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗدرة اﻝطﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌﺒﻴر وﺼﻘل
ﻤوﻫﺒﺘﻬم اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴرد اﻻﺤداث ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻤﺸﺎﻓﻪ وﺠﻬﺎ ﻝوﺠﻪ اﻤﺎ اﻝطﻠﺒﺔ وﻤﻊ اﻝﺘدرﻴﺴﻲ.
 .٢ﻤﻌوﻗﺎت ﻤﺠﺎل اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻤﻘرر ﺘدرﻴﺴﻪ – ﻴﻀم ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل )  ( ٩ﻓﻘرات ﻤﻌوق وﻜﻤﺎ ﻤﺒﻴن ﻓﻲ اﻝﺠدول ) . ( ٣
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وﻴﻼﺤظ ﻤن اﻝﺠدول اﻋﻼﻩ ﻤﺎ ﻴﺎﺘﻲ :
أ .ﺤﺼول اﻝﻔﻘرة ) ﻜﺜرة اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻜﻜﺜرة اﻝﺴﻨﻴن وأﺴﻤﺎء اﻝﻔﻨﺎﻨﻴن واﻻﻋﻤﺎل ( ﻋﻠـﻰ اﻝﻤرﺘﺒـﺔ اﻻوﻝـﻰ ﺒدرﺠـﺔ
ﺤـــدة ﺒﻠﻐـــت ) (٣.٢١وﻴـــرى اﻝﺒﺎﺤـــث ان ﺴـــﺒب ذﻝـــك واﻀـــﺢ ﻓﻤـــﺎدة ﺘـــﺎرﻴﺦ اﻝﻔـــن اﻻوروﺒـــﻲ اﻝﺤـــدﻴث ﺘـــزدﺤم
ﺒﺎﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت واﻻﺴﻤﺎء اﻝﻔﻨﻴﺔ واﻝﺴـﻨﻴن وﻫـو ﺠـزء ﻤـن طﺒﻴﻌـﺔ وﻋﻠﻴـﻪ ﻓﻬـﻲ ﺘﺘطﻠـب دراﺴـﺔ ﻤﻔﺼـﻠﺔ ﻜـﻲ ﻴﺘوﺼـل
اﻝطﺎﻝب اﻝﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﻴﻔﺘرض ﺒﺎﻝﺘدرﻴﺴﻲ ان ﻴﺤدد ﻝطﻠﺒﺘـﻪ ﺒﻌـض اﻝﻤﻔـﺎﻫﻴم اﻝﻤﻬﻤـﺔ وﺒﻐـض اﻝﻨظـر ﻋـن ﻏﻴرﻫـﺎ ﻤـن
اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ ﻝﻴﺘﺴﻨﻰ ﻝطﺎﻝب ﻓﻬﻤﻬﺎ .
ب .ﺠﺎءت اﻝﻔﻘرة )اﻓﺘﻘﺎر اﻝﻤﻜﺘﺒﺎت ﻝﻠﻤﺼﺎدر اﻝﺤدﻴﺜﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ اﻝطﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺘﺨﺼص (  .ﺒﺎﻝﻤرﺘﺒـﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ
وﺒدرﺠــﺔ ﺤــدة ﻤﻘــدارﻫﺎ ) (٢.٨٨وﻴﻌﺘﻘــد اﻝﺒﺎﺤــث ان اﻝﺴــﺒب وراء ﺤﺼــول ﻫــذﻩ اﻝﻔﻘــرة ﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻝﺘرﺘﻴــب ﻫــو ان
ﻋﻴﻨﺔ اﻝﺒﺤـث ﻴﻌـﺎﻨون ﻤـن ﻗﻠـﺔ اﻝﻤﺼـﺎدر اﻝﻘرﻴﺒـﺔ ﻤـن ﺘﺨﺼﺼـﻬم وﺒﺨﺎﺼـﺔ اﻝﺤدﻴﺜـﺔ ﻤﻨﻬـﺎ واﻝﺘـﻲ ﻴﺴـﺘطﻴﻌون ﻤـن
ﺨﻼﻝﻬﺎ ان ﻴﺘﻌرﻓوا ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎدة .
ج .ﺤﺼــﻠت اﻝﻔﻘــرة ) اﻓﺘﻘــﺎر اﻝﻘﺴــم اﻝــﻰ ﻤﻜﺘﺒــﺔ ﺨﺎﺼــﺔ ﺒــﻪ وان وﺠــدت ﻓﻌــدد اﻝﻤﺼــﺎدر ﻓﻴﻬــﺎ ﻗﻠﻴــل (.ﺠــﺎءت ﺒﺎﻝﻤرﺘﺒــﺔ
اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺒوﺴط ﻤرﺠﺢ ﻤﻘـدارة ) (٢.٨١ﻴـرى اﻝﺒﺎﺤـث ان ﻗﺴـم اﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻝﻔﻨﻴـﺔ ﺒﺤﺎﺠـﺔ اﻝـﻰ ﻤﻜﺘﺒـﺔ ﻗﻴﻤـﺔ ﺘﺤﺘـوي ﻋﻠـﻰ
ﻤﺼﺎدر وﺒﻌدد ﻜﺎﻓﻰ  ،ﻴﺴد ﺤﺎﺠﺔ اﻝطﻠﺒﺔ ﻤﻨﻬﺎ .
د .ﺤﺼﻠت اﻝﻔﻘرة ) ﻜﺜرة ﻤﻔردات اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻤﻨﻬﺠﻲ اﻝﻤﻘرر ﺘدرﻴﺴـﻪ (.ﻋﻠـﻰ اﻝﺘرﺘﻴـب اﻝراﺒـﻊ ﻀـﻤن اﻝﻤﺠـﺎل ﺒدرﺠـﺔ ﺤـدة
ﺒﻠﻐت ) (٢.٧٧واﻝﺴﺒب ﻴﻌود اﻝﻰ ان ﻤﻔردات اﻝﻤـﺎدة اﻝﻤﻘـرر ﺘدرﻴﺴـﻬﺎ ﺘﺤﺘـوي ﻋﻠـﻰ ﻤﻔـردات ﻜﺜﻴـرة  ،ﺘﺤﺘـﺎج اﻝـﻰ
وﻗت ﻜﺒﻴر ﻻ ﻜﻤﺎﻝﻬﺎ ﻤن ﻗﺒل اﻝطﻠﺒﺔ  ،ﻝذﻝك ﻓﺎن ﻋﻴﻨﺔ اﻝﺒﺤث اﻫﺘﻤت ﺒذﻝك واﻋطت ﻫذﻩ اﻝﻔﻘرة اﻫﻤﻴﺔ ﻀﻤن ﻓﻘرات
اﻝﻤﺠﺎل ﻻ ﻨﻬﺎ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬـﺎ  ،ﻝـذﻝك ﻓـﻼ ﺒـد ﻤـن وﺴـﻴﻠﺔ ﻤـﺎ ﻝـدﻤﺞ ﺒﻌـض ﻫـذﻩ اﻝﻤﻔـردات او ﺤـذف اﻝﻐﻴـر ﻤﻬـم ﻤﻨﻬـﺎ
ﻝﺘﻴﺴﻴر ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻋﻨد اﻝطﻠﺒﺔ .
ه .اﻝﻔﻘــرة ) اﻝﻜﺘــﺎب ﻻ ﻴراﻋــﻲ اﺘﺠﺎﻫــﺎت وﻤﻴــول اﻝطﻠﺒــﺔ ( .ﺤﻠــت ﺒﺎﻝﺘرﺘﻴــب اﻝﺨــﺎﻤس  ،ﺒدرﺠــﺔ ﺤــدة ﻤﻘــدارﻫﺎ )(٢.٥٧
وﻴرى اﻝﺒﺎﺤـث ان ﻤﺴـﺎﻝﺔ ﻤﻴـل اﻝطﺎﻝـب ﻨﺤـو اﻝﻤـﺎدة ﻤﺴـﺎﻝﺔ ﻀـرورﻴﺔ ﺠـدا ﻻﻨـﻪ ﻴﺴـﺎﻋد ﻋﻠـﻰ ادراك اﻝطﺎﻝـب ﻝﻬـﺎ –
اﻝﻤﺎدة – واﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻬﺎ  ،ﻝذﻝك ﻴﺠب ﻤراﻋـﺎة رﻏﺒـﺎت وﻗﺎﺒﻠﻴـﺎت وﻤﻴـول اﻝطﻠﺒـﺔ ﻋﻨـد ﺼـﻴﺎﻏﺔ ﻤﻔـردات اﻝﻤـﻨﻬﺞ ﻝﻴﺘﺴـﻨﻰ
ﻝﻠطﺎﻝب ﻤﻌرﻓﺘﻬﺎ وادراﻜﻬﺎ .
و .ﺠـﺎءت اﻝﻔﻘــرة )ﺼـﻌوﺒﺔ اﻏﻠــب اﻻﺴـﻤﺎء واﻝﻤﺼــطﻠﺤﺎت اﻝـواردة ﻓـﻲ اﻝﻜﺘــﺎب( ﺒﺎﻝﻤرﺘﺒـﺔ اﻝﺴﺎدﺴــﺔ ﺒدرﺠـﺔ ﺤــدة ﺒﻠﻐــت
) (٢.٤٦وﻴﻌﺘﻘد اﻝﺒﺎﺤث ان ﻤﺎدة ﺘـﺎرﻴﺦ اﻝﻔـن اﻻوروﺒـﻲ اﻝﺤـدﻴث وﻤـن ﺨـﻼل ﻫـذﻩ اﻝﻔﻘـرة وﺒﻌـض اﻝﻔﻘـرات اﻻﺨـرى
ﺘرد ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻻﺴﻤﺎء واﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت ﻗد ﺘﻜون ﺠدﻴدة ﻋﻠﻰ اﻝطﺎﻝب ﻓﻬﻲ ﻤن اﻝﺼـﻌوﺒﺔ ﺒﻤﻜـﺎن ان ﻴﺴـﺘوﻋﺒﻬﺎ
وﻴﻔﻬﻤﻬﺎ  ،ﻓﺎذن ﻻ ﺒد ﻤن اﺴـﺘﻌﻤﺎل طراﺌـق واﺴـﺎﻝﻴب ﺘدرﻴﺴـﻴﺔ ﺘﺴـﺎﻋد اﻝطﺎﻝـب ﻋﻠـﻰ ادراﻜﻬـﺎ وﺘﺤﻠﻴـل ﻤوﻀـوﻋﺎﺘﻬﺎ
وﻨﺼوﺼﻬﺎ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .
ز .وردت اﻝﻔﻘــرة )ﻋــدم ﺘــدرﻴس اﻝﻤــﺎدة ﻤــن ﻗﺒــل اﺴــﺎﺘذة ﻤﺘﺨﺼﺼــﻴن ﺒﻬــﺎ  (.ﻓــﻲ اﻝﺘرﺘﻴــب اﻝﺴــﺎﺒﻊ ﺒدرﺠــﺔ ﺤــدة ﺒﻠﻐــت
) (١.٦٨ﻫﻨﺎ ﻴرى اﻝﺒﺎﺤث ان اﻝﺴﺒب ﻓﻲ ذﻝك ﻴﻌود اﻝﻰ ﻋدم وﺠود اﺴﺎﺘذ ﻤﺨﺘص ﻓﻲ ﺘدرﻴس ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة .
ح .اﻝﻔﻘرة )اﺨراج اﻝﻜﺘﺎب ﻓﻨﻴﺎ ﻏﻴر ﺠﻴد  . (.ﺠﺎءت ﺒﺎﻝﺘرﺘﻴب اﻻﺨﻴر ﻤن ﻓﻘرات اﻝﻤﺠـﺎل اﻋـﻼﻩ ﺒدرﺠـﺔ ﺤـدة ﻤﻘـدارﻫﺎ )
 ( ١.٥٩واﻝﺴﺒب ﻓﻲ ذﻝك ﻗد ﻴﻌـود اﻝـﻰ ان ﺒﻌـض اﻝطﻠﺒـﺔ ﻤـن ﻋﻴﻨـﺔ اﻝﺒﺤـث ﻴﻌـﺎﻨون ﻤـن ﺴـوء ﻓـﻲ اﻋـداد واﺨـراج

وﺤﺘﻰ طﺒﺎﻋﺔ واﺴﺘﻨﺴﺎخ اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻤﻘرر ﺘدرﻴﺴﻪ وﻫو اﻤر ﺘﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤﺠﺎﻨﻴﺔ اﻝﻜﻠﻴـﺔ  ،ﻝـذﻝك ﻴﺠـب ان ﺘﻜـون اﻝطﺒﺎﻋـﺔ
ﺠﻴــدة واﻻﺴﺘﻨﺴــﺎخ واﻀــﺢ واﻻﺨ ـراج اﻝﻔﻨــﻲ ﺠﻴــد ﻴﺘﻨﺎﺴــب ﻤــﻊ اﺤﺘﻴﺎﺠــﺎت اﻝطﻠﺒــﺔ ﻝﻠﻤــﺎدة اﻝﻌﻠﻤﻴــﺔ ﻝﻐــرض دراﺴــﺘﻬﺎ
وﻓﻬﻤﻬﺎ .
.٣ﻤﻌوﻗﺎت ﻤﺠﺎل طراﺌق اﻝﺘدرﻴس واﺴﺎﻝﻴﺒﻬﺎ – ﻴﻀم ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل ) ( ٨ﻓﻘرات ﻤﻌوق وﻜﻤﺎ ﻤﺒﻴن ﻓﻲ اﻝﺠدول ).(٤
ﺠدول ) ( ٤
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وﻴﻼﺤظ ﻤن اﻝﺠدول اﻝﺴﺎﺒق ﻤﺎ ﻴﺎﺘﻲ :
آ .اﻝﻔﻘرة ) ﻗﻠﺔ ﻤراﻋﺎة اﻝﻔـروق اﻝﻔردﻴـﺔ ﺒـﻴن اﻝطﻠﺒـﺔ( ﺤﺼـﻠت ﻋﻠـﻰ اﻝﺘرﺘﻴـب اﻻول ﺒدرﺠـﺔ ﺤـدة ﺒﻠﻐـت ) ( ٢.٨٩
ﻴرى اﻝﺒﺎﺤث ان ﺴﺒب ﺤﺼول ﻫذﻩ اﻝﻔﻘرة ﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻝﺘرﺘﻴـب ﻤـن ﻀـﻤن ﻓﻘـرات اﻝﻤﺠـﺎل  ،ﻫـو ان ﻋﻴﻨـﺔ اﻝﺒﺤـث
ﻴﻌــﺎﻨون ﻤــن اﻝﺘﻤﻴﻴزواﻝﺸــﻌور ﺒﻌــدم اﻻﻨﺼــﺎف ﻤــن ﻗﺒــل اﻝﺘدرﻴﺴــﻲ  ،وﻫــذا ﻴؤﺸــر وﺠــود ﻓﺠــوة ﺒــﻴن اﻝﺘدرﻴﺴــﻲ
واﻝطﻠﺒﺔ ﻴﻔﺘرض ﺘﺠﺎوزﻫﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻌﻤل ﺒﻤﺒدأ اﻝﻔروق اﻝﻔردﻴﺔ ﻝﻔﻬم اﻝﻤﺎدة اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ واﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻬﺎ.
ب .اﻝﻔﻘرة )ﻋدم ﺘﺎﻜﻴد اﻝﺘدرﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝطﻠﺒﺔ اﺜﻨﺎء اﻝﻤﺤﺎﻀرة( وردت ﺒﺎﻝﻤرﺘﺒـﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ ﺒدرﺠـﺔ ﺤـدة ﺒﻠﻐـت
)  ( ٢ ، ٦٢وﻴﻌﺘﻘــد اﻝﺒﺎﺤــث ان اﻝﺴــﺒب وراء ذﻝــك ﻗ ـد ﻴﻌــود اﻝــﻰ ان اﻝﺘدرﻴﺴــﻲ ﻻ ﻴﺴــﺘطﻴﻊ ان ﻴﺠﻌــل ﺠﻤﻴــﻊ
اﻝطﻠﺒﺔ ﻤﺸﺎرﻜﻴن داﺨل ﻗﺎﻋﺔ اﻝﻤﺤﺎﻀرة اﺜﻨﺎء اﻝدرس  ،اﻤﺎ ان ﻴﻜون اﻋداد اﻝطﻠﺒﺔ ﻜﺒﻴر داﺨل ﻗﺎﻋﺔ اﻝدرس ﻓﻼ
ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻝﺘدرﻴﺴﻲ ان ﻴﺠﻌﻠﻬم ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻤﺸﺎرﻜﻴن  ،او ان اﻝﺘدرﻴﺴﻲ ﻴرﻜز ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻤﻴز ﻤـﻨﻬم دون ﻏﻴـرﻩ ﻝﻴﺴـﺎﻫم
ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﺸرح اﻝدرس ﻤﻤﺎ ﻴﺜر ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﻴﺔ اﻝطﻠﺒﺔ ﻻن اﻝﺒﻌض ﻤﻨﻬم ﻗد ﻴﻬﻤل اﻝﻤﺎدة ﻝﻌدم ﻤﺸﺎرﻜﺘﻪ .
ج .اﻝﻔﻘــرة )اﻫﻤــﺎل اﻝﺘدرﻴﺴــﻲ ﺘﺤﻠﻴــل ﻋﻨﺎﺼــر اﻝﻤوﻀــوع اﻝﺘــﺎرﻴﺨﻲ ﺒﺸــﻜل ﻤﻨطﻘــﻲ ﻤﺘﺴﻠﺴــل ﻝﻔﻬــم اﻝﺼــورﻝﻼﻋﻤﺎل
اﻝﻔﻨﻴﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ( ﺤﻠت ﺒﺎﻝﺘرﺘﻴب اﻝﺜﺎﻝث ﺒدرﺠـﺔ ﺤـدة ﺒﻠﻐـت ) (٢.٥٢ﻗـد ﻴﻜـون اﻝﺴـﺒب وراء ذﻝـك ان
ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻤوﻀوع اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ ﻤﺘﺸﻌﺒﺔ وﻤﺘداﺨﻠﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺒب ارﺒﺎﻜـﺎ ﻝـدى اﻝطﻠﺒـﺔ ﻝﻤـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﻤـن ﺘـوارﻴﺦ وﻨﺼـوص
ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ووأﻋﻤﺎل ﻋدة  ،ﻝذا ﻓﻴﻔﺘرض ﻋﻠﻰ اﻝﺘدرﻴﺴﻲ ﺘوﻀﻴﺢ ﻜل ذﻝك ﻝﻠطﻠﺒﺔ ﻜﻲ ﻴﺴﺘوﻋﺒوا ﺒﺎﺴـﻠوب ﻤﺘﺴﻠﺴـل

وﺴﻠس ﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤوﻀوع اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ اﻝﻤﺘﺸﻌب  ،وﺒﺎﻴﺴر اﻝطراﺌق ﻜﻲ ﻴﺘﺨﻠص ﻤن ﻫذا اﻝﺨﻠـط اﻝزﻤﻨـﻲ ﻝﻼﺤـداث
اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ .
د .اﻝﻔﻘرة ) ﻀﻌف ﻗدرة اﻝﺘدرﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺨﻠـق ﻋﻨﺼـر اﻝﺘﺸـوﻴق داﺨـل ﻗﺎﻋـﺔ اﻝﻤﺤﺎﻀـرة ( ﺠـﺎءت ﺒﺎﻝﻤرﺘﺒـﺔ اﻝراﺒﻌـﺔ
ﺒدرﺠﺔ ﺤدة ﻤﻘدارﻫﺎ )  ( ٢.٤٦ﻴﻌﺘﻘد اﻝﺒﺎﺤث أن اﻝﺴﺒب ﻓﻲ ذﻝك ﻗـد ﻴرﺠـﻊ اﻝـﻰ اﻝطﻠﺒـﺔ اﻝـذﻴن ﻤـﺎ زاﻝـوا ﻴظﻨـون
أن ﻋﻠﻰ اﻝﺘدرﻴﺴﻲ اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺨﻠق ﻋﻨﺼر واﻝﺘﺸوﻴق ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻀرﺘﻪ أﺴوة ﺒﻤﺎ ﻴﻔﻌﻠﻪ ﻤدرس اﻻﻋدادﻴﺔ .
ه .ﺠﺎءت اﻝﻔﻘرة )ﻀﻌف ﻗدرة اﻝﺘدرﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﻜﺴﺎب طﻠﺒﺘﻬم ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻔن اﻝﻤطﻠوﺒـﺔ( ﺒﺎﻝﺘرﺘﻴـب اﻝﺨـﺎﻤس
ﺒدرﺠﺔ ﺤدة ﺒﻠﻐت )  ( ٢.٢٩ﻴﻌﺘﻘد اﻝﺒﺎﺤث ان اﻝﺴـﺒب وراء ذﻝـك ﻤﺘﻌﻠـق ﺒـﺎﻝﻔﻘرة اﻝﺴـﺎﺒﻘﺔ ﻤـن ظـن اﻝطﻠﺒـﺔ أن
اﻝﺘدرﻴﺴﻲ اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻴﺘﺤﻤل ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﻓﻬﻤﻬم ﻝﻠﻤﺎدة اﻝدراﺴﻴﺔ وﻴﺘﻨﺎﺴون ان ﻫذﻩ اﻻﻤر ﻴﺘﻌﻠـق ﺒﻬـم أﻨﻔﺴـﻬم ﻓـﻲ
اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ.
و .ﺤﺼﻠت اﻝﻔﻘرة )اﻋﺘﻤﺎد ﺒﻌض اﻝﺘدرﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ طرﻴﻘﺔ ﺘدرﻴس واﺤدة ) اﻝﻤﺤﺎﻀرة ﻓﻘط ( ﻋﻠـﻰ اﻝﻤرﺘﺒـﺔ اﻝﺴﺎدﺴـﺔ
ﺒدرﺠﺔ ﺤدة ﻤﻘدارﻫﺎ )  ( ٢.٢٣وﻴﻌﺘﻘـد اﻝﺒﺎﺤـث ان ذﻝـك ﻗـد ﻴﻌـود اﻝـﻰ ان اﻝﺘدرﻴﺴـﻲ ﻴﺴﺘﺴـﻬل اﻻﺴـﺘﻤرار ﻋﻠـﻰ
طرﻴﻘﺔ واﺤدة ﻓـﻲ ﺘـدرﻴس اﻝﻤـﺎدة ﻓﻬـو ﻻ ﻴﺘﺒـﻊ طراﺌـق ﻤﺘﻌـددة ﻓـﻲ اﻝﺘـدرﻴس  ،ﻓطرﻴﻘـﺔ اﻝﻤﺤﺎﻀـرة ﻤـﺜﻼ طرﻴﻘـﺔ
ﺠﻴــدة وﻤﻔﻴــدة اﻻ اﻨﻬــﺎ ﻗــد ﻻ ﺘﻨﻔــﻊ ﻓــﻲ ﻜــل اﻻﺤـوال وﻓــﻲ ﻜــل اﻝﻤواﻗــف ﻓﻬﻨــﺎك طراﺌــق ﺘدرﻴﺴــﻴﺔ اﺨــرى ﻜﺎﻻﻝﻘــﺎء
واﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ واﻻﺴﺘﺠواب وﻏﻴرﻫﺎ  ،ﻓﻼ ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﺘدرﻴﺴﻲ ان ﻴﺴﺘﻤر ﻋﻠﻰ وﺘﻴرﻩ واﺤدة ﻓﻲ ﺘدرﻴﺴﻪ ﻝﻠﻤﺎدة ﻜـﻲ
ﻻ ﻴﻨﺘﺎب اﻝطﻠﺒﺔ اﻝﻤﻠل واﻝﺸرود اﻝذﻫﻨﻲ ،وﻝﻜن ﻴﺠب أن ﻻ ﻨﻨﺴﻰ اﻻﻋداد اﻝﻜﺒﻴرة ﻝﻠطﻠﺒﺔ.
ز .وردت اﻝﻔﻘرة )ﻗﻠﺔ اﻝﺘﻨوع ﻓﻲ اﺴﺘﺨدام اﻝطراﺌق اﻝﺘدرﻴﺴـﻴﺔ اﻝﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ ﻝﻠﻤوﻀـوع اﻝدراﺴـﻲ ( ﻓـﻲ اﻝﺘرﺘﻴـب اﻝﺴـﺎﺒﻊ
ﺒدرﺠﺔ ﺤدة ﺒﻠﻐت )  ( ١.٨١وﻫﻨﺎ ﻴرى اﻝﺒﺎﺤث ارﺘﺒط ﻫذﻩ اﻝﻔﻘرة ﺒﺎﻝﺘﻲ ﻗﺒﻠﻪ وﻫـﻲ ﺘؤﻜـد ﻋﻠـﻰ ﻀـرورة اﻝﺘﻨوﻴـﻊ
ﻓــﻲ اﺴــﺘﻌﻤﺎل طراﺌــق ﺘدرﻴﺴــﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ داﺨــل ﻗﺎﻋــﺔ اﻝــدرس وﺤﺴــب ﻤــﺎ ﻴﻨﺎﺴــب ﻜــل ﻤوﻀــوع دراﺴــﻲ ﻓــﺒﻌض
اﻝﻤوﻀــوﻋﺎت ﺘﻨﺎﺴــﺒﺔ طرﻴﻘــﺔ اﻝﻤﻨﺎﻗﺸــﺔ ﻤــﺜﻼ اﻤــﺎ ﻤوﻀــوع اﺨــر ﻓــﻼ ﺘﻨﺎﺴــﺒﺔ اﻻ طرﻴﻘــﺔ اﻻﺴــﺘﺠواب ﻋﻠــﻰ ﺴــﺒﻴل
اﻝﻤﺜﺎل وﻝذك ﻴﺠب اﺴﺘﻌﻤﺎل طراﺌق ﺘدرﻴﺴﻴﺔ ﻤﺘﻌددة وﺤﺴب ﻤﺎ ﻴﻨﺎﺴب اﻝﻤوﻀوع اﻝدراﺴﻲ .
ح .ﺤﻠت اﻝﻔﻘرة )ﻗﻠﺔ اﺴﺘﺨدام اﻝﺒﺤوث واﻝﺘﻘﺎرﻴر ﻤن اﻻﻨﺘرﻨﻴت( ﺒﺎﻝﺘرﺘﻴب اﻻﺨﻴر ﻀﻤن ﻓﻘرات اﻝﻤﺠـﺎل ﺒدرﺠـﺔ ﺤـدة
ﺒﻠﻐت)  ( ١.٦٤ﻴﻌﺘﻘد اﻝﺒﺎﺤث ان ﻤن اﻻﺴﺎﻝﻴب اﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻤﻊ اﻝطﻠﺒﺔ ﻫو ﺘﻌﻠﻴﻤﻬم ﻜﻴﻔﻴﺔ اﻋداد اﻝﺒﺤوث واﻝﺘﻘﺎرﻴر
وﻻ ﺴــﻴﻤﺎ اﻝﻤﻨﺸــورة ﻋﻠــﻰ ﺼــﻔﺤﺎت اﻻﻨﺘرﻨﻴــت ﻝﻐــرض اﻻﻓــﺎدة ﻤﻨﻬــﺎ ﻜوﻨﻬــﺎ اﻻﻜﺜــر ﺤداﺜــﺔ ﻤــن ﻏﻴرﻫــﺎ ﻤــﻊ اﻻﺨــذ
ﺒﻨظر اﻻﻋﺘﺒﺎر ان ﻝﻴس ﻜل ﻤﺎ ﻨﺸر ﻫو دﻗﻴق وﺴﻠﻴم ﺒل اﺨذ اﻝﻤﻔﻴد ﻤﻨﻪ .
 . ٤ﻤﻌوﻗﺎت ﻤﺠﺎل اﻝطﻠﺒﺔ – ﻴﻀم ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل )  ( ٧ﻓﻘرات ﻤﻌوق وﻜﻤﺎ ﻤﺒﻴن ﻓﻲ اﻝﺠدول) . ( ٥
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وﻴﻼﺤظ ﻤن اﻝﺠدول اﻝﺴﺎﺒق ﻤﺎ ﻴﺎﺘﻲ :
آ .ﺠﺎءت اﻝﻔﻘرة ) ﻗﻠﺔ ﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝطﻠﺒﺔ ﻋن ﻤﺎدة ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻔن اﻻوروﺒﻲ اﻝﺤدﻴث( ﻓﻲ اﻝﺘرﺘﻴب اﻻول ﺒدرﺠﺔ ﺤدة
ﺒﻠﻐت ) (٣.٠٧وﻴرى اﻝﺒﺎﺤث ان اﻝﺴﺒب وراء ذﻝك ﻗد ﻴﻌود اﻝﻰ ان اﻝطﻠﺒﺔ ﻷول ﻤرة ﻴطﻠﻌون ،ﻜذﻝك ﻻﻓﺘﻘﺎر
ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎدر اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬذﻩ اﻝﻤﺎدة.
ب .ﺤﺼﻠت اﻝﻔﻘرة )ﻀﻌف ﻗدرة اﻝطﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝرﺒط ﺒﻴن اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﻔﻨﻴﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻝﻤوازﻨﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ(
ﻋﻠﻰ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒدرﺠﺔ ﺤدة ﻤﻘدارﻫﺎ )  ( ٣.٠١ﻴﻌﺘﻘد اﻝﺒﺎﺤث ان ﻫذﻩ اﻝﻔﻘرة ﻤرﺘﺒطﻪ ﺒﺎﻝﺘﻲ ﻗﺒﻠﻬﺎ وأن
اﻝﺴﺒب ﻓﻲ ذﻝك ﻗد ﻴﻌود اﻝﻰ ﻀﻌف ﻤﺴﺘوى طﻠﺒﺔ ﻋﻴﻨﺔ اﻝﺒﺤث ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة ﻋﻤوﻤﺎ أو ﺼﻌوﺒﺔ اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ
اﻝرﺒط ﺒﻴن اﻻﺤداث اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻻن اﻝرﺒط ﻴﺤﺘﺎج إﻝﻰ إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻴﺠب أن ﻴﻌﻠم اﻝطﻠﺒﺔ وﻴﻤرن ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ
اﻝﻨﺼوص واﻻﺤداث واﻝﺘوارﻴﺦ ﻴؤدي ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﻝﻰ اﻝﺨروج ﺒﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺎ ﺤول ﻤوﻀوع ﺘﺎرﻴﺨﻲ ﻤﻌﻴن ﻜﻤﻌرﻓﺔ
اﺴﺒﺎب وﻤﺴﺒﺒﺎت ﻜﺎﺘﺠﺎﻩ أو ﺤرﻜﺔ ﻓﻨﻴﺔ أو ﻏﻴر ذﻝك  ،ﻝذﻝك ﻨدﻋو اﻝﺘدرﻴﺴﻲ اﻝﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ طﻠﺒﺘﻬم ﻋﻠﻰ ذﻝك .
ج .وردت اﻝﻔﻘرة ) ﻀﻌف رﻏﺒﺔ اﻝطﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﻠم ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة ( ﺒﺎﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺒدرﺠﺔ ﺤدة ﺒﻠﻐت ) (٢.٥١ﻴﻌﺘﻘد
اﻝﺒﺎﺤث أن اﻝﺴﺒب ﻗد ﻴﻌود ﻓﻲ ذﻝك اﻝﻰ ان ﺼﻌوﺒﺔ اﻝﻤﺎدة وﻜﺜرة اﺤداﺜﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻗد اﺴﻠﻔﻨﺎ ﻓﻲ ﻓﻘرات ﺴﺎﺒﻘﺔ
وﻓﺼﻠﻨﺎ ﻜﺜﻴ ار ﻓﻲ ذﻝك  ،ﻜل ﻫذا وﻏﻴرﻩ ادى اﻝﻰ ﻀﻌف او ﻋدم رﻏﺒﻪ ﻝدى اﻏﻠب اﻝطﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﻠم ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة
واﻝدﻝﻴل ﻓﻲ ﻓﻘرات ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤن ﻤﺠﺎﻻت اﺨرى  ،ﺨﺎﺼﺔ وأن اﻏﻠﺒﻬم ﻴﺘﻌﻠم اﻝﻤﺎدة ﻻداء اﻻﻤﺘﺤﺎن ﻓﻘط وﺘﺤﻘﻴق
اﻝﻨﺠﺎح ﻜﻤﺎ ورد ﻓﻲ ﻓﻘرة ﺴﺎﺒﻘﺔ  ،ﻝذﻝك ﻨوﺠب اﺴﺘﻌﻤﺎل طراﺌق واﺴﺎﻝﻴب ﺠدﻴدة ﻝﺠذب أﻫﺘﻤﺎم اﻝطﻠﺒﺔ ﻝﻠﻤﺎدة .
د .ﺤﺼول اﻝﻔﻘرة ) اﻗﺘﺼﺎر اﻫﺘﻤﺎم ﺒﻌض اﻝﺘدرﻴﺴﻴﻴن ﻋﻠﻰ اﻝطﻠﺒﺔ اﻝﻤﻤﻴزﻴن ﻓﻘط( ﻋﻠﻰ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝراﺒﻌﺔ ﺒدرﺠﺔ
ﺤدة ﺒﻠﻐت ) (٢.١٤ان اﻝﺴﺒب ﻓﻲ ذﻝك ﻗد ﻴﻌود اﻝﻰ ان ﺒﻌض اﻝﺘدرﻴﺴﻴﻴن ﻻ ﻴﻬﺘﻤون ﺒﻤﺸﺎرﻜﺔ ﺠﻤﻴﻊ اﻝطﻠﺒﺔ
اﺜﻨﺎء اﻝﻤﺤﺎﻀرة  ،ﻓﻨﺠد ﺒﻌﻀﻬم ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻤﻴزﻴن ﻓﻘط  ،وﻫذا اﻤر ﻏﻴر ﺴﻠﻴم ﻻن ﺒﻘﻴﺔ اﻝطﻠﺒﺔ وان ﻜﺎﻨوا
ﻏﻴر ﺠﻴدﻴن ﻓﻤﺎ اﻝﺴﺒﻴل اﻝﺼﺤﻴﺢ ﻝدﻓﻌﻬم ﻝﻠﺘواﺼل اذا ﻝم ﻴﺴﺎﻫﻤوا ﻓﻲ اﻝدرس ﻓﻠﺨق ﻋﻨﺼر اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻻﺜﺎرة
داﺨل اﻝدرس ﻓﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﺘدرﻴﺴﻲ ان ﻴﺴﻌﻰ ﺠﺎﻫدا اﻝﻰ ﻤﺸﺎرﻜﺔ ﺠﻤﻴﻊ اﻝطﻠﺒﺔ وﻝو ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻤﺤﺎﻀرﺘﻴن او
اﻜﺜر .

ه .اﻝﻔﻘرة ) اﻋﺘﻘﺎد اﻏﻠب اﻝطﻠﺒﺔ ان اﻝﺘدرﻴﺴﻲ ﻫو اﻝﻤﺼدر اﻝوﺤﻴد ﻝﻠﻤﻌﻠوﻤﺎت( ﺤﻠت ﺒﺎﻝﺘرﺘﻴب اﻝﺨﺎﻤس ﻀﻤن
ﻓﻘرات اﻝﻤﺠﺎل ﺒدرﺠﺔ ﺤدة ﻤﻘدارﻫﺎ ) (٢.١٢ﻴﻌﺘﻘد اﻝﺒﺎﺤث ان ﻤﻌظم اﻝطﻠﺒﺔ وﻝﻘﻠﺔ اطﻼﻋﻬم ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼﺎدر
اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﺨﺎرج ﻨطﺎق اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻤﻨﻬﺠﻲ اﻝﻤﻘرر ﺘدرﻴﺴﻪ ﻓﺎﻨﻬم ﻴﻌﺘﻘدون ان اﻝﺘدرﻴﺴﻲ ﻤﺼدرﻫم اﻻول واﻻﺨﻴر
ﻝﻠﻤﻌﻠوﻤﺔ ﻓﻬم ﻻ ﻴﻜﻠﻔوا اﻨﻔﺴﻬم وﻴطﻠﻌوا ﻋﺘﻰ ﺒﻌض اﻝﻤﺼﺎدر اﻝﺘﻲ ﺘدﻋم ﻤﺎ ﻝدﻴﻬم ﻓﻲ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻻﻤور ،ﻓﻼ
ﻴﻤﻜن ﻝﻠﺘدرﻴﺴﻲ ان ﻴﻜون ﻫو ﻓﻘط ﻤن ﻴﻤﺘﻠك اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ ﺒل ﻫﻨﺎك ﻤﺼﺎدر وﻜﺘب وﻤرﺠﻊ ﻋدة ﻴﻤﻜن اﻻطﻼع
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﻲ ﺘوﻜد ﻤﺎ ﻤوﺠود ﻋﻨدﻫم ﻤن ﻤﺎدة داﺨل اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻤﻘرر ﺘدرﻴﺴﻪ.
و .اﻝﻔﻘرة ) ﻜﺜرة اﻋداد اﻝطﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻋﺔ اﻝدراﺴﻴﺔ اﻝواﺤدة ( وردت ﺒﺎﻝﺘرﺘﻴب اﻝﺴﺎدس ﺒدرﺠﺔ ﺤدة ﺒﻠﻐت ) ( ٢.١
وﻗد ﻴﻌود اﻝﺴﺒب وراء ﺤﺼول ﻫذﻩ اﻝﻔﻘرة ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﺘرﺘﻴب ان طﻠﺒﺔ ﻋﻴﻨﺔ اﻝﺒﺤث ﻴﻌﺎﻨون ﻤن اﻻﻋداد اﻝﻜﺜﻴرة
داﺨل ﻗﺎﻋﺔ اﻝدرس ﻤﻤﺎ ﻴوﻝد ﻝدﻴﻬم اﻻرﺒﺎك وﻋدم ﻓﻬم اﻝﻤﺎدة وﻤﻤﺎ ﻴﺼﻌب اﻝﻤﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘدرﻴﺴﻲ اﻴﻀﺎ ،
ﻝذﻝك اﺼﺒﺢ ﻤن اﻝﻀروري اﻋﺎدة اﻝﻨظر ﺒﺎﻋداد اﻝطﻠﺒﺔ داﺨل ﻗﺎﻋﺔ اﻝدرس اﻝواﺤدة.
ح .اﻝﻔﻘرة ) ﻗﻠﺔ ﺘوﺠﻴﻪ اﻝطﻠﺒﺔ ﻝﻤطﺎﻝﻌﺔ اﻝﻤﺼﺎدر اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ( ﺠﺎءت ﺒﺎﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻻﺨﻴرة ﺒدرﺠﺔ ﺤدة ﻤﻘدارﻫﺎ )
 ( ١.٤١وﻴرى اﻝﺒﺎﺤث ان اﻝطﻠﺒﺔ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻤﺎﺴﺔ وﻀرورﻴﺔ اﻝﻰ اﻝﺘوﺠﻴﻪ اﻝﻤﺴﺘﻤر ﻝﺘﻌرﻴﻔﻬم ﺒﻔﺎﺌدة اﻝﻤطﺎﻝﻌﺔ
اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ وﻓﺎﺌدة اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻝﻤﺼﺎدر  ،وﻴﺠب ان ﻴوﺠﻬوا وﺒطراﺌق ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وان ﻝزم اﻻﻤر
ﻴﺴﺘﺨدم ﻤﻌﻬم اﺴﻠوﺒﻲ اﻝﺘرﻏﻴب واﻝﺘرﻫﻴب ﻓﻲ ذﻝك ﻜﻲ ﻴﺘوﺠﻬوا ﻤ ار ار وﺘﻜرا ار اﻝﻰ اﻝﻤﺎدة اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝﻤوﺠودة ﻓﻲ
اﻝﻤﺼﺎدر وﺨﺎﺼﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻤﻨﻬﺎ.

 .٥ﻤﻌوﻗﺎت ﻤﺠﺎل اﻝﺘدرﻴﺴﻴﻴن – ﻴﻀم ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل ) ( ٧ﻓﻘرات ﻤﻌوق وﻜﻤﺎ ﻤﺒﻴن ﻓﻲ اﻝﺠدول ) . ( ٦
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٨

١٤

٢٢

١٧

٦

٢.٠١

٧

٢

٧

عدم اغناء التدريسي المادة بالنصوص خ2ارج نط2اق
المفردات.

-

١٥

٢٣

٢٩

٢

١.٤٩

وﻴﻼﺤظ ﻤن اﻝﺠدول اﻋﻼﻩ ﻤﺎ ﻴﺎﺘﻲ :
آ .ﺤﺼﻠت اﻝﻔﻘرة ) أﺴﺘﺨدام اﻝﺸدة واﻝﺤزم اﻝزاﺌدان ﻤن ﻗﺒل اﻝﺘدرﻴﺴﻲ ( ﻋﻠﻰ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻻوﻝﻰ ﺒدرﺠﺔ ﺤدة ﻤﻘدارﻫﺎ )
 ( ٢.٩٤وﻴرى اﻝﺒﺎﺤث ان ﻫذﻩ اﻝﻔﻘرة ﻝﻬﺎ اﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴرة  ،اذ أن ﺸدت اﻨﺘﺒﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ اﻝﺒﺤث ﻓوﻀﻌوﻫﺎ ﺒﻬذﻩ اﻝﻤرﺘﺒﺔ
ﻤن ﻓﻘرات اﻝﻤﺠﺎل  ،ﻝذﻝك ﻴﻼﺤظ ان طﻠﺒﺔ ﻋﻴﻨﺔ اﻝﺒﺤث ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤن ان اﻝﺘدرﻴﺴﻲ ﻴﻤﺎرس اﺴﻠوب اﻝﺸدة واﻝﺤزم
واﻝﺘﻌﻘﻴد ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﻀرة وﺒﺸﻜل ﻗد ﻴزﻴد ﻋن ﺤدة ﻓﻲ ﺒﻌض اﻻﺤﻴﺎن ﻤﻤﺎ ﻴوﻝد ﺒﻌض اﻻرﺒﺎك ﻋﻨد اﻝطﻠﺒﺔ وﻫو ﻤﺎ
ﻴؤدي ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﻝﻰ ﻋدم ﻓﻬﻤﻬم ﻝﻠﻤﺎدة .
ب .ﺤﺼﻠت اﻝﻔﻘرة ) ﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒﻌض اﻝﺘدرﻴﺴﻲ اﻝطﻠﺒﺔ ﺒﺎﻝﺘﺤﻀﻴر اﻝﻤﺴﺘﻤر( ﻋﻠﻰ اﻝﺘرﺘﻴب اﻝﺜﺎﻨﻲ ﺒدرﺠﺔ ﺤدة ﺒﻠﻐت
)  (٢.٧١وﻗد ﻴﻌود اﻝﺴﺒب ﻓﻲ ذﻝك اﻝﻰ ان ﻤﺎدة ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻔن اﻻوروﺒﻲ اﻝﺤدﻴث ﻫﻲ ﻤﺎدة ذات ﻤﻔردات ﻜﺜﻴرة ،
وﻫو ﻤﺎ ﻻﺤظﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﻓﻘرات ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤن ﻓﻘرات اﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ  ،ﻤﻤﺎ ﻴﻀطر اﻝﺘدرﻴﺴﻲ اﻝﻰ ﻤطﺎﻝﺒﺔ اﻝطﻠﺒﺔ ﺒﺎﻝﺘﺤﻀﻴر
اﻝﻤﺴﺘﻤر ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﺎدة ﻜﻲ ﻴﺴﺘطﻴﻌوا اﻝﺘواﺼل ﻤﻊ اﻝﺘدرﻴﺴﻲ ﻝﻔﻬم اﻝﻤﺎدة واﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻬﺎ  ،اﻻ اﻨﻨﺎ ﻨرى ﻀرورة أن
ﻴﺘﺸﺎرك اﻝطﻠﺒﺔ واﻝﺘدرﻴﺴﻴﻴن ﻤن ﺨﻼل اﻴﺠﺎد ﺠو اﻝﺘﺸوﻴق داﺨل اﻝدرس واﺴﺘﻌﻤﺎل اﺴﺎﻝﻴب ﺘدرﻴﺴﻴﺔ ﺠدﻴدة
ﺘﻌطﻲ اﻝﻤﺤﺎﻀرة اﺜﺎرة اﻜﺜر .
ج .ﺠﺎءت ﻓﻘرة )ﻀﻌف ﻗدرة اﻝﺘدرﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺴﻴر وﺘوﻀﻴﺢ ﺒﻌض اﻻﺤداث ﺒﻴﺴر وﺴﻬوﻝﺔ ﻝطﻠﺒﺔ( ﺒﺎﻝﻤرﺘﺒﺔ
اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺒدرﺠﺔ ﺤدة ﻤﻘدارﻫﺎ )  (٢.٣٢ﻴﻌﺘﻘد اﻝﺒﺎﺤث ان اﻝﺴﺒب ﻓﻲ ذﻝك ﻗد ﻴﻌود اﻝﻰ ان ﻤﺎدة ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻔن
اﻻوروﺒﻲ اﻝﺤدﻴث ﻤﺎدة ﻤﻠﻴﺌﺔ ﺒﺎﻻﺤداث واﻝﺘوارﻴﺦ وان ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻔﺴﻴر اﻻﺤداث وﺘوﻀﻴﺤﻬﺎ ﺒﻴﺴر وﺴﻬوﻝﺔ ﺘﺤﺘﺎج
اﻝﻰ اﺠﻬزة وﺘﻘﻨﻴﺎت ﻏﻴر ﻤﺘوﻓرة ﻝﺘﺴﺎﻋد اﻝﺘدرﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺘوﻀﻴﺤﻬﺎ وﻜذﻝك اﻝﻰ وﻗت اطول واﺴﻠوب ﻤﻤﻴز
ﻤﺤﺒب ﻝﻔﻬﻤﻬﺎ  ،وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺎن طﻠﺒﺔ ﻋﻴﻨﺔ اﻝﺒﺤث ﻴﻌﺎﻨون ﻤن ﻗﻠﺔ اﻝﻔﻬم ﻝﺒﻌض ﻤﻔردات اﻝﻤﺎدة وﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ
ﺘﻔﺴﻴر اﺤداﺜﻬﺎ اﻝﻤﺘﺸﻌﺒﺔ واﻝﻤﺘداﺨﻠﺔ .
د .وردت اﻝﻔﻘرة ) اﻋﺘﻤﺎد ﺒﻌض اﻝﺘدرﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼﺎدر اﻝﻘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻋرض اﻝﻤﺎدة ( ﺒﺎﻝﺘرﺘﻴب اﻝراﺒﻊ ﺒدرﺠﺔ ﺤدة
ﺒﻠﻐت ) (٢.٢٣واﻝﺴﺒب ﻓﻲ ذﻝك ﻗد ﻴﻌود اﻝﻰ ان اﻝﺘدرﻴﺴﻲ ﻻ زال ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﺒﻌض اﻝﻤﺼﺎدر اﻝﻘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ

ﺘدرﻴس اﻝﻤدة ﺒﺴﺒب أن اﻝﻤﺴوؤﻝﻴن ﻋن أﻗرار اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﻏﻴر ﻤﻬﺘﻤﻴن أو ﻤﻜﺘرﺜﻴن ﺒﻤﺎ ﺘﻘدﻤﻪ اﻝﻤﺼﺎدر اﻝﺤدﻴﺜﺔ
ﻤن ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﻔﻴد  ،ﺒﻘدر اﻫﺘﻤﺎﻤﻬم ﺒﺎﻻﻤور واﻻﺠراءات اﻻدارﻴﺔ.
ه .ﺤﻠت اﻝﻔﻘرة ) ﻗﻠﺔ اطﻼع اﻝﺘدرﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼﺎدر اﻝﺤدﻴﺜﺔ اﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻝﻤوﻀوع اﻝدراﺴﻲ ( ﺒﺎﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ
ﺒدرﺠﺔ ﺤدة ﻤﻘدارﻫﺎ ) (٢.٢٢ﻴرى اﻝﺒﺎﺤث ان ﻤن ﺨﻼل ﺘﻔﺴﻴر اﻝﻔﻘرة اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘوﻀﺢ ﻝﻤﺎذا اﻝﺘدرﻴﺴﻲ ﻻ ﻴﺤﺎول
اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼﺎدر اﻝﺤدﻴﺜﺔ وﺤﺘﻰ ﻝو اطﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻠن ﻴدﺨﻠﻬﺎ ﻀﻤن ﻤﻨﻬﺎج اﻝدرس ﻷن ﻋﻠﻴﻪ اﻻﻝﺘزام
ﺒﺎﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﻤﻘرر اﻝﻤﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼﺎدر اﻝﻘدﻴﻤﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ .
و .اﻝﻔﻘرة ) ﻀﻌف ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ اﻝﺘدرﻴﺴﻲ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻴﺼﺎل اﻝﻤﺎدة ( ﺠﺎءت ﺒﺎﻝﺘرﺘﻴب اﻝﺴﺎدس ﺒدرﺠﺔ ﺤدة ﻤﻘدارﻫﺎ)
 ( ٢.٠١وﻴﻌﺘﻘد اﻝﺒﺎﺤث ان ﻋﻴﻨﺔ اﻝﺒﺤث ﺘظن ان اﻝﺘدرﻴﺴﻴﻲ ﻏﻴر ﻤﺘﻤﻜن ﻤن اﻝوﺼول ﺒﺎﻝﻤﺎدة اﻝﻰ اﻝﻤرﺠو
ﻤﻨﻬﺎ  ،واﻨﻪ ﻏﻴر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺠذب اﻨﺘﺒﺎﻩ اﻝطﻠﺒﺔ ﻝﻠﻤﺎدة ﺒطراﺌق واﺴﺎﻝﻴب ﻤﻴﺴرة وﺒﺴﻴطﺔ  ،وﻴﻨﺴون اﻨﻪ ﻤن
واﺠﺒﻬم اﻝﺘﻔﺎﻋل ﻤﻌﻪ ﻤن ﺨﻼل اﻻﺴﺘﻌداد ﻝﻠدرس ﺒﺎﻝﺘﺤﻀﻴر اﻝﻤﺴﺒق  ،ﻓﻠﻴس ﺒﺎﻻﻓﺘراض أن ﻴﻘوم اﻝﺘدرﻴﺴﻲ
ﺒدور اﻝﺴﺎﺤر ﻻﻴﺼﺎل اﻝﻤﺎدة اﻝﻴﻬم.
ز .ﺤﺼﻠت ﻓﻘرة )ﻋدم اﻏﻨﺎء اﻝﺘدرﻴﺴﻲ اﻝﻤﺎدة ﺒﺎﻝﻨﺼوص ﺨﺎرج ﻨطﺎق اﻝﻤﻔردات( ﺤﻠت ﺒﺎﻝﺘرﺘﻴب اﻻﺨﻴر ﻀﻤن
ﻓﻘرات اﻝﻤﺠﺎل ﺒدرﺠﺔ ﺤدة ﺒﻠﻐت ) (١.٤٩وﻴرى اﻝﺒﺎﺤث أن اﻝﺠواب ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻓﻲ ﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻝﻔﻘرﺘﻴن
اﻝﺴﺎﺒﻘﺘﻴن ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل  ،ﺨﺎﺼﺔ وأن اﻝﻔﻘرة ﺘﻤﺜل أﻤﺘداد ﻝﻠﻔﻘرﺘﻴن اﻝﺴﺎﺒﻘﺘﻴن .

 .٦ﻤﻌوﻗﺎت ﻤﺠﺎل اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ – ﻴﻀم ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل ) ( ٧ﻓﻘرات ﻤﻌوق وﻜﻤﺎ ﻤﺒﻴن ﻓﻲ اﻝﺠدول ) . ( ٧
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وﻴﻼﺤظ ﻤن اﻝﺠدول اﻋﻼﻩ ﻤﺎ ﻴﺎﺘﻲ :
آ .اﻝﻔﻘرة )ﻋدم اﻴﺠﺎد ﻤﺨﺘﺒر ﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ( ﺤﺼﻠت ﻋﻠﻰ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻻوﻝﻰ ﺒدرﺠﺔ ﺤدة ﺒﻠﻐت )  ( ٢.٨١وﻴرى
اﻝﺒﺎﺤث ان اﻝﺘﻘﻨﻴﺎت اﻝﺘرﺒوﻴﺔ أو اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻝﻬﺎ دورﻜﺒﻴر ﻓﻲ اﻴﺼﺎل اﻝﻤﺎدة ﻝﻠطﺎﻝب وﻫذا ﻤﺎ اﻜدﺘﻪ اﻝﺘرﺒﻴﺔ
اﻝﺤدﻴﺜﺔ واﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝدراﺴﺎت واﻻدﺒﻴﺎت  ،وان ﻋدم وﺠود ﻤﺨﺘﺒرا وﻤﻜﺎﻨﺎ ﻝﻠﺘﻘﻨﻴﺎت اﻝﺘرﺒوﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺴم اﻝﺘرﺒﻴﺔ
اﻝﻔﻨﻴﺔ اﻝذي ﻫو ﺒﺎﻤس اﻝﺤﺎﺠﺔ ﻝﻪ ﻓﻬذا اﻤر ﺒﺤﺎﺠﺔ اﻝﻰ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺴرﻴﻌﺔ  ،ﻓﺎذا ﻜﺎن ﻫذا اﻝﻤﺨﺘﺒر ﻏﻴر ﻤوﺠود ﻓﻲ
اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻓﻤﺎذا ﺘرﻜﻨﺎ ﻝﻠﻤدارس اﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ وﻜﻴف ﻴﻤﻜن ﻝﻨﺎ ان ﻨﻌد ﻤدرﺴﺎ ﻝﻤﺎدة اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ ﻏﻴر ﻤﻠم ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل
اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ اﻝﺘرﺒوﻴﺔ .
ب.ﺤﻠت اﻝﻔﻘرة ) ﻋدم اﺴﺘﺨدام اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺘدرﻴس اﻝﻤﺎدة ﻤﺜل اﻝﺤﺎﺴوب واﻻﻨﺘرﻨﻴت( ﻓﻲ اﻝﺘرﺘﻴب
اﻝﺜﺎﻨﻲ ﺒدرﺠﺔ ﺤدة ﻤﻘدارﻫﺎ ) (٢.٦٤وﻴرى اﻝﺒﺎﺤث ان اﻝﻔﻘرة اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻫﻲ ﺨﻴر ﺘﻔﺴﻴر ﻝﻬذﻩ اﻝﻔﻘرة ﻻن اﻝوﺴﻴﻠﺔ
اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وان وﺠدت وﻋﻠﻰ ﻋﻼﺘﻬﺎ  ،ﻓﺎن ﺒﻌض اﻝطﻠﺒﺔ ﻴﻘﻀون ﺴﻨﺘﻬم اﻝدراﺴﻴﺔ دون اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ واﻝﺒﻌض ﻤﻨﻬم
وان اﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ ﻓﻼ ﻴﺴﺘطﻴﻊ ان ﻴﺴﺘﻔﻴد ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻬم ﻤﺎدﺘﻪ اﻝدراﺴﻴﺔ  ،ﻝذﻝك ﻨدﻋو اﻝﻰ ﺘﻔﻌﻴل اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ
اﻝﺘرﺒوﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻴﺠﺎدﻫﺎ ﺒﺎﻝطﺒﻊ.
ج.اﻝﻔﻘرة )ﻀﻌف ﻤﻼﺌﻤﺔ اﻝوﺴﻴﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ان وﺠدت ﻤﻊ اﻝﻤﺤﺘوى اﻝدراﺴﻲ } ﻗدﻴﻤﺔ -ﺘﺎﻝﻔﺔ {( وردت ﺒﺎﻝﻤرﺘﺒﺔ
اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺒدرﺠﺔ ﺤدة ﺒﻠﻐت ) ( (٢.٤٧ان اﻝﺴﺒب وراء وﺠود ﻫذﻩ اﻝﻔﻘرة ﻀﻤن ﻫذا اﻝﺘرﺘﻴب ﻓﻲ ﻓﻘرات اﻝﻤﺠﺎل ﻗد
ﻴﻌود اﻝﻰ ان ﻋﻴﻨﺔ اﻝﺒﺤث ﻴﻼﺤظون اﺤﻴﺎﻨﺎ ان ﺒﻌض اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ اﻝﺘدرﻴﺴﻲ ﻗدﻴﻤﺔ أو
ﺸﺒﻪ ﺘﺎﻝﻔﺔ أو ﻝﻤوﻀوع أﺨر ﻻ ﺘﺘﻨﺎﺴب واﻝﻤﺤﺘوى او اﻝﻤوﻀوع اﻝدراﺴﻲ اﻝﻤراد ﻓﻬﻤﻪ وﺘوﻀﻴﺤﻪ ورﺒﻤﺎ ﺒﻌﻴد ﻜل
اﻝﺒﻌد ﻋﻨﻪ ﻓﻼ ﻴﺠوز اﺴﺘﻌﻤﺎل وﺴﻴﻠﺔ أﻋدت ﻝﻤوﻀوع ﻷﺨر ،ان ﻜﺎن ﻗرﻴب ﻤﻨﻪ .
د.اﻝﻔﻘرة )ﻗﻠﺔ ﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝطﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﺴﺘﺨدام اﻝوﺴﻴﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أن وﺠدت( ﺠﺎءت ﺒﺎﻝﺘرﺘﻴب اﻝراﺒﻊ اذ ﻜﺎن ﺒدرﺠﺔ
ﺤدة ﺒﻠﻐت ) (٢.٣٧ﻴﻌﺘﻘد اﻝﺒﺎﺤث ان ﺒﻌض اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻗد أﺼﺒﺤت ﻤن اﻝﻤﺎﻀﻲ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺎن
اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤوﺠودة ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗد ﺘﻀﺎﺌﻠت ﻝﻤرور وﻗت طوﻴل ﻋﻠﻴﻬﺎ دون ﺘﺠدﻴد  ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎن ﻤن اﻝﻀروري ان
ﺘﻜون اﻝوﺴﻴﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ذات اﺨراج ﻓﻨﻲ ﺴﻠﻴم وﺠﻤﻴل وﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻬﺎ واﻀﺤﺔ ﻜﻲ ﻴﺴﺘطﻴﻊ ان ﻴوظﻔﻬﺎ اﻝﺘدرﻴﺴﻲ
واﻝطﺎﻝب ﻋﻠﻰ ﺤد ﺴواء ﻝﻔﻬم اﻝﻤﺎدة واﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻬﺎ.
ه .وردت اﻝﻔﻘرة ) أﻗﺘﺼﺎر اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﺒورة واﻝطﺒﺎﺸﻴر( ﺒﺎﻝﺘرﺘﻴب اﻻﺨﻴر ﻀﻤن ﻓﻘرات اﻝﻤﺠﺎل اﻻ
ان ﻫذا ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ان ﻝﻴس ﻝﻬﺎ اﻫﻤﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻴﻪ – اﻝﻤﺠﺎل – اذ ﺒﻠﻐت درﺠﺔ ﺤدة ) (١.٦٢وﻴﻌﺘﻘد اﻝﺒﺎﺤث وﻤن
ﺨﻼل ﺘﻔﺴﻴر اﻝﻔﻘرات اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ان ﻤﻌظم اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ان وﺠدت ﻓﻬﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻤﺼورات ﻓﻘط دون ﻏﻴرﻫﺎ
وﻫذا ﻤﺎ ﺘوﻀﺢ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻔﻘرات اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ اﻻوﻝﻰ واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل  .ﻝذﻝك ﻴﺠب ﺒل وﻤن اﻝﻀروري
اﻝﺘﻨوﻴﻊ ﻓﻲ اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ اﻝﺘرﺒوﻴﺔ وﺨﺎﺼﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻝﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤن اﺜر ﻤﻬم ﻓﻲ ﺘدرﻴس ﻤواد اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ
ﻝﻠطﻠﺒﺔ .

 .٧اﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت .

ﺒﻌد ان اﻜﻤل اﻝﺒﺎﺤث اﺠراءات ﺒﺤﺜﻪ وﻋرض اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ وﺘﻔﺴﻴرﻫﺎ ﺘوﺼل اﻝﻰ اﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت اﻻﺘﻴﺔ :
آ .ﺒﻠﻐت اﻋﻠﻰ درﺠﺔ ﺤدة ﻓﻲ ﻓﻘـرات اﻝﻤﺠـﺎﻻت اﻝﺴـت ﻻﺴـﺘﺒﺎﻨﺔ اﻝﺒﺤـث ) (٣.٢١ﻓـﻲ ﻓﻘـرة ) ﻜﺜـرة اﻝﻤﻔـﺎﻫﻴم اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴـﺔ ( ﻓـﻲ
ﻤﺠﺎل اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻤﻘرر ﺘدرﻴﺴﻪ .
ب .ﺒﻠﻐت اوطﺎ اﻋﻠﻰ درﺠﺔ ﺤدة ﻓﻲ ﻓﻘرات اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻝﺴت ﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ اﻝﺒﺤث )  ( ١.١٤ﻓﻲ ﻓﻘرة ) ﻗﻠﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻻﺨﺘﺒـﺎرات
اﻝﺸﻔوﻴﺔ اﺜﻨﺎء ﺴﻴر اﻝﻤﺤﺎﻀرة( ﻓﻲ اﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎت واﻝﺘﻘوﻴم .
ج .ﺘﺠﻠﻰ ﻤن اﻝﺒﺤث اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤﻌوﻗﺎت اﻝﻤﻬﻤﺔ واﻝﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ طﻠﺒﺔ ﻋﻴﻨﺔ اﻝﺒﺤث ﻜﺎن ﻤن اﻫﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل ﻻ
اﻝﺤﺼر ) اﻨﺘﻬﺎء ارﺘﺒﺎط اﻝطﺎﻝب ﺒﺎﻝﻤﺎدة ﺒﺎﻨﺘﻬﺎء اﻻﺨﺘﺒﺎر و ﻨدرة او ﻗﻠﺔ اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ داﺨل ﻗﺎﻋﺔ اﻝدرس
وﻋدم ﻤراﻋﺎة اﻝﻔروق اﻝﻔردﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﺒﻌض ﻤﻨﻬم (.
د .ﻋدم ﺘوﻓر ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻘﺴم اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ.
ﻫـ .ﻏﻴﺎب ﻋﻨﺼر اﻝﺘﺸوﻴق ﺒﺸﻜل ﻤﻠﺤوظ داﺨل ﻗﺎﻋﺔ اﻝدرس وﻫذا ﻤﺎ اظﻬرﺘﻪ اﺴﺘﺠﺎﺒﺎت اﻝطﻠﺒﺔ )ﻋﻴﻨﺔ اﻝﺒﺤث(.

 . ٨اﻝﺘوﺼﻴﺎت .
ﻓﻲ ﻀوء اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻲ ﺘوﺼل اﻝﻴﻬﺎ اﻝﺒﺤث اﻝﺤﺎﻝﻲ ﻴوﺼﻲ اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺎﻻﺘﻲ :
آ .اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝطﻠﺒﺔ وﺘﺸﺠﻴﻌﻬم ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﺒﺤوث وﺘﻘﺎرﻴر وﺨﺎﺼﺔ ﻤن اﻻﻨﺘرﻨﻴت ﻝﻼطﻼع ﻋﻠﻰ اﺨر اﻝﺘطورات واﻝﻤﺴﺘﺠدات
اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺨﺼﺼﻬم .
ب .اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻗدر اﻻﻤﻜﺎن ﺒﻤﺒدا اﻝﻔروق اﻝﻔردﻴﺔ ﻝﻤﺎ ﻝﻪ ﻤن اﺜر ﻜﺒﻴر ﻓﻲ ﺘﺤﻔﻴز اﻝطﺎﻝب ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ وﺘﺤﻘﻴق اﻝﻔﻬم داﺨل
ﻗﺎﻋﺔ اﻝدرس.
ج .اﻨﺸﺎء ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺤدﻴﺜﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺴم اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ ﺘوﻓر ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺼﺎدر ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴن اﻝﻘدﻴم واﻝﺤدﻴث ﻜﻲ ﻴطﻠﻊ اﻝطﻠﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
.
د .اﻋﺎدة اﻝﻨظر ﺒﺎﻋداد اﻝطﻠﺒﺔ داﺨل اﻝﻘﺎﻋﺔ اﻝواﺤدة ﻻﻨﻬﺎ ﺘﺸﻜل ﻋﺎﺌﻘﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﻝﻌﻤل اﻝﺘدرﻴﺴﻲ واﻝطﺎﻝب ﻋﻠﻰ ﺤد ﺴواء وﻫذا
ﻤﺎ اظﻬرﺘﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺔ.
ﻫـ .اﻋﺘﻤﺎد اﻝﺨﺎرطﺔ اﻻﺨﺘﺒﺎرﻴﺔ ﻝﺘﺸﻤل ﻜﺎﻓﺔ ﻤﻔردات اﻝﻤﻨﻬﺞ ﻓﻲ ﻋﻤل اﻻﺴﺌﻠﺔ اﻝﺸﻬرﻴﺔ واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝﺘﻨوﻴﻊ ﺒﺎﻻﺴﺌﻠﺔ.
و .اﻝﺴﻌﻲ اﻝﻰ اﻴﺠﺎد ﻤﺨﺘﺒرا ﻝﻠﺘﻘﻨﻴﺎت اﻝﺘرﺒوﻴﺔ ﻝﻴﻜون ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻝوﺴﻴﻠﺔ اﻝﻤﺴﺎﻋدة ﻝﻠﺘدرﻴﺴﻲ ﻓﻲ اﻴﺼﺎل اﻝﻤﺎدة.
ز .اﻀﻔﺎء ﻋﻨﺼر اﻝﺘﺸوﻴق اﻝﻐﺎﺌب ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋن اﻝﻤﺤﺎﻀرة ﻜﻲ ﻴﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺸد ذﻫن اﻝطﺎﻝب ﻝﻠﻤﺎدة وﺘﺤﺒﻴﺒﺔ ﻝﻬﺎ ﻝﻠﻘﻀﺎء
ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝﻤﺎدة واﻫﻤﺎﻝﻬﺎ ﺒﻌد اﻻﺨﺘﺒﺎر وﺨﺎﺼﺔ ﻜوﻨﻬﺎ ﺼﻌﺒﺔ وﻤﻌﻘدة.

 . ٩اﻝﻤﻘﺘرﺤﺎت .

ﻓﻲ ﻀوء ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺔ اﻗﺘرح اﻝﺒﺎﺤﺜون اﻻﺘﻲ :
آ .اﺠراء دراﺴﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻝﻠدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺴﺎم اﻻﺨرى ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻻﺴﺎﺴﻴﺔ .
ب.اﺠراء دراﺴﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻝﻠدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤواد اﺨر ﻓﻲ ﻗﺴم اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ  ،ذﻝك ﻝﻤﻘﺎرﻨﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﻌوﻗﺎت ﺘدرﻴس ﻫذﻩ
اﻝﻤﺎدة ﻤﻊ اﻝﻤواد اﻻﺨرى .

اﻝﻤﺼﺎدر
اوﻷ  :اﻝﻤﺼﺎدر اﻝﻌرﺒﻴﺔ :
 .١اوﺒﻴر  ،روﻨﻴﻪ  ،اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ  ،ﺘرﺠﻤﺔ ﻋﺒد اﷲ ﻋﺒد اﷲ ﻋﺒد اﻝداﻴم  ،دار اﻝﻌﻠم ﻝﻠﻤﻼﻴن  ،ط  ، ٥ﻝﺒﻨﺎن  ،ﺒﻴروت ،
 ١٩٨٢م .
 .٢اﻝﺒﺴﻴوﻨﻲ  ،ﻤﺤﻤود ،أﺼول اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ  ،دار اﻝﻤﻌﺎرف  ،ط ، ٢اﻝﻘﺎﻫرة.
 .٣ﺒـﺸـﺎرة،ﺠـﺒـراﺌﻴل ،ﺘﻜوﻴن اﻝﻤﻌﻠم اﻝﻌرﺒﻲ واﻝﺜورة اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ  ،اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻝﻠدراﺴﺎت واﻝﻨﺸر،ﺒﻴروت.١٩٨٦،
 .٤ﺒﻨﻴﺎﻤﻴن ،داوود ﻴوﺤﻨﺎ داﻨﻴﺎل ،اﻝواﻗﻊ اﻝﻤﻬﻨﻲ ﻝﻠﻤرأة اﻝﻌراﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎق اﻝﻤﻌوﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،دراﺴﺔ ﻤﻴداﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤدﻴﻨﺔ
ﺒﻐداد ،رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع)ﻏﻴر ﻤﻨﺸورة(  ،ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐداد).(١٩٩٣
 .٥اﻝﺒﻴﺎﺘﻲ  ،ﺴﻨﺴل ﻗﺎﺴم  ،ﻤﻌوﻗﺎت اﻝﺘﻌﺒﻴر اﻝﻔﻨﻲ ﻝدى طﻠﺒﺔ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ  ،ﺠﺎﻤﻌﺔ دﻴﺎﻝﻰ  ،ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠﻤﻴن  ،رﺴﺎﻝﺔ
ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر)ﻏﻴر ﻤﻨﺸورة(  ٢٠٠٢ ،م .
 .٦اﻝﺒﻴﺎﺘﻲ  ،ﻋﺒد اﻝﺠﺒﺎر ﺘوﻓﻴق  ،وزﻜرﻴﺎ اﺜﻨﺎﺴﻴوس ،اﻻاﺤﺼﺎء اﻝوﺼﻔﻲ واﻻﺴﺘدﻻﻝﻲ ﻓﻲ اﻝﺘرﺒﻴﺔ وﻋﻠم اﻝﻨﻔس ،د .ط ،
١٩٧٧م .
 .٧ﺠﺎﺒر  ،ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ﺠﺎﺒر  ،ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺒﺤث ﻓﻲ اﻝﺘرﺒﻴﺔ وﻋﻠم اﻝﻨﻔس ،دار اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ  ،اﻝﻘﺎﻫرة  ،ﻤﺼر  ١٩٨٩ ،م .
 .٨داود  ،ﻋزﻴز ﺤﻨﺎ  ،واﻨور ﺤﺴﻴن ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن  ،ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺒﺤث اﻝﺘرﺒوي ﻓﻲ اﻝﺘرﺒﻴﺔ وﻋﻠم اﻝﻨﻔس  ،وزارة اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ
واﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ  ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐداد  ،ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ ) اﺒن رﺸد (  ١٩٩٠ ،م .
 .٩راﺸد  ،ﻋﻠﻲ  ،اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ واﻝﺘدرﻴس اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ  ،دار اﻝﺸروق  ،ﺠدة  ،اﻝﺴﻌودﻴﺔ  ١٩٨٨ ،م .
 .١٠ال-رﻀﺎ ﻋﻠﻲ ﻋﺒداﻝﻜرﻴم؛ ﺨﻀﻴر ،ﻓﺎﻀل ﻤﺤﻤود  ،اﻝﻤﻌوﻗﺎت اﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻪ ﻤطﺒﻘﻲ ﻗﺴم اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ
اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ -ﺠﺎﻤﻌﺔ دﻴﺎﻝﻰ اﻝﻌدد اﻝﺨﺎﻤس واﻝﻌﺸرون،ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻔﺘﺢ. ٢٠٠٦
.١١زرﻴق  ،اﻻء رﺤﻴم  ،ﺒﻌض اﻝﻤﻌوﻗﺎت اﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻪ اﻋﻀﺎء اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﺘدرﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺎت ﻤدﻴﻨﺔ ﺒﻐداد  ،رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ،
ﻗﺴم اﻻﺠﺘﻤﺎع  ،ﻜﻠﻴﺔ اﻻداب  ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐداد  ١٩٨٦ ،م .
 .١٢زرﻴق  ،ﻤﻌروف  ،ﻜﻴف ﺘﻠﻘﻲ درﺴﺎ ) دراﺴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ واﻗﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘرﺒﻴﺔ واﺼول اﻝﺘدرﻴس ﻓﻲ اﻝﻤدارس اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ (  ،دار
اﻝﻔﻜر ﻝطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ  ،ﺒﻴروت  ،ﻝﺒﻨﺎن  ،د  .ت .

.١٣ﻋﺒد اﷲ  ،ﺨﺎﻝد ﻨﺠم ) (١٩٩٦ﻤﻌوﻗﺎت اﻝﺘﺼوﻴب اﻝﺒﻌﻴد ﻓﻲ ﻜرة اﻝﺴﻠﺔ وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺒﺎرﻴﺎت  ،رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﻏﻴر
ﻤﻨﺸورة  ،ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ  ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺒل .
 .١٤ﻓﺎن داﻝﻴن  ،دﻴوﺒوﻝد  ،ﻤﻨﺎﻫﺞ ﻓﻲ اﻝﺘرﺒﻴﺔ وﻋﻠم اﻝﻨﻔس  ،ﺘرﺠﻤﺔ  :ﻤﺤﻤد ﻨﺒﻴل واﺨرﻴن  ،ط  ، ٣ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻻﻨﺠﻠو ﻤﺼرﻴﺔ
اﻝﻘﺎﻫرة  ،ﻤﺼر  ١٩٨٥ ،م .
 .١٥اﻝﻘدﻤﻲ  ،ﻋﻠﻲ ﺤﺴﻴن ﻋﻠﻲ  ،ﺘﻘوﻴم اداء ﻤدرﺴﻲ اﻝﺘﺎرﻴﺦ ﻓﻲ ﻀوء اﻝﻜﻔﺎﻴﺎت اﻝﺘدرﻴﺴﻴﺔ وﺒﻨﺎء ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻝﺘﻨﻤﻴﺘﻪ  ،ﺠﺎﻤﻌﺔ
ﺒﻐداد  ،ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ ) اﺒن رﺸد ( رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﻏﻴر ﻤﻨﺸورة  ١٩٩٨ ،م .
 .١٦اﻝﻘﺼﻴب  ،ﻴوﺴف ﺼﻼح اﻝدﻴن)  : ( ١٩٥٤اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ وﻜﻴف ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝروﺘﻴﻨﻴﺔ اﻝﺠدﻴدة ،ﻤﺠﻠﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ ،اﻷول .
 .١٧اﻝﻜﻨدري  ،ﻋﺒد اﷲ ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن  ،وﻤﺤﻤد اﺤﻤد اﻝداﻴم  ،اﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﺤوث اﻝﺘرﺒوﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ،ط ، ٢
ﻤطﺒﻌﺔ ذات اﻝﺴﻼﺴل  ،اﻝﻜوﻴت  ١٩٨٨ /م .
 .١٨اﻝﻠﻘﺎﻨﻲ  ،اﺤﻤد ﺤﺴﻴن  ،وﺒرﻨس اﺤﻤد رﻀوان  ،ﺘدرﻴس اﻝﻤواد اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ،ﻤطﺒﻌﺔ ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب  ،اﻝﻘﺎﻫرة  ١٩٧٤ ،م
.
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اﻝﻤﻼﺤق
ﻤﻠﺤق )  ( ١اﺴﺘﺒﺎﻨﺔ اﻝﺴؤال اﻝﻤﻔﺘوح
ﺠﺎﻤﻌﺔ دﻴﺎﻝﻰ
ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻻﺴﺎﺴﻴﺔ
ﻗﺴم اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ
م  /اﻝﺴؤال اﻝﻤﻔﺘوح

اﺨﻲ اﻝطﺎﻝب ..اﺨﺘﻲ اﻝطﺎﻝﺒﺔ..
ﺘﺤﻴﺔ طﻴﺒﺔ :
ﻴروم اﻝﺒﺎﺤث اﺠراء ﺒﺤﺜﻪ اﻝﻤوﺴوم ) ﻤﻌوﻗﺎت دراﺴﺔ ﻤﺎدة ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻔن اﻷوروﺒﻲ اﻝﺤدﻴث ﻓـﻲ ﻗﺴـم اﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻝﻔﻨﻴـﺔ  -ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﺘرﺒﻴـﺔ
اﻻﺴﺎﺴﻴﺔ  -ﺠﺎﻤﻌﺔ دﻴﺎﻝﻰ ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر اﻝطﻠﺒﺔ(  .وﻗدر ﺘﻌﻠق اﻝﻤوﻀوع ﺒﻜم ﻝذﻝك وﺠـﻪ اﻝﺒﺎﺤـث اﻝـﻴﻜم اﻝﺴـؤال ادﻨـﺎﻩ راﺠﻴـﺎ ﻤـﻨﻜم
اﻻﺠﺎﺒﺔ ﻋﻨﻪ ﺒﻜل دﻗﻪ وﻤوﻀوﻋﻴﺔ ﺨدﻤﺔ ﻝﻌﻠم واﻝﺘﻌﻠﻴم وﺘﻘﺒﻠوا ﺸﻜر اﻝﺒﺎﺤث وﻤﺘﻨﺎﻨﻪ .
س  /ﻤﺎ اﻝﻤﻌوﻗﺎت* اﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻬﻜم ﻓﻲ دراﺴﺔ ﻤﺎدة ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻔن اﻻوروﺒﻲ اﻝﺤدﻴث ؟
اﻝﺒﺎﺤث
* المعوقات ھي :مسائل او قضايا او مواقف فيھا لبس او عدم وضوح او شعور بعدم االطمئنان يعترض اداء طلبة قسم التربية
الفنية اثناء دراستھم مادة تاريخ الفن األوروبي الحديث.

ﻤﻠﺤق )  ( ٢اﺴﺘﺒﺎﻨﺔ اﻝﺨﺒراء واﻝﻤﺤﻜﻤﻴن
ﺠﺎﻤﻌﺔ دﻴﺎﻝﻰ
ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻻﺴﺎﺴﻴﺔ
ﻗﺴم اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ
اﻻﺴﺘﺎذ اﻝﻔﺎﻀل  ------------------------------------اﻝﻤﺤﺘرم .
اﻝﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜم ورﺤﻤﺔ اﷲ وﺒرﻜﺎﺘﻪ ...
ﻴروم اﻝﺒﺎﺤث اﺠراء دراﺴﺔ ﺒﻌﻨوان ) ﻤﻌوﻗﺎت دراﺴﺔ ﻤﺎدة ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻔن اﻷوروﺒﻲ اﻝﺤدﻴث ﻓﻲ ﻗﺴم اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ  -ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ
اﻻﺴﺎﺴﻴﺔ  -ﺠﺎﻤﻌﺔ دﻴﺎﻝﻰ ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر اﻝطﻠﺒﺔ ( وﻨظ ار ﻝﻤﺎ ﺘﺘﻤﺘﻌون ﺒﻪ ﻤن ﺨﺒرة ودراﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻝذا ﺘوﺠﻪ اﻝﻴﻜم اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﺒﻬذﻩ
اﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ راﺠﻴﺎ ﻤﻨﻜم اﻻﺠﺎﺒﺔ ﻋن ﻓﻘراﺘﻬﺎ ﺒوﻀﻊ ﻋﻼﻤﺔ )  ( \/ﻝﻠﺒداﺌل اﻝﺜﻼﺜﺔ اﻝﻤﻌطﺎة وﻫﻲ)ﺼﺎﻝﺤﺔ( و) ﺘﺤﺘﺎج اﻝﻰ ﺘﻌدﻴل (
و)ﻏﻴر ﺼﺎﻝﺤﺔ( واذا ﻜﺎﻨت ﻝدﻴﻜم اﻀﺎﻓﺎت ﻓﺎﻝرﺠﺎء وﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل ﻤﺠﺎل وﺘﻘﺒﻠو ﺸﻜر اﻝﺒﺎﺤث وﺘﻘدﻴرﻩ .
* اﻝﻤﻌوﻗــﺎت ﻫــﻲ :ﻤﺴــﺎﺌل او ﻗﻀــﺎﻴﺎ او ﻤواﻗــف ﻓﻴﻬــﺎ ﻝــﺒس او ﻋــدم وﻀــوح او ﺸــﻌور ﺒﻌــدم اﻻطﻤﺌﻨــﺎن ﻴﻌﺘــرض اداء طﻠﺒــﺔ ﻗﺴــم
اﻝﺘرﺒﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻝﻔﻨﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﺜﻨـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎء د ارﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺘﻬم ﻤـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدة ﺘـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرﻴﺦ اﻝﻔـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن اﻷوروﺒـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻝﺤـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدﻴث.
اﻝﺒﺎﺤث
.١معوقات مجال االمتحانات والتقويم .

غير صالحة

مناسب

غير مناسب

صالحة

التعديل

ت

الفقرات م222222دى ص222222الحية
الفقرات

المجال

١

قلة االھتمام باالختبارات الشفوية اثناء سير المحاضرة

٢

اعتماد االسئلة المقالية فقط في االختبار

٣

اسئلة االختبارات ال تتالئم مع الوقت المحدد لالجابة

٤

أن االسئلة االختبارية غالبا ما تركز على جزء من المادة

٥

أغلب االسئلة االختبارية تفتقر للتنويع

٦

االسئلة ال تنسجم مع مستويات الطلبة في ھذه المادة

٧

أغلب االسئلة غيرواضحة المطلب

٨

قلة الموضوعية في تصحيح اوراق االختبار

٩

أغلب اسئلة االختبارات ال تراعي الفروق الفردية بين الطلبة

١٠

النظر لالختبار كونه غاية للنجاح ال وسيلة لتحصيل المعرفة

١١

اھتمام الطالب بالمادة ينتھي بانتھاء االختبار

.٢ﻤﻌوﻗﺎت ﻤﺠﺎل اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻤﻘرر ﺘدرﻴﺴﻪ .

٢

كثرة مفردات الكتاب المنھجي المقرر تدريسه.

٣

الكتاب ال يراعي اتجاھات وميول الطلبة.

٤

افتق22ار المكتب22ات للمص22ادر الحديث22ة الت22ي يحتاجھ22ا الطلب22ة ف22ي ھ22ذا
التخصص

٥

الكتاب ال يحوي على نصوص تاريخية كافية تغطي مفردات المنھج
المقرر تدريسه .

٦

افتقار القس2م ال2ى مكتب2ة خاص2ة ب2ه وان وج2دت فع2دد المص2ادر فيھ2ا
قليل.

٧

كثرة المفاھيم التاريخية ككثرة السنين وأسماء الفنانين واالعمال.

٨

اخراج الكتاب فنيا غير جيد .

٩

عدم تدريس المادة من قبل اساتذة متخصصين بھا .

غير صالحة

مناسب

صالحة
١

صعوبة اغلب االسماء والمصطلحات الواردة في الكتاب.

غير مناسب

الفقرات

التعديل

ت

م222دى ص222الحية
الفقرات

المجال

.٣ﻤﻌوﻗﺎت ﻤﺠﺎل طراﺌق اﻝﺘدرﻴس واﺴﺎﻝﻴﺒﻬﺎ .

٢

قلة استخدام البحوث والتقارير من االنترنيت

٣

قل222ة التن222وع ف222ي اس222تخدام الطرائ222ق التدريس222ية المناس222بة للموض222وع
الدراسي

٤

غير صالحة

مناسب

غير مناسب

صالحة
١

اعتماد التدريسي على طريقة تدريس واحدة ) المحاضرة فقط (

التعديل

ت

الفقرات

م222دى ص222الحية
الفقرات

المجال

قلة مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة

٥

ض222عف ق222درة التدريس222ي عل222ى خل222ق عنص222ر التش222ويق داخ222ل قاع222ة
المحاضرة

٦

عدم تاكيد التدريسي على مشاركة الطلبة في اثناء سير المحاضرة

 ٧اھم22ال بع22ض التدريس22ي تحلي22ل عناص22ر الموض22وع الت22اريخي بش22كل
منطقي متسلسل لفھم االعمال الفنية التاريخية المختلفة
 ٨ض22عف ق22درة التدريس22ي عل22ى اكس22اب طلب22تھم معلوم22ات ت22اريخ الف22ن
المطلوبة

.٤ﻤﻌوﻗﺎت ﻤﺠﺎل اﻝطﻠﺒﺔ .

٢

اعتقاد اغلب الطلبة ان التدريسي ھو المصدر الوحيد للمعلومات

٣

كثرة اعداد الطلبة في القاعة الدراسية الواحدة

٤

قلة معلومات الطلبة عن مادة تاريخ الفن االوروبي الحديث

٥

قلة توجيه الطلبة لمطالعة المصادر الخارجية

٦

اقتصار اھتمام بعض التدريسيين على الطلبة المميزين فقط

غير صالحة

مناسب

غير مناسب

صالحة
١

ضعف رغبة الطلبة في تعلم ھذه المادة

التعديل

ت

الفقرات

م222دى ص222الحية
الفقرات

المجال

 ٧ض222عف ق222درة الطلب222ة عل222ى ال222ربط ب222ين االتجاھ222ات الفني222ة التاريخي222ة
المختلفة والموازنة بينھا

.٥ﻤﻌوﻗﺎت ﻤﺠﺎل اﻝﺘدرﻴﺴﻴﻴن .

٢

عدم اغناء التدريسي المادة بالنصوص خارج نطاق المفردات.

٣

قل22ة اط22الع التدريس22ي عل22ى المص22ادر الحديث22ة المتص22لة بالموض22وع
الدراسي.

٤

مطالبة بعض التدريسي الطلبة بالتحضير المستمر.

٥

ض22عف ق22درة التدريس22ي عل22ى تفس22ير وتوض22يح بع22ض االح22داث بيس22ر
وسھولة لطلبة.

٦

أستخدام الشدة والحزم الزائدان من قبل التدريسي.

٧

ضعف قابلية التدريسي العلمية في ايصال المادة.

غير صالحة

مناسب

غير مناسب

صالحة
١

اعتماد بعض التدريسي على المصادر القديمة في عرض المادة.

التعديل

ت

الفقرات

م222دى ص222الحية
الفقرات

المجال

ت

الفقرات

م222دى ص222الحية
الفقرات

المجال

التع222دي
ل

.٦معوقات مجال الوسائل التعليمية .

٢

غير صالحة

مناسب

غير مناسب

صالحة
١

أﻗﺘﺼﺎر اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﺒورة واﻝطﺒﺎﺸﻴر.
ﻗﻠﺔ ﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝطﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﺴﺘﺨدام اﻝوﺴﻴﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أن وﺠدت.

٣

ﻋدم اﻴﺠﺎد ﻤﺨﺘﺒر ﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

٤

ﻋدم اﺴﺘﺨدام اﻝﺘدرﻴﺴﻲ ﻝﻠوﺴﻴﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ –أن وﺠدت -داﺨل
اﻝﻤﺤﺎﻀرة

٥

ﻀــﻌف ﻤﻼﺌﻤــﺔ اﻝوﺴــﻴﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ ان وﺠــدت ﻤــﻊ اﻝﻤﺤﺘــوى اﻝد ارﺴــﻲ }
ﻗدﻴﻤﺔ -ﺘﺎﻝﻔﺔ {

٦

ﻋدم اﺴﺘﺨدام اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺘدرﻴس اﻝﻤﺎدة ﻤﺜل اﻝﺤﺎﺴوب
واﻻﻨﺘرﻨﻴت

ﻤﻠﺤق ) ( ٣
اﺴﻤﺎء اﻝﺨﺒراء واﻝﻤﺤﻜﻤﻴن ودرﺠﺎﺘﻬم اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ واﻤﺎﻜن ﻋﻤﻠﻬم
ت

االسم و الدرجة العلمية

مكان العمل

التخصص

١

أ.م.د.عاد محمود حمادي جامعEEة ديEEالى  -كليEEة التربيEEة االساسEEية-
قسم التربية الفنية

التربية التشكيلية

٢

م.د .احمد عطية االزيرجاوي جامعEEEة كEEEربالء  -كليEEEة التربيEEEة  -قسEEEم
التربية وعلم النفس

علم النفس  -قياس وتقويم

٣

م.د .عدنان مارد جبر جامعEEEة كEEEربالء  -كليEEEة التربيEEEة  -قسEEEم
التربية وعلم النفس

علم النفس  -قياس وتقويم

٤

م.م.ايمان خزعل عباس جامعة بابل  -كلية الفنون الجميلEة -قسEم
التربية الفنية

الفنون التشكيلية

٥

م.م.علي عبد الكريم ال رضا جامعEEEة كEEEربالء  -كليEEEة التربيEEEة  -قسEEEم
التربية وعلم النفس

التربية التشكيلية

٦

م.م.كنعان غضبان حبيب جامعة بغداد  -كلية الفنون الجميلة -قسم
التربية الفنية

طرائق تدريس الفنون

٧

وزارة التربية -الكلية التربوية المفتوحة

طرائق تدريس الفنون

م.م.ميادة عبد الرحمن فليح

ﻤﻠﺤق ) ( ٤
ﺠﺎﻤﻌﺔ دﻴﺎﻝﻰ
ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻻﺴﺎﺴﻴﺔ
ﻗﺴم اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ
م  /اﺴﺘﺒﺎﻨﺔ اﻝطﻠﺒﺔ ﺒﺼﻴﻐﺘﻬﺎ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ
أخي الطالب ....أختي الطالبة....
اﻝﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜم ورﺤﻤﺔ اﷲ وﺒرﻜﺎﺘﻪ .
ﻴروم اﻝﺒﺎﺤث اﺠراء دراﺴﺔ ﺒﻌﻨوان ) ﻤﻌوﻗﺎت دراﺴﺔ ﻤﺎدة ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻔن اﻷوروﺒﻲ اﻝﺤدﻴث ﻓﻲ ﻗﺴم اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ  -ﻜﻠﻴﺔ
اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻻﺴﺎﺴﻴﺔ  -ﺠﺎﻤﻌﺔ دﻴﺎﻝﻰ ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر اﻝطﻠﺒﺔ ( وﻋﻠﻰ ﻗدر ﺘﻌﻠق اﻝﻤوﻀوع ﺒﻜم ﻴرﺠو اﻝﺒﺎﺤث ﻤﻨﻜم اﻻﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ
ﻓﻘرات اﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ اﻝﻤوﻀوﻋﺔ ﺒﻴن اﻴدﻴﻜم ﻤن ﺨﻼل وﻀﻊ ﻋﻼﻤﺔ )  ( \/ازاء ﻜل ﻓﻘرة ﻤن ﻓﻘرات اﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻋﻠﻤﺎ ان اﻝﺒداﺌل
اﻝﻤﻌطﺎة ﻫﻲ ﻤن اﻝﻨوع اﻝﺨﻤﺎﺴﻲ وﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻻﺘﻲ )عانيت دائما( و )عانيت غالبا( )عانيت أحيانا( )عانيت نادرا( و )لم
أعاني(  ،وﻗد ﻋرﻓت اﻝﻤﻌوﻗﺎت ﺒﺎﻨﻬﺎ :ﻤﺴﺎﺌل او ﻗﻀﺎﻴﺎ او ﻤواﻗف ﻓﻴﻬﺎ ﻝﺒس او ﻋدم وﻀوح او ﺸﻌور ﺒﻌدم اﻻطﻤﺌﻨﺎن ﻴﻌﺘرض
اداء طﻠﺒﺔ ﻗﺴم اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ اﺜﻨﺎء دراﺴﺘﻬم ﻤﺎدة ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻔن اﻷوروﺒﻲ اﻝﺤدﻴث ....وﺘﻘﺒﻠوا ﺸﻜر اﻝﺒﺎﺤث وﺘﻘدﻴرﻩ.
اﻝﺒﺎﺤث
.١ﻤﻌوﻗﺎت ﻤﺠﺎل اﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎت واﻝﺘﻘوﻴم .

٥

أغلب االسئلة االختبارية تفتقر للتنويع

٦

االسئلة ال تنسجم مع مستويات الطلبة في ھذه المادة

٧

أغلب االسئلة غيرواضحة المطلب

٨

قلة الموضوعية في تصحيح اوراق االختبار

٩

أغلب اسئلة االختبارات ال تراعي الفروق الفردية بين الطلبة

١٠

النظر لالختبار كونه غاية للنجاح ال وسيلة لتحصيل المعرفة

١١

اھتمام الطالب بالمادة ينتھي بانتھاء االختبار

عانيت
دائما

٤

أن االسئلة االختبارية غالبا ما تركز على جزء من المادة

عانيت
غالبا

٣

اسئلة االختبارات ال تتالئم مع الوقت المحدد لالجابة

عانيت
أحيانا

٢

اعتماد االسئلة المقالية فقط في االختبار

عانيت
نادرا

١

قلة االھتمام باالختبارات الشفوية اثناء سير المحاضرة

لم
أعاني

ت

اﻝﻔﻘرات

.٢ﻤﻌوﻗﺎت ﻤﺠﺎل اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻤﻘرر ﺘدرﻴﺴﻪ .
عانيت
دائما

عانيت
غالبا

عانيت
أحيانا

عانيت
نادرا

لم
أعاني

ت

اﻝﻔﻘرات

 ١صEEعوبة اغلEEEب االسEEماء والمصEEEطلحات
الواردة في الكتاب.
٢

كثEEرة مفEEردات الكتEEاب المنھجEEي المقEEرر
تدريسه.

٣

الكتEEEEEاب ال يراعEEEEEي اتجاھEEEEEات وميEEEEEول
الطلبة.

٤

افتقEار المكتبEات للمصEادر الحديثEة التEي
يحتاجھا الطلبة في ھذا التخصص

٥

افتقار القسEم الEى مكتبEة خاصEة بEه وان
وجدت فعدد المصادر فيھا قليل.

٦

كثرة المفEاھيم التاريخيEة ككثEرة السEنين
وأسماء الفنانين واالعمال.

٧

اخراج الكتاب فنيا غير جيد .

 ٨عEEEدم تEEEدريس المEEEادة مEEEن قبEEEل اسEEEاتذة
متخصصين بھا .

.٣ﻤﻌوﻗﺎت ﻤﺠﺎل طراﺌق اﻝﺘدرﻴس واﺴﺎﻝﻴﺒﻬﺎ .

 ٥ضEEEعف قEEEدرة التدريسEEEي علEEEى خلEEEق عنصEEEر
التشويق داخل قاعة المحاضرة
 ٦عدم تاكيد التدريسي على مشاركة الطلبة في
اثناء سير المحاضرة

دائما

٤

قلة مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة

غالبا

٣

قلة التنوع في اسEتخدام الطرائEق التدريسEية
المناسبة للموضوع الدراسي

أحيانا

٢

قلة استخدام البحوث والتقارير من االنترنيت

نادرا

١

اعتماد التدريسي على طريقة تEدريس واحEدة
) المحاضرة فقط (

.

لم
أعاني

ت

اﻝﻔﻘرات

 ٧اھمEEEEEال بعEEEEEض التدريسEEEEEي تحليEEEEEل عناصEEEEEر
الموضEEوع التEEاريخي بشEEكل منطقEEي متسلسEEل
لفھم االعمال الفنية التاريخية المختلفة
 ٨ضEEعف قEEدرة التدريسEEي علEEى اكسEEاب طلبEEتھم
معلومات تاريخ الفن المطلوبة

.٤ﻤﻌوﻗﺎت ﻤﺠﺎل اﻝطﻠﺒﺔ .
عانيت
دائما

عانيت
غالبا

عانيت
أحيانا

عانيت
نادرا

١

لم
أعاني

ت

الفقرات
ضعف رغبة الطلبة في تعلم ھذه المادة

 ٢اعتق2222اد اغل2222ب الطلب2222ة ان التدريس2222ي ھ2222و
المصدر الوحيد للمعلومات
 ٣كث222رة اع222داد الطلب222ة ف222ي القاع222ة الدراس222ية
الواحدة
 ٤قلة معلومات الطلب2ة ع2ن م2ادة ت2اريخ الف2ن
االوروبي الحديث
 ٥قل22222ة توج22222ه الطلب22222ة لمطالع22222ة المص22222ادر
الخارجية
 ٦اقتص222ار اھتم222ام بع222ض التدريس222يين عل222ى
الطلبة المميزين فقط
 ٧ض2222عف ق2222درة الطلب2222ة عل2222ى ال2222ربط ب2222ين
االتجاھ22222ات الفني22222ة التاريخي22222ة المختلف22222ة
والموازنة بينھا
.٥ﻤﻌوﻗﺎت ﻤﺠﺎل اﻝﺘدرﻴﺴﻴﻴن .

 ٥ض222عف ق222درة التدريس222ي عل222ى تفس222ير وتوض222يح بع222ض
االحداث بيسر وسھولة لطلبة.
٦

أستخدام الشدة والحزم الزائدان من قبل التدريسي.

عانيت
دائما

٤

مطالبة بعض التدريسي الطلبة بالتحضير المستمر.

عانيت
غالبا

 ٣قل22ة اط22الع التدريس22ي عل22ى المص22ادر الحديث22ة المتص22لة
بالموضوع الدراسي.

عانيت
أحيانا

 ٢ع22دم اغن22اء التدريس22ي الم22ادة بالنص22وص خ22ارج نط22اق
المفردات.

عانيت
نادرا

١

اعتم222اد بع222ض التدريس222ي عل222ى المص222ادر القديم222ة ف222ي
عرض المادة.

لم
أعاني

ت

الفقرات

٧

ضعف قابلية التدريسي العلمية في ايصال المادة.
.٦ﻤﻌوﻗﺎت ﻤﺠﺎل اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ .

 ٥عدم استخدام التقنية التعليمية الحديثة في تدريس المادة مثل
الحاسوب واالنترنيت

عانيت

٤

ضعف مالئمة الوسيلة التعليمية ان وجدت مع المحتوى
الدراسي } قديمة -تالفة {

عانيت

٣

عدم ايجاد مختبر لوسائل التعليمية

أحيانا

 ٢قلة مشاركة الطلبة في استخدام الوسيلة التعليمية أن وجدت.

نادرا

١

أقتصار الوسائل التعليمية على السبورة والطباشير.

لم

ت

الفقرات

