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... ملخص البحث ...

تطبيقية  أمهية  من  ماهلا  بقدر  بحثية  أكاديمية  أمهية  هلا  النفسية  االجتاهات  ان 
ودراسة االجتاه بوصفه متغريًا أساسيًا يف تفسري السلوك والتنبؤ بالسلوك املستقبيل 
ارتباطها  من  أكثر  حاجاهتم  بمتطلبات  مرتبطة  األفراد  اجتاهات  فان   ، للفرد 

باخلصائص املوضوعية لالجتاه.

 لذلك هدف الباحث إىل معرفة اجتاه طلبة كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية  جامعة  
كربالء نحو الرتبية الفنية، ومعرفة الفروق بني اجلنسني يف االجتاه ، ومعرفة الفرق 
يف االجتاه بحسب املرحلة الدراسية، من خالل تعرف استجاباهتم عن فقرات اداة  
تعرف االجتاه عند طلبة كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية  جامعة  كربالء نحو الرتبية 
الفنية الذي أعده الباحث و املكون من )26( فقرة طبق عىل عينة الدراسة النهائية 
الكلية،  أقسام  يف  الدراسية  املراحل  مجيع  يمثلون  وطالبة  طالب   )240( والبالغة 
جامعة   اإلنسانية   للعلوم  الرتبية  كلية  طلبة  اجتاه  أن  إىل  البحث  نتائج  وتوصلت 
فروق  وجود  عن  فضال  عام،  بشكل  سلبيًا  اجتاهًا  كان  الفنية  الرتبية  نحو  كربالء 
ذات داللة إحصائية يف التوجه نحو الرتبية الفنية لدى طلبة الكلية عند املقارنة بني 

املراحل الدراسية باالعتامد عىل املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية.

إذ اعتمدت املرحلتان األوىل والرابعة للمقارنة، إذ تبني أن طلبة املرحلة األوىل 
الرابعة  املرحلة  الفنية  بخالف  الرتبية  الدراسية اجتاها سلبيًا نحو  املراحل  هم أقل 
التي كان اجتاهها أعىل سلبية من بقية املراحل األخرى ، وأظهرت النتائج اخلاصة 
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املتوسطات  يف  فرق  ووجود   ، داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  عن  اجلنس  بمتغري 
احلسابية لصالح الطالبات يف االجتاه نحو الرتبية الفنية، ولكن هذه الفروقات مل تبلغ 

مستوى الداللة اإلحصائية. 

قياس  اداة  من  االستفادة  برضورة  الباحث  أوىص  البحث  نتائج  ضوء  ويف 
االجتاه يف بحوث ودراسات أخرى ، فضال عن جمموعة من التوصيات واملقرحات.
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...Abstract...

The psychological trends have academic research importance 
as much as they have applied one in studying the propensity as an 
essential variable in interpreting the behaviour of an individual; the 
trends of the individual are much related to their needs than to the 
objective features of the trend.

In so saying, the researcher aims to focus upon the trends of the 
students in the college for art education in Karbala and to know the 
difference in sex in light of the trend and the difference according 
to the education level through measuring their responses to certain 
twenty six items given to 240 students covering all the study stages. 
The results manifest that their trends toward art education is 
universally negative; there are certain statistical differences in their 
trends toward other study stages depending on the average and 
standard deviation. The first and fourth stages are set in comparison; 
it seems that the first stage is the least negative one in its trend 
toward art education, whereas the fourth stage runs into the highest 
negative point in its trend toward art education. The sex results 
show that there is no significant difference and there is an average 
difference for girl students in their trend toward art education. But 
such differences are not of significance, in the light of such result. 
The researcher recommends that it is necessary to exploit the tool of 
measuring the trend in other studies and research fields.
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الفصل االول

... االطار املنهجي ...

مشكلة البحث

مجيع  يف  سابق  من  التاريخ  له  يشهد  مل  هائل  بتطور  الثالثة  األلفية  العامل  دخل 
التعامل  يف  الشمولية  هي  سامته  أجىل  من  الذي  التطور  هذا  املاضية،  عصوره 
واالتساع يف التأثري الذي طال كل يشء تقريبا برسعة عالية ومتسارعة، ومل يكن هذا 
التطور وليد صدفة أو نتيجة لفعل بسيط بل هو نتيجة جهود علمية حثيثة ومتضافرة 
ملجاالت متعددة بتنوعها ومتشعبة بفروعها واختصاصاهتا؛ تستند أساسًا إىل تنشئة 
باعتباره  املتكامل،  التطور واالرتقاء  له مستلزمات  وتوفر  لإلنسان  سليمة وواعية 

املعني االول بإجراء فعل التغري والتطوير واملعول عليه يف كل ذلك.

التي تعول عليها يف  املجتمعات  بيد  السبيل والوسيلة  تزال  الرتبية وما  كانت 
التي  الكفاية خلططها وبراجمها  تراه مناسبا هلا وبام حيقق  سباقها إلحداث كل تغري 
جوانبها  مجيع  من  مرتكزاهتا  بتدعيم  معنية  احلديثة  الرتبية  كانت  هنا  من  تضعها، 
حتقيق  إىل  هتدف  املعارصة  فالرتبية  املتزايدة،  بالتزاماهتا  لإليفاء  والرتبوية  العلمية 
القدرات  توزيع  املجاالت ومتوازنًا من حيث  متكاماًل يف مجيع  نموًا  اإلنسان  نمو 
املتعاضدة  الدراسية  املواد  عرب  إال  ذلك  يكون  وال  نفسه،  الوقت  يف  واالمكانيات 
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بفروعها والثرية بمناهجها لتؤدي دورها ضمن الكّل الفعال املوحد الذي ال يقدم 
دور  يتجىل  وهنا  خصوصية،  ذي  مطلب  أو  حقيقية  حاجة  ضوء  يف  إال  يركز  وال 
نمو  لتكامل  الساعية  الدراسية  املواد  من  املؤتلف  الكّل  هذا  ضمن  الفنية  الرتبية 
والبدنية، خاصة مع  والوجدانية واخللقية  العقلية  قدراته  يتوافق مع  نموًا  اإلنسان 
متتاز به الرتبية الفنية من اتساع يف مدياهتا وتنوع جماالهتا التي متتلك إمكانية االنفتاح 
عىل التخصصات االخرى وحتى التعالق معها والتداخل فيها لتقدم أشكااًل جديدة 
أكثر متايزا وابتكارا يف البنى املجاورة هلا كميادين الرتبية والعلم وبذلك تكون الرتبية 
الفنية مؤهلة لتشكل أساسًا جيدًا ملقومات النهوض باملجتمعات من خالل سعيها 
لتكامل اإلنسان واالرتقاء بالنواحي التي تشكل الشخصية له عرب تزويده بمعارف 

وخربات ومهارات تنمي ذائقيته الفنية واجلاملية.

ويف  عموما،  العام  التعليم  يف  دراسية  مادة  بوصفها  الفنية  الرتبية  جمال  إن  إال 
مرحلتي املتوسطة واالعدادية خاصة ما يزال يزخر بالعديد من املشكالت واملعوقات 
التي تعرتض سبل هنوضه وحتد من إمكانياته بل حتى تعطل فعل بعض من قدراته، 
الفنية  شأهنا شان الكثري من املواد الدراسية االخرى، والباحثون يف مضامر الرتبية 
منذ أكثر قرنني ونيف قد خاضوا يف الكثري من جوانب البحث املتعددة واملتنوعة، 
هناك  أن  االمر،  من  هيمنا  الذي  ذلك،  غري  االخرى  ويف  موفقني  بعضها  يف  كانوا 
خاصية مل يتم البحث فيها -عىل حد علم الباحث- وهي خاصية العالقة بني الرتبية 
الفنية كامدة دراسية وبقية مدريس املواد االخرى مل تبحث مما يسرتعي تسليط الضوء 
)البيايت:  الفنية ال تعمل بوسط منعزل عن غريها  الرتبية  عىل هذا االمر كون مادة 
2002(، وال يكون تأثريها وفعلها إال يف بيئة متفاعلة ختضع ألفعال املحايثة والتأثري 
املتقابل وعليه تكون معرفة اجتاهات املحيطني هبا نحوها أحد الرضورات الالزمة 
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الستدراك بعض املعوقات وهي يف مهدها أو بام يمكن من جتاوز احتامل حدوثها، 
إذ متكنا من حتقيق رؤية جديدة حتاور االخر بدل أن تتجاهله أو هتمش رايه أو إبعاد 
دراسة  أن  عن  فضال  الفنية،  الرتبية  نحو  اجتاهه  بتعرف  إال  يكون  ال  وهذا  موقفه 
االجتاه متثل سمة نفسية مركبة تنطوي عىل عنارص معرفية، وعاطفية، ونزوعية، نحو 
والرفض  والتقبل  والتوقع  والتفضيل  واملطامح  اآلراء  يف  وتظهر  معني،  موضوع 
االتساع يف مضمون االجتاه جعله  فإن هذا  إىل ذلك،  واإلقدام واإلحجام… وما 

يشتمل عىل معظم املضامني النفسية لالجتاه نحو الرتبية الفنية.

لذا يرى الباحث التحرك نحو طلبة كليات الرتبية وتعرف اجتاههم نحو الرتبية 
الفنية ألن النتائج التي سيسفر عنها البحث وبغض النظر عن نوعها )سلبا – إجيابا( 
يمكن التعامل معها، ألن أفراد هذه العينة يكونون ضمن مدة اإلعداد ويسهل إعادة 
توجيههم أو إجراء تعديالت عىل مفردات مناهجهم التي يدرسوهنا بام يتالءم والتغري 
املنشودة، فضال عن أن طلبة اجلامعة يشكلون جزءًا مهاًم من القاعدة األساسية التي 
يرتكز عليها بناء املجتمع وتطوره، فالشباب طاقة املجتمع، لذا يفرتض العناية هبم 
قدر  هدارها  من  والتقليل  وبنائه  إجيابية  منافذ  نحو  توجيها  عرب  طاقاهتم  واستثامر 

االمكان، ومن هنا انبثقت مشكلة الدراسة املتمثلة بطرح األسئلة اآلتية: 

آ. ما نوع اجتاه طلبة كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية نحو الرتبية الفنية؟. 1
ما نوع الفروق بني اجلنسني يف اجتاه الطلبة نحو الرتبية الفنية؟. 2
الدراسية . 3 املرحلة  بحسب  الفنية  الرتبية  نحو  الطلبة  اجتاه  يف  الفروق  نوع  ما 

)األول-الرابع(؟

يؤلف  املوضوع  هذا  جعلت  قد  جمتمعة،  األسباب  هذه  فإن  سبق،  ما  ولكل 
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مشكلة تقتيض البحث فيها ومعرفتها.

أمهية البحث

فهم  عىل  تركز  احلديثة  الرتبية  ألن  نفسها  الرتبية  من  أمهيته  البحث  يستمد 
النفسية  حاجاهتم  عن  فضاًل  يدروسوهنا،  التي  باملواد  وعالقتهم  الطلبة  متطلبات 
والنهوض هبم يف عمل  الرتبوي عىل أسس سليمة  البناء  دعائم  لتوطيد  ورغباهتم 
الرئيس  »اهلدف  أن  إىل  بياجة  إذ يشري  والفني  العلمي  التقدم  يواكب عجلة  جديد 
للرتبية هو تكوين أفراد قادرين عىل فعل أشياء جديدة وليس عىل تكرار ما فعلته 

.)-lowenfeld، 1983، 35 p( »األجيال املنرصمة

ومتكاماًل  متوازنًا  نموًا  اإلنسان  نمو  حتقيق  إىل  تسعى  احلديثة  فالرتبية  وعليه 
من مجيع اجلوانب، وال يمكن أن يتحقق ذلك إال من خالل املواد الدراسية مجيعها 
التي تتكامل بشكل متوازن ومن هنا تأخذ الرتبية الفنية دورها بوصفها جزءًا من 
املواد الدراسية التي تسعى لتكامل نمو الفرد نموًا ويتفق وقدراته اجلسمية والعقلية 
أحد  باعتبارها  الفنية  الرتبية  أمهية  تربز  السياق  هذا  »ضمن  واخللقية،  والوجدانية 
 ،1990 )البسيوين،  ويتعدل«  السلوك  يتهذب  خالهلا  فمن  احلرة  الفنون  ميادين 
ص160( فضاًل عن أن الدراسات والبحوث يف جمال الرتبية الفنية قليلة وحمدودة 
هذا  حيتاج  وعليه  االخرى  والعلوم  املجاورة  باالختصاصات  عالقتها  من  خاصة 
يتناول  أخر  االهتامم يف جمتمعنا، هذا من جانب ومن جانب  املزيد من  إىل  املجال 
بتغريات  متر  التي  املجتمعات  يف  خاصة  بأمهية  يستأثر  موضوع  احلايل  البحث 
رسيعة يف اجلوانب الثقافية واالجتامعية والديموغرافية أو التغريات التي تطرأ عىل 
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وشموهلا  بحدهتا  ومتتاز  هلا  تتعرض  التي  األزمات  أو  احلروب  بسبب  املجتمعات 
لكل جانب من جوانب احلياة املادية واالجتامعية، لعل أشد هذه التغريات ما يصيب 
االجتاهات والقيم )مليكه،1959، ص223( وهو ما يتامثل مع ما تعرض له جمتمعنا 
العراقي خالل العقود املاضية، وأن أمهية االجتاهات تأيت من تعالق موضوعها مع 

موضوعات النمو املتكامل و الوعي لشخصية الفرد.

الكثري  ونظرا ألمهية االجتاهات فان دراستها أصبحت تشغل حيزا واسعا يف 
من  العديد  ويف  االجتامعية  والتنشئة  اجلامعة  وديناميات  الشخصية  الدراسات  من 
املجاالت التطبيقية كالرتبية والتعليم والفنون والصحافة والعالقات العامة واإلدارة 
والتدريب اإلداري؛ وأساس العمل يف هذه املجاالت هو دعم االجتاهات امليرسة 
تراكم االجتاهات يف  إن  املعيقة،  فيها وإضعاف االجتاهات  العمل  أهداف  لتحقيق 
ذهن الفرد وزيادة اعتامده عليها حتد من حريته يف الترصف وتصبح أساليب سلوكه 
الطلبة  واجتاهات  باالجتاهات  االهتامم  وسبب  هبا،  التنبؤ  ويسهل  متكررة  روتينية 
السلوك  توجيه  بدور أسايس يف  تنهض  إذ  السلوك،  توجيه  أثرها يف  خصوصا هو 
بمثابة عوامل سلوكية  الكثري من مواقف احلياة، واالجتاهات  للفرد يف  االجتامعي 
مكتسبة حيصل عليها الفرد من خالل احتكاكه بمؤثرات خارجية حضارية وتعليمية 

ودينية واقتصادية واجتامعية. )أبو جادو، 2000،ص192(

نفسه  الوقت  الفرد، وهو يف  املحرك األسايس لسلوك  يكون االجتاه هو  وهنا 
املحك الذي يستخدمه يف إصدار أحكام وقراراته عىل مواقف احلياة اليومية كام انه 
املحك األسايس أيضا لسلوك اجلامعات، إذ بدونه ال تتم عملية التواصل االجتامعي، 
وعليه فلالجتاهات أمهيتها يف حياة األفراد وتوجيههم وانسجامهم مع ما يستهدفون 
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ويقبل به املجتمع، إذ أن رضا الفرد عن اجتاهات جمتمعه و مسامهته معهم يف أنامط 
حياهتم يضفي عليها معنى وداللة، ألهنا تشبع الكثري من دوافعه وحاجاته النفسية 
جديدة. وخربات حياتية  مواقف  من  به  يمر  ما  تفسري  واالجتامعية،وتساعده عىل 

)السامرائي، 1991، ص99(

االجتاهات  خلق  يف  فعالة  مسامهة  يسهم  كونه  التعليم  بأمهية  يرتبط  ما  وهو 
يف  املدرس  دور  يكون  أن  جيب  وعليه  الصحيح  االجتاه  وتوجيهها  واكتساهبا 
من  بالكثري  أذهاهنم  حشو  من  بدال  لدهيم  االجيايب  االجتاه  تكوين  هو  الطلبة  تربية 
املعلومات التي ال فائدة منها فيصبح دور املدرس منصبا نحو بناء وتكوين االجتاه 
اجلامعة  تعرتض حياهتم، وطلبة  التي  املشكالت  والتفكري يف حل  السليم  العلمي 
هم عامد املجتمع الذين يعول عليهم يف بناء املجتمع والبلد ولكن بعد بناء أنفسهم 
من خمتلف اجلوانب ومن أمهها تكوين اجتاهات فكرية ومهنية سليمة نحو العمل 
املستقبيل هلم كوهنم تدريسني يسهمون يف املستقبل القريب وبغض النظر عن تنوع 
اختصاصاهتم، ألن البناء ال يكون باختصاص واحد دون البقية، فال بد من تفاعل 
االختصاصات مع بعضها، وبام جيعل كل منهم متفهاًم لدور االخر وأمهية هذا الدور 

ضمن الكل املؤتلف واملتكامل.

تتلخص أمهية البحث يف النقاط اآلتية:

تناول البحث متغريًا مهاًم من متغريات الشخصية، إذ يرتبط هذا املتغري بشكل . 1
مبارش باخلصائص االجتامعية للفرد.

ال . 2 الذي  معينه  و  املجتمع  تطور  عامد  وهم  اجلامعة  طلبة  البحث  استهدف 
ينضب.
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هبذا . 3 العراق  يف  أجريت  دراسة  توجد  ال  إذ  بكر  ميدان  البحث  ميدان  إن 
اخلصوص وهذا الذي يضفي عىل البحث احلايل أمهية واضحة.

يظهر البحث احلايل جانبًا من ثقافة املجتمع خاصة الوسط اجلامعي وما فيه من . 4
وجود لسمة االجتاه نحو الرتبية الفنية.

يوفر أداة تقيس االجتاه نحو الرتبية الفنية لطلبة طلبة اجلامعة مبنية عىل أسس . 5
ومراعية  االختبارات  لبناء  النفسية  واملقاييس  اخلطوات  وفق  علمية  ومعايري 

للخصوصية االجتامعية والثقافية والدينية للبيئة العراقية.

الرتبية وعلم . 6 ميداين  معرفية يف  إضافة  تشكل  أن  احلايل  البحث  لنتائج  يمكن 
النفس والفن.

علم . 7 حد  عىل   – املجال  هذا  يف  والعربية  العراقية  والدراسات  البحوث  قلة 
الباحث واطالعه – إذ مل يعثر عىل دراسات عراقية، او عربية تناولت موضوع 

االجتاه نحو الرتبية الفنية لدى طلبة كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية.

إن نتائج البحث احلايل قد تساعد املعنيني واملسؤولني يف وزاريت الرتبية والتعليم . 8
العايل عىل توجيه الطلبة من خالل برامج إرشادية وتوجيهية، من اجل االهتامم 
باجلانبني النفيس والوجداين للطلبة واالرتقاء هبم اىل مستوى أفضل مما يؤثر يف 

أدائهم العام.

مع . 9 الطلبة  تفاعل  يف  )االجيايب-السلبي(  وتأثريها  )االجتاهات(  دراسة  ان 
االختصاصات االخرى بصورة عامة والسلوك االجتامعية بصورة خاصة ذات 
أمهية تلتقي مع ما هتدف إليه املؤسسات الرتبوية يف إحداث نمو مرغوب فيه يف 



اجتاهات طلبة كلية الرتبية للعلوم االنسانية بكربالء نحو الرتبية الفنية

364

شخصية طلبة املرحلة اجلامعية بشكل يتناسب مع اجلوانب العقلية والنفسية 
لدى اإلنسان الذي يسهم فعاًل يف خدمة جمتمعه وتطوره.

أهداف البحث

بناء اداة لتعرف اجتاه طلبة كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية نحو الرتبية الفنية.. 1
تعرف اجتاه طلبة كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية نحو الرتبية الفنية.. 2
نحو . 3 اإلنسانية  للعلوم  الرتبية  كلية  طلبة  اجتاه  يف  اجلنسني  بني  الفروق  تعرف 

الرتبية الفنية.
بحسب . 4 الفنية  الرتبية  نحو  اإلنسانية  للعلوم  الرتبية  كلية  طلبة  اجتاه  تعرف 

املرحلة الدراسية )االول-الرابع(. 

حدود البحث

اجتاه طلبة كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية نحو الرتبية الفنية. 1
طلبة كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية-جامعة كربالء.. 2
العام الدرايس )2013-2012(.. 3

حتديد املصطلحات

أوال: االجتاه

بناء . 1 التي هتمه  القضية  نحو  الراهن  الشخص  عرفه زهران )1986(: موقف 
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عىل خربات مكتسبة عن طريق التعلم من مواقف احلياة املختلفة يف بيئته التي 
يعيش فيها وهذا املوقف يأخذ شكل املوافقة أو الرفض ويظهر ذلك من خالل 

السلوك اللفظي أو العميل للفرد. )زهران، 1986،ص22(

عرفه ويرب )weber، 1992(: رد فعل تقويمي ملا حيبه املرء أو يكرهه سواء كان . 2
)p:118،1992، weber( .شخصًا أو حادثًا أو أي جانب آخر يف البيئة

عرفه الديب )1997( بأنه: استعداد أو هتيئ عصبي خفي متعلم منظم حول . 3
اخلربة لالستجابة بانتظام بطريقة حمببة أو غري حمببة. )الديب،1997، ص331(

العصبي . 4 التأهب  أو  االستعداد  من  حالة   :)Allport 2005( )البورت(  عرفه 
عىل  توجيهي  تأثري  ذات  وتكون  الشخص،  خربة  خالل  من  تنتظم  والنفيس 
االستجابة. هذه  تستثريها  التي  واملواقف  املوضوعات  جلميع  الفرد  استجابة 

)عبد اهلادي، 2005، ص45( 

 إن أغلب التعريفات التي استعرضناها ملفهوم االجتاه تبني أنه، استعداد مكتسب 
ينشأ عند الفرد خالل عملية التفاعل مع البيئة املختلفة، وأن هذا االجتاه هو الذي 
املثريات باستجابات قد متيل إىل  التفاعل مع هذه  أو أسلوبه يف  الفرد  حيدد سلوك 
تقبل تلك املثريات أو رفضها، وأن هذه االستجابات تتميز بالثبات النسبي، وترتبط 
بالعمليات االنفعالية واملعرفية التي جتري يف ذهن الفرد، وعليه فأن الباحث يتبنى 
تعريف )البورت، 2005( لالجتاهات تعريفًا نظريًا هبذا املفهوم يف البحث احلايل، و 
ألغراض البحث يضع الباحث تعريفًا إجرائيًا عىل النحو االيت: )استجابات األفراد 
عىل فقرات اداة االجتاه نحو الرتبية الفنية املعد يف البحث احلايل ويعرب عنها بالدرجة 

الكلية التي حيصل عليها كل فرد من أفراد عينة البحث(.
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ثانيا: الرتبية الفنية 

عىل . 1 والشباب  النشء  تساعد  تربوية  »عملية  باهنا:   )1972 )زكي،  عرفها 
مدى  ومعرفة  املجتمع  يف  ووظيفته  الفن  لغة  وفهم  نمو  يف  انواعها  اختالف 
لإلنتاج اخلالق  السلوك  نمو  االنسان وكذلك  التي صنعها  البيئة  الفن يف  اثر 
)زكي،  اجلاميل«.  احلكم  خالل  من  له  الناقد  والتقويم  الفن  اىل  واالستجابة 

1972، ص30(

وعرفها )الشال،1984( باهنا: »الرتبية عن طريق الفن، اي كل مظاهر الفنون . 2
كاملوسيقى والرسم والشعر والنحت وغريها، يمكن عن طريقها أن تتم تربية 

متكاملة للفرد«. )الشال، 1984،ص24( 

وعرفتها )النجر، 1984( باهنا: »اداة التقدم احلضاري والقوة املحركة لألبداع . 3
الفني، اهنا تربية البصرية التي تستقبلها يف النظر والسمع والقراءة«. )النجر، 

1984، ص40( 

وعرفها )املحميداوي، 2005( باهنا: »عملية اجتامعية تسهم اجيابيا يف تكوين . 4
الطالب من خالل ربطه بمجتمعه وبيئته ومواردها بالوسائل املتعددة يف اطار 
من املحافظة عىل ذاته وانطباعاته والعناية بصقلها وتنميتها باملامرسة او التثقيف 

الفني حتديدا لقدراته الفنية واالبداعية«. )احلميداوي، 2005،ص19(

وعرفها )النعيمي، 1990( باهنا: »عملية تربوية اجتامعية تسهم اجيابيًا يف تكوين . 5
الطلبة بحسب قدراهتم وميوهلم الفنية بام ينسجم وطاقاهتم التعبريية الفنية نحو 
التفاعل  يمكنهم من  ببيئتهم مما جيعلهم يف وضع  وارتباطهم  خدمة جمتمعهم 
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)النعيمي،1990،  الفني«.  الناحية اجلاملية والتعبري  بام حييط هبم وحتسينه من 
ص21(

ركزت التعاريف السابقة ملصطلح الرتبية الفنية عىل نقاط أساسية هي:

تعد عمليه تربوية فنية تنمي القدرات اإلبداعية والتذوق الفني عند الطلبة.. 1
توصف باهنا اداة للتقدم احلضاري للفرد واملجتمع.. 2
تعمل عىل توسيع اخليال االبداعي وقوة املالحظة والدقة عند الطلبة، وادراكهم . 3

للعالقات بني العنارص من الناحية اجلاملية والتعبري الفني.

وقد افاد الباحث من هذه املؤرشات يف صياغة تعريف إجرائي للرتبية الفنية: 
يعرفها الباحث: هي جمموعة اخلربات الرتبوية الفنية التي تتضمن عملية بناء وتنمية 
اتاحة الفرصة للمتعلم ليعرب عن  بالتجربة احلسية والذائقية، اهلدف منها  لالرتقاء 
نفسه من خالل املامرسة الفنية بجانبيها النظري والعميل الكتساب املهارات املتنوعة 

التي تنمي التذوق الفني واجلاميل لديه وبام يساعد عىل تكوين ثقافة فنية مالئمة. 
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الفصل الثاين

أواًل: اإلطار النظري

ويتضمن جمموعة من األطر النظرية اخلاصة بالرتبية الفنية واالجتاه وهي:

تشرتك الرتبية مع علم النفس يف دراسة املجال نفسه، أال وهو السلوك البرشي 
كل منهام خيوض هذا امليدان من زاويته اخلاصة ويتعامل معه ضمن أساليبه الذي 
يتعامل هبا يف أفقه العام، وهذا جيعل هلام نقاط يلتقيان هبا وتتداخل فيام بينهام معطيات 
املشرتك يف أصعد  التعاون والعمل  يعزز أرص  املتبادل والتأثر مما  والتأثري  التداخل 

متعددة، خاصة عندما جتد نتائج بحوث كل منهام يف ميدان االخر.

الرتبية وعلم النفس كل منهام عّد أحد حماور العلم الذي هو سمة لكل ما يف 
عرصنا والفن إذ حيرض بينهام ليس بصيغة التوسط أو التجاور، بل كقطب مؤسس 
ونقطة رشوع لكل جهد معريف لدى احلضارة اإلنسانية، فالفن سبق الفلسفة التي 
هي أم العلوم، وأن مل تكن بذاهتا ال تصنف علاًم، وهكذا هو الفن الذي يشرتك مع 
الفلسفة يف أن كليهام يرفضان التأطري أو التموضع يف حدود ثابتة، الذي هيمنا هنا أن 
الفن يلقي أضواءه عىل علم النفس ليولد منه علم النفس الفني، وكذلك متتد أضواء 

الفن لتغمر الرتبية ليولدان الرتبية الفنية.
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أ( الرتبية الفنية

تعترب الرتبية الفنية أحد العلوم السلوكية كوهنا تسعى لتعزيز التناغم واالنسجام 
مجاعة  يف  عضو  أنه  ومن  جهة،  من  فردًا  بوصفه  اإلنسان  يملكها  التي  القيم  بني 
حتى  الذاتية  هذه  تؤثر  وال  ذاتيته  من  شيئا  يفقد  أن  دون  معها  يندمج  أنه  يفرتض 
مرحلة االنعزال عن الوسط الذي حييا به من جهة أخرى وبني هذا وذاك عليه أن 
حييا مستمتعا بام حوله وبام توفره له إمكانياته اخلاصة فضال عن استثامره ملا حييط به 
الذي جيده يف املحيط الذي يتفاعل معه، وهذ ال يكون إال عرب ثقافة تقدم أكثر مما 
تأخذ، وتتدرج من البسيط السلس إىل املركب الصعب جلعل املحسوس أكثر وقعا 
يف النفس اإلنسانية ليس بزيادة قوة أو شدة التأثري عىل احلواس بل من خالل جعل 

احلواس أكثر رهافة الستقبال املثريات.

فـ )املتعلم بحاجة إىل تأمل الطبيعة ودراسة نظامها ومعرفة أشكاهلا من أجل 
يف  تكن  مل  عالقات  إىل  واالهتداء  جديدة  إيقاعات  عن  والكشف  التنظيم  إعادة 
احلسبان، فأصبحت فلسفة اجلامل )الرتبية( تبحث يف الفن مقابل الطبيعة عىل اعتبار 
أن اإلنسان إنام حياول عن طريق الفن أن يستخدم الطبيعة ويعدهلا لتتالءم مع حاجته 

ويلزمها بالتكييف مع أغراضه(. )املليجي، 1988، ص 142(

وهذا ال يكون إال عرب تربية التذوق الفني واجلاميل لدى الناس ليس بأسلوب 
االمالء وفرض القواعد اخلاصة بل بمساعدهتم عىل تكوين واختيار معايري خاصة 
هبم يف ضوء التجربة التي هي وليدة دراسة وممارسة يتحقق هبام فتح أفق االكتشاف 
لدى االفراد ليتحولوا من أشخاص إىل أناس حيملون بحق صفة اإلنسانية؛ فجزء 
من إنسانية اإلنسان أن حييا مستمتعا بام حوله سواء بام يقدم أو يقدم له من االخرين 
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أو الطبيعة، فليس اهلدف من تدريس الرتبية الفنية هو تدريب املتعلمني عىل إنتاج 
خالهلا  من  يكتسب  وسيلة  هي  إنام  الفنون،  أنواع  بعض  ممارسة  أو  فنية  أعامل 
هبا،  يؤمن  قيم  من  يتبنى  بام  مرهتن  الفرد  فسلوك  املنشودة،  القيم  بعض  املتعلمون 
فمن خالل الرؤية املبارشة والتحليل ملا يشاهده فإنه يكتسب البصرية التي تساعده 
التعبري  امتزاج  ذاتيا مطلقا، بل هو  تعبريا  فالفن ليس  القيم،  تنظيم هذه  إعادة  عىل 
بمختزن الشكل املرئي وما يتواشج معه من قيم، بمعنى أن الفن ال يمكن أن يكون 

نتاجا داخليا خالصا لإلنسان دونام تأثري خارجي. 

ب( االجتاه

تعد االجتاهات بمثابة حمركات للسلوك االنساين، اذ اهنا حتفز الفرد عىل عمل 
الفرد، وتوجهه للتعامل  التي تواجه  االشياء والتعامل مع خمتلف املواقف احلياتية 

معها بشكل مبارش.

مفهوم االجتاه

إن )البورت G.W. Allport( يشري إىل هذا املفهوم بقوله: إن مفهوم االجتاه هو 
التجريبية.  الدراسات  االجتامعي ويف  النفس  إلزامًا يف علم  وأكثرها  املفاهيم  أبرز 
)مرعي وبلقيس، 1982، ص 159( وعليه، فقد حظي هذا املفهوم باهتامم الكثري 
واالقتصاد  والسياسة  والرتبية  االجتامع  وعلم  النفس  كعلم  اإلنسانية،  العلوم  من 
يف  العلامء  تناول  فقد  لذا   )233  :1959 )مليكة،  واإلعالم  والصناعة  واإلدارة 
بمفهوم  بعضهم  ربطه  اذا  متباينة،  نظر  وجهات  من  االجتاه  مفهوم  النفس  علم 
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تقييم االستجابة لدى األفراد نحو موضوعات أو أشياء، وربطه بعض آخر بالبيئة 
اخلارجية التي يعيش فيها الفرد ومدى التأثري الذي حتدثه عنارصها عليه من حيث 
شدة اجلذب أو النفور، ومن هؤالء العلامء من ربطه بمفهوم القيم أو املعايري السائدة 
يف املجتمع، وربطه فريق آخر منهم بإمكانية التنبؤ، أي بام سيكون عليه سلوك الفرد 

يف املواقف املختلفة التي يمر هبا. )الدوري، 2001، ص 16-15(

خصائص االجتاه

ويمكن حتديد خصائص االجتاه باآليت:
يمثل االجتاه عالقة الشخص بموضوع معني.. 1
هذين . 2 ألحد  الشخص  ويتجه  إجيابيًا  أو  سلبيًا  يكون  إما  االجتاه  تكون  إن 

الطرفني.
إن االجتاه هو تكوين مكتسب يمكن تدعيمه أو إطفاؤه.. 3
إن االجتاه هو أكثر ديمومة من الدافع الذي ينتهي عندما يتم إشباعه.. 4
يمكن قياس االجتاهات والتنبؤ هبا.. 5
تكون قابلة للتعديل أو التغيري.. 6
يرتبط االجتاه ويتأثر بعامل اخلربة.. 7
تكون االجتاهات قوية أو ضعيفة نحو موضوع معني.. 8
تكون قابلة للمالحظة بطرق مبارشة أو غري مبارشة من خالل السلوك.. 9

)الداهري . 10 وسلوكية.  ووجدانية  معرفية  أبعاد  هلا  أي  األبعاد،  ثالثية  تكون 
والكبييس، 2000: 123( )مرعي وبلقيس، 1982: 165(
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تكوين االجتاه

ويبدأ  واالجتامعية،  الطبيعية  ببيئته  الفرد  التصال  نتيجة  االجتاهات  تتكون 
تكوهنا خالل تكامل جمموعة معينة من اخلربات اجلزئية التي تدور حول موضوع 
معني كحب األرسة أو الرغبة يف نوع من الطعام أو االرتياح ملكان معني جيلس فيه 

الفرد.

باالتساع  دائرهتا  تأخذ  ثم  االجتاهات  تكون  يبدأ  املحدودة  الصورة  وهبذه 
لتشمل موضوعات أكرب وأمور جمردة أو معنوية، اذ تتكامل جمموعة من اخلربات 
اجلزئية التي تدور حول موضوع حمدد، ثم يتم تناسق هذه اخلربات يف وحدة كلية 
الفرد  جتابه  ومواقف  حاالت  يمثل   Generalization التعميم  من  نوع  عنها  ينتج 
تشكل يف أساسها اجتاهات واضحة املعامل تتحدد وتتميز عن غريها من االجتاهات. 

)السامرائي، 1991، ص 96(

مراحل تكوين االجتاه

متر االجتاهات يف أثناء تكوينها بثالث مراحل أساسية هي: 

املرحلة االدراكية )املعرفية(: وتنطوي عىل اتصال الفرد اتصااًل مبارشًا ببعض . 1
عنارص البيئة الطبيعية والبيئة االجتامعية، وبذلك يتبلور االجتاه يف نشأته حول 
أشياء مادية أو حول نوع معني من األفراد أو نوع حمدود من اجلامعات أو بعض 

القيم االجتامعية.

مرحلة تبلور االجتاه: وتتميز بنمو امليل نحو يشء ما، أي بمعنى وجود ختصص . 2
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املرحلة  أحيانًا  املرحلة  هذه  وتسمى  ما.  نوعًا  حمدودة  اشياء  نحو  االجتاه  يف 
التقويمية أو مرحلة االختيار.

مرحلة ثبات االجتاه: وتتميز باستمرار امليل عىل اختالف أنواعه ودرجة ثبوته . 3
ص   ،1976 وكاظم،  )قنديل  نحوه.  نقي  اجتاه  يتكون  وبذلك  ما،  يشء  عىل 

)161

وتتحدد املدة احلاسمة Critical Period يف تكوين اجتاهات الفرد بني سن الثانية 
عرشة من العمر، وان االجتاهات تتبلور يف حوايل سن الثالثني وال متيل للتغيري بعد 

ذلك. )ويتيج، 1977، ص 327(

العوامل املؤثرة يف تكوين االجتاه

من الصعب جدًا حتديد كل العوامل التي تؤثر يف تكوين االجتاهات، فاألرسة 
واجلنس والذكاء والدخل والسن واملوقع اجلغرايف وحجم املجتمع ومدى التعليم 
حتديد  يف  تدخل  عوامل  ذلك  إىل  وما  الدينية..  واالجتاهات  السياسية  وامليول 
اجتاهات الفرد نحو موضوع معني، إال أن هناك بعض العوامل األساسية املهمة التي 
تؤثر يف تكوين اجتاهات الفرد. ويمكن حتديد العوامل األساسية املؤثرة يف تكوين 

االجتاهات عىل النحو اآليت: 

للطفل . 1 االجتامعية  التنشئة  عملية  يف  أسايس  بدور  الوالدان  يقوم  الوالدان:   
واكسابه االجتاهات الفردية واالجتامعية، وذلك بحكم سيطرهتم عىل العوامل 

األساسية يف تكوين االجتاهات وهي:
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أ( الثواب والعقاب الذي يتمثل يف كثري من األنامط كاالبتسامات واحللويات 
واأللعاب والقبول والرفض واحلرمان من األلعاب واملكافآت وما إىل ذلك.

التي  األوىل،  نموه  الطفل يف مراحل  إىل  التي تصل  واملعلومات  ب( اإلعالم 
تشكل أساسًا لالجتاهات واملعتقدات والقيم واملفاهيم التي يكتسبها الطفل، 
واالجتاهات التي تشكل يف املرحلة األوىل من حياة الطفل يف ظل والديه تعد 

من فئة االجتاهات التي تقاوم التغيري.

املدرسة: تقوم املدرسة بدور مهم يف تطوير االجتاهات وتكوينها لدى املتعلمني . 2
 Peers وذلك من خالل تفاعلهم مع األقران واملعلمني، وتعد جمموعة األقران
ص   ،2000 جادو،  )أبو  للطفل.  مرجعية  جمموعة  أهم  املدرسة  يف   Group

يف  تؤثر  التي  والثقافية  االجتامعية  املؤسسات  أهم  من  تعد  فاملدرسة   )198
حياة الفرد، وذلك الن البيئة االجتامعية املدرسية اكرب من البيئة واملنزلية واكثر 
خضوعًا لتطور املجتمع وهي أرسع استجابة لتلك التطورات، اذ ترتك آثارها 

القوية عىل اجتاهات االفراد وعاداهتم.

املجتمع: يقوم املجتمع بعاداته وتقاليده وقيمه والعوامل املؤثرة فيه بدور بارز . 3
– من عدد كبري  – كام هو معروف  املجتمع  يتكون  اذ  يف تكوين االجتاهات، 
الثانوية  واجلامعات  كاألرسة  االولية  اجلامعات  فهناك  اجلامعات  من  ومتباين 
ان  الطفل  عىل  يصبح  الطفولة  سنوات  وبعد  العمل،  ومجاعة  الدين  كجامعة 
اكتساب  عملية  االرسة.فتبدا  نطاق  خارج  باملجتمع  مبارشًا  اتصااًل  يتصل 
املبادئ والقيم االجتامعية بطريق مبارش. فالفرد يتعلم انامط السلوك من تلك 
تكون  اجلامعات  ترفضه. وبعض هذه  وما  اجلامعة  تقبله  ما  ويتعلم  اجلامعات 
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ذات امهية خاصة للفرد يرجع اليها يف االمور املهمة ويسري بحسب تقاليدها 
فقد  للفرد   Reference Group املرجعية  اجلامعة  باسم  اجلامعة  هذه  وتعرف 
تكون مجاعة احلي الذي يسكن به وقد تكون اجلامعة الدينية، فهذه اجلامعات 

تساعد يف تكوين كثري من االجتاهات. )يعقوب، 1989، ص161(

خالل . 4 من  وذلك  االجتاهات،  تكوين  عملية  يف  طفيف  دور  للوراثة  الوراثة: 
الفروق الفردية املوروثة كبعض السامت اجلسدية، والذكاء، لكن العامل األهم 
يف تكوين االجتاهات، هو البيئة بمفهومها الواسع، وذلك من خالل التفاعل 

مع عنارصها. )أبو جادو، 2000: 198(

نظريات تفسري تكوين االجتاه

هناك العديد من النظريات التي حاولت تفسري االجتاهات، لعل يف مقدمة هذه 
النظريات التي اهتمت باالجتاهات هي: 

أ( النظريات السلوكية

نوعًا . 1 االجتاهات  يعد  اذ   ،)Stats )ستاتس  النظرية  هذه  قدم  ستاتس:  نظرية 
من الدافعية، ومن ثم فإن دراستها يف تكوينها وتغيريها ووظائفها هي دراسة 
البسيط،  الرشطي  االقرتان  فاالجتاهات تكتسب عن طريق  اإلنسان.  لدافعية 
فاملثريات غري الرشطية مثل الطعام أو املاء أو اهلواء تستثري لدى الفرد استجابة 
مثل  انفعالية سلبية  استجابات  تستثري  إجيابية، وهناك مثريات أخرى  انفعالية 
املثريات السمعية والبرصية املؤملة. وإذا اقرتنت هذه املثريات بمثري حمايد فإن 
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االستجابة االنفعالية ترتبط رشطيًا باملثري املحايد وبذلك يصبح املثري املحايد 
موضوعه  أو  لالجتاه  انفعالية  قيمة  يكتسب  الذي  املثري  إن  لالجتاه.  موضوعًا 
فإنه يمثل قوة تعمل معززًا موجبًا أو سالبًا يف التعلم )جابر والشيخ، 1978: 
كون  من  انطالقًا  االجتاه  تكوين  عملية  )ستاتس(  عالج  فقد   )107-106
االجتاهات متثل استجابات رشطية بسيطة وإهنا تعزيزات ألشكال أخرى من 
دوافع  متثل  فهي  وبذلك  االجتاه  بتكوين  اخلاص  املوقف  تشابه  التي  املواقف 
 Kiesler، 1969:( .للفرد ليسلك السلوك نفسه إذا تكرر موقف االجتاه نفسه

)74

األمريكي . 2 للعامل  اإلجرائي  االشرتاط  نظرية  تعد  اإلجرائي:  االشرتاط  نظرية 
التي تفرس عملية تكون االجتاه معتمدة عىل  النظريات  Skinner( من  )سكنر 
تعزيزها  يتم  التي  استجابته  أو  احلي  الكائن  سلوك  أن  يرى  إذ  التعزيز،  مبدأ 
يزداد احتامل اكتساب االجتاهات عن طريقها أكثر من االستجابات التي ال يتم 

تعزيزها. )أبو جادو، 2000،ص 228(

ب( نظريات التعلم اإلجتامعي

تفرس هذه النظريات عملية تكوين االجتاه وفقًا للمحاكاة واملالحظة والتقليد، 
ومنها:

1 . )Bandura Theory باندورا   )الربت  إىل  النظرية  باندورا: ترجع هذه  نظرية 
فعندما  باملالحظة،  التعلم  لعملية  وفقًا  االجتاهات  تكون  عملية  يفرس  الذي 
نالحظ شخصًا بطريقة معينة، ويلقى إثابة عىل سلوكه، فمن املحتمل جدًا أن 
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بِع سلوك ما بعقاب، فاالحتامل األكرب أن ال  نقوم بتكرار هذا السلوك، أما إذا اتُّ
نقوم بتكراره أو تقليده. )أبو جادو، 2000،ص 203(

املحاكاة . 2 خالل  من  االجتاه  تكوين  عملية  النظرية  هذه  تفرس  هوفالند:  نظرية 
والتقليد، فاالجتاهات يتعلمها الفرد شأهنا شأن العادات الشخصية أو احلقائق 
أو املعارف. فالطفل يتعلم من اآلخرين أن احليوان صديق اإلنسان، وبناًء عىل 
ذلك فإنه يكتسب حب احليوانات عن طريق املحاكاة والتقليد الذي يشمل كل 

أنواع السلوك ومنها االجتاهات. )عبد الرحيم، 1981: 126-125(

جـ( النظريات املعرفية

ملعلوماته  الفرد  تنظيم  عىل  بناًء  االجتاه  تكوين  عملية  النظريات  هذه  تفرس 
ضوء  يف  به  اخلاصة  املعرفية  البنى  تنظيم  وإعادة  االجتاه  موضوع  عن  اخلاصة 
املعلومات املستجدة عن موضوع االجتاه. )أبو جادو، 2000، ص 229( ويمكن 

توضيح ذلك من خالل النظريات اآلتية:

1 . )Charles Osgood نظرية التوافق املعريف: قدم هذه النظرية )شارلس أوسجود
وهي تفرس عملية اكتساب االجتاهات عىل أساس أن األفراد يمتلكون نوعني 
فالفرد  املتسقة(،  غري  واالجتاهات  املتسقة  )االجتاهات  هي  االجتاهات  من 
باالجتاهات  يتمسك  وال  املعريف،  نظامه  مع  تتسق  التي  باالجتاهات  يتمسك 
التي تتسق مع  املعريف ويسعى إىل تكوين االجتاهات  التي ال تتسق مع نظامه 

 )184-Kiesler،1969:178( .نظامه املعريف
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2 . Leon النظرية العامل األمريكي)ليون فيستنجر  التنافر املعريف: قدم هذه  نظرية 
Festinger(، التي تفرس عملية تكوين االجتاه من خالل عمليات التنافر املعريف 

تلك  يف  التنافر  حيصل  فعندما  املتعلم،  باالجتاه  اخلاصة  باملعلومات  املتعلقة 
املعلومات يؤدي إىل تنافر اجتاهات الفرد وبام يتناسب مع املوقف املعرض له ثم 
يتكون االجتاه اجلديد من خالل تغيري االجتاه السابق املتمثل بتغيري املعلومات 
السابقة وتنظيم البناء املعريف وفقا للمعلومات اجلديدة، فالفرد املدخن يعد ذا 
اجتاه إجيايب نحو )التدخني( وهذا املوقف يمثل حالة من التوازن املعريف اخلاص 
بموضوع )التدخني(، ولكن عندما يعلم الفرد أن التدخني مرض بالصحة فان 
املعريف  التنافر  من  حالة  حدوث  بسبب  يتغري  سوف  )التدخني(،  نحو  اجتاهه 
واملعلومات  )التدخني(،  عن  السابقة  باملعلومات  املتمثل  السابق  االجتاه  بني 
)عبد  القديم.  االجتاه  من  بداًل  اجلديد  االجتاه  تكوين  إىل  أدت  التي  اجلديدة 

الرحيم،1981: 124( )جابر والشيخ، 1978: 112-110(

د( دراسات سابقة

وجد الباحث بعض الدراسـات السابقة التي تناولت جزءًا من موضوع البحث 
انفراد مع متغرياهتا اخلاصة هبا  منها عىل  تتضمن معاجلة أحد متغرياته كل  احلايل، 
عىل  يذكرها  أن  الباحـث  ارتأى  احلالية  الدراسة  هلدف  وحتقيقًا  سابقة(  )دراسات 

النحو آاليت:

باإلنجاز . 1 وعالقتها  الدراسية  اختصاصاهتم  نحو  اجلامعة  طلبة  اجتاهات 
الدرايس )احلمداين، ص2005( هدفت الدراسة إىل تعرف مستوى اجتاهات 
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طلبة كليات الرتبية يف جامعة تكريت نحو اختصاصاهتم الدراسية، ثم مستوى 
معنوية  ذات داللة  هناك عالقة  الرتبية، وهل  كليات  لطلبة  الدرايس  اإلنجاز 
وإنجازهم  الدراسية،  اختصاصاهتم  نحو  الرتبية  كليات  طلبة  اجتاهات  بني 
اجتاهاهتم  يف  الطلبة  أولئك  بني  املعنوية  الداللة  فروق  مستوى  وما  الدرايس، 
اجلنس  متغريي  وفق  عىل  الدرايس  وإنجازهم  الدراسية،  اختصاصاهتم  نحو 
اجتاهات  مقياس  بناء  وتم  )علمي-إنساين(؛  واالختصاص  )ذكور-إناث( 
طلبة اجلامعة نحو اختصاصاهتم الدراسية تضمن )50( فقرة بصورته النهائية، 
ومقياس اإلنجاز الدرايس، وذلك بعد التأكد من صدق املقياس وثباته، وقد 
ُطبق هذان املقياسان عىل عينة البحث املكونة من )200( طالب وطالبة، وبعد 
معاجلة املعلومات إحصائيًا باستخدام، االختبار التائي لعينة واحدة، ومعامل 

ارتباط بريسون، واالختبار التائي لعينتني مستقلتني.

الدراسية  اختصاصاهتم  نحو  اجلامعة  طلبة  اجتاهات  أن  إىل  البحث  توصل 
ذات مستوى إجيايب مرتفع، فقد تبني أن املتوسط احلسايب لدرجات العينة أكرب 
اجلامعة  لطلبة  الدرايس  اإلنجاز  كان  حيث  للمقياس  املعياري  املتوسط  من 
من  أكرب  العينة  لدرجات  احلسايب  املتوسط  أن  ذلك  مرتفع  إجيايب  مستوى  ذا 
طلبة  بني  معنوية  داللة  ذات  فروقا  هناك  وإن  للمقياس،  املعياري  املتوسط 
االختصاص  نحو  االجتاهات  من  كل  يف  تكريت  جامعة  يف  الرتبية  كليات 
كان  حيث  واالختصاص  اجلنس  ملتغريي  وفقًا  الدرايس  واإلنجاز  الدرايس، 
املتوسط احلسايب لدرجات اإلناث أكرب من املتوسط احلسايب لدرجات الذكور. 

)احلمداين، 2005( 
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2 . )2011 وآخرون،  )األيزرجاوي  النفس  علم  نحو  اجلامعة  طلبة  اجتاهات 
كذلك  النفس،  علم  نحو  اجلامعة  طلبة  اجتاهات  تعرف  إىل  الدراسة  هدفت 
علم  نحو  اجتاهاهتم  يف  وإناث(  )ذكور  اجلنسني  بني  الفردية  الفروق  تعرف 
النفس وتعرف الفروق بني التخصص العلمي واإلنساين يف اجتاهاهتم، فضال 
عن تعرف الفروق بني املرحلة األوىل والرابعة، وبلغت عينة الدراسة )200( 

طالب وطالبة، سحبوا بطريقة األسلوب الطبقي العشوائي.

وتم استخدام املنهج الوصفي وبناء أداة مكونة من )30( فقرة تقيس اجتاهات 
الطلبة نحو علم النفس من طلبة جامعة كربالء، توصلت الدراسة إىل أن طلبة 
النفس، وال توجد فروق بني  اجلامعة هلم اجتاه سلبي ونظرة سلبية نحو علم 
الذكور واإلناث يف اجتاهاهتم نحو علم النفس، يف حني كانت اجتاهات طلبة 
التخصص العلمي اجيابية نحو علم النفس، وان طلبة املرحلة األوىل كانت هلم 
نظرة سلبية نحو علم النفس يف حني كانت نظرة املرحلة الرابعة نظرة اجيابية 

نحو علم النفس.

املتغريات . 3 لبعض  وفقًا  الدرايس  ختصصهم  نحو  التاريخ  قسم  طلبة  اجتاهات 
طلبة  اجتاهات  معرفة  إىل  الدراسة  هذه  هدفت  وأخرون،2012(  )اجلبوري 
االجتاه  يف  اجلنسني  بني  الفروق  ومعرفة  الدرايس،  ختصصهم  نحو  التاريخ 
نحو دراسة التاريخ، ومعرفة الفرق يف االجتاه بحسب املرحلة الدراسية، وتم 
استخدام املنهج الوصفي وبناء مقياس االجتاه نحو ختصص التاريخ واملكون 
من)34( فقرة بلغت عينة الدراسة )162( طالب وطالبة يمثلون مجيع املراحل 
كربالء،  جامعة  اإلنسانية  للعلوم  الرتبية  كلية  يف  التاريخ  قسم  يف  الدراسية 
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وتوصلت نتائج الدراسة إىل أن اجتاه طلبة قسم التاريخ يف كلية الرتبية للعلوم 
عن  فضال  عام،  بشكل  سلبيًا  اجتاهًا  كان  الدرايس  ختصصهم  نحو  اإلنسانية 
دراسة  نحو  التاريخ  قسم  طلبة  توجه  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود 
التاريخ عند املقارنة بني املراحل الدراسية باالعتامد عىل املتوسطات احلسابية 
واالنحرافات املعيارية، إذ اعتمدت املرحلتان األوىل والرابعة للمقارنة، إذ تبني 
الدراسية اجتاها سلبيًا نحو ختصص  املراحل  املرحلة األوىل هم أكثر  أن طلبة 
التاريخ بخالف املرحلة الرابعة التي كان هلا اجتاه اجيايب أعىل من بقية املراحل 
األخرى، وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري 

اجلنس بني الطلبة.

د( مكانة البحث احلايل من الدراسات السابقة

لكوهنا متت يف . 1 إجرائها  السابقة يف مكان  الدراسة  احلايل عن  البحث  اختلف 
جامعة تكريت يف حني متت الدراسات األخرى يف جامعة كربالء.

يف . 2 احلال  هو  كام  الوصفي  البحث  منهج  السابقة  الدراسات  مجيع  استعملت 
البحث احلايل.

اتفق البحث احلايل مع الدراسات السابقة يف أغلب األهداف.. 3

الدراسات السابقة أجريت عىل طلبة املرحلة اجلامعية كام هو احلال يف البحث . 4
احلايل.

الدراسات . 5 يف  العينات  أحجام  عن  احلايل  البحث  يف  العينة  حجم  اختلف 
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السابقة، ذلك الختالف املتغريات االخرى. 

الدراسات . 6 استعملته  ملا  مشاهبة  إحصائية  وسائاًل  احلايل  البحث  استعمل 
السابقة، وهذا ناتج من تشابه االجراءات.
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الفصل الثالث

... اجراءات البحث ...

التي  واألساليب  إتباعها  تم  التي  لإلجراءات  عرضا  الفصل  هذا  يتضمن 
اإلنسانية  للعلوم  الرتبية  كلية  طلبة  اجتاه  لقياس  اداة  بناء  يف  الباحث  استعامهلا 
نحوالرتبية الفنية من إعداد للفقرات وحتليلها منطقيا وإحصائيا، وتم التحقق من 
اخلصائص السيكوميرتية لألداة، كذلك يشتمل هذا املبحث عىل إجراءات التطبيق 
النهائي لألداة عىل عينة البحث وطريقة سحب العينة وأساليب معاجلة املعلومات 

فضال عن ذكر الوسائل اإلحصائية املستعملة يف حتليل البيانات عىل النحو اآليت:

1( جمتمع البحث

للعام  اإلنسانية  للعلوم  الرتبية  كلية  بطلبة  احلايل  البحث  جمتمع  يتحدد   
الدرايس)2012م-2013م( للدارسة الصباحية والبالغ عددهم )1515( طالب 
وطالبة موزعني عىل مخسة اقسام وموزعني عىل اربع مراحل اجلدول )1( يوضح 

ذلك. 

2( أداة البحث

ملا كان البحث احلايل يستهدف تعرف اجتاه طلبة كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية 



اجتاهات طلبة كلية الرتبية للعلوم االنسانية بكربالء نحو الرتبية الفنية

384

)1
ل )

دو
اجل

سة 
دار

( لل
2م

01
3-

2م
01

2(
يس

درا
م ال

لعا
ة ل

ساني
إلن

م ا
علو

ة لل
رتبي

ة ال
كلي

بة 
طل

ل 
يمث

ث(
بح

ع ال
جمتم

س )
جلن

 وا
حل

ملرا
 وا

سام
ألق

ب ا
حس

ني ب
زع

مو
ية 

اح
صب

ال

ت
لية

لك
م ا

اس

وم 
لعل

ا
ية 

رتبو
ال

سية
لنف

وا

ية 
راف

جلغ
ا

قية
طبي

الت
يخ

تار
ال

غة 
الل

زية
كلي

الن
ا

بية
عر

ة ال
للغ

ا
لة 

رح
ل م

ع ك
مو

 جم

ور
ذك

ث
إنا

ور
ذك

ث
إنا

ور
ذك

ث
إنا

ور
ذك

ث
إنا

ور
ذك

ث
إنا

ور
ذك

ث
إنا

وع
جم

امل

وىل
اال

لة 
رح

امل
28

38
27

45
35

40
24

19
7

13
64

12
7

34
4

47
1

نية
الثا

لة 
رح

امل
11

33
11

54
19

49
12

48
22

51
75

23
5

31
0

لثة
الثا

لة 
رح

امل
17

53
16

71
20

68
10

63
20

71
83

32
6

40
9

عة
راب

ة ال
حل

املر
16

33
15

48
24

50
24

42
19

54
98

22
7

32
5

وع
جم

امل
72

15
7

69
21

8
98

20
7

70
35

0
74

24
0

38
3

11
32

22
9

28
7

30
5

42
0

31
4

15
15



م. د .عيل عبدالكريم آل رضا

385 العدد السابع .. ذي القعدة 1434# /أيلول 2013م

نحو الرتبية الفنية، لذلك تطلب اختيار أداة مناسبة لقياس اجتاه الطلبة نحو الرتبية 
الفنية، لكن بعد إطالع الباحث عىل األدبيات والدراسات السابقة املتعلقة بـموضوع 
مبتغاه  جيد  مل  مراجعتها  بعد  ولكن  املقاييس،  من  عددًا  وجد  الطلبة  لدى  االجتاه 
والدراسية  العمرية  املرحلة  حيث  من  وال  البيئة  وال  الثقافة  حيث  من  ال  بمقياس 

لعينة الدراسة احلالية، وبناًء عىل ما سبق قام الباحث ببناء االداة. 

أوال: خطوات بناء االداة

إن عملية بناء أي اداة أو مقياس متر بخطوات معينة وأساسية يمكن إمجاهلا، 
السمة  أو  للخاصية  املناسب  التعريف  حتديد  خالل  من  للمقياس  بالتخطيط 
وصياغتها  الفقرات  مجع  كذلك  فقرهتا،  تغطيها  التي  االبعاد  وحتديد  قياسها  املراد 
وتطبيقها عىل عينة ممثلة ملجتمع البحث ومناقشة اجراءات التحليل للفقرات واجياد 
صدقه وثباته. )Alien &Yey،197:118-119( وقد اتبع الباحث يف بناء االداة هذه 

اخلطوات:

التخطيط لالداة: وتم ذلك بتحديد االبعاد التي تغطيها فقراته عرب قيام الباحث . 1
باإلطالع عىل ما استطاع احلصول عليه من أدبيات ودراسات وبحوث تناولت 
الباحث  وضع  خالهلا  من  التي  الفنية،  الرتبية  عن  فضال  )االجتاه(  موضوع 

تعريفه هلذه البحث.

إعداد الصيغة األولية لالداة: قام الباحث بعدة إجراءات هي:. 2

أ( إعداد فقرات لالداة. 
لالداة  عمل  جمال  )حتديد  لالداة.  فقرات  صياغة  وأسس  أسلوب  حتديد  ب( 
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وأسس صياغته( 
ج( صياغة فقرات لالداة.

د( صالحية الفقرات. )التحليل املنطقي(
#( إعداد تعليامت لالداة.

و( طريقة تصحيح االداة وحساب الدرجة الكلية.
ز( جتربة التحليل االحصائي للفقرات.

للعلوم . 3 الرتبية  كلية  طلبة  اجتاه  قياس  يف   )Likert )ليكرت  طريقة  تبني  تم 
النفسية،  املقاييس  بناء  املتبعة يف  الطرائق  الفنية كاحدى  الرتبية  اإلنسانية نحو 

كوهنا تسمح بأكرب جمال من احلرية للمستجيب عند االجابة.

كلية . 4 طلبة  اجتاه  تقيس  أن  يمكن  فقرات  إعداد  لغرض  االداة:  فقرات  إعداد 
باالستعانة  الصيغة األوىل  الفنية، أعدت  الرتبية  للعلوم اإلنسانية نحو  الرتبية 

بعدة مصادر هي:

أ( خربة اآلخرين الـتي تتـمـثـل بمـنـهـج اخلـربة Expermental إذ حيق للباحث 
أن يعتمد منهجًا واحدًا أو أكثر من مناهج بناء مقاييس الشخصية يف الوقت 

نفسه. )مليكه؛ آخرون،1959،ص 228( 

ب( إمـكانيـة االستفـادة من فقـرات بعض املقـاييـس ذات العـالقة أو بعض ما 
ورد يف الدراسات السابقة مع تطويرها بام ينسجم وأسلوب االداة يف البحث 

احلايل.

القواعد التي اعتمدها الباحث يف صياغة فقرات االداة:. 5
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أ( أن تكون االداة ذات مخسة بدائل لإلجابة )موافق جدا، موافق، ال ادري، 
غري موافق، غري موافق مطلقا(

ب( أن تقيس العبارات االجتاه نحو الرتبية الفنية )إجيابا - سلبا(.

ج( تغطي املواقف التي تعرب عنها العبارات جماالت احلياة األساسية.

د( أن تقبل العبارة تفسريًا واحدًا فقط. )أبو عالم؛ رشيف،1989،134(

هـ( أن تتسم مفردات االداة بسهولة القراءة وبساطة التعبري حتى ال يـكـــون 
هناك تفسريات خمتلفة للمفردة نفسها. )الكناين؛ نعوم،1995،ص141(

مما  أكثر  الفقرات  من  كبريًا  عددًا  لالداة  األولية  الصيغة  تتضمن  أن  و( 
أو  املنطقي  التحليل  الباحث، حترزًا من سقوط فقرات ضعيفة بسبب  حيتاجه 
اإلحصائي. )الكناين؛جابر،1995،139( )ثوراندايك؛ هيجن1989، 205(

االداة . 6 فقرات  يف  املستخدمة  العبارات  تكون  لكي  االداة:  فقرات  صياغة 
موضوعية وأكثر واقعية فقد عمد الباحث إىل اإلجراءات التالية:

أ( التجربة االستطالعية: وزعت فيها )20( استبانة مفتوحة عىل طلبة الكلية 
الكلية،  أقسام  من  قسم  لكل  وطالبتني(  )طالبني  وبواقع  عشوائية  بصورة 
تضمنت االستبانة سؤااًل واحدًا هو )ما رأيك بالرتبية الفنية؟ اذكر االجيابيات 

والسلبيات وما تتذكر عن جتربتك يف الرتبية الفنية؟(.

 استطاع الباحث بعد حتليل هذه االستبانة والرجوع إىل األدبيات والدراسات 
كلية  طلبة  اجتاه  تغطي  خمتـلـفـة  عـبارة   )31( صياغـة  إىل  يتوصل  أن  العالقة  ذات 
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الرتبية للعلوم اإلنسانية نحو الرتبية الفنية.

إعداد تعليامت االداة و ورقة اإلجابة: تعد تعليامت االداة بمثابة الدليل الذي . 7
ترتيب  إعادة  وبعد  االداة،  فقرات  إجابته عىل  أثناء  املفحوص يف  به  يسرتشد 
فقرات االداة بصورة عشوائية أعدت تعليامت املقياس و ورقة اإلجابة اخلاصة 
عىل  وقادرة  ومفهومة،  واضحة  تكون  لكي  ُتعُد  املقياس  تعليامت  الن  به، 
الفقرات يف  كيفية اإلجابة عىل  املجيب، وتتضمن  ما هو مطلوب من  إيصال 
ورقة اإلجابة اخلاصة ورسعة معينة إلنجاز االختبار بشكل اجيايب. )الزوبعي، 
التعليامت عدم ذكر االسم، وكام موضح  أخرون1981، ص70( وتضمنت 

بامللحق )3(؛ والذي يمثل االداة بصورهتا األولية.

طريقة تصحيح االداة وحساب الدرجة الكلية: يتم احلصول عىل الدرجة الكلية . 8
االداة من خالل مجع درجات االستجابة عىل العبارات التي يتكون منها االداة 
فقد أعد االداة ليكون بخمسة بدائل لإلجابة )أوافق بشدة، أوافق، ال ادري، 
ال أوافق، ال أوافق بشدة( حتتسب درجة اإلجابة لكل فقرة )عبارة( ذات اجتاه 

اجيايب نحو الرتبية الفنية وفق األيت:

• البديل )أوافق بشدة( إذا متت اإلجابة به فيحتسب الوزن )5( للفقرة.	
• البديل )أوافق( إذا متت اإلجابة به فيحتسب الوزن )4( للفقرة.	
• البديل )ال ادري( إذا متت اإلجابة به فيحتسب الوزن )3( للفقرة.	
• البديل )ال أوافق( إذا متت اإلجابة به فيحتسب الوزن )2( للفقرة.	
• البديل )ال أوافق بشدة( إذا متت اإلجابة به فيحتسب الوزن )1( للفقرة. 	

وبالعكس بالنسبة للفقرات ذات االجتاه السلبي نحو الرتبية الفنية، وقد صممت 
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لالداة باجتاه الرتبية الفنية، إذ متثل الدرجة العالية يف االداة االجتاه التصاعدي نحو 
بذلك حتدد  الفنية،  الرتبية  املبتعد عن  االجتاه  متثل  الواطئة  والدرجة  الفنية،  الرتبية 
إليه،  الوصول  يمكن  مستوى  كأعىل   )140( بني  األولية  بصورته  االداة  درجات 
كأدنى  و)28(  الفنية  الرتبية  نحو  اجتاهًا  متثل  التي  البدائل  مجيع  املخترب  يف  وختتار 
الفنية،  الرتبية  عن  ابتعادا  متثل  التي  البدائل  مجيع  اختيار  خالل  من  ويتم  مستوى 
استخدم الباحث مفتاح تصحيح بورقة متاثل الورقة اخلاصة باإلجابة، ولكن تظهر 

فيها أوزان بدائل اإلجابة لكل فقرة.

ثانيا: صالحية الفقرات )التحليل املنطقي(:

 إن )إيبل  Ebel( يشري إىل أن أفضل وسيلة للتاكد من صالحية الفقرات هي 
قيام عدد من اخلرباء املتخصصني بتقرير صالحيتها لقياس االجتاه الذي وضعت من 

)Ebel، 1972: 555( .اجل قياسه

ويعده بعض املختصني املحدثـني نوعا من أنواع صدق املحتوى ويتم التوصل 
إليه من خالل حكم خمتص عىل درجة قياس االداة لالجتاه املقاسة، وبام أنه حكم 
يتصف بدرجة من الذاتية، لذلك يعطى املقياس ألكثر من حمكم، »وكلام ارتفع عدد 
فتقدير املختص  التقدير،  الكشف عن مديات االتفاق يف  ارتفعَت قيمة  املحكمني 
عالقتها  مدى  عىل  واحلكم  املقياس  فقرات  من  فقرة  كل  مضمون  يف  بالتبرص  يتم 

بمحتوى املفهوم املـعني«. )عودة،1998، 370- 372(

وعدد  التمهيدية  بصيغتها  االداة  فقرات  فقدعرضت  ذلك،  حتقيق  ولغرض 
علم  ميدان  يف  املتخصصني  اخلرباء  من   )11( عىل   )2( ملحق   )31( فقرات 
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صالحيتها  مدى  عىل  إحكامهم  ألصدار  الفنية  والرتبية  النفيس  والقياس  النفس 
الفنية لدى الطلبة من  وسالمة صياغتها من اجل قياس االداة لالجتاه نحو الرتبية 
نسبة  إىل  واستنادا  اخلرباء  آراء  ضوء  ويف  احلايل،  للبحث  النظري  التعريف  خالل 
االتفاق املتحققة )80%( واملستخرجة باستخدام معادلة )كوبر Copper( أجريت 
فقرات  ثالث  استبعدت  كذلك  املتشاهبة،  الفقرات  عدلت  حيث  التعديالت، 
اتفاق  نسبة  عىل  حصلت  فقرة   )28( واستبقيت  جيدة،  اتفاق  نسبة  عىل  حتصل  مل 

)80%( فأكثر بحسب رأي اخلرباء.

ثالثًا: جتربة التحليل اإلحصائي للفقرات

اخلصائص  دقة  من  التحقق  إىل  للفقرات  اإلحصائي  التحليل  هيدف 
لالداة  السايكومرتية  اخلصائص  أمهية  عن  أمهيتها  تقل  ال  وهي  هلا،  السايكومرتية 
خصائص  عىل  ما  حد  إىل  تعتمد  للمقياس  السايكومرتية  اخلصائص  الن  نفسه، 
فقراته، إذ تكشف هذه اخلصائص عن قدرهتا عىل قياس ما وضعت ألجل قياسه. 

)70-Smith، 1966:69(

ُتعُد عملية التحليل اإلحصائي لفقرات االداة من اخلطوات األساسية لبنائه، 
وإن اعتامد الفقرات التي تتميز بخصائص سايكومرتية جيدة جيعل االداة أكثر صدقًا 
الدرجة  مع  الداخيل  واتساقها  التمييزية  القوه  هي  اخلصائص  هذه  واهم  وثباتًا، 
عىل  األفراد  من  عينة  استجابات  خالل  من  استخراجها  يتم  التي  لالداة،  الكلية 

 )Anastasi،1976،192( .فقرات االداة
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أ( عينة التحليل اإلحصائي: تشري معظم أدبيات القياس النفيس إىل أن عينة   
التحليل اإلحصائي لفقرات املقاييس واالختبارات يفضل أن ال يقل حجمها عن 
)السيد،1979،ص 597( وإن اختيار نسبة )27%( يف كل جمموعة  )400( فرد. 
متطرفة يعد املفضل،الن هذه النسبة تعطي موازنة أفضل بني اكرب حجم يف العينتني 

)Ebel 1972،p110( .املحكيتني وأكثر تطرفًا بينهام

اىل عدد  التحليل االحصائي  العينة يف  افراد  نسبة عدد  أن   Nunally يشري  كام 
يف  الصدفة  فرصة  بتقليل  ذلك  لعالقة   )1-5( نسبة  عن  اليقل  ان  جيب  الفقرات 
التحليل  عينة  أفراد  عدد  يقل  ال  أن  يستلزم  هبذا   )Nunally،1978، 262(التحليل
للتحليل  ستخضع  التي  الفقرات  عدد  عىل  اعتامدًا  طالب  عن)400(  اإلحصائي 
اإلحصائي )28( فقرة، وحتوطًا الستبعاد عدد من استامرات اإلجابة الحتامل عدم 
االجابة عىل بعض الفقرات أو اخلطأ بتاشري إجابتني للفقرة الواحدة أو عدم االجابة 

لبعض الفقرات.

التحليل  لتمثيل عينة  الثالثة(  املرحلة  اختيار )طلبة  تم  الغرض  ولتحقيق هذا 
االحصائي لفقرات االداة حيث تم تطبيق االداة عليهم كون املرحلة الثالثة تنطبق 
وبعد  اجلامعة،  يف  سنتني  من  أكثر  أمضوا  ألهنم  اجلامعي،  الطالب  صفة  عليهم 
اجراء جتربة تطبيق االداة بصورهتا االولية يف يوم الثالثاء 2012/11/6، استبعد 
واستبقي  إجابـة  دون  الفقرات  بعض  وترك  املوضوعية  لعدم  استامرات   )7( منها 

عىل)402( طالب وطالبة وكام موضح باجلدول )2(.
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األسايساملستبعدالكيلاملرحلة 

4097402الثالثة

اجلدول )2(
يبني توزيع أفراد عينة التحليل اإلحصائي

موزعني بحسب األعداد املستبعدة و األساسية

1( القوة التميزية للفقرات )املجموعتان املتطرفتان(

 ُيعُد متييز الفقرة جانبًا مهاًم يف التحليل اإلحصائي لفقرات املقياس، ألن من 
خالله نتأكد من كفاءة فقرات املقاييس النفسية يف حتقيق مبدأ الفروق الفردية الذي 
املهمة  اخلصائص  من  وهي   )125 النفيس.)دوران،1985،  القياس  عليه  يقوم 
للفقرة اجليدة، إذ إن معامل التمييز العايل املوجب للفقرة يعني أهنا متيز بني الفئتني 
عن  الكشف  عىل  املقياس  قدرة  يف  فعااًل  إسهامًا  تسهم  جيعلها  وهذا  املتطرفتني، 

الفروق الفردية بني األفراد يف إجاباهتم. )عودة،1998،ص293(

وترتيب  استامرة،  لكل  الكلية  الدرجة  حتديد  وجب  ذلك  لتحقيق 
الدرجات  من   )%27( حتديد  ثم  درجة،  أقل  إىل  درجة  أعىل  من  االستامرات 
االختيار  يف  النسبة  هذه  استخدمت  وقد  الدنيا،  الدرجات  من   )%27( العليا، 
ومتايز. حجم  من  يمكن  ما  بأقىص  املتطرفتني  املجموعتني  جتعل  أهنا  وجد  ألنه 
جمموعة  كل  يف  استامرة   )108( عددها  فبلغ  )الزوبعي؛اخرون،1981،ص74(، 

اي ان عدد االستامرات التي خضعت للتحليل اإلحصائي )216( استامرة.
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الداللة اإلحصائية  العلمية ملعرفة  بالوسائل اإلحصائية  الباحث  استعان  وقد 
لبيانات التجربة، حيث قام بتطبيق االختبار الثاين  t-test لعينتني مستقلتني الختبار 
داللة الفرق بني املجموعة العليا واملجموعة الدنيا عىل كل فقرة من فقرات املقياس، 
وعدت القيمة )التائية( مؤرشًا لتمييز كل فقرة من خالل مقارنتها بالقيمة اجلدولية 
تساوي )1.96(. واجلدول)3(  بدرجة حرية)214(عند مستوى داللة)0.05( 

يوضح ذلك.

2( معامل االتساق الداخيل )االرتباط بني درجة الفقرة و الدرجة الكلية(:

إن معامل التمييز بني املجموعتني العليا والدنيا يقيس قوة متييز كل فقرة وال 
معامل  يستخدم  لذلك  السلوكية،  للظاهرة  قياسها  يف  الفقرات  جتانس  مدى  حيدد 
االتساق الداخيل، إذ إنه »يقدم الدليل عىل جتانس الفقرات«.)باهي،1999، 47(  
ومعامل االتساق الداخيل هو معامل االرتباط بني درجات كل فقرة والدرجة الكلية 
 person للمقياس، والستخراج العالقة االرتباطية باستعامل معامل ارتباط بريسون
بني درجة كل فقرة من فقرات املقياس والدرجة الكلية له، لـ )216( استامرة هي 
املتطرفتني  املجموعتني  ضوء  يف  الفقرات  لتحليل  خضعت  التي  ذاهتا  االستامرات 
واظهرت النتائج ان مجيع معامالت االرتباط دالة احصائيا، ويف ضوء ذلك قبلت 
مجيع فقرات االداة البالغ عددها )26( فقرة تشكل االداة بصورهتا النهائية ملحق 

رقم )3(.
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رابعًا: اخلصائص القياسية )السيكومرتية( لألداة

نظر ألمهية الصدق والثبات يف املقاييس الرتبوية والنفسية، فهام من اخلصائص 
الغرض من  املقاييس مهام كان  تتوفر يف  أن  التي البد من  السايكومرتية األساسية 
استخدامها، فاختاذ القرارات يتم عىل أساس نتائج تطبيق املقياس أو االداة، وكلام 
كانت إجراءات بناء املقياس وتطبيقه حمكمة قاس ما أعد لقياسه،أي يكون صادقًا 
)عودة،  ثابتًا.  يكون  أن  أي  ممكن  خطأ  وبأقل  الدقة  من  مقبولة  بدرجة  ويقيس 

1998، ص335-334(.

صدق املقياس

 الصدق هو أن يقيس املقياس ما وضع من أجله بشكل جيد، وُيعُد الصدق 
من أهم اخلصائص السايكومرتية التي يتطلب توفرها يف واملقياس قبل استخدامه، 
 Ebel 1972:( لقياسها  أعد  التي  السمة  قياس  عىل  املقياس  قدرة  عن  يعرب  ألنه 
القياس وهو خاصية  ُيعُد أحد الرشوط األساسية لعمليات  435(، وصدق األداة 

أجله. من  أعد  الذي  للغرض  املقياس  تأدية  مدى  عن  تكشف  سايكومرتية 
)عودة،1998، ص383(

املكونات  أو  للنواحي  االختبار  متثيل  ملدى  قياس  وهو  املحتوى:  صدق  أ( 
عىل  االختبار  قدرة  بمدى  املحتوى  صدق  ويرتبط  قياسه  املراد  للجانب  املختلفة 
تغطيته  باالمكان  فانه  املجال حمددًا،  يكون  السلوك، وعندما  قياس جمال حمدد من 
املجال  الفقرات متثل  اختيار عينة من هذه  الفقرات، ويصبح ممكنًا  بعدد حمدد من 
والصدق  الظاهري  الصدق  مها  املحتوى  صدق  من  نوعان  وهناك  متثيل،  أفضل 
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العيني. )عودة، 1998، 132(

ملحتويات . 1 املبدئي  بالفحص  الصدق  من  النوع  هذا  يتبني  الظاهري:  الصدق 
االختبار تقوم به جلنة من املختصني لتقويمها يف مدى مطابقتها للغرض الذي 

وضعت من أجله.

أو . 2 للمجال  دقيقًا  حتديدًا  الصدق  من  النوع  هذا  يتطلب  العيني:  الصدق 
املوضوعات التي يغطيها االختبار، وكلام كانت هذه املوضوعات أكثر حتديدا 
ًفسوف يكون الصدق العيني أعىل ويركز هذا النوع من الصدق عىل األسئلة 
أو الفقرات، يف حني يركز الصدق الظاهري عىل حمتوى األسئلة أو الفقرات 

برصف النظر عن عددها. )عودة،1998، ص371(

إذ  االداة،  إعداد  بداية  عند  الصدق  من  النوعني  هذين  من  الباحث  حتقق  قد 
عرضت فقرات االداة عىل جمموعة من اخلرباء يف جمال علم النفس والقياس النفيس 
والرتبية الفنية، واخذ نسبة اتفاقهم )80%( يف قبول الفقرات، وأجريت التعديالت 

يف ضوء مالحظاهتم عليها.

ب( صدق البناء: إن صدق البناء هو مدى قياس املقياس لتكوين فريض معني 
من  مستمدة  ما  فرضية  صحة  من  التحقق  عىل  املقياس  قدرة  وهو  معينة،  سمة  أو 
وقد حتقق  )أبو حطب،1987،ص 157(  السابقة.  الدراسات  أو  النظري  اإلطار 
الباحث من صدق البناء يف مقياس بحثهام احلايل من خالل مؤرشين مها:املجموعات 

املتطرفة، االتساق الداخيل. 

الذين . 1 األفراد  بني  التمييز  عىل  الفقرات  قدرة  إن  املتطرفتان:  املجموعتان 
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يمتلكون السمة املقاسة ُتعد دلياًل عىل صدق البناء؛ وقد حتقق هذا املؤرش عندما 
حسـبت القوة التميزية للفقرات باستخدام أسلوب املجموعتني املتطرفتني، إذ 

تم اإلبقاء عىل الفقرات املميزة واستبعاد الفقرات الضعيفة. 

احلصول . 2 إىل  لالختبار  الداخيل  االتساق  فحص  يودي  الداخيل:  االتساق 
متغريين. بــني  االقتــران  درجة  معامل  يصف  إذ  البناء،  لصدق  تقدير  عىل 
لنا الدليل عىل جتانس الفقرات«. )فريكسون،1991،ص168( إذ أنه »يقدم 
يف  فقرة  كل  نتيجة  بني  االرتباط  معامل  يعــني  إذ   )47 )باهي،1999،ص 
االختبار وحدها مع نتيجة االختبار بأكمله، وقد استخدم الباحث هذا املؤرش 

عندما استخرج معامالت ارتباط كل فقرة بالدرجة الكلية لالداة.

ثبات االداة

ُيعُد الثبات من اخلصائص السايكومرتية املهمة للمقاييس النفسية » ويشري ثبات 
االختبار إىل اتساق الدرجات التي حيصل عليها نفس األفراد يف مرات اإلجراءات 
املختلفة«. )باهي:1999،ص 5( أي أن درجات االختبار ال تتأثر بتغري العوامل أو 
الظروف اخلارجية، وهذا يعني داللة االختبار عىل األداء الفعيل أو احلقيقي للفرد 
حساب  من  اهلدف  »إن  ص198(   ،1983 الرمحن،  )عبد  الظروف.  تغريت  مهام 
اداة  ثبات  من  للتحقق   )Murphy، 1988،63( القياس«.  أخطاء  تقدير  هو  الثبات 

االجتاه نحو الرتبية الفنية، استخدم الباحث طريقتني مها:

أهم طرائق  أعادة االختبار من  ُتعُد طريقة  التطبيق لالختبار:  إعادة  أ( طريقة 
عىل  تطبيقه  أعيد  إذا  تقريبًا،  نفسها  النتائج  االختبار  يعطي  إذ  الثبات،  حساب 
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بتغري  تتأثر  ال  االختبار  درجات  أن  يعني  وهذا  األفراد؛  من  نفسها  املجموعة 
العوامل أو الظروف اخلارجية، إذ إن إعادة االختبار واحلصول عىل النتائج نفسها 
الظروف. تغريت  مهام  للفرد  احلقيقي  أو  الفعيل  األداء  عىل  االختبار  داللة  يعني 
)عبدالرمحن،1983،ص198( طبق اداة االجتاه نحو الرتبية الفنية بصيغته النهائية 
)26 فقرة( عىل عينة قوامها)60( طالبا وطالبة، ثم أعيد تطبيق املقياس عىل العينة 
بني  االرتباطية  العالقة  حسبت  وقد  يومًا)6(،   )21( مقداره  زمني  بفارق  نفسها 
بلغ  وقد   )Person )بريسون  ارتباط  معادلة  باستخدام  والثاين  األول  التطبيقني 
إحصائيًا  دالة  وهي   )7()9،14( املحسوبة   )T( وبلغت   )0.83( االرتباط  معامل 
عند مستوى داللة 0.05 ودرجة حرية )58(. يشري معامل الثبات العايل بطريقة 
بني  الزمن  من  معينة  مدة  عرب  األفراد  إجابات  يف  االستقرار  عىل  االختبار  إعادة 
عىل  االعتامد  يمكن  بحيث  الثبات  من  عالية  بدرجة  االختبار  متتع  أي  التطبيقني، 

نتائجه. )الزوبعي، اخرون،1981، ص 34-33(

)الفاكرونباخ(  معامل  ُيعُد  )الفاكرونباخ(:  الداخيل  لالتساق  الفا  معامل  ب( 
هذه  وتعتمد  بنتائجها  الوثوق  وإمكانية  بتناسقها  متتاز  إذ  الطرائق شيوعًا  أكثر  من 
الطريقة عىل حساب االرتباطات بني درجات مجيع فقرات املقيـاس، لكون الفقرة 
التجانس بني فقرات  الفرد أي  أداء  اتساق  بذاته ويؤرش معامل  عبارة عن مقياس 
ثبات  معامل  إليه  يصل  أن  يمكن  الذي  األعىل  احلد  الطريقة  هذه  تعطي  املقياس، 
املقياس يف حني تعطي إعادة االختبار أدنى معامل ثبات يمكن أن يصل إليه املقياس 
الطريقة  هبذه  الثبات  استخراج  والجل   )57 اخرون،1981،ص  )الزوبعي، 
خضعت استامرات عينة التحليل االحصائي البالغة )402( استامرة ثم استخدمت 
معادلة الفا كرونباخ وقد بلغت قيمة معامل ثبات املقياس )0.98( وبعد استخراج 
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معامل الثبات املطلق بلغت قيمة )0.93( وتعد هذه القيمة جيدة جدًا لذلك عدت 
هذه االداة متسقه داخليا وتتمتع بثبات عاٍل.

الوسائل اإلحصائية

 استعمل الباحث خالل إجراءات بناء أداة البحث احلايل وتطبيقاها والتحقق 
احلقيبة  برنامج  بواسطة  البيانات  معاجلة  تم  إذ  إحصائية،  وسائل  عدة  ثباهتا  من 
 SPSS-statistical package for اإلحصائية للعلوم االجتامعية املعروف باختصار

social sciences

حول  اخلرباء  آراء  ملعاجلة  املعادلة  هذه  Cooper:استخدمت  كوبر  معادلة  أ( 
صالحية فقرات االداة.

التميزية  القوة  حساب  يف  استخدم  مستقلتني:قد  لعينتني   )T( اختبار  ب( 
لفقرات املقياس بأسلوب املجموعات املتطرفة. 

ج( معامل ارتباط بريسون Person: استعمل يف حساب معامل متيز الفقرات 
بأسلوب االتساق الداخيل، واستخدم يف حساب معامل الثبات بطريقة إعادة 

االختبار.

معنوية  معامل  حلساب  استخدم  االرتباط:  معامل  لداللة   )T( اختبار  د( 
االرتباط.

#( معامل الفاكرونباخ لالتساق الداخيل 
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التطبيق النهائي

بعد أن أتم الباحث متطلبات البحث كافة رشع بتطبيق أداة االجتاه نحو الرتبية 
الفنية املعد لقياس اجتاه طلبة كلية العلوم اإلنسانية نحو الرتبية الفنية عىل عينة البحث 
بعد أن سحب عشوائيا من كل مرحلة من مراحل الكلية االربع )60( بواقع )30( 
طالبا و)30( طالبة، وبذلك أصبحت عدد العينة النهائية )240( طالب وطالبة من 
طلبة اقسام كلية الرتبية العلوم اإلنسانية يف جامعة كربالء، يوم األربعاء املصادف 

.2013 / 1 / 7
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الفصل الرابع

عرض النتائج وحتليلها

يتضمن الفصل عرضا وحتليال للنتائج التي توصل إليها البحث، بعد أن متت 
معاجلة البيانات بالوسائل اإلحصائية املناسبة واالستعانة بربنامج )SPSS( يف حتليل 
البيانات البحث ومعاجلتها، وسيتم عرض النتائج وحتليلها وفقا األهداف البحث:

نحو  اإلنسانية  للعلوم  الرتبية  كلية  طلبة  اجتاه  لتعرف  اداة  بناء  األول:  اهلدف 
الرتبية الفنية( وحتقق اهلدف األول لدى الباحث، بعد أن متت اجراءات بناء االداة 
اخلاصة بمعرفة اجتاه طلبة كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية نحو الرتبية الفنية والتأكد 

من اخلصائص السايكومرتية لألداة.

اهلدف الثاين: تعرف اجتاه طلبة كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية نحو الرتبية الفنية( 
وحتقيقًا هلذا اهلدف، فقد تم استخراج املتوسط احلسايب لدرجات طلبة العينة والبالغ 
 )61.723( احلسايب  املتوسط  قيمة  بلغت  إذ  وطالبة،  طالب   )240( عددهم 
بني  الفروق  معنوية  اختبار  وعند   ،)7.412( مقداره  معياري  وبانحراف  درجة، 
املتوسط احلسايب لدرجة العينة واملتوسط الفريض لألداة البالغة قيمته )78( درجة 
املحسوبة  التائية  القيمة  أن  وجد  فقد  واحدة،  لعينة  التائي  االختبار  وباستخدام 
عند   )1،96( البالغة  اجلدولية  التائية  بالقيمة  مقارنتها  وعند   .)3،126( تساوي 
مستوى داللة )0،05( ودرجة حرية )239(. تبني أن القيمة التائية املحسوبة أكرب 
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من القيمة التائية اجلدولية، أي إن هناك فرقا ذا داللة إحصائية بني املتوسط احلسايب 
للعينة واملتوسط الفريض للمقياس وذلك لصالح املتوسط الفريض؛ وهذا يعني أن 
طلبة كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية هلم اجتاه سلبي نحو الرتبية الفنية، واجلدول )4( 

يوضح ذلك.

حجم

العينة

املتوسط 

احلسايب

االنحراف 

املعياري

املتوسط 

الفريض

درجة 

احلرية

 القيمة التائية

اجلدوليةاملحسوبية
24061.7237.412782393.1261.96

جدول رقم )4(
نتائج داللة الفرق بني درجات أفراد العينة

يف اجتاه طلبة كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية جامعة كربالء نحو الرتبية الفنية

السلبي  االجتاه  هذا  متداخلة ولدت  هناك جمموعة عوامل  أن  الباحث  ويرى 
من الرتبية الفنية، منها اإلعالم والسيام األفالم واملسلسالت التي تظهر الفنان أو 
املختص بالرتبية الفنية بدور املهرج أو أنه إنسان مضطرب غري متوافق يعيش عىل 
هامش احلياة، وبعض املواد الدراسية خاصة وأن طلبة كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية 
والصحة  واالرشاد  العام  النفس  علم  مبادئ  الدراسية  مقرراهتم  ضمن  يدرسون 
للعامل  النفيس  التحليل  نظرية  مفرداهتام  يف  نجد  املقررين  هذين  من  وكل  النفيس 
)فرويد( الذي يربط الفن عامة والرسم خاصة بوسائل االسقاط النفيس والتداعي 

احلر التي تستخدم يف حتليل شخصية املرىض النفسيني.

وهكذا اصبح الفن يف ضمن تفسري هذه النظرية هو تعبري عن حاالت وكوامن 
جانب  من  هذا  االسوياء،  غري  األفراد  لدى  الالشعور  يف  ختتزن  التي  االضطراب 
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ومن جانب آخر فان هذه النظرية هي من أشهر النظريات املعروفة عن علم النفس، 
جمتمعنا،  ثقافة  ومنها  املجتمعات  ثقافة  عىل  وانعكاسات  سلبية  نتائج  إىل  ادى  مما 
حيث مازالت تربط علم الفن والرتبية الفنية بعامل من اخلياالت للمضطربني نفسيا 
والذين يعيشون منعزلني أو أن هلم وجهات نظر خمتلفة عن املجتمع، فضال عن تولد 
اجتاهات مادية وسلبية عند املجتمع العراقي خالل العقدين املنرصمني مفادها أن 
قيمة اليشء ترتبط بام يساوي من مردود مادي بعيد عن القيمة املعنوية له، ادت إىل 
فقدان الكثري من االشياء لقيمها االعتبارية، كذلك ال ننسى افتقار املراحل الدراسية 
باملواد  قياسًا  املادة  الفنية هذه  الرتبية  بامدة  املطلوب  لالهتامم  واإلعدادية  املتوسطة 
يستقي  املوضوع  الطالب حول هذا  لدى  الغموض  يولد  األخرى وهذا  الدراسية 

النظرة من املجتمع واإلعالم. 

اهلدف الثالث: )تعرف الفروق بني اجلنسني يف اجتاه طلبة كلية الرتبية للعلوم 
اإلنسانية نحو الرتبية الفنية( حتقيقا هلذا اهلدف، فقد تم حتليل بيانات اجتاه طلبة كلية 
الرتبية للعلوم اإلنسانية جامعة كربالء نحو الرتبية الفنية بحسب اجلنس، فتبني أن 
املتوسط احلسايب لعينة الطالب البالغة )120( طالب قد بلغ )59،631(، يف حني 
الطالبات والبالغ عدده )120( طالبة هو  العينة من  املتوسط احلسايب لدرجة  كان 
)63،815( درجة، وهذا يظهر وجود فرق بني املتوسط احلسايب بني املجموعتني 
والطالبات،  الطالب  درجات  متوسطي  بني  الفروق  معنوية  اختيار  عند  أنه  ‘ إال 
باستخدام االختبار التائي لعينتني مستقلتني وجد ان القيمة التائية املحسوبة تساوي 
مستوى  )1،98(عند  البالغة  اجلدولية  التائية  بالقيمة  مقارنتها  وعند   ،)0،716(
داللة)0،05( وبدرجة حرية )118( تبني أن القيمة التائية املحسوبة اقل من القيمة 
التائية اجلدولية، واجلدول )5( يوضح ذلك، مما يعني أنه ال توجد فروق ذات داللة 
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الفنية، ويمكن أن  إحصائية بني اجلنسني، وأن كليهام لديه اجتاه سلبي نحو الرتبية 
حتيط  التي  نفسها  للميزات  ويتعرضون  واحدة  ثقافة  من  ينهلون  بأهنم  ذلك  يفرس 
احلسايب  املتوسط  بني  للفرق  وبالنسبة  السابق،  التفسري  يف  ذكر  عام  فضال  بكليهام، 
أو  الفنية  الرتبية  ختص  أعامال  يامرسن  الطالبات  أن  إىل  رده  فيمكن  للمجموعتني، 
تتداخل معها من خالل أعامهلن املنزلية، لذلك نجد لدى الطالبات اجتاهًا أعىل نحو 

الرتبية الفينة من زمالئهن الطالب.

حجم اجلنس
العينة

املتوسط 
احلسايب

درجة 
احلرية

الداللة القيمة التائية
املعنوية اجلد وليةاملحسوبية

12059.631طالب
غري دالة1180.7161.980

12063.815طالبات

جدول رقم )5(
نتائج اختبار داللة الفروق بني متوسطي الدرجات للطلبة بحسب اجلنس

الرتبية  نحو  اإلنسانية  للعلوم  الرتبية  كلية  طلبة  اجتاه  تعرف  الرابع:  اهلدف 
الفنية بحسب املرحلة الدراسية )االول-الرابع( عند املقارنة بني املراحل الدراسية 
املرحلتان  اعتمدت  إذ  املعيارية،  واالنحرافات  احلسابية  املتوسطات  عىل  باالعتامد 
األوىل والرابعة للمقارنة فيام بينهام، وقد تبني من اجلدول أدناه إن طلبة املرحلة األوىل 
هم أكثر املراحل الدراسية اجتاها اجيابيا نحو الرتبية الفنية وذلك بداللة متوسطهم 
احلسايب البالغ )62،30( واالنحراف املعياري البالغ )5،38(، وهو أعىل متوسط 
املرحلة  حققت  بينام  الدراسية،  املراحل  مجيع  بني  من  معياري  وانحراف  حسايب 
املراحل األخرى وكان مقداره )39،34(  أدنى متوسطا حسابيا عىل مجيع  الرابعة 



م. د .عيل عبدالكريم آل رضا

405 العدد السابع .. ذي القعدة 1434# /أيلول 2013م

وبانحراف معياري مقداره )4،35( واجلدول)6( يوضح ذلك.

املرحلة
املتوسط حجم العينة

احلسايب
االنحراف 

النسبة املئويةاملعياري
أناثذكور

25%303062.305.38األوىل

25%303057.364.82الثانية

25%303048.394.68الثالثة

25%303039.344.35الرابعة

100%240املجموع

جدول )6(
يوضح املتوسطات احلسابية لعينة البحث للمقارنة بني املراحل الدراسية

استخدم  الرابعة،  واملرحلة  االوىل  املرحلة  بني  الداللة  معنوية  من  وللتأكد 
تساوي  املحسوبة  التائية  القيمة  أن  وجد  وقد  مستقلتني،  لعينتني  التائي  االختبار 
مستوى  )1،96(عند  البالغة  اجلدولية  التائية  بالقيمة  مقارنتها  وعند   ،)2.455(
داللة)0،05( وبدرجة حرية )118( تبني أن القيمة التائية املحسوبة اكرب من القيمة 
املرحلة  طلبة  متوسطات  فروق  بني  إحصائية  داللة  هناك  أن  أي  اجلدولية،  التائية 
االوىل واملرحلة الرابعة، ولصالح املرحلة االوىل، مما يدل عىل أن طلبة املرحلة االوىل 
لدهيم اجتاه اجيايب نحو الرتبية الفنية أكثر من طلبة املرحلة الرابعة، مما يدلل عىل أن 
طلبة كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية يف جامعة كربالء، لدهيم اجتاه نحو الرتبية الفنية 

أعىل من غريهم من طلبة املراحل االخرى، واجلدول )7( يوضح ذلك. 
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حجم املرحلة
العينة

املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
املعياري

درجة 
احلرية

القيمة التائية
الداللة 
املعنوية املحسوبة

اجلدولية 
عند مستوى 

)05.0(

6062.305.38األوىل
دالة1182.4551.96

6039.344.35الرابعة

جدول رقم )7(
نتائج اختبار داللة الفروق بني متوسطي الدرجات لطلبة املرحلة االوىل والرابعة

يف  العهد  حديثو  هم  األوىل  املرحلة  طلبة  أن  إىل  النتيجة  هذه  الباحث  ويعزو 
الكلية، واهنم ما زال لدهيم الكثري من مرحلة اإلعدادية وما زالوا يتذكرون درس 
الرتبية الفنية، لذا كان اجتاههم اجيابيا نحو الرتبية الفنية، يف حني اقرتاب طلبة املرحلة 
النتائج سلبية بشكل أكرب  الرابعة من إمتام الدراسة يف اقسام الكلية املختلفة جعل 
نحو الرتبية الفنية ملرور سنوات عدة عن ابتعادهم عن هذه املادة وخالل هذه املدة 
نمت لدهيم اجتاهات جديدة نحو ختصصاهتم الدراسية، بتأثري املادة التي يدرسوهنا 
وأمهيته  يدرسونه  الذي  الدرايس  التخصص  مزايا  يظهرون  الذين  والتدريسني 
التكامل  أمهية  متناسني  خترجهم،  بعد  يدرسوهنم  سوف  الذين  التالميذ  حياة  يف 
والشمول بني املواد يف تشكيل شخصية التلميذ والطالب التي يكون احوج ما يكون 
هلا يف حياته، هكذا طغى االجتاه نحو التخصص عىل ما كان قبله من اجتاهات خاصة 
وان اجتاههم نحو ختصصهم الدرايس حيمل ضمنًا توجههم واجتاههم نحو الوظيفة 
غياب  ظل  يف  يتم  كله  وهذا  عليه،  يعولون  الذي  املايل  املصدر  يعد  الذي  والعمل 

كامل للرتبية الفنية وتطبيقاهتا يف اجلامعة؛ الذي قد يرجع إليه السبب يف ذلك.
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 الفصل اخلامس

االستنتاجات والتوصيات واملقرتحات

االستنتاجات

عىل الرغم من أمهية الرتبية الفنية البالغة يف حياة األمم والشعوب إال أهنا ال . 1
تلقى االهتامم املطلوب حتى يف ارقى مؤسستنا التي يفرتض أهنا األكثر انفتاحا 

للتطور والتجديد وهي اجلامعة.

الفنية يف كلية . 2 الرتبية  الطالبات يف اجتاههم نحو  الطالب كثريا عن  ال خيتلف 
الرتبية للعلوم اإلنسانية.

إن طلبة املرحلة الرابعة يف كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية لدهيم اجتاه سلبي اعىل . 3
من بقية املراحل التي سبقتهم، مما ال جيعل جماال للشك بأن كلية الرتبية للعلوم 

اإلنسانية يف جامعة كربالء، تنمي اجتاهًا سلبيًا لدى طلبتها نحو الرتبية الفنية.

للفرد . 4 متكاملة  شخصية  انضاج  يف  الفنية  الرتبية  به  تضطلع  الذي  الدور  إن 
الذي  اجليل  إدراك  عن  بعيدًا  زال  ما  والفعالة،  الصاحلة  للمواطنة  وهتيئته 

ستؤول إليه املسؤولية مستقبال.

إن فعل االعالم واملؤسسات الرتبوية دون املستوى املرجو منها القيام به بسبب . 5
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عدم ايالئها االهتامم املطلوب بالرتاث احلضاري والفني.

التوصيات

 يف ضوء النتائج التي توصل إليها البحث أوىص الباحث بااليت: 

إدخال مادة الرتبية الفنية يف مجيع املراحل اجلامعية.. 1

إقامة دورات وندوات ولقاءات تلفازيه مستمرة حول أمهية الرتبية الفنية.. 2

فرص . 3 توفري  خالل  من  الفنية  الرتبية  دراسة  يف  التطبيقي  باجلانب  االهتامم 
للمواقع  كذلك  التطبيقية،  بالفنون  ترتبط  التي  للمشاغل  امليدانية  الزيارات 
نفوس  يف  وتأثريًا  فاعلية  أكثر  الفنية  الرتبية  دراسة  لتصبح  واملتاحف  األثرية 

الطلبة.

التي . 4 اجلامعة  أو  الكلية  داخل  املؤمترات  عقد  او  الكلية  داخل  الندوات  عقد 
تبني أمهية الرتبية الفنية يف تفعيل دور املواطنة الصاحلة واملحافظة عىل الرتاث، 

وجتميل البيئة املحيطية.

ختص . 5 ودراسات  بحوث  يف  الباحث  أعدها  التي  االداة  من  االستفادة 
موضوعات دراسية أخرى.

الفنون . 6 كليات  يف  القبول  آلية  يف  الباحث  أعدها  التي  االداة  من  االستفادة 
اجلميلة، وأقسام الرتبية الفنية.
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املقرتحات

يف ضوء النتائج التي أظهرهتا الدراسة يقرتح الباحث اآليت:

طلبة . 1 بني  للمقارنة  الفنية  الرتبية  نحو  احلالية  للدراسة  مماثلة  دراسة  إجراء 
جامعات اخرى.

إجراء برامج إرشادية لتعديل االجتاهات نحو الرتبية الفنية.. 2

.....................................
يتم هتميش درس الرتبية الفنية يف املدارس الثانوية بصور متعددة منها )حيول وقت الدرس ( 1

إىل مواد أخرى كالرياضيات أو اللغة االنكليزية، وغالبا ما يتحدث املرشف أو مدير املدرسة 
وحتى املدرسني أمام بعضهم أو حتى أمام الطلبة عن عدم جدوى دروس الرتبية الفنية أو 
ألبيايت، سلسل قاسم عباس؛  تنظر:  للمزيد  الوقت هلا..  يتسع  ترفيهية ال  أهنا دروس  عىل 

معوقات التعبري الفني لدى طلبة املرحلة الثانوية رسالة ماجستري )غري منشور( 2002.
  كان اخلطان املتقاطعان اللذان كررمها إنسان ما قبل التاريخ وقد حصل من تكرارمها عىل ( 2

شكل ثالث أول إشارة عىل تفكر اإلنسان هذا ما ينقله لنا اآلثارون عىل العظم من العرص 
احلجري-ثم ما تاله من اخلطوط التي تطورت اىل الرسم ثم الذي تولد إىل أول لغة مدونة، 
وهكذا نجد اآلن الرسوم واملخططات واملوسيقى وااللوان تلعب دورها الفعال واملؤثر يف 

حياتنا. 
  تم التطبيق االول بتاريخ 2012/11/6 والتطبيق الثاين بتاريخ 2012/11/27 ( 3
تساوي ( 4 وبمستوى)0.05(   )58( حرية  درجة  عند  اجلدولية   )T( قيمة  اجلدولية  القيمة    

.)23,2(
قد ارشنا إىل ذلك يف املشكلة من هذا البحث.( 5
تم التطبيق االول بتاريخ 2012/11/6 والتطبيق الثاين بتاريخ 2012/11/27( 6
تساوي ( 7 وبمستوى)0.05(  حرية)58(  درجة  عند  اجلدولية   )T( قيمة  اجلدولية  القيمة   

.)23،2(
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أبو جادو.صالح حممد عيل)2000(. ( 1
سيكولوجية التنشئة االجتامعية، ط2، 

دار املسرية للنرش، عامن.

ابو حطب، فؤاد وآخرون. )1987( ( 2
التقويم النفيس، ط3، مكتبة االنجلو 

املرصية، القاهرة.

أبو عالم، رجاء حممد؛ رشيف، نادية ( 3
حممد )1989( الفروق الفردية 
وتطبيقاهتا الرتبوية، ط)2(، دار 

القلم،الكويت.

األيزرجاوي، أمحد عبد ااحلسني؛ ( 4
اجلبوري، أوراس هاشم؛ الصبيحاوي، 

حيدر سلامن )2011( اجتاهات طلبة 
اجلامعة نحو علم النفس، جملة الباحث، 

كلية الرتبية، جامعة كربالء، العدد 
االول.

باهي، مصطفى )1999( املعامالت ( 5
العلمية بني النظرية والتطبيق، ط)1( 

مركز الكتاب للنرش، القاهرة. 

البسيوين، حممود )1957( أصول الرتبية ( 6
الفنية، دار املعارف بمرص، القاهرة. 

ألبيايت، سلسل قاسم عباس)2002( ( 7
معوقات التعبري الفني لدى طلبة املرحلة 

الثانوية رسالة ماجستري )غري منشور( 
كلية الرتبية األساسية- جامعة دياىل.

ثوراندايك،روبرت؛ هيجن، إليزابيث ( 8

)1989( القياس والتقويم يف علم 
النفس والرتبية، تر:عبد اهلل الكيالين؛ 

عبد الرمحن عدس، مركز الكتاب 
األردين،عامن.

جابر، جابر عبداحلميد؛ والشيخ، ( 9
سليامن اخلرضي. )1978(. دراسات 

نفسية يف الشخصية العربية. القاهرة: 
عامل الكتب.

اجلبوري، سعد جويد؛ الشافعي، ( 10
صادق عبيس؛ الفتالوي، عيل تركي 

)2012( اجتاهات طلبة قسم التاريخ 
نحو ختصصهم الدرايس وفقًا لبعض 
املتغريات، جملة الباحث، كلية الرتبية 

للعلوم اإلنسانية، جامعة كربالء، العدد 
الرابع.

احلمداين، ابراهيم اسامعيل حسني ( 11
)2005( اجتاهات طلبة اجلامعة نحو 

اختصاصاهتم الدراسية وعالقتها 
باإلنجاز الدرايس، رسالة ماجستري غري 
منشورة( جامعة تكريت- كلية الرتبية.

احلميداوي مريم حممد )2005( تقويم ( 12
املناهج الدراسية للمواد التطبيقية يف 

قسم الرتبية الفنية رسالة ماجستري )غري 
منشورة( مقدمة إىل كلية الرتبية الفنية.

 الداهري، صالح حسن؛ والكبييس، ( 13
جميد وهيب. )2000(. علم النفس 

العام. اربد: دار الكندي للنرش 

املصادر واملراجع
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والتوزيع.

دسوقي، كامل، )1988(: ذخرية علم ( 14
النفس، جملد 1، القاهرة، الدار الدولية 

للنرش.

دوران، رودين )1985( أساسيات ( 15
القياس والتقويم يف تدريس العلوم، 

ترمجة: حممد سعيد صباريني وآخرون، 
دار األمل، بريوت.

الدوري، ريا ابراهيم اسامعيل. ( 16
)2001(. اجتاهات الطلبة اجلامعيني 

نحو الشهادة اجلامعية وعالقتها ببعض 
املتغريات.

 الديب، عيل حممد )1996( بحوث يف ( 17
علم النفس عىل عينات مرصية سعودية  

عامنية. القاهرة.

زكي،لطفي حممد)1972( نظرية ( 18
العمل يف تدريس الفنون، دار املعارف، 

مرص.

زهران، حامد عبد السالم )1986( ( 19
علم النفس االجتامعي. دار الكتب 

املرصية القاهرة.

الزوبعي، عبداجلليل وآخرون. ( 20
)1981(. االختبارات واملقاييس 

النفسية. املوصل: دار الكتب للطباعة 
والنرش.

السيد، فواد البهي )1979( الذكاء، ط ( 21
)2( دار الفكر العريب، القاهرة.

السامرائي، هاشم جاسم )1991( ( 22

املدخل إىل علم النفس. ط1مطبعة 
اخللود بغداد.

الشال، عبدالغني النبوي)1984( ( 23
)مصطلحات يف الفن والرتبية الفنية، 

النارش عامدة شؤون املكتبات؛الرياض.

عبد الرمحن، سعد )1983( القيـاس ( 24
النفـيس ط)1( مكتبة الفالح، الكويت. 

عبدالرحيم، طلعت حسن. )1981(. ( 25
علم النفس االجتامعي املعارص، ط2، 

القاهرة: دار الكتاب اجلامعي.

عبد اهلادي، حممد عيل )2005( ( 26
سيكولوجية الفروق الفردية والتفوق 

العقيل، دار وائل للنرش والتوزيع. عامن

27. عودة، أمحد سليامن )1998(( 27
القياس والتقويم يف العملية التدريسية، 

ط)2(، داراألمل للنرش والتوزيع 
األردن.

الكناين، إبراهيم عبد احلسن ونعوم، ( 28
سهام سعيد، )1987( تقنني التفضيل 
الشخيص عىل طلبة جامعة بغداد، جملة 

آداب املستنرصية، العدد )15(.

الكناين، ممدوح عبد املنعم؛ جابر، ( 29
عيسى عبد اهلل )1995( القياس 

والتقويم النفيس والرتبوي، مكتبة 
الفالح للنرش والتوزيع، الكويت

النجر، سوزان )1984( االدراك ( 30
الفني والضوء الطبيعي، تر: رايض 

حكيم، جملة الثقافة االجنبية، العدد 
)2(، السنة الرابعة،.
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فريكسون، جورج )1991( التحليل ( 31
اإلحصائي يف الرتبية وعلم النفس، 
ترمجة: هـناء العـكـييل، دار احلكمة، 

بغداد.

قنديل، بثينة أمني مريس؛ وكاظم، أمني ( 32
حممد. )1976(. اجتاه الفتاة املتعلمة 

نحو عمل املرأة. القاهرة: مكتبة 
االنجلو املرصية. 

مرعي، توفيق؛ وبلقيس، أمحد. ( 33
)1982(. امليرس يف علم النفس 

االجتامعي. ط1، عامن: دار الفرقان 
للنرش والتوزيع.

املليجي، عيل حممد )1988( االبتكار ( 34
ودافعية التعبري عند الفنان التشكييل، 

جملة كلية الرتبية،جامعة قطر،العدد 
السادس.
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ملحق )2(
اداة قياس االجتاه نحو الرتبية الفنية املقدمة للسادة املحكمني 

جامعة كربالء 
كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية

 قسم العلوم الرتبويــــــــة والنفسية

م/ استبانة آراء اخلرباء حول صالحية اداة قياس االجتاه نحو الرتبية الفنية

األستاذ الفاضل ......................……………………. املحرتم

حتية طيبة

يروم الباحث إجراء دراسته املوسومة بـ )اجتاه طلبة كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية نحو 
بأنه  االجتاه  ويعرف  الفنية،  الرتبية  نحو  اداة لالجتاه  بناء  تتطلب  والدراسة  الفنية(  الرتبية 
»التوجه أو الرغبة من قبل فرد أو جمموعة أفراد نحو يشء معني من خالل توجيه مكتسب 
ومنظم مأخوذ من البيئة واملجتمع الذي يعيش فيه الفرد وقد يكون اجيابيا أو سلبا أو حمايدا 

ونحو يشء مرغوب أو غري مرغوب فيه أحيانا«.

السابقة،  والدراسات  األدبيات،  عىل  اطالعه  بعد  االداة  فقرات  الباحث  اعد  وقد 
االستنارة  يود  الباحث  فان  موضوعية،  ونظرة  علمية  مكانة  من  به  تتمتعون  ملا  ونظرا 
بآرائكم السديدة يف تقويم هذه الفقرات، وبيان مدى صالحيتها و تعديل ما حيتاج منها إىل 

التعديل بام ترونه مناسبا ألهداف الدراسة.......مع الشكر والتقدير 

      

الباحث         
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أوافق الفقراتت
ال أوافقبشدة

ادري
ال 

أوافق

ال 
أوافق 
بشدة

أعتقد أن الرتبية الفنية من املواد التي ال جدوى ترجتى منها.1
تفيدين الرتبية الفنية يف فهم االعامل الفنية.2
إن الذين هيتموا بالرتبية الفنية هم اشخاص خياليون. 3
جتذبني كتب الرتبية الفنية عندما أكون يف معرض للكتب. 4
اتابع القنوات التي تتناول الرتبية الفنية.5

اطالعي عىل كتب الرتبية الفنية تساعدين عىل اكتشاف 6
قدرات امتلكها مل أعرف أين امتلكها.

لطاملا متنيت أن أدرس الرتبية الفنية.7
ال أمانع من حضور الندوات التي موضوعها الرتبية الفنية.8
اعتقد أن الرتبية الفنية تفيد االطفال فقط.9

الرتبية الفنية ال ختدمني يف احلياة اليومية.10
معرفتي بالرتبية الفنية تساعدين يف رشاء أشياء مجيلة.11
أعتقد أن الرتبية الفنية من العلوم املهمة لإلنسان.12
أميل إىل األشخاص املهتمني بالرتبية الفنية.13
الرتبية الفنية هي وسيلة لقضاء الوقت ال أكثر.14

معرفتي يف الرتبية الفنية تساعدين يف جتميل االشياء من 15
حويل.

أعتقد أن الرتبية الفنية مهمة لتنمية الذوق واالحساس لدى 16
الفرد.

تساعدين معرفتي بالرتبية الفنية عىل التعبري بشكل أفضل 17
عن مشاعري.

أرى بان الرتبية الفنية علم معقد.18
الرتبية الفنية علم خيايل ال يطبق عىل ارض الواقع.19
اعتقد أن الرتبية الفنية مهمة يف كل مفاصل احلياة.20

ارى رضورة أن يطلع أصحاب املحالت التجارية عىل 21
الرتبية الفنية ليجعلوا حمالهتم امجل.

اعتقد برضورة تدريس الرتبية الفنية يف املرحلة اجلامعية.22
ال أحب الرتبية الفنية.23

الرتبية الفنية من الدروس الرائعة التي درستها يف مسرييت 24
الدراسية.

أعتقد أن للرتبية الفنية قيمة حمدودة.25
الرتبية الفنية جعلتني أنظر ملا حويل بدقة أكثر.26

عندما ابحث يف التلفزيون أختار برامج موضعها الرتبية 27
الفنية 

ال أرى جدوى يف حضور دروس الرتبية الفنية.28
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ملحق )3(
اداة قياس االجتاه نحو الرتبية الفنية بصيغته االولية

عزيزي الطالب... عزيزيت الطالبة...

 حتية طيبة:

بني يديك جمموعة من املواقف التي تبني وجهت نظرك أجتاه الرتبية الفنية، لذا يرجى 

االجابة عن كل فقرة، وذلك بوضع اشارة )    ( امام البديل الذي يعرب بصدق وامانة عن 

رأيك، علام اهنا موضوعة ألغراض البحث العلمي فقط، مع الشكر والتقدير لتعاونكم يف 

االجابة عىل الفقرات مجيعها ومن دون ترك اي منها.

مالحظة: يرجى االجابة عن املعلومات التالية:

 اجلنس  ذكر    انثى      

املرحلة الدراسية   
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التعديلال يصلحيصلحالفقراتت
أعتقد أن الرتبية الفنية من املواد التي ال جدوى ترجتى منها.1
تفيدين الرتبية الفنية يف فهم االعامل الفنية.2
أن الذين هيتموا بالرتبية الفنية هم اشخاص خياليون. 3
جتذبني كتب الرتبية الفنية عندما أكون يف معرض للكتب. 4
اتابع القنوات التي تتناول الرتبية الفنية.5
اطالعي عىل كتب الرتبية الفنية تساعدين عىل اكتشاف قدرات امتلكها 6

مل أعرف أين امتلكها.
لطاملا متنيت أن أدرس الرتبية الفنية.7
ال أمانع من حضور الندوات التي موضوعها الرتبية الفنية.8
اعتقد أن الرتبية الفنية تفيد االطفال فقط.9

الرتبية الفنية ال ختدمني يف احلياة اليومية.10
معرفتي بالرتبية الفنية تساعدين يف رشاء أشياء مجيلة.11
أعتقد أن الرتبية الفنية من العلوم املهمة لإلنسان.12
أميل إىل األشخاص املهتمني بالرتبية الفنية.13
الرتبية الفنية هي وسيلة لقضاء الوقت ال أكثر.14
معرفتي يف الرتبية الفنية تساعدين يف جتميل االشياء من حويل.15
أعتقد أن الرتبية الفنية مهمة لتنمية الذوق واالحساس لدى الفرد.16
تساعدين معرفتي بالرتبية الفنية عىل التعبري بشكل أفضل عن مشاعري.17
أرى بان الرتبية الفنية علم معقد.18
الرتبية الفنية علم خيايل ال يطبق عىل ارض الواقع.19
اعتقد أن الرتبية الفنية مهمة يف كل مفاصل احلياة.20
الفنية 21 الرتبية  عىل  التجارية  املحالت  أصحاب  يطلع  أن  رضورة  ارى 

ليجعلوا حمالهتم امجل.
اعتقد برضورة تدريس الرتبية الفنية يف املرحلة اجلامعية.22
ال أحب الرتبية الفنية.23
الرتبية الفنية من الدروس الرائعة التي درستها يف مسرييت الدراسية.24
أعتقد أن للرتبية الفنية قيمة حمدودة.25
اغلب من يدرسوا الرتبية الفنية هم غري أسوياء.26
الرتبية الفنية جعلتني أنظر ملا حويل بدقة أكثر.27
عندما ابحث يف التلفزيون أختار برامج موضعها الرتبية الفنية 28
اعتقد برضورة وجود كتب الرتبية الفنية يف كل بيت.29
ال أرى جدوى يف حضور دروس الرتبية الفنية.30
أميل إىل األفالم التي تتناول مواضيع عن الفن والفنانني.31




