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اإلهداء

إلى من أشرقت األرض بنوره فتحررت من الذل والهوان ،إلى من حمل األمانة وأدى الرسالة ،إلى خير
األنام معلم البشرية محمد صلى هللا عليه وسلم،،

إلى من علمني الصبر والنجاح ،إلى والدي الغالي حفظه هللا،
إلى من غمرتني بحنانها وعانت معي الصعاب ،وظلت بجانبي ألصل إلى ما أنا فيه ،إلى من
بدعواتها أقوى وأتحصن " أمي الحبيبة " أطال هللا في عمرها،،
وعتادي ،وملجئي ومالذي،،
إلى أخواي وأخواتيُ ،عدتي َ
إلى أصدقائي وزمالئي،،
إلى كل من علمني حرفا،،
أهدي هذا البحث المتواضع ،راجيا من هللا عز وجل أن يجد القبول والنجاح،،

الباحث

ب

شكر وتقدير
الحمد هلل الذي هدانا لإلسالم وبصرنا باإليمان ،والصالة والسالم على سيدنا محمد الذي أرسله هللا
رحمة للعالمين فكان خير من حمل الرسالة وخير من أدى األمانة.

بداية أشكر هللا العلي العظيم على فضله ونعمته ،وأتقدم بالشكر والتقدير إلى عمادة كلية التربية
بجامعة األزهر ،وعمادة الدراسات العليا بالجامعة ،والى أعضاء الهيئة التدريسية في قسم أصول التربية
على ما لقيته منهم من توجيه وتعليم وتشجيع.

واعترافا بالفضل ألهله فإني أتوجه بالشكر وعظيم االمتنان إلى الدكتور الفاضل /محمد هاشم آغا

والدكتور الفاضل /نمر صبح القيق على ما قدماه لي من مساندة ودعم وتشجيع وما زوداني به من
ٍ
مضن ومتابعة مستمرة حتى خرجت هذه الرسالة إلى النور.
نصائح وتوجيهات ،وما بذاله من جهد
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إلى مواطن الخلل والنقص والخطأ لتجويدها ،واخراجها في أجمل صورة ممكنة.
كما أتقدم بالشكر لكل من أعارني كتابا أو أسدى إلي توجيها أو شجعني على فكرة ،أو نبهني إلى
خطأ ،أو حذرني من تقصير ،أسأل هللا تعالى أن يجزيهم عني خير الجزاء ،وأن يجعل ما قدموه لي في

موازين أعمالهم الصالحة يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى هللا بقلب سليم.

وأسأل هللا أن أكون قد وفقت في هذه الرسالة ،فما كان فيها من مواطن إجادة فتوفيق من هللا عز وجل،
وما كان فيها من مواطن تقصير وضعف فمن نفسي.
الباحث

ج

ملخــص الدراســــــة
"جودة البيئة الجامعية وعالقتها باإلنتاج اإلبداعي لدى طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى"
إعداد

رامي نبيل الصفدي
إشراف

د .محمد هاشم أغا
هددد التعد إ ىلددج د جددة تقددد
لعالبته إلجت ج اإل داعي.

د .نمر صبح القيق

بة ددة ة ددة اللجددلة الجم ةددة ج معددة البيددج لجددلد ال ددة الج مع ددة

ولتحقيق ذلك استخدم الباحث المنهج الوصفي (التحليلي) ،مستخدما أداتين للدراسة وهما:

األولى :استبانة جودة البيئة الجامعية مكونة من ( )20فقرة ،موزعةة علةى ( )2مجةاالت ،وهةي (المجةال
اإلداري ،المجال األكاديمي ،المجال االجتماعي ،المجال األكاديمي).

الثانيـــة :اسةةتبانة جةةودة اإلنتةةاا اإلبةةداعي مكونةةة مةةن ( )40فق ةرة ،موزعةةة علةةى مجةةالين ،وهمةةا( الجةةدة
واألصالة ،القيمة والمالءمة).
وتكونت عينة الدراسة من ( )371طالباً وطالبة أي ما نسبته ( )%45.5من الطلبة المسجلين
للعام الدراسي 1034/1035م في كلية الفنون الجميلة ،والبالغ عددهم ( )133طالب وطالبة.
وبعةةد جمةةع البيانةةات قةةام الباحةةث باسةةتخدام برنةةامج الةةرزم اإلحصةةائية للد ارسةةات االجتماعيةةة ()SPSS

لتحليل استجابات أفراد عينة الدراسة.

وكانت أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة ما يلي:
 .0درجة التقدير الكلية لجودة البيئة الجامعية لدى طلبة كلية الفنون الجميلةة بجامعةة األقصةى مةن
وجهة نظرهم جاءت متوسطة ،وتقع عند وزن نسبي (.)%31.06

 .2ال توجةةد فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى داللةةة ( )α ≥ 1.10بةةين متوسةةطي تقةةديرات

أفراد العينة لجودة البيئة الجامعية تعزى لمتغير الجنس ،بينمةا توجةد فةروق دالةة إحصةائيا تعةزى

لمتغير التخصص لصالح طلبة الديكور.

 .3درجة التقةدير الكليةة لإلنتةاا اإلبةداعي لةدى طلبةة كليةة الفنةون الجميلةة بجامعةة األقصةى جةاءت
كبيرة ،وتقع عند وزن نسبي (.)%60.53

د

 .5ال توجةةد فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى داللةةة ( )α ≥ 1.10بةةين متوسةةطي تقةةديرات
عينة الدراسة لدرجة اإلنتاا اإلبداعي تعزى لمتغير الجنس ،والتخصص ،بينما توجد فروق دالة

احصائيا تعزى لمتغير المستوى الدراسي.

 .0توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( )1.10بين الدرجة الكلية لتقةدير
جةةودة البيئةةة الجامعيةةة بمجاالتهةةا و بةةين الدرجةةة الكليةةة لتقةةدير اإلنتةةاا اإلبةةداعي بمجاالتةةه لةةدى
أفراد عينة الدراسة بلغت (.)1.502
وفي ضوء نتائج الدراسة قدم الباحث مجموعة من التوصيات كان أهمها:
 -0إجراء انتخابات لتشكيل مجلس الطلبة وتفعيله بعد تعطله لمدة سنوات.
 -2تفعيل التسجيل االلكتروني عبر موقع الجامعة بحيث يخفف من ازدحام الطلبة للتسجيل
والسحب واإلضافة.

 -6زيادرة االهتمام باألنشطة الطالبية من رحالت علمية ومسابقات ثقافية وفنية.
 -5تنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل التي تعني بصقل خبرات األكاديميين العاملين
والمشاركة في المؤتمرات اإلقليمية والدولية.

ه
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The present study aimed to measure the quality of the university
environment and identify the degree in which it correlates with the
artistic production of the fine arts students at Al-Aqsa University from
the fine arts students’ perspective.
In order to achieve the objectives of the study, the researcher used the
descriptive analytical method with the use of two questionnaires. First,
the research used a questionnaire of the quality of the university
environment. This questionnaire consisted of (41) items, which were
divided into (4) study areas. Second, a questionnaire of the creative
production quality was also used. The second questionnaire was
composed of (21) items, which were divided into (2) study areas.
The sample used in this study consisted of (173) fine arts students
representing (54.4%) of the total subject population (the Fine Arts
Students at Al-aqsa University registered for the academic year
2014/2015) totaling (318) students.
SPSS was used to analyze the collected data from the study subjects.
The results derived from the analysis of the responses can be
summarized as follows:
1. The degree of the quality of the university environment for the
fine arts students at Al-aqsa University was medium with relative
weight of (60.13%).
2. The fine arts students’ evaluation of university environment has
yielded no statistical correlation due to the attribution of the
gender of the students at the significance level of )α ≥ ...0(.
ل

However, significant statistical correlations were found due to
attribution of major and academic level.
3. The degree of the artistic production of the fine arts students at
Al-Aqsa University was measured to be high with relative weight
of (75.46%).
4. The subjects’ evaluation of the artistic production has yielded no
statistical correlation due to the attribution of the gender, or
major of the students at the significance level of )α ≥ ...0(.
However, significant statistical correlations were found due to the
attribution of their academic level.
5. There is a positive correlation between the overall evaluation of
the university environment and its areas, and the overall
evaluation of artistic production and its areas at a significance
level of (0.01).
In light of the results of the study, the researcher has introduced a set
of recommendations that may contribute to developing the university
environment that will also contribute to improving the artistic
production of the fine arts students at Al-aqsa University. These
recommendations can be summarized as follows:
1. Initiating elections to select student representatives, which has
been dismantled through years.
2. Activating course online registration through the university
website. This will decrease the crowdedness of students during
registration, dropping, and adding courses.
3. Increasing the attention given to student activities through field
trips and artistic contests.
4. Organizing conferences and workshops for the academic staff
that aims to improve their expertise in their subject matters, and
attending regional and national conferences.
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مقدمة

الدراسة:

ُيعد التعليم الجامعي أحد المراحل التعليمية المتميزة في المجتمع ،كونه يؤدي رسالة خالدة ،ويقع على

عاتقه النهوض بالمجتمع لمواكبة المتغيرات االقتصادية واالجتماعية؛ إذ يمتاز عالم اليوم بالتغير
السريع والهائل في مجال المعرفة وكافة الميادين ،حيث ُينظر إلى التعليم الجامعي بأن له الدور

األساسي الذي يؤدي إلى تقدم المجتمع ورقيه ،وبإعداد الكوادر والطاقات البشرية المؤهلة والقادرة على
تحمل المسؤولية مستقبال ،وكذلك إعداد القيادات الفكرية والتربوية القادرة على اإلبداع وتوجيه الطاقات

المتاحة أفضل توجيه.
ومن أجل اللحاق بركب تلك األمم المتقدمة فإننا بحاجة ماسة إلى كوادر وأدمغة من الجنسين مؤهلة
خلقيا ونفسيا واجتماعيا وعلميا وذهنيا وفكريا وعمليا في شتى العلوم والميادين المختلفة .ولم يعد خافيا
دور ٍ
ما للجامعات من ٍ
مهم وأساسي في تنمية المجتمعات البشرية وتطويرها فهي التي تصنع حاضرها،
وتخطط معالم مستقبلها بوصفها القاعدة الفكرية والفنية للمجتمعات البشرية.
(السعود والسلطان.)32 :4118 ،
ويعتمد المستقبل الدراسي للطالب الجامعي على درجة تكيفه وتوافقه االجتماعي والثقافي مع البيئة
الجامعية الجديدة التي ينتقل إليها للدراسة ،وبإعتبار العملية التربوية هي اكتساب أسلوب الحياة وثقافة
المجتمع الذي يتلقى فيه الطالب الجامعي تعليمه عالوة على كونها اكتساب خبرات وتأهيال علميا،
وأكاديميا ،وفنيا ،وألن اإلنسان كائن اجتماعي ذو قدرة على التعامل مع مختلف الظروف واالستجابة
لمستجدات الحياة فإن التكيف مع البيئة الجامعية يحتاا إلى عدد من المقومات الخاصة التي تجعل
البيئة الجامعية بيئة صالحة للدراسة(.القضاة.)011 :4117 ،
وتتكون البيئة الجامعية من المكونات المادية والبشرية ،ويشتمل كل منها على العديد من الجوانب
واألمور التي تتفاعل فيما بينها من أجل تحقيق األهداف المنشودة ،فالمكونات المادية تشتمل على
المباني الدراسية وتجهيزاتها ،والمختبرات العلمية وااللكترونية ،والمعامل والمراسم الفنية ،وأماكن
األنشطة الترفيهية ،والمكتبة المركزية ،والكافتيريا ،والمرافق الصحية ،أما المكونات البشرية للبيئة
الجامعية فهي تشتمل أعضاء هيئة التدريس ،إذ يعتبر عضو هيئة التدريس أهم عناصر البيئة الجامعية
األكاديمية ،ألنه المعلم والمربي والموجه والباحث كما أن نوع التعليم الذي تقدمه الجامعات يعتمد إلى
2

حد كبير على صفات وكفايات وأصالة عضو هيئة التدريس ،كما تشتمل المكونات األكاديمية أيضا
الخطط الدراسية والمناهج والمقررات فهي تعتبر القلب النابض للعملية التعليمية الذي يعطي لها معنى
الحياة ويمدها بالحيوية والنشاط ،وأساليب التدريس القادرة على تكوين ذهنية عقلية مرنة قادرة على
جمع المعلومات من مصادرها المختلفة ،واعمال عمليات العقل ،والتحليل ،والنقد ،والتصميم ،وحل
المشكالت ،والتنظيم الجيد المبدع(.الخوالدة.)022 :4104 ،
ويعيش الطالب الجامعي حياته الجامعية فترة دراسته في إطار مليء بالمكونات المادية والبشرية التي
تحيط به وتؤثر في سلوكه ودافعيته نحو التعليم ،وتعد البيئة الجامعية المحيط الذي ينمو فيه الطالب،
ويكتسب منها الخبرات والمعارف والمهارات ،وقد يكون لها األثر الواضح على اإلنتاا اإلبداعي الفني
لديه حيث تؤثر وتتأثر به .ويظهر ذلك في سلوك الطالب الجامعي ودافعيته نحو التعلم واظهار
القدرات اإلبداعية وتنمية اإلنتاجية اإلبداعية لديه.
وقد يكون اإلنتاا اإلبداعي لدى طلبة كلية الفنون إحدى المشاكل المهمة ألنها مرتبطة باألعمال الفنية
للطالب والتي ينبثق منها عمله اإلبداعي وارتباطه باإلحساس والقيم الجمالية والخلقية ،نظ ار ألن اإلنتاا
اإلبداعي الفني يرتبط بالعديد من المؤثرات الكامنة والمحيطة.
ويرى ترفنجر ( )Treffingerأن النتاجات اإلبداعية الفنية تظهر من تفاعل مجموعة مكونات فيمثل
المكون األول الخصائص المعرفية والسمات الشخصية ومستوى الدافعية التي يتمتع بها الطالب ،أما
المكون الثاني فيتضمن العمليات أو األساليب التي يستخدمها الطالب لتوليد األفكار وتحليلها ،وحل
المشكالت ،وادارة عمليات التفكير ،أما المكون الثالث فهو البيئة التي يجب أن يعمل بها الطالب
وتشتمل على المؤثرات المحيطة والعالقات بين األفراد وثقافة المجتمع ،وأخي ار المكون الرابع وهو
المخرجات التي تنتج من الطالب ويقصد بها المنتجات اإلبداعية الفنية ،والتي يمكن تحليلها باستخدام
العديد من المعايير(.أبو جادو.)42 :4112 ،
وتتحدد صفات اإلنتاا اإلبداعي الفني في الجدة وهو ما ينتج ألول مرة في مجتمع معين أو من
جماعة معينة في مدى زمني معين ،ومغزى الناتج فالناتج اإلبداعي له معنى معين وقيمة معينة بحيث
يتناول مشكلة أو صعوبة يحاول أن يجد لها حال ،واستم اررية الناتج في مجاله فكلما استمرت اآلثار
المترتبة على الناتج كان ذلك دليال على أهميته في مجاله .كما يشترط في الناتج اإلبداعي الفني أن
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يكون ذو فائدة ومنفعة لينال القبول من المجتمع المحيط ،فليس اإلنتاا اإلبداعي لمجرد اإلنتاا
اإلبداعي وانما لفائدة ومنفعة المجتمع(.عيسى.)44 :4101 ،
ومن هنا نشأت فكرة هذه الدراسة وبسبب عدم وجود دراسات – على حد علم الباحث – تناولت
موضوع العالقة بين جودة البيئة الجامعية واإلنتاا اإلبداعي لدى طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة
األقصى ،وهي الكلية الوحيدة المتخصصة التي تمنح درجة البكالوريوس في مجال الفنون الجميلة،
وهذه األسباب مجتمعة دعت الحاجة للقيام بهذه الدراسة وتقديم توصيات واقتراحات قد تسهم في تنمية
اإلنتاجية اإلبداعية لدى طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى.

مشكلة الدراسة:
تعد البيئة الجامعية بكافة مكوناتها وأبعادها المعروفة (البعد األكاديمي ،والبعد التنظيمي ،والبعد
االجتماعي ،والبعد الخدماتي) من أهم المؤثرات المباشرة في تشكيل شخصية الطالب في فترة حياته
الجامعية وتلعب دو ار هاما في جودة المخرجات التعليمية واإلنتاا اإلبداعي لدى الطلبة ،مما دفع
الباحث للشعور بأهمية البيئة المحيطة بالطالب أثناء دراسته كونه يتأثر ويؤثر بها مما توجب عليه
البحث في هذا المجال وخاصة في العالقة االرتباطية بين البيئة الجامعية واإلنتاا اإلبداعي.
ما مدى جودة البيئة الجامعية وعالقتها باإلنتاج اإلبداعي لدى طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة
األقصى؟
ويتفرع من التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية التالية:
 .0ما درجة تقدير طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى لجودة البيئة الجامعية؟
 .4هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 1.12بين متوسطات تقديرات
أفراد عينة الدراسة لجودة البيئة الجامعية لدى طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى تعزى
لمتغير الجنس (ذكر-أنثى)؟
 .3هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 1.12بين متوسطات تقديرات
أفراد عينة الدراسة لجودة البيئة الجامعية لدى طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى تعزى
لمتغير التخصص (تربية فنية -ديكور)؟
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 .2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 1.12بين متوسطات تقديرات
أفراد عينة الدراسة لجودة البيئة الجامعية لدى طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى تعزى
لمتغير المستوى الدراسي (مستوى أول ،مستوى ثاني ،مستوى ثالث ،مستوى رابع)؟
 .2ما درجة تقدير طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى لإلنتاا اإلبداعي؟
 .6هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 1.12بين متوسطات تقديرات
أفراد عينة الدراسة لواقع اإلنتاا اإلبداعي لدى طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى
تعزى لمتغير الجنس (ذكر-أنثى)؟
 .7هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 1.12بين متوسطات تقديرات
أفراد عينة الدراسة لواقع اإلنتاا اإلبداعي لدى طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى
تعزى لمتغير التخصص (تربية فنية -ديكور)؟
 .8هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 1.12بين متوسطات تقديرات
أفراد عينة الدراسة لواقع اإلنتاا اإلبداعي لدى طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى
تعزى لمتغير المستوى الدراسي (مستوى أول ،مستوى ثاني ،مستوى ثالث ،مستوى رابع)؟
 .2هل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين جودة البيئة الجامعية واإلنتاا اإلبداعي لدى طلبة
كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى؟

أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة لتحقيق األهداف التالية:
 .0التعرف إلى درجة تقديرات طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى لجودة البيئة الجامعية.
 .4التعرف إلى درجة تقديرات طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى لمستوى اإلنتاا اإلبداعي
لديهم.
 .3الكشف عما اذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة ( )α ≥ 1.12بين
متوسطات تقديرات طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى لجودة البيئة الجامعية تعزى
للمتغيرات (الجنس ،التخصص ،المستوى الدراسي).

5

 .2الكشف عما اذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة ( )α ≥ 1.12بين
متوسطات تقديرات طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى لإلنتاا اإلبداعي لديهم تعزى
للمتغيرات (الجنس ،التخصص ،المستوى الدراسي).
 .2الكشف عما اذا كان هناك عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين جودة البيئة الجامعية واإلنتاا
اإلبداعي لدى طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى.

أهمية الدراسة:
تستمد الدراسة الحالية أهميتها من الجوانب التالية:
 .0ندرة مثل هذه الدراسات في مجتمعنا الفلسطيني فةي هةذا الجانةب المتمثةل فةي جةودة البيئةة الجامعيةة
وعالقته ةةا باإلنت ةةاا اإلب ةةداعي ل ةةدى طلب ةةة كلي ةةة الفن ةةون الجميل ةةة بجامع ةةة األقص ةةى – ف ةةي ح ةةد عل ةةم
الباحث.-
 .4قةةد تبةةرز أهميةةة جةةودة البيئةةة الجامعيةةة فةةي تعزيةةز اإلنتةةاا اإلبةةداعي لةةدى طلبةةة كليةةة الفنةةون الجميلةةة
بجامعة األقصى.

حدود الدراسة:
 .0حد الموضوع :اقتصر على التعرف إلى واقع جودة البيئة الجامعية وعالقتها باإلنتاا اإلبداعي.
 .4الحد المؤسسي :كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى.
 .3الحد البشري :طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى.
 .2الحد المكاني :محافظات غزة.
 .2الحد الزمني :الفصل الدراسي األول للعام .4102-4102
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مصطلحات الدراسة:
البيئة الجامعية:
يعرف المقداد وآخرون ( )1031البيئة الجامعية بأنها" :مجموعة من المقومات المادية والبشرية
التي تحيط بالطلبة ،حيث تتمثل المقومات المادية بالمباني الجامعية والتقنيات الحديثة ،أما
المقومات البشرية فتتمثل باإلدارة واألنشطة والبرامج والمناهج وكافة الوسائل التي توجه فكر
وسلوك الطلبة بما يخدم أهداف العملية التعليمية وتنمية الفكر والسلوك لديهم"( .المقداد وآخرون،
)82 :4103
ويعرفها العمر( )1007بأنها" :البيئة المحيطة بالطالب في الموقف التعليمي وتؤثر سلبيا وايجابيا
في تعلمه ،وتظهر بشكلين :معنوي مثل التحفيز واإلعالء من قيمة التعلم ،ومادي مثل :توافر
المعينات التدريسية والتجهيزات الالزمة"( .العمر.)62 :4117 ،
ويعرف الباحث البيئة الجامعية إجرائياً بأنها:
البيئة التي تحيط بطلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى والتي تؤثر وتتأثر بهم ،وهي مجموعة
من المقومات البشرية والمادية ،وتتمثل المقومات البشرية في (البعد األكاديمي ،والبعد اإلداري،
والبعد االجتماعي) ،أما المقومات المادية فتتمثل في البعد الخدماتي كقاعات الدراسة والمراسم
ويقصد بها اإلمكانات
الفنية والمكتبات ومختبرات الحاسوب والمرافق الجامعية والساحات والحدائق ُ
والتسهيالت التي تُقدم للطالب داخل الحرم الجامعي.

اإلنتاج اإلبداعي:
يعرف الهويدي( )1005اإلنتاا اإلبداعي بأنه" :شيء جديد يفيد فئة كبيرة من الناس لفترة معينة من
الزمن ،وقد يظهر هذا اإلنتاا على شكل نظرية أو لوحة فنية أو على شكل اكتشاف جديد".
(الهويدي)42 :4112 ،
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ويعرف الباحث اإلنتاج اإلبداعي إجرائياّ بأنه:
األعمال الفنية اإلبداعية الملموسة بكافة أشكالها التي ينتجها طلبة كلية الفنون الجميلة والتي تتسم
بالجدة واألصالة ،والقيمة والمالءمة ،ويقصد بالجدة واألصالة أي إنتاا متفرد وفكرة جديدة نادرة غير
مألوفة قليلة التكرار ،أما القيمة والمالءمة فيقصد بها مدى مناسبة العمل الفني للمجتمع المحيط وللفكرة
والهدف المراد منه.

0

الفصل الثاني
اإلطار النظري

 المحور األول :البيئة الجامعيــــة
 المحور الثاني :اإلنتاج اإلبداعي
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المحور األول | البيئة الجامعية:
اهتمت البحوث والدراسات في اآلونة األخيرة في مجال التنمية للنهوض بالمجتمعات ومواكبة التطور
في جميع مناحي الحياة ومجاالتها االجتماعية واالقتصادية والسياسية ،حيث تستند التنمية في أي
مجتمع إلى العديد من العوامل أهمها الموارد البشرية المؤهلة والمعدة جيدا والراغبة في العمل واإلبداع،
ويعتبر التعليم بصفة عامة ،والتعليم الجامعي بصفة خاصة القاعدة األساسية إلحداث االبداع ،وذلك
ألن الجامعة هي مصنع الموارد البشرية بدليل أن جميع المنظمات والمؤسسات تعتمد بالشكل األساسي
على مخرجات التعليم العالي ،وتتوقف كفاءة وفاعلية هذه المؤسسات على كفاءة مخرجات الجامعات،
ومع زيادة حدة المنافسة بين مؤسسات التعليم العالي محليا وعالميا أصبح هناك حاجة ماسة إلى رفع
كفاءة مخرجاته ،ويعتمد ذلك على عوامل عديدة منها البيئة الجامعية المالءمة بكافة عناصرها والتي
من شأنها جذب المتعلم لزيادة دافعيته نحو اإلنجاز واإلبداع.
مفهوم البيئة الجامعية
اهتم ا لكثير من الباحثين بالبيئة الجامعية لما لها من أثر واضح على المتعلم ،الذي يعد محور العملية
التعليمية ،ومدى تأثيرها على التحصيل وتنمية المهارات والمعارف لديه ،وبالحديث عن مفهوم البيئة
الجامعية فقد عرفها الدرقيري وآخرون ( )3994بأنها" :عبارة عن مجموعة الظروف التي تحيط
بعملية التعليم في الجامعة ،بما تشمله من أبعاد انسانية وغير انسانية ،واألبعاد اإلنسانية تشمل
العالقات بين الطالب بعضهم ببعض وبينهم وبين المدرسين ،واألبعاد غير اإلنسانية تشمل المناهج
والمقررات الدراسية والوسائل التعليمية والمباني والكتب والتغذية واألنشطة االجتماعية المختلفة
والمواصالت واالرشاد األكاديمي والمرافق العامة"(.الدرقيري وآخرون.)226 :0222،
ويرى جودة( )1000أن البيئة التعليمية الجامعية عبارة عن مجموعة من العوامل المادية والتنظيمية
والسلوكية واالجتماعية والتي تحيط بالطالب داخل كليته أو معهده التعليمي وتؤثر في سلوكه ،ومن ثم
دافعه إلى اإلنجاز ،وذلك من خالل ما توفره هذه البيئة للطالب من فرص إلشباع حاجاته ورغباته
التعليمية(.جودة)022 :4111 ،
ويعرفها أبو سمرة وآخرون ( )1003بأنها" :الجو الجامعي العام الذي يحيط بالطلبة وما لها من
عالقة بالتأثير في شخصياتهم والتي تتمثل بالمناهج وأساليب التدريس واالدارة والعالقات العامة بين
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الطلبة والمدرسين وبين الطلبة أنفسهم والمرافق والخدمات واألبنية ،ومجموع النشاطات العلمية واألدبية
والفنية والرياضية والترفيهية التي يوفرها الجو الجامعي العام"(.أبو سمرة)046 :4118 ،
كما تعرفها أبو السميد والطاهر ( )1033بأنها" :جميع العوامل الجامعية المؤثرة على سلوك الطلبة
خالل سنوات دراستهم في الجامعة ،وتشمل البرامج التعليمية والمناهج الدراسية ،إضافة إلى الرؤى
والق اررات واألجهزة والمرافق الموجودة في الجامعة"(.أبو السميد والطاهر)483 :4100 ،
ويشير الزيود ( )1007بأنها "مكان لمجتمع بشري ال يعد للحياة ،بل هي الحياة نفسها ،فالجامعة هي
مجتمع تربوي متكامل يعكس صفات المجتمع البشري وديناميته"(.الزيود)82 :4117 ،
ويرى الباحث أن البيئة الجامعية تسهم في بناء شخصية الشباب ،بما تمتلكه من دور كبير في التأثير
في قيمهم ،وجذبهم لحب التعلم وزيادة دافعيتهم نحو التعلم وتنمية روح اإلبداع لديهم ،وال يعود هذا
التأثير لعامل معين ،وانما لعدة عوامل؛ منها ما يتعلق بالمناهج وأعضاء هيئة التدريس والعالقات
االجتماعية والزمالة والنشاط الالمنهجي ،وغير ذلك من عناصر وعوامل ،وتعد الجامعة بما تشتمل
عليه من مرافق وأنشطة وأندية وغيرها بمنزلة مجتمع مصغر ،أو صورة مصغرة للمجتمع األكبر،
فالحياة الجامعية ليست مجرد قاعات تدريسية ومحاضرات وأساتذة ،بل هي محصلة التفاعل بين
عناصر العمل الجامعي جميعا.
عناصر ومكونات البيئة الجامعية
تعددت اآلراء حول عناصر ومكونات البيئة الجامعية ،ولكن كان هناك شبه اتفاق بأن تلك العناصر
تلعب دو ار هاما في تكوين شخصية الطالب الجامعي ،وتترك أث ار واضحا في قيمه األخالقية
واالجتماعية والدينية ،وتؤثر في جذبه للتعلم والعمل واإلبداع.
ولقد أكد الزيود (" )1007أن للحياة الجامعية أث ار كبي ار في القيم الخلقية والسياسية واالجتماعية
والدينية عند الطالب يزداد بازدياد سنوات دراستهم الجامعية ،ولذلك فإنهم أكثر تقبال لآلراء واألفكار
الجديدة ،وانهم أكثر ميال إلى التوجهات القيمية الحداثية ،وأقل توجها للقيم التقليدية".
(الزيود.)82 :4117 ،
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كما أشارت العساف ( )1003إلى أن البيئة التعليمية تتكون من عدد من المتغيرات مثل البيئة
الفيزيقية ،وعوامل متعلقة بتنظيم بيئة التعلم كعدد الطلبة ،ونسبتهم إلى أعضاء هيئة التدريس،
والعالقات االنسانية ،وصفات الطلبة والمدرسين ،والضغوطات المرافقة لها(.العساف.)270 :4118 ،
ويتشكل مفهوم البيئة الجامعية من عناصر رئيسة لها عالقة بالتأثير في شخصية الطالب وبنائها بدءا

من المنهج الدراسي ،وأعضاء الهيئات التدريسية ،واإلدارات الجامعية بكافة مستوياتها العليا والمساندة،
والتفاعل االيجابي بين كل من اإلدارات الجامعية والطلبة ،والطلبة أنفسهم ،مرو ار باألنشطة العلمية
والثقافية والرياضية والخدمية والترفيهية ،وما ينبغي توافره في الجامعة من المطاعم والنوادي الطالبية،

والصاالت الرياضية ،والمختبرات ،والقاعات التدريسية ،والمصليات ،وصوال إلى التعاون مع المجتمع.

لذا فالبيئة الجامعية ليست مكانا إلكساب المهارات األكاديمية والتزويد بالمعارف العلمية فقط ،بل هي

تشكل مجتمعا مصغ ار يمثل المجتمع ،وفيه يتم التفاعل بين كافة األعضاء والعناصر ويؤثرون
ويتأثرون ببعضهم البعض اجتماعيا وثقافيا ،وتصبح لديهم خصائص وسمات وقيم وثقافة مشتركة

تجمعهم.

وقد حدد الطراونة وآخرون( )1004عناصر البيئة الجامعية باآلتي:
 -0االدارات الجامعية :وهي ممثلة برئيس الجامعة ونوابه ومساعديه ومستشاريه والعمداء ورؤساء
األقسام واإلدارات اإلدارية األخرى مثل شئون الطلبة ،والقبول والتسجيل ،والمكتبة ،والمالية،
والخدمات وغيرها من اإلدارات المساندة ،وكذلك المجالس المختلفة مثل مجلس األمناء،
ومجلس الجامعة ،ومجلس العمداء ،ومجلس الكلية ،ومجلس القسم.

(الطراونة وآخرون.)26: 4112،
ويشير العطيوي ( )1030بأنه يفترض أن يعمل مدير الجامعة كقائد مبدع في تطوير البيئة التعليمية
الجامعية من خالل التركيز على:
 تبني استراتيجية لمعرفة المستجدات في العالم والمؤثرة في البيئة الجامعية واالستفادة منايجابياتها في الوقت المناسب.
 ايجاد ثقافة جديدة للجامعة في ظل التغيرات المستجدة ،مثل التغيرات التقنية والتعليمية ممايميز االداريون بسرعة األداء.
 العمل مع الوكالء التنفيذيين والعمداء على اقتراح الخطوط العريضة الستراتيجية الجامعةالضرورية لإلصالح في عصر العولمة.
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 دعم المشاريع اإلصالحية وتطوير الخطط الدراسية ،وتقنية المعلومات في التعليم. توضيح استراتيجية الجامعة للمجتمع وضرورتها إليجاد الكوادر التي تعمل في ضوئها معالمحافظة على ثقافة المجتمع بحيث تتضح أنظمتها واجراءات التسجيل بها وادراك الحقوق
والواجبات للعاملين فيها( .العطيوي.)022 :4101 ،
ويرى الباحث أن اإلدارات الجامعية تعكس فلسفة الجامعة وشخصيتها عن طريق تطبيق القوانين
الخاصة بها لتحقيق أهداف الجامعة والرقي بها وتنميتها وتطويرها.
 -4الهيئة التدريسية :وهم الفئة التي يقع على عاتقها العبء األكبر فهم مكلفون بالتدريس
والبحث العلمي وخدمة المجتمع ،وعليهم مواكبة المستجدات العلمية في مجاالتهم ،وتزويد
الطلبة بالمعارف والعلوم ،واالعتناء ببناء وتشكيل الوعي لديهم بمالمح الثقافة العامة،
واالهتمام بالفروق بين الطلبة ،وتحفيزهم واشراكهم بالبرامج االبداعية ،والعمل والتواصل معهم.
(الخطيب.)22 :4110 ،
كما أشار عطاري ( )3997في تحليله لمجموعة من الدراسات واألدبيات المتعلقة بتوفير بيئة
تعليمية مناسبة إلى أن هناك مجموعة من الصفات والكفايات التي يجب توافرها في عضو هيئة
التدريس المثالي مشتركة بين األجيال المختلفة مثل :إتقان المادة التعليمية ،والمعرفة بطرق
التدريس ،وبحاجات الطلبة وأحوالهم والفروق الفردية بينهم ،وبين أن هناك عالقة بين مستوى التعلم
الذي يصل إليه المتعلم ومنحى التعليم من جهة ،وبين طريقة التعلم التي يسلكها المعلم من جهة
أخرى ،وهناك عالقة بين التفوق األكاديمي والبيئة التعليمية المحيطة بالمتعلم باعتبار صفات
المعلم جزءا من هذه البيئة(.عطاري)022 :0227 ،
كما ويشير العطيوي ( )1030لكي يتمكن عضو هيئة التدريس المبدع من تأدية دوره في البيئة
الجامعية في عصر المتغيرات في العالم ،يجب أن يكون لديه القدرة على:

 تعلم اللغات األجنبية الضرورية في مجال تخصصه األكاديمي. تحديث طرق التدريس والتعلم لدى الطالب ،واستخدام االستراتيجيات التعليمية المناسبة. متابعة التقدم التقني في المجال ،والعمل على دمج المستجدات في البيئة التعليمية. تنوع مصادر المعلومات إلثراء المنهج بما ينمي التفكير الناقد واالبتكار.(العطيوي.)022 :4101 ،
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وفي مقابلة للباحث مع د .نبيل طه عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى بتاريخ 4102/0/00
أكد أن الكلية تحتوي العديد من الكوادر والخبرات المؤهلة علميا وفنياَ في مجال التربية الفنية والديكور
والتصوير ،كما أن الخطة الدراسية للتخصصات الفنية معدة إعدادا يواكب متطلبات العصر باإلضافة
إلى متطلبات السوق المحلية وذلك من خالل تطوير الخطة الدراسية كل أربع سنوات لتعزيز نقاط القوة
والوقوف عند نقاط الضعف ومعالجتها ،كما أن كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى تأسست عام
 4112بثالث تخصصات (تربية فنية ،تصوير ،ديكور) وتسعى الكلية إلنشاء بعض التخصصات
الجديدة مثل (العمارة والجرافيك والرسوم المتحركة).
وفي مقابلة للباحث مع أ .محمد مسلم أستاذ التصوير في كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى بتاريخ
 4102/00/00قال أن العملية التعليمية قائمة على عنصرين أساسيين ،األول هو ضمير المعلم
وحبه لمادته ورغبته في التعليم ،والثاني هو رغبة المتعلم في التعلم.
ويتضح مما سبق أهمية تطوير كوادر الهيئة التدريسية وضرورة مواكبة المستجدات العلمية في
مج االتهم ،وتنوع أساليب التدريس لديهم ،وضرورة بناء عالقة ايجابية مع الطالب واشراكهم في البحث
العلمي والبرامج الريادية والتواصل المستمر معهم.
 -3الطالب :وهو المحور األساس للبيئة الجامعية وغايتها التي يسعى نظام التعليم إلى إحداث
تغيير وتطوير في معلوماته وسلوكه واتجاهاته ،وتنمية قدراته على األصالة في التفكير،
واإلبداع واالستنتاا والتعلم الذاتي .فهو موضوع التنمية والتعزيز الذي يجب أن توجه له كافة
الجهود في العناصر األخرى ،لذا يجب أن تكون هناك عالقات قائمة على االحترام والتقدير
بين الطلبة أنفسهم والطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية ،والطلبة واإلدارة الجامعية.
(العواد)042 :0222،
ويذكر الدرقيري وآخرون ( )3994أن العوامل االجتماعية واالقتصادية والبيئة والديمغرافية
التي تؤثر سلبا أو إيجابا على حياة الطالب الجامعية والتي لها عالقة بتكيفه مع البيئة

الجامعية ومستوى إبداعه ،تتمثل في:

 المستوى االقتصادي ألسرة الطالب. المستوى التعليمي للوالدين. الحالة العملية والزواجية للطالب.15

 طبيعة السكن ونمط االقامة األصلي للطالب. مدى التماسك األسري والعالقات األسرية( .الدرقيري وآخرون.)222 :0222 ،وذكر العطيوي ( )1030نقال عن (جريب وجريب ( ،Grabe and Grabe )4117كنابب
وجلن( ،Knapp and Glenn )0226والجمعية العالمية لتقنية التعليم (International )4111
 )Society Of Technology in Educationدور المتعلم في البيئة التعليمية الحديثة التي تشمل

العناصر اآلتية:

 استخدام التعلم التعاوني والمشترك لعمل القرار المناسب. بناء المعرفة من خالل التفاعل مع المنهج والمصادر االلكترونية والخبرات الشخصيةواالستكشاف ومعرفة العالقة السببية بين المتغيرات.
 يجب أن يكون المتعلم محور العملية التعليمية في البيئة التعليمية الحديثة حتى تتاحله فرص بناء وتطوير الفكر الناقد ،ومستويات التفكير العليا.
 التفاعل مع مشاكل تعليمية تحدث في واقع العالم الحقيقي داخل وخارا البيئةالتعليمية حتى يتمكن من التطبيق الفعلي أثناء االلتحاق ببيئة العمل الحقيقية.
 التواصل مع المتعلمين من الثقافات األخرى بواسطة أدوات االتصال االلكترونية. يجب أن يتعلم الطالب استراتيجيات وطرق تحليل تسهم في ايجاد طرق جديدة لحلالمشكالت التعليمية(.العطيوي.)023 :4101 ،
كما أشارت العساف ( )1003نقال عن (عودة )4117 ،إلى عدد من المواصفات الواجب توافرها في
الطالب الخريج من أهمها :أن تكون لدى الطالب ثقة عالية بالنفس ،ويمتلك مهارات االتصال مع
اآلخرين ،ويتحلى بالتفكير النقدي السليم والمبدع ،ولديه ثقافة إسالمية ومعرفة بقضاياه الوطنية ،وأن

يكون مواكبا للتطورات العلمية والتقنية الحديثة ،ويتمتع بمهارات معرفية وبحثية واسعة وشاملة في
مجال تخصصه ،وأن يكون قاد ار على العمل ضمن فريق ،ولديه القدرة على المبادرة واتخاذ الق اررات،
وأن يكون قاد ار على تحمل المسؤولية ،وأن يحترم أخالقيات المهنة ويحترم البيئة التي يعيش فيها
ويحافظ عليها ،وأن يكون انتماؤه لوطنه وجامعته محل احترام وتقدير(.العساف)281 :4118 ،
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ويشير العطيوي ( )1030بأن المتعلم يعتبر محور العملية التعليمية في البيئة الجامعية ويفترض أن
تكون لديه القدرة على:
 اإللمام بالمتغيرات الحديثة بالمنهج على المستويات المحلية واإلقليمية والعالمية لتكوينمعارف ومهارات جديدة.
 استخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لتعزيز النقاش مع الطالب داخل الفصلالدراسي ،باإلضافة إلى المهتمين بالموضوع على المستويات المحلية واإلقليمية
والدولية.
 اإللمام بنظريات التعلم وتطبيقها. القدرة على التطبيق في الواقع الحقيقي على المستويات المحلية واإلقليمية والعالمية.(العطيوي.)026 :4101 ،

وفي مقابلة للباحث مع أ .إياد صباح أستاذ النحت في كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى بتاريخ
 4102/00/00قال أن أهم مكونات البيئة الجامعية التي تساهم في زيادة مستوى اإلنتاا اإلبداعي
هي الطالب المبدع والكادر البشري األكاديمي فإذا توفر الطالب المبدع والكادر األكاديمي المؤهل
يمكن رفع وزيادة مستوى اإلنتاا اإلبداعي لدى الطلبة ،وبالحديث عن كلية الفنون الجميلة بجامعة
األقصى نجد أن المراسم الموجودة ال تصل إلى كفاءة عالية ولكنها تفي بالغرض وتوفر الحد األدنى
من أداء العملية التعليمية ،وبالنسبة للكوادر األكاديمية فهناك عدد من الكوادر األكاديمية الجيدة

والمتخصصة ،أما بالنسبة للطلبة فعدد الطلبة المبدعين محدودين والطلبة الغير مبدعين يؤثرون سلبا
على الطلبة المبدعين ألن مستوى التنافس بين الطلبة يصبح أقل ،وبالنسبة للفنيين والتقنيين فإن كلية
الفنون الجميلة بحاجة لفنيين وتقنيين متخصصين للمراسم والورش الفنية في جميع المجاالت لمساعدة
الطالب في التعامل مع الخامات المختلفة من نحت ونجارة وأشغال معادن وغيرها.
وعليه يعتبر الطالب محور العملية التعليمية التعلمية لذلك اهتمت الدراسات بتنمية قدرات الطالب
وتطوير معلوماته وسلوكه وتنمية قدرات التفكير اإلبداعي لديه باعتباره البذرة األساسية لبناء
المجتمعات والرقي بها.
 -2التسهيالت واإلمكانات الجامعية :وهي اإلمكانات والتسهيالت العلمية المتاحة للطلبة وأعضاء
الهيئة التدريسية من وسائل تكنولوجية ومختبرات وقاعات ومكتبة وقواعد بيانات وقاعات
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إنترنت ومنشورات وصحف ومجالت ومالعب رياضية ومراسم وقاعات موسيقية وعيادة

للرعاية الصحية وكذلك مصليات ومطاعم وكافتيريا ومواقف وحمامات.

(الحسبان.)48 :4110 ،

ويشير العطيوي ( )1030إلى أن بيئة التعلم تعتبر عنص ار مهما بالنسبة للمتعلم وعضو هيئة
التدريس ،باعتبارها البيئة التي يتم فيها إعداد المتعلم ،فإنه من المفترض أن يتم تجهيزها
ويجب أن تتوفر فيها :

 -0الفصول الدراسية المعدة تقنيا ،والتي تدعم العملية التعليمية.
 -4التجهيزات الالزمة لحلقات النقاش.
 -3تطبيق مبادئ النظرية البنائية لدعم التفكير.
-2تنوع مصادر المعلومات داخل الفصل الدراسي من خالل المعلومات الفورية من الشبكة
العالمية للمعلومات (من المعلم والطالب) ،وما يقدمه الطالب من معلومات إلثراء موضوع

النقاش( .العطيوي.)026 :4101 ،
وفي مقابلة للباحث مع د .نبيل طه عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى بتاريخ
 4102/0/00أكد أن إدارة جامعة األقصى تقوم بتزويد كلية الفنون الجميلة بالخامات والعدد
واألجهزة التي تساعد الطلبة في دراسة الفنون بمجاالتها ،كما تساهم الجامعة في إعداد
فعاليات علمية وورش عمل في الجانب الفني وتشارك في عمل معارض داخلية وخارجية

وتساهم في إتاحة الفرص لتبادل الخبرات بين الكلية والمجتمع المحلي واإلقليمي.

 -2المجتمع :إن عالقة المجتمع بالبيئة الخارجية تنطلق من الداخل ،إذ على الجامعة البدء
بصياغة شخصية الطالب الذي يعد حلقة وصل بين الجامعة والمجتمع ،ولكي تصل الجامعة
إلى درجة من التفاعل المطلوبة مع البيئة الخارجية عليها البدء بمجتمع الجامعة الطالبي من

حيث توائم التخصصات مع سوق العمل ،وتنظيم مكاتب الخدمة االجتماعية والعمل التطوعي
الذي يعزز االنتماء للمجتمع.

وقال د .نبيل طه عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى في مقابلته مع الباحث أن كلية
الفنون الجميلة بجامعة األقصى تساهم في توعية المجتمع المحلي بأهمية دور الفن من خالل
عمل ندوات ومحاضرات ومعارض فنية ومناقشة أبحاث علمية لطلبة الكلية في العديد من

المؤسسات األهلية والجمعيات مثل مؤسسة الثقافة والفكر الحر ،ومؤسسة تامر ،والجمعية
النرويجية ،كما وتشارك الكلية المؤسسات في المناسبات الدينية والوطنية من خالل عمل

معارض فنية وأعمال جدارية.
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وقد حدد جودة ( )1000عناصر البيئة التعليمية في:
 -0األستاذ المحاضر :االلتزام بالمواعيد -القدرة على توصيل المعلومات ودقتها -استخدام وسائل
ايضاحية -وأسلوب اإلثابة واإلقناع -والثقة المتبادلة بين المحاضر وطالبه -والعدالة عند
وضع الدرجات.
 -4المقررات والمناهج الدراسية ( :غنية -متعمقة -تشبع رغبات الطالب -تتفق مع سوق العمل
والمتغيرات العالمية -طموحة -متجددة -تعطي الفرصة لتطوير القدرات والمهارات العلمية-
أسعار الكتب .إلخ ).
 -3مكتبة الكلية ( :مدى توفير الكتب والمراجع .إلخ).
 -2الجهاز اإلداري بالكلية( :التعاون والتفاعل بين الطالب والجهاز اإلداري -حساسية الجهاز
اإلداري للمشاكل الطالبية .الخ).
 -2اإلمكانات والتسهيالت المادية( :مدرجات -قاعات -إضاءة -تهوية -وسائل إيضاحية-
اهتمام كامل بالطالب من كافة النواحي)(.جودة)022 :4111 ،
ويتبين مما سبق أن عناصر البيئة الجامعية متعددة وال يوجد اتفاق بين الباحثين على تحديدها .وأن

أهم هذه العناصر تنحصر في (الطالب -المدرس -المقررات الدراسية والمناهج -ادارة الكلية-
العالقات االجتماعية بين الطلبة أنفسهم ،وبين الطلبة و األساتذة -المباني والقاعات التدريسية-

الخدمات الجامعية).
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أهمية تطوير البيئة الجامعية الداعمة لإلبداع:
إن التعليم الجامعي هو إحدى الركائز التي يعتمد عليها المجتمع ،فهو األساس في تقدمه وتطوره،

ويقاس تطور المجتمعات بسرعة استجابتها وتجاوبها مع المتغيرات االجتماعية والتحديات التربوية التي
يطرحها مجتمع المعلومات ،ويتوقف نجاح العملية التعليمية على العديد من العوامل التي تتطلب

السعي المستمر والجاد الستيعابها واإللمام بها .كما ويعتبر الطالب الجامعي هو المحور األساسي
الذي يقوم عليه التعليم الجامعي الذي يهدف إلى تنمية المهارات العقلية واالجتماعية وتثقيف عقل
الطالب ،وتنمية ملكة البحث العلمي ،والفكر الحر المنطلق .وقد زاد اهتمام وحرص الدول على تطوير
التعليم الجامعي بصورة أكثر موضوعية وعلمية ،وتنويع وسائله وتحسين أدائه ورفع كفاءته ،فالتعليم

الجامعي هو استثمار للثروات البشرية التي تنتظر أن تحقق عائدا على المجتمع والفرد.
ويشير سعادة وآخرون( )1001بأن مرحلة الشباب الجامعي مرحلة مهمة في تكوين الشخصية ،وعليه
فان ما يتعرض له الفرد في هذه المرحلة من ضغوطات وصدمات سلبية ،تترك أث ار سلبيا ي بنية
الشخصية بحيث تظهر في شكل اضطرابات نفسية ،مثل الشعور بالنقص ،وفقدان الثقة بالنفس،

واإلحباط والخوف على تحصيله الجامعي ،إضافة إلى تشويش تفكيره في مختلف القضايا التي تواجهه
سواء في الحياة الدراسية ،أو في مجمل الحياة التي يعيشها(.سعادة وآخرون)421 :4114 ،
وأوضح عبد الحميد وآخرون ( )1005أن نوعية التعليم العربي ومساهمته في التنمية متدنية جدا،
وتأخذ معظم األنظمة العربية بالتلقين مما يقتل روح اإلبداع لدى المتعلمين.
(عبد الحميد وآخرون)042 :4112 ،
ويذكر الخضيري ( )1003إن العولمة تؤدي إلى استقطاب خطير لقوى االستثمار ،وقوى اإلبداع،
وقوى االبتكار ،وان الدول المتقدمة الفاعلة في العولمة سوف تستحوذ عليها ،وان باقي العالم سيعاني
من التهميش واالنكماش ،وان من سيقبع ساكنا متخذا دور المتلقي السلبي سوف يعاني بشدة من

العولمة(.الخضيري.)072 :4110،

وفي مقابلة للباحث مع د .موسى حلس رئيس قسم العمادات المساندة لعمادة الجودة بجامعة األقصى

بتاريخ  4102/01/41أكد على ضرورة تطوير البيئة الجامعية في جامعة األقصى لمواكبة التطور
الحاصل ومنافسة الجامعات المحلية واإلقليمية ،وركز على عدة نقاط كان أهمها:

 -0ضرورة تطوير المكتبة الجامعية وتزويدها بالكتب الحديثة ،وتفعيل المكتبة االلكترونية
وتجهيزها بالحواسيب الالزمة لذلك ،كما أن الساعات المخصصة للطالب داخل المكتبة غير

كافية.
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 -4ضرورة تطوير عمادة القبول والتسجيل وتفعيل التسجيل االلكتروني عبر موقع الجامعة بحيث
يخفف من ازدحام الطلبة للتسجيل والسحب واالضافة.

 -3ضرورة تفعيل مجلس الطلبة بعد تعطله لمدة سنوات بسبب الظروف السياسية.

 -2ضرورة تفعيل األنشطة الالصفية كالرحالت العلمية والمسابقات الثقافية والفنية.
ويرى أبوسمرة والطيطي ( )1003أن المناخ الجامعي ليس قد ار محتوما على الجامعات ال يمكن
تطويره أو تحسينه أو تغييره بل هو من األمور الممكنة إذا توفرت في اإلرادة واإلمكانيات .صحيح أن
األمر ليس سهال ،ألن المناخ الجامعي يرتبط بعوامل وعناصر قد تكون خارجة عن إرادة الجامعة،

ولكن األمر ليس مستحيال في جميع األحوال .فالتفكير بواقع المناخ الجامعي وتلمس السبل والوسائل
القادرة على الرقي بهذا الواقع لما هو أفضل ،هو من سجايا القيادة .وهناك العديد من المجاالت التي

يمكن إلدارات الجامعات أن تعمل فيها لتحسين المناخ الجامعي وتطويره ،سواء من وجهة نظر الطلبة
أو العاملين فيها ومنها :كفاءة الجهاز اإلداري واألكاديمي ،والتعامل مع الطلبة على اعتبار أنهم أمانة
وأمل من خالل الرعاية والتوجيه والتحفيز ،واالهتمام بالمناهج التعليمية والتربوية لتتناغم مع احتياجات

المجتمع وقيمه ،واطالق الطاقات المبدعة ورعايتها الخاصة( .أبوسمرة والطيطي)002 :4118 ،

وفي مقابلة للباحث مع د .منير سمور رئيس وحدة الجودة األكاديمية بجامعة األقصى بتاريخ
 4102/7/6أكد أنه من الضروري البحث الجاد في كيفية تطوير البيئة الجامعية بكافة مكوناتها
البشرية والمادية ومن هذا المنطلق أنشئت دائرة ضمان الجودة بموجب قرار رئيس الجامعة بتاريخ

 4112-3-43لتكون الجهة المخولة بمتابعة ومواكبة شؤون الجودة والتطوير األكاديمي في جامعة
األقصى لضمان الوصول إلى مستويات علمية أكاديمية تنافس الجامعات المحلية واإلقليمية .حيث

يتضمن الهيكل التنظيمي للجامعة عمادة ضمان الجودة تتبع لرئاسة الجامعة ومن ضمن المهام
الرئيسية الموكلة لها العمل على متابعة مطابقة البرامج التعليمية المتوفرة في الجامعة سواء كانت

الدبلوم ،البكالوريوس والماجستير لمعايير الجودة الشاملة لمؤسسات التعليم العالي ،حيث أنها تتضمن

وحدة الجودة األكاديمية ،ووحدة الجودة اإلدارية ووحدة جودة العمادات المساندة .كما أن وحدة الجودة

األكاديمية بدائرة ضمان الجودة في جامعة األقصى ،تهدف للوصول إلى أعلى مستويات الجودة في
توفير البيئة التعليمية التعلمية والتدريبية لبناء القدرات الممكنة لطلبة الجامعة للتعلم المستمر لخدمة

احتياجات سوق العمل المحلي واإلقليمي ،واالرتقاء بكفاءة أعضاء الهيئة التدريسية في الممارسات

التدريسية وتوظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والبحث العلمي وخدمة المجتمع ،وتوفير مستوى

متميز من جودة المرافق والخدمات بالجامعة في ضوء معايير الجودة الشاملة للمؤسسات التعليم

العالي.
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وفي مقابلة للباحث مع د .تامر فطاير رئيس وحدة الجودة اإلدارية بجامعة األقصى بتاريخ
 4102/01/41أوضح أن وحدة الجودة اإلدارية بالجامعة تسعى إلى تهيئة بيئة إدارية محفزة تحقق
الجودة والتميز في العمليات اإلدارية لتعزيز االنتماء وتنمية المهارات بما يحقق الجودة في كافة

العمليات والمخرجات الجامعية ،تحقيق اإلبداع والتميز في ممارسات الجودة في اإلدارات المختلفة
بالجامعة وفقا لمنهجية عمل مؤسسية وبيئة إدارية متكاملة ،كما وتهدف وحدة الجودة اإلدارية إلى:
 -0نشر الوعي بثقافة الجودة الشاملة.

 -4بناء النظم الداخلية للجودة الشاملة في مختلف القطاعات اإلدارية في الجامعة.
 -3بناء القدرات في مجال تطبيقات الجودة الشاملة.

 -2تطوير منظومة متكاملة لمعايير الجودة ومؤشرات األداء وفقا ألفضل النماذا العالمية.
ولقد ذكر أبو غنيم ( )1030بعض المقاييس النوعية والمؤشرات الكمية لضمان الجودة التي من
خاللها يمكننا تنمية اإلنتاا اإلبداعي لدى الطلبة نذكر منها:
 المساحة الكلية للمؤسسة. -مساحة البناء.

 مساحة الساحات الخضراء. -عدد القاعات الدراسية.

 -عدد المختبرات في التخصصات ذات العالقة.

 مكونات المختبرات من مستلزمات تعليمية سواء كالسيكية أو حديثة كأجهزة العرضاإللكترونية بمختلف أنواعها.

 -عدد األنشطة الفنية الالصفية.

 عقد ندوات وورش عمل متخصصة في مجال الدراسة( .أبو غنيم)432 :4101 ،ومما سبق يمكن القول أنه يتوجب االهتمام بكافة عناصر ومكونات البيئة الجامعية وتطويرها بما
يتالءم مع متطلبات العصر ومتطلبات السوق المحلي لما لها من أثر واضح على مخرجات العملية

التعليمية ،وضرورة التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات المجتمع المحلي والو ازرات ذات
االختصاص للتكاتف والتكامل فيما بينهم وتسخير اإلمكانات والموارد المادية والبشرية إلعداد جيل

مبدع كل في مجاله قادر على تحمل المسؤولية ومواجهة التحديات المحيطة.
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التقويم والبيئة الجامعية:
يلعب التقويم دو ار أساسيا في تطوير جودة نظام التعليم في مؤسسات التعليم المختلفة ،ويساهم في
تحديد مواطن القوة والضعف في هذا النظام ،مما يساعد في تطوير وتحسين العمليات واألنشطة،

وكافة العناصر المكونة للنظام استنادا إلى أدبيات ومعطيات موضوعية.
واذ ترى العساف ( )1003أن التقويم يمثل جانبا مهما من جوانب جودة البيئة الجامعية ،إذا من
خالله يتم التعرف إلى نقاط القوة والضعف لتحديد مسارات التطوير والتحسين .وتحديد حاجة عناصر

البيئة الجامعية إلى التدريب والتطوير والوصول إلى الق اررات الصائبة في أداء العاملين ،وايجابيات

البرامج وسلبياتها ،وتنسيق الخدمات ،وصوال إلى البيئة الجامعية النموذجية( .العساف)276 :4118 ،

ويشير عالم ( )1001إلى أن جودة الحياة أو نوعيتها في البيئة الجامعية تعد قضية أخالقية ،إذ
تتضمن وجهات نظر متباينة فيما يتعلق بالكيفية التي يؤثر ويتأثر بها العناصر المكونة لتلك البيئة،

فتحويل عملية التركيز ولو جزئيا من التعليم إلى المؤسسة يمكن من معرفة تأثير التقويم على المؤسسة
وكيفية توظيفها للبيانات المستمدة من التقويم في عملية التغيير(.عالم)62 :4113 ،

كما يشير صيداوي ( )1005إلى أن غياب التقويم يمكن أن يؤدي إلى ضعف كبير في الكفاءة
والفاعلية لكافة العناصر( .صيداوي)86 :4112 ،
ويرى عبد الحميد وآخرون ( )1005ضرورة مراجعة ما تقدمه البيئة الجامعية للمتعلمين في الوطن
العربي؛ والتي ال تخلق الجيل القادر على مواجهة رياح العولمة في ضوء األنظمة التعليمية الحالية،
والتي يعتمد فيها التعليم على تلبية فترة زمنية واحدة ،وتلبية منطقة مكانية أو إقليمية واحدة .باإلضافة
للتحديات التي يواجهها ،وتشمل المتغيرات االقتصادية والثقافية والتقنية والمعرفية.

(عبد الحميد وآخرون)88 :4112 ،
ويضيف كعواشي ( )1007جملة من الفوائد التي تعود على المؤسسات التعليمية نتيجة تطبيق عملية
التقويم ومؤشرات القياس المقترحة في بيئاتها ،نلخصها باآلتي:

 تحسين وتطوير المردودية واألداء في جميع مجاالت المؤسسة. توفير المعلومات الخاصة بمردودية المؤسسات للرأي العام. تمكين المؤسسات من القدرة على المنافسة. تطوير أسلوب العمل الجماعي التعاوني بين لجان التقييم ،وبين جميع الفاعلين فيالمؤسسة التعليمية.
23

 تحسين مستوى التواصل الداخلي والخارجي. ترشيد إنفاق الموارد المالية ،وتقنين استعمال الموارد المالية والتوزيع العقالنيللعاملين.
 شيوع مناخ ثقافة التقييم ،والشعور بالجدية في إنجاز العمليات لدى جميع األطرافالفاعلة.
 اكتساب ثقة المستفيدين من أفراد وقطاعات العمل والمؤسسات التعليمية والبحثية.(كعواشي)210 :4117 ،

ويرى الحولي ( )1009أن لتقويم مؤسسات التعليم العالي أسبابا عديدة منها:

 -التوسع والتنوع الهائل الذي شهدته نظم ومؤسسات التعليم العالي.

 زيادة إدراك كثير من الحكومات ومؤسسات التعليم العالي والمنظمات والجهاتالرسمية واإلقليمية والدولية ذات الصلة بأمر التعليم العالي للضوابط أو الممارسات
واألساليب والمعايير األكاديمية والتقليدية المستخدمة في :التقويم والمحاسبة والمساءلة
والمراقبة لمدخالت التعليم العالي وعملياته وأنشطته ومخرجاته؛ وذلك للتأكد من
جودتها نوعا وكما( .الحولي)22 :4112 ،
ويرى عثمان ( )1005أن التقويم يتصل بأمرين:

األول :توالد قناعات لدى مؤسسات التعليم العالي بضرورة التقويم الدوري ألنشطتها ومدخالتها
ومخرجاتها ،كي تستطيع أن تطور وتحسن من أدائها ،وتعمل على تلبية احتياجات
مجتمعاتها ،ومن ثم تحصل على الدعم الذي تحتاا إليه.

والثاني :نمو وتطور البحث العلمي في مجال وضع وتحسين أسس ومعايير وأدوات ومؤشرات
التقويم النوعية والكمية والكيفية (عثمان.)64 :4112 ،
وفي مقابلة للباحث مع د .منير سمور رئيس وحدة الجودة األكاديمية بجامعة األقصى بتاريخ
 4102/7/6قال أن هناك نوعان من التقييمات التي يتم إجراؤها للعاملين في جامعة األقصى ،األول
هو التقييم الذاتي للبرامج والكليات حيث تقوم عمادة ضمان الجودة بالتنسيق مع العمادات ورؤساء

األقسام بإجراء تقييمات للهيئة اإلدارية واألكاديمية العاملين في الدبلوم والبكالوريوس والماجستير من

خالل توزيع استبانات خاصة على الطلبة تأخذ وزن نسبي قيمته  ،%21واستبانة خاصة لرئيس القسم
يقيم من خاللها المحاضر وتأخذ وزن نسبي قيمته  ،%21واستبانة خاصة لعميد الكلية يقيم المحاضر
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من خاللها وتأخذ وزن نسبي قيمته  ،%41والثاني هو التقييم الخارجي وتقوم به الهيئة العامة لالعتماد

والجودة من و ازرة التربية والتعليم العالي.

ونجد أن لدى العالم بشكل عام ،ومنذ زمن بعيد ،اهتمام كبير بتقويم وقياس مؤشرات جودة البيئة
التعليمية ونظمها ،فعقدت الكثير من المؤتمرات لهذه الغاية ،ومنها المؤتمر القومي األمريكي للتعليم

العالي المنعقد عام  0282لجامعة كاليفورنيا والذي ركز على تحديد مؤشرات الجودة القومية لتقييم
أداء مؤسسات التعليم العالي ومحاسبتها ( ، )Crest Evaluation Commentوفي المؤتمر الثامن
لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي الذي عقد في القاهرة عام ( )4110تحت شعار
الجودة النوعية للتعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي لمواجهة التحديات المستقبلية ،اتخذ

المؤتمر عدة توصيات كان من أهمها وضع معايير لجودة البيئة الجامعية واالمتياز األكاديمي ،وانشاء
نظام عربي لتقويم األداء وضمان الجودة في التعليم العالي ،وتحديد متطلبات تطبيقه.

(العساف.)278 :4118 ،

وفي اجتماع خبراء تقييم واعتماد مؤسسات التعليم العالي الذي نظمته اليونسكو بالتعاون مع و ازرة

التعليم العالي في سلطنة عمان في عام ( .)4110أقرت اللجنة العديد من التوصيات تتعلق بالنهوض
بالجودة في التعليم العالي .وفي الندوة العلمية للتوجهات المستقبلية للتعليم العالي المنعقدة في ليبيا عام

( )4112تم التركيز على االعتماد ودوره في تجويد األداء الجامعي ،وتحسين البيئة الجامعية في
الوطن العربي(.قاسم وابراهيم.)04 :4112 ،

وفي اللقاء السنوي الرابع عشر للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية جاءت مجمل التوصيات

تهدف إلى تطوير وحدات قياس تكون حساسة للمفاهيم الخاصة بالجامعة الفعالة ،لتعديل وتحسين أداء

الوظائف الجامعية والعمليات اإلدارية فيها للوصول إلى الفاعلية التنظيمية المثلى في كافة العناصر

المكونة للبيئة الجامعية النموذجية ،وفي مؤتمر تطوير التعليم العالي المنعقد في األردن عام ()4117

تم التركيز على تطوير كافة عناصر البيئة الجامعية التي تسهم في بناء االقتصاد المعرفي.

(أبو شرار وآخرون)32 :4117 ،
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المعوقات التي تحول دون تحقيق البيئة الجامعية الجيدة:
تظهر الكثير من المعوقات أمام الجامعات والمؤسسات التعليمية التي تعترض طريقها نحو تطوير

مواردها ومنشآتها وسياساتها التعليمية وهذا ينعكس سلبا على أداء الجامعات والمؤسسات التعليمية
وتحد من رفع مستوى المنافسة بين المؤسسات المحلية واإلقليمية ،وهذا يؤثر تأثي ار مباش ار على

المخرجات التي تقدمها للمجتمع المحلي.

وذكرت العساف ( )1003نقال عن ( )John,2001أن بعض الجامعات تعاني من الكثير من
المشكالت والمعوقات الداخلية التي تقلل من قدراتها على أداء وظيفتها بالكفاءة والفعالية التي تؤدي
إلى البيئة الجامعية النموذجية ،ومواجهة المنافسة واالرتقاء إلى مستوى تطلعات وتوقعات العمالء.

ومن أبرز مظاهر تلك المشكالت والمعوقات ما يأتي:

 ضعف التناسق بين أهداف وقيم الجامعة وبين مستويات أداء وسلوك العاملين،ووضوح التناقض بين توقعات اإلدارة وبين أهداف العاملين.
 توزع المسؤوليات وتشتتها بين مستويات وأفراد اإلدارة ،وضعف نظم وآليات المحاسبةوالمساءلة ،وضعف القدرة على مالحظة المتغيرات في العالم ،وبطء االستجابة لتلك
المتغيرات ،واستثمار ما ينشأ عنها من فرص أو تجنب ما تسببه من مهددات.
 ضعف آليات منظومة العمل اإلداري واألكاديمي ،وعدم وضوح أسس ومعاير اإلدارةفي تخطيط األداء وتوجيه سلوك العاملين ،واختالط الرؤى الشخصية للمديرين
بالحقائق والمعلومات الفعلية ،والميل إلى المركزية ،ونمطية القوانين والتعليمات
باعتبارها نماذا متكررة.
 اعتماد أنماط ومعايير تقليدية في الجامعة وبناء الهياكل التنظيمية التقليدية علىأساس المجموعات الوظيفية المتباعدة وليس على أساس العمليات المترابطة المنتجة
للقيم.
 االنحصار في مشكالت الحاضر والتعامل مع متطلباتها دون اعتبار كاف لإلعدادللمستقبل.
 ضعف الموارد والمصادر التعليمية ،واالستخدام الشكلي والهامشي للتقنيات الجديدةوأهمها تقنيات المعلومات واالتصاالت والحواسيب ،واالكتفاء بالجانب المظهري
المتمثل في اقتناء تلك التقنيات دون بذل الجهد الكافي الستيعابها وتفعيلها.
 ضعف وافتقاد النظم واآلليات الموجهة لخدمة وارضاء العمالء ،ومن ثم تضاؤلالقدرات التنافسية.
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 ضعف الوعي بالقدرات المحورية ومصادر القوة التنافسية ،ومن ثم غياب الرؤيةاإلدارية الواضحة لكيفية استثمار وتفعيل تلك القدرات في تحقيق التفوق على
المنافسين والتميز في خدمة العمالء.
 ضمور البحث العلمي واقتصاره على تحقيق أهداف آنية ترتبط بالترقية العلميةألعضاء هيئة التدريس ،وال تقدم أية قيمة أو فائدة لخدمة المجتمع.
(العساف)274 :4118 ،
وتضيف سليمان ( )3937أن من العوامل التي أدت إلى تدهور نوعية التعليم –فالجوانب النوعية
للتعليم مثل نظم االختبارات والبرامج التعليمية والمهارات والقيم التي يكسبها التعليم لألفراد -فاالختبارات

توضع على مستوى معين من التعليم النتقاء الطالب للصعود إلى المستوى التالي ترتبط باحتياجات

الطالب الذين سيصعدون إلى المستوى الثاني أكثر منها مناهج تلبي احتياجات الخريجين الذين

سيدخلون سوق العمل -تركيز مستوى التعليم على المستوى النظري والتجريدي أكثر منه على االبتكار
واإلبداع(.سليمان.)26 :0287 ،
ويذكر الجمال ( )3996أنه نظ ار للتوسع في مجاالت التعليم المختلفة خاصة في التعليم الجامعي
وزيادة اإلقبال عليه أدى إلى زيادة المعروض من الخريجين عن حاجة سوق العمل في بعض

التخصصات وفائض في أخرى(.الجمال)62 :0226 ،

وفي مقابلة للباحث مع د .منير سمور رئيس وحدة الجودة األكاديمية بجامعة األقصى بتاريخ
 4102/7/6حدد بعض المعيقات التي تحول دون تطبيق معايير الجودة األكاديمية في جامعة

األقصى باآلتي:

 -0عدم تقبل العاملين في الجامعة من اداريين وأكاديميين لمفهوم الجودة.
 -4عدم التزام العاملين من األساتذة باستحقاقات الجودة األكاديمية.
 -3عدم التزام األساتذة بالكتاب الموحد المقرر من قبل القسم.

 -2عدم تقبل الجيل القديم من األساتذة الستخدام األساليب الحديثة في التعليم.

 -2ضعف التمويل المخصص لتطوير الكادر األكاديمي وتطوير أساليب التدريس.
 -6إهمال كفاءة عضو هيئة التدريس عند اختياره لتنفيذ أعمال معينة.
 -7قلة تنوع مصادر التعليم في الجامعة.
 -8عدم االهتمام بالتعلم الذاتي للطلبة.

 -2عدم االهتمام بتطوير وتحديث البرامج العلمية.
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وفي مقابلة للباحث مع د .تامر فطاير رئيس وحدة الجودة اإلدارية بجامعة األقصى بتاريخ
 4102/01/41حدد بعض المعيقات التي تحول دون تطبيق معايير الجودة اإلدارية في جامعة

األقصى باآلتي:

 -0الرتابة والروتين في اتخاذ الق اررات والتطوير اإلداري.

 -4المركزية في صنع السياسات التعليمية واتخاذ الق اررات في الجامعة.
 -3قلة توفر بيانات متكاملة تغطي أنشطة وفعاليات الجامعة.
 -2عدم انسجام العالقة بين اإلدارة والعاملين في الجامعة.

 -2عدم وجود أرشيف محوسب لجميع المعامالت.

ويرى الباحث أن اهمال العناصر البشرية والمادية من مكونات البيئة الجامعية يشكل المناخ الجامعي
المغلوط والذي ال يساعد على تأدية الجامعات لرسالتها المنشودة ،وبالتالي سيؤثر على أداء الطلبة

وانتاجيتهم.
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المحور الثاني :اإلنتاج اإلبداعي

 مفهـــــــــــــــــــــوم اإلبـــــــــــــداع
 مستويات التفكير اإلبداعي
 نظريــــات اإلبداع الفنــــــــــي
 عناصر التفكيـــــر اإلبداعي
 مكونات اإلبداع الفنــــــــــــــي
 سمات اإلنتــــــــاج اإلبداعي
 تقويم اإلنتـــــــــــاج اإلبداعي
 معوقات اإلنتــــــاج اإلبداعي
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المحور الثاني :اإلنتاج اإلبداعي:
تعتبر كلمة اإلبداع من الكلمات التي لها وقع سحري على النفس تجعلها تجذب االنتباه وذلك لما تحمله

من معا ٍن تتمثل في االبتكار والتجديد والتغيير وحل المشكالت بشكل غير مألوف وقد شاع استخدام
الكلمة في كافة مجاالت الحياة لتدل على التميز في العمل بشكل عام.
ويرى خلف ( )1030أن اإلبداع في حياة اإلنسان لم يكن حك ار على مفاهيم مجددة أو رؤي بعينها
بقدر ما كان عنوانا تندرا تحته جميع العناصر المتعلقة باإلنسان في كل أحواله وتطلعاته ،وجوهر

اإلبداع أن الناس جميعا يمتلكون كل القدرات والسمات ولكن بقدر يتفاوت بين فرد وآخر وبين جماعات
وآخري وأنه ليس هناك اختالف بين الناس إال في درجة وجود هذه السمات والقد ارت.

(خلف)38 :4101 ،

ويؤكد العنزي ( )1005على عدم اتفاق العلماء على ماهية اإلبداع أو تحديد دقيق لعملية اإلبداع ذاتها
بل وصل الخالف بينهم على عناصر اإلبداع نفسها بسبب تعقد الظاهرة اإلبداعية وتعدد عناصرها
ومقوماتها إضافة إلى اختالف المجاالت التي انتشر فيها مفهوم اإلبداع واختالف اجتهادات العلماء
والباحثين واختالف اهتماماتهم ومناهجهم العلمية والثقافية ومدارسهم الفكرية( .العنزي.)33 :4112 ،

ويمكننا القول أن اإلبداع هو أعمق وأوسع وأعقد نوع من أنواع التفكير وهو يتعدى الذكاء في أعلى
مستوياته فإذا كان الذكاء هو القدرة على حل المشكالت فإن اإلبداع هو اختالق عوامل مبتكرة غير

مألوفة لآلخرين لحل هذه المشكالت ،فالشيء المبدع يكون دائما جديدا مختلفا عن المألوف ومنفردا ،
وهذا ال يعني أنه ال يستخدم الخبرات السابقة فهناك عالمات كثيرة توضح أن جميع اإلبداعات تتضمن

التأليف بين أفك ار قديمة من أجل إخراا تشكيالت جديدة ،القديم هو أساس إبداع الجديد فالفنان حينما

ينتج ألوانا جديدة من ألوانه القديمة مثل الطفل الذي يبدع عالما خياليا باستخدام المناظر واألحداث
والخبرات التي تمر به في حياته اليومية .
مفهوم اإلبداع:

بالرغم مما كتب عن اإلبداع ومقوماته وخصائصه إال أن الباحثين لم يتفقوا على تعريف محدد مما
أظهر تنوعا واضحا في تعريفات اإلبداع واختالف العلماء في فهم المقصود باإلبداع وعدم اتفاقهم على
تعريف واضح ومحدد هو في حد ذاته مؤشر على تعقد الموضوع.
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اإلبداع لغ ًة:

جاء في لسان العرب إن اإلبداع من بدع ويعني أنشأ الشيء وبدايته أوال( .ابن منظور.)68 :4113،
واإلبداع في المعجم الوسيط هو من بدع بدعا أي أنشأه على غير مثال و(بدع) صار غاية في صنعته

خي ار كان أو ش ار ،واإلبتداعية تتسم بالخروا في األساليب القديمة عن طريق استخدام أساليب
جديدة(.المعجم الوسيط.)23 :4118 ،
اإلبداع اصطالحاً:

عرفه خلف ( :)1030هو عملية ربط األفكار أو األشياء بعالقات لم تكن موجودة من قبل
(خلف.)338 :4101 ،
وتعرفه حجازي ( :)1009بأنه عملية إنتاا شيء جديد لم يكن موجودا من قبل على هذه الصورة
(حجازي.)06 :4112 ،
ويعرفه العازمي ( :)1006بأنه عملية تطوير وتنمية آراء إبداعية جديدة وخيالية للمواقف المختلفة
(العازمي.)33 :4116 ،
ويعرفه عبد العزيز ( )1006بأنه ":قدرة واستعداد لدى الفرد يمتلكها بالقوة تتفاعل مع المشاهدات

والخبرات لتخرا من القوة إلى الفعل وهو ال يأتي من فراغ ،وهو نشاط مقصود يسعي الفرد إلى تحقيقه
لما فيه من فائدة للمجتمع وقد يكون استجابة لحاجة أو ٍ
تحد يواجه الشخص المبدع".
ويذكر القيق ( )1007نوعين من اإلبداع كما قسمها "ماسلو":

(عبد العزيز.)02 :4116 ،

 -0إبداع الموهبة ويقصد به األعمال الفنية التي تعتمد أساسا على الموهبة الخاصة ،والتي تظهر
ثمارها في إنتاا األعمال الفنية العظيمة مثل أعمال دافنشي وبيكاسو.

 -4إبداع تحقيق الذات ويقصد به اإلنتاا الذي يكون نابعا من الفرد ويستخدم العملية األولى أكثر
من استخدامه للعملية الثانوية .وهو يمتاز بالقدرة على التعبير عن األفكار والحوافز دون كف

ودون خوف من سخرية اآلخرين( .القيق)87 :4117 ،
ومن خالل التعريفات السابقة يمكن القول بأن هناك اجماعا على أن اإلبداع يعبر عن حالة فريدة
ومتميزة تظهر عند فئة معينة من األشخاص سواء على مستوى األفكار أو على مستوى إنتاا عمل

جديد.
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مستويات التفكير اإلبداعي:
اتفق العديد من الباحثين على ضرورة تحديد مستويات لإلبداع الفني ،وفي هذا اإلطار حاول تايلور

 Taylorتسوية الخالفات بين وجهات نظر الباحثين حول موضوع التفكير اإلبداعي واقترح خمسة
مستويات وذكرها أبو جادو ( )1005كالتالي:

 -0اإلبداع التعبيري :يشير هذا المستوى إلى تطوير أفكار فريدة بغض النظر عن نوعيتها كما هو
الحال في الرسوم العفوية لألطفال.

 -4اإلبداع المنتج :ومن األمثلة على هذا النوع من اإلبداع المنتجات الفنية أو العلمية حيث توجد
مؤشرات قوية على توافر بعض القيود التي تضبط األداء الحر لألفراد.

 -3اإلبداع االبتكاري :ويشير هذا المستوى إلى إظهار البراعة في استخدام المواد لتطوير
استخدامات جديدة دون وجود اسهامات جوهرية في تقديم أفكار أساسية.

 -2اإلبداع التجديدي :ويمثل هذا المستوى القدرة على اختراق مبادئ فكرية ثابتة ،وتقديم منطلقات
جديدة ،ويتضمن هذا المستوى كذلك إدخال تحسينات جوهرية من خالل اجراء التعديالت

المتضمنة في المهارات المفاهيمية.

 -2اإلبداع اال نبثاقي :يتضمن هذا المستوى مبادئ وافتراضات تستطيع تقديم مدارس وحركات
فكرية جديدة ويعتبر هذا المستوى أعلى درجات اإلبداع وأقلها حدوثا وتك ار ار.
(أبو جادو)33 :4112 ،

ويرى الباحث أن مستويات اإلبداع الفني تتفاوت من شخص آلخر بل وتتفاوت هذه المستويات في

الفرد الواحد حيث تظهر بعض المستويات عند الشخص المبدع بصورة أكبر من غيرها وهذا ما يميز
الشخص المبدع في مجال معين عن سواه من المجاالت األخرى.
نظريات اإلبداع الفني
لقد حاول العلماء فهم ظاهرة اإلبداع ولكنهم لم يجتمعوا على مفهوم موحد لإلبداع الفني ،وكال منهم
أخضع هذا المفهوم للبحث والتجارب من رؤيته لذا فقد تنوعت النظريات التي تسعى إلى تفسير
األعمال اإلبداعية الفنية وسنعرض هنا أهم النظريات التي رأى الباحث أنها تتفاعل مع الفنون في

العصر الراهن.
النظرية العبقرية:
تتلخص هذه النظرية في كونها تفسر األعمال اإلبداعية على أساس االفتراض بأن اإلنسان ليس إال
مخلوق ناقل لألفكار السماوية واإلرادة اإللهية ،كما أن عملية اإلبداع الفني ترجع لنوع من الوحي
32

واإللهام فالفنان يستلهم أعماله الفنية ليس من عقل واع أو شعور ظاهر بل من وحي سماوي أو

هواجس غيبية( .جروان.)71 :4112 ،

ويذكر أبوجادو( )1005أن الفنان العبقري بموجب هذه النظرية لديه القدرة على تجاوز حدود المعرفة
الحالية وانتاا شيء جديد بخطوة جبارة واحدة أشبه ما تكون بوثبة في المجهول ،وحتى ينجز الفنان
العبقري ذلك ،فإنه يرى العالقة بين حقائق ومعلومات مشتقة بطريقة غير عادية ،وقد يدرك األهمية
التي تنطوي عليها الحقائق الجديدة في الوقت الذي يراها آخرون مجرد أشياء غير عادية ،ال تتالءم

مع طريقتهم أو أسلوبهم في ادراك المعلومات ،كما أن المكونات النظرية العبقرية موجودة بدرجات

متفاوتة ،لكن القليلين يمتلكونها بدرجة كافية للوصول للمنتجات اإلبداعية الفنية.

(أبوجادو.)33 :4112 ،

النظرية الترابطية:

أبرز مؤيدي هذه النظرية هما مالتزمان ( )Maltzmanوميدنيك ( )Mednickاللذان يريان في اإلبداع

الفني تنظيما للعناصر المرتبطة في تراكيب جديدة متطابقة مع المقتضيات الخاصة ،أو تمثيال لمنفعة
ما .وبقدر ما تكون العناصر الجديدة الداخلة في التركيب أكثر تباعدا الواحد عن اآلخر بقدر ما يكون

الحل أكثر إبداعا .إن معيار التقويم في هذا التركيب هو األصالة ،والتواتر اإلحصائي للترابطات،
ولذلك يعد ممثلو هذا االتجاه بأنهم أسهموا في بحث اإلبداع الفني( .حسين.)02 :4112 ،

ويرى ميدنيك أن اإلبداع الفني يتمثل في قدرة الفرد على وضع صياغات بين األفكار القديمة ،صياغة
تتسم بالحداثة ،ويكون التفكير في أثناء اإلبداع الفني عملية من التنبه المتكرر للتأليف بين العناصر

العقلية ،ويتوقف ظهور اإلبداع الفني بصفته نشاطا على وجود ثروة من األفكار المكتسبة من خالل
الخبرة يصوغها الفنان بصورة جديدة ،أو يضعها في تراكيب جديدة ،وبدون هذه العناصر األولية ال

يستطيع الفنان أن يصوغ عملياته اإلبداعية ،وبعبارة أخرى فإن اإلبداع الفني إعادة صياغة للمعلومات

أو الخبرة التي اكتسبها الفرد والموجودة لديه فعال في نمط أو شكل جديد .وبناء على ذلك فإن ميدنيك
يرى أن تدريب القدرات اإلبداعية يقوم على تشجيع الفنان على إثارة الدافع نحو الربط بين العناصر

المتعارضة أو تلك التي تبدو متعارضة( .أبو جادو.)32 :4112 ،
النظرية التحليلية:
يعتبر فرويد ( )Freudهو األب الروحي لنظرية التحليل النفسي ،وهو لم يقدم نظرية متكاملة في
تفسير الظاهرة اإلبداعية ،ولكنه حاول استخدام الديناميات النفسية والمفاهيم العامة لنظريته في تفسير

األعمال اإلبداعية الفنية والعملية اإلبداعية .وطبق لهذا الغرض أسلوب دراسة سير حياة عدد من كبار

المبدعين في الفنون واآلداب من حيث خصائصهم الشخصية واتجاهاتهم ،وبناء على نتائج هذه
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الدراسات يمكن للفرد أن يتوصل إلى استنتاجات حول اإلتجاهات العامة لفرويد فيما يتعلق بالعمليات

النفسية التي تفسر األعمال اإلبداعية الفنية .إن المحرك األساسي لألعمال اإلبداعية الفنية من وجهة
نظر فرويد هو تلك الصراعات الداخلية للفرد التي لم تحل وظلت مكبوتة في مستوى الالشعور ،كما أن
عملية التفكير اإلبداعي تبقى محكومة بعملية تفكير أولية ،وأن عملية التفكير األولية تبقى محكومة

بالالشعور والهو وهي تتصف بالبدائية والالعقالنية والغريزية ،ويقابلها في نظرية فرويد عملية التفكير
الثانوية التي تتصف بالواقعية والمنطقية وترتبط بالشعور واألنا الواعية( .جروان.)74 :4112 ،
يالحظ أن لنظرية التحليل النفسي اتجاهين رئيسين ،يمثل االتجاه األول نظرية التحليل النفسي التقليدية
والتي يتزعمها فرويد ( ،)Freudويمثل االتجاه الثاني نظرية التحليل النفسي الجديدة والتي يتزعمها
تالميذ فرويد وعلى رأسهم ادلر ( )Adlerويونج ( )Jungوهارني ( ،)Harneyوترى النظرية التقليدية
أن سلوك اإلنسان تحركه طاقة نفسية تتولد عن الغرائز ،حيث تمثل غريزة الجنس أبرز هذه الغرائز،

التي تعمل على مستوى الالشعور ،ويؤدي اقترابها من حيز الوعي أو الشعور إلى حالة من التوتر أو
القلق التي يشعر بها الفرد فيحاول التعامل معها بشكل واقعي إذا كان ذلك ممكنا ،إال إنه يلجأ إلى ما
يسميه فرويد بالحيل الدفاعية كالكبت أو النكوص أو التسامي .أما التحليليون الجدد فلم يتفقوا مع
فرويد في هذه النظرة التي تعطي الدور األكبر في تحريك اإلنسان إلى الغريزة الجنسية ،وأكدوا على

عوامل أخرى كالدين والشعور الجمعي وأسلوب الحياة ،ودور العالقات اإلنسانية واالجتماعية في تطور

سلوك الفرد .وأخي ار يمكن القول بأن األدلة العلمية المتوافرة تضعف قناعة الباحثين بقيمة نظرية
التحليل النفسي في تفسير ظاهرة اإلبداع الفني ،وتثير الكثير من التساؤالت والشكوك حول دقة وصدق
دراسات سير الحياة التي اعتمد عليها فرويد وأتباعه في معالجة عملية اإلبداع الفني ،وال سيما بالنسبة

لدور عملية التفكير األولية واالرتباطات الالشعورية في التوصل إلى النواتج اإلبداعية الفنية.

(أبو جادو.)32 :4112 ،

النظريات السلوكية:

يعتقد كوربلي ( )Cropleyأن ممثلي هذه المنحى حاولوا دراسة ظاهرة اإلبداع الفني وفق الخطوط
األساسية إلتجاههم الذي يفترض أن النشاط أو السلوك اإلنساني هو في الجوهر مشكلة تكوين العالقة

بين المثيرات واالستجابات ،علما بأن هذه العالقة من حيث آليتها ال تزال غير واضحة وغير متفق

عليها من قبل ممثليها( .حسين.)02 :4112 ،

ويدخل ضمن إطار السلوكية مفهوم اإلشراط الوسيلي أو اإلجرائي ،الذي يرى أن الفرد يصل إلى

استجابات مبدعة باالرتباط من نوع التعزيز الذي يعزز به السلوك انطالقا من تكوين العالقة بين
المنبه واالستجابة ،بتعزيز االستجابات المرغوب فيها واستبعاد غير المرغوب فيها ،أي أن الفرد لديه

القدرة على تنفيذ استجابة مبدعة بناء على تعزيز أو إحباط األداءات المبدعة لديه ،وفي هذا أساس
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من الصحة ،حيث يفترض أن اآلباء والمعلمين لديهم القدرة على التأثير في طموحات أطفالهم وقيادتهم
نحو التفكير المبدع ،ويالحظ كروبلي أن محاولة دراسة اإلبداع الفني على أساس المثير واالستجابة

أسقطت من اعتبارها الفرد كعنصر هام ،فظلت في إطار سلبي غير فعال(.أبو جادو.)38 :4112 ،
النظريات المعرفية:
شهدت بحوث علم النفس انطالقة كبيرة مع الوالدة الجديدة لعلم النفس المعرفي في نهاية الخمسينيات
وخالل الستينيات .واتسعت مجاالت البحوث التجريبية خالل السبعينيات والثمانينيات من القرن

الماضي نتيجة الثروة المعرفية وبرز عدد كبير من علماء النفس المعرفيين الذين ركزوا على العمليات

والمهارات العقلية التي تعتبر جوهر عملية التفكير ،وكرسوا جهودهم لتفسير الظواهر العقلية وقدموا

بديال للمفاهيم التي تبنتها المدرسة السلوكية في التعلم والتفكير وحل المشكالت ،كما تمكنوا من

استخدام األساليب العلمية التجريبية في تطوير العلوم المعرفية ودراستها من منظور تكاملي للمعرفة.

(جروان.)87 :4112 ،

ومن هؤالء العلماء ماكس فيريتمر ( )Wertheimerوكوهلر ( )Kohlerوكيرت كوفكا ()Kaffka
أصحاب نظرية الجشطلت التي ظهرت في ألمانيا ،والتي ركزت على حل المشكالت الصعبة بطريقة

مفاجئة عن طريق االستبصار الذي يحدث نتيجة إلعادة التنظيم العقلي للعناصر المهمة في الموقف

المشكل ،وفي عام  0226نشر برونر ( )Brunerوجودناو ( )Goodnowوأوستن ( )Autinكتابا
بعنوان دراسة التفكير ،وضحوا من خالله االستراتيجيات المعرفية المعقدة المستخدمة في حل

المشكالت ،وفي نفس العام أيضا ظهر نموذا جيلفورد في الذكاء اإلنساني .وفي عام  0266قدم
نيسر ( )Neisserنظرة معرفية جديدة افترضت بنية عقلية ووظيفية موسعة تالئم بشكل متفرد عملية
إبداع أفكار جديدة ،أكثر من كونها عملية إعادة إنتاا فقط لهذه األفكار .أما بياجيه ( )Piagetفيرى
أن التكيف يتضمن عمليتين فرعيتين ،هما :التمثيل والمواءمة .ففي معظم األحيان يتمثل الفرد

المعلومات ويصنفها في ضوء ما يعرفه بالفعل ،وعندما يصادف مواقف ال يستطيع تمثلها في ضوء ما
لديه من خبرات ،يحدث له اختالل في التوازن المعرفي ،وهذا يدفعه إلبداع استراتيجيات لمواجهة

التحدي أو المشكلة القائمة(.أبو جادو.)36 :4112 ،
عناصر التفكير اإلبداعي

 -0اإلحساس بالمشكلة :ويقصد بالحساسية للمشكالت هو التعرف إلى المشكلة بجميع جوانبها
وكلما أجهد الفرد نفسه في دراسة المشكلة زادت فرص التوصل إلى أفكار جديدة.

(الصيرفي.)06 :4113 ،
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وأشار عياصرة ( )1009أنه يمكن اعتبار اإلحساس بالمشكلة أهم عناصر اإلنتاا اإلبداعي
الفني وذلك ألن الشخص الذي يستشعر المشكلة قبل حدوثها يتولد لديه رغبة في تالفيها ،مما

يجعله يضع حلوال تحاول التغلب على تلك المشكالت أو التقليل من األضرار.

(عياصرة.)8 :4112 ،
ويرى القيق ( )1007أن تميز الفنان المبدع عن غيره من الناس بزيادة إحساسه تجاه
المشكالت والتفكير في حلول لها ،تؤدي هذه الحلول إلى إنتاا شيء جديد يوصف باألصالة.

(القيق)4117:82 ،

ويمكن القول أن التعمق بالمشكلة واالجتهاد في دراستها واإللمام بالحقائق واكتشاف العالقات
بين جوانب المشكلة يزيد من فرص التوصل إلى أفكار جديدة استثنائية.

 -4الطالقة :هي القدرة على إنتاا عدد كبير من األفكار في فترة زمنية محددة فالشخص المبدع
متفوق من حيث كمية األفكار التي يطرحها على موضوع معين في فترة زمنية ثابتة مقارنة
بغيره ،أي لديه قدرة عالية على سيولة األفكار وسهولة توليدها( .الشقحاء.)23 :4113 ،
وتعرفها السرور ( )1001بأنها" :القدرة على إنتاا الكم من األفكار الجديدة سواء لفظية أو
غير لفظية بمشكلة ما أو سؤال ما ،كذلك هي السرعة أو السهولة التي يتم فيها استدعاء

األفكار"(.السرور.)007 :4114 ،

ويرى القيق ( )1007أنه يمكن القول بأن الطالقة هي امتالك الفنان التشكيلي القدرة على
إعطاء أكبر عدد ممكن من التكوينات المناسبة لموضوعات أعماله الفنية في وحدة زمنية

ثابتة ،حيث تكون ذات قيمة فنية عالية ،وللطالقة أبعاد منها:
 طالقة المعاني أو األفكار. طالقة الرموز. الطالقة التعبيرية. الطالقة التشكيلية. -الطالقة اللفظية( .القيق)88 :4117 ،

ويتضح بأن عامل الطالقة يختلف من شخص آلخر فالشخص الذي لديه قدرة على إنتاا عدد
أكبر من األفكار في حالة تساوي المتغيرات يكون أقدر على إبداع أفكار جديدة.
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 -3األصالة :ويقصد بها التجديد أو االنفراد في األفكار فالشخص المبدع ذو تفكير أصيل أي أنه
يبتعد عن المألوف أو الشائع ،فهو ال يكرر أفكار اآلخرين فتكون األفكار التي ينتجها أفكار

جديدة إذا ما حكمنا عليها في ضوء األفكار التي تبرز عند اآلخرين( .عواشرية.)8 :4112 ،

ويعرفها الهويدي ( )1005بأنها" :قدرة الفنان على إعطاء استجابات أصيلة وجديدة تختلف
عن التي يأتي بها اآلخرون من حيث تنوعها وجدتها" (الهويدي)48 :4112 ،
وترى بلواني ( )1003أنه يمكن الحكم على أصالة الفكرة من خالل عدة معايير ومنها أن
تتسم بالنفاذ والعمق وأن يكون لها مغزى وداللة ذات قيمة ،وأن تكون في شكل تداعيات بعيدة

وغير مباشرة كنتائج يمكن أن تترتب على الموقف( .بلواني.)40 :4118 ،

ويعرفها القيق ( )1007بأنها قدرة الفنان التشكيلي على إنتاا أعمال فنية ذات أفكار غير
شائعة ،تتميز بالفرادة في تعبيرها عن المعطيات البيئية والثقافية والمجتمع والظروف الحياتية،

عل ى المستويات السياسية واالجتماعية ،وكذلك التميز في إبداع الرموز واألشكال( .القيق،
.)82 :4117
ويتضح أن األصالة هي أهم عناصر اإلبداع الفني وتكمن صعوبتها في اختالق فكرة جديدة
نوعية تهتم بالنوع أكثر من الكم.

 -2المرونة :وتعني النظر إلى األشياء بمنظور جديد غير ما اعتاد عليه الناس وللمرونة دور
كبير في اإلبداعات التي نلمسها ونراها( .الصيرفي.)08 :4113 ،
ويرى عبد العزيز ( )1006بأنها" :قدرة الفنان على تغيير حالته الذهنية حسب تغيير الموقف
أي أنها تتمثل في قدرته على التفكير بطريقة مختلفة ،والنظر إلى المشكلة من زوايا متعددة،
والقدرة على توليد أفكار مختلفة متوقعة وتحويل مسار تفكيره مع تغيير المثيرات وهي عكس

الجمود الفكري الغير قابل للتغيير (عبد العزيز.)062 :4116 ،
ويرى الشقحاء ( )1001أن المرونة عكس التصلب العقلي والذي يتجه الفنان بمقتضاه إلى
تبني أنماط فكرية محددة ليواجه بها مواقفه المتنوعة( .الشقحاء.)23 :4113 ،
ويعرفها القيق ( )1007بأنها قدرة الفنان التشكيلي على تغيير حالته المزاجية أو العقلية،
لتمكنه من إعطاء أكبر عدد ممكن من الحلول للمشاكل التي تواجهه أثناء تنفيذه ألعماله

الفنية ،وللمرونة أبعاد منها:
 -مرونة فكرية.

 مرونة تعبيرية.37

 -مرونة أدائية أو مهارية.

 مرونة تكيفية( .القيق.)88 :4117 ،ويتضح مما سبق أن عامل المرونة يكمن أهميته بسهولة تغيير االتجاه الفكري للفنان

بناء على متغيرات المشكلة وتبني أفكار تبعا للمتطلبات المستجدة.

 -2المخاطرة :ويقصد بها أن الفنان المبدع يميل ألخذ زمام المبادرة في تبني األفكار واألساليب
الجديدة والبحث عن حلول لها وفي نفس الوقت الذي يكون فيه قابال لتحمل المخاطر الناتجة
عن األعمال التي يقوم بها ولديه االستعداد لمواجهة المسؤوليات المترتبة على ذلك.

(العازمي.)24 :4116 ،

كما أن المخاطرة تعتمد على نوعية المشكلة ونوعية الفنان المبدع فال يكفي االستشعار
بالمشكلة وا نما ال بد من التجريب إليجاد حلول لتلك المشكلة مع مراعاة أن تكون المخاطرة
عقالنية ومدروسة.

 -6القدرة على التحليل :وهي القدرة على تفتيت المركبات إلى عناصرها األولية وعزل هذه
العناصر عن بعها البعض ،وتفسير ذلك أن أي موضوع ال يسمى مشكلة إال إذا كان معقدا

مؤلفا من أجزاء بعضها غامض ملتبس بالبعض اآلخر ،وأول ما ينبغي عمله هو تحليل المادة
المجمعة ومن ثم تنحل المشكلة إلى مجموعة قضايا تساعد على إدراك ذلك العنصر المعقد.

(العساف.)31 :4112 ،

ويرى القيق ( )1007أنها القدرة على إغفال التفسيرات القديمة ألشياء مألوفة بقصد
استخدامها أو استخدام أجزاء منها بوسائل جديدة .فالكثير من المخترعات جاءت من تحوير
شيء قائم فعال إلى شيء آخر ذي تصميم أو وظيفة مبتكرة مختلفة( .القيق.)82 :4117 ،
ويتضح بأن التحليل مرتبط بعنصر المرونة فوجود مشكلة معقدة يتم التكيف معها من قبل
الفنان المبدع وتحليلها إلى مشكالت صغيرة كل مشكلة تحل على حدة بسالسة وسهولة
وتجميع هذه الحلول الصغيرة للوصول لحل للمشكلة الكبيرة.
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مكونات اإلبداع الفني:
من خالل اطالع الباحث على األدب التربوي والدراسات السابقة وجد أن معظم الدراسات والكتابات

تركزت على معالجة أربعة مكونات رئيسية لإلبداع الفني يمكن تلخيصها فيما يلي:
 -3البيئة اإلبداعية:

يراها أبو جادو ( )1005بأنها تتضمن الموقف الكلي المعقد الذي يتمن من خالله استثارة العمليات
اإلبداعية بشكل مبدئي واالستمرار في ذلك إلى أن يتم إنجاز هذه العمليات ويمكن لهذه البيئة أن تكون
طبيعية أو نموذجية يتم تصميمها بحيث توفر أفضل الظروف إلثارة القدرة على اإلنتاا اإلبداعي

الفني(.أبو جادو.)47 :4112 ،

ويرى جروان ( )1009أن الفرد يصبح جدي ار بوصف (المبدع) إذا تجاوز تفكيره على البيئة والمجتمع،
حيث أن تقبل مجتمع ما واعترافه بقيمة وأهمية عمل ما شرط أساسي لتفريد هذا العمل واب ارزه.

(جروان.)26 :4112 ،

وفي مقابلة للباحث مع أ .محمد مسلم أستاذ التصوير في كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى بتاريخ

 4102/00/00قال أن البيئة الجامعية في كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى هي بيئة تعليمية
جيدة للطالب الذي يمتلك الرغبة بالتعلم فهي تحتوي على كادر من المدرسين المؤهلين ومن قاعات

ومراسم جيدة وبيئة ثقافية جيدة ،فإذا توفرت الموهبة عند الطالب فإن البيئة الموجودة بالكلية بيئة

خصبة لتنمية هذه الموهبة والوصول إلنتاا إبداعي فني مميز.
ويرى الباحث أن البيئة هي أهم مكونات اإلبداع الفني فوجود بيئة إبداعية تستثير الفرد وتشجعه
الستغالل كل ما يحيط به للوصول لمنتج إبداعي أصيل.
 -1العملية اإلبداعية:

أشار الهويدي ( )1005للعملية اإلبداعية بأنها مزا عناصر في قالب جديد يحقق فائدة معينة ابتداء
من الشعور بالمشكلة وتحديد نقاط الضعف بالمشكلة ثم الفروض واختبار صحة الفروض للوصول إلى
نتائج(.الهويدي.)42 :4112 ،

ويرى جروان ( )1001أن اإلبداع الفني عملية تحسس للمشكالت والوعي بها ولمواطن الضعف
والفجوات والتنافر والنقص فيها وصياغة فرضيات جديدة والتوصل إلى ارتباطات جديدة باستخدام

المعلومات المتوافرة والبحث عن حلول وتعديل الفرضيات واعادة فحصها عند اللزوم وتوصيل النتائج.

(جروان)27 :4112 ،

39

مراحل العملية اإلبداعية:

قسم "جراهام واالس"  ،G. Wallasنقال عن (عيسى )1030 ،الذي وصف العملية اإلبداعية بأنها
تتم في مراحل متباينة ،تتولد خاللها الفكرة الجديدة من خالل أربع مراحل هي:

 مرحلة اإلعداد والتحضير  :Preparationالتي تتضمن دراسة المشكلة باالطالع والتجربةوالخبرة.

وتعد مرحلة اإلعداد مرحلة مهمة؛ حيث يتاح فيها للفنان المبدع أن يحصل على المعلومات

والمهارات والخبرات التي تمكن من تناول موضوع اإلبداع أو تحديد المشكلة ،وقد تبين أن

ذوي المستوى المرتفع في اإلبداع الفني هم الذين يخصصون جزءا كبي ار من الوقت الكلي
للمرحلة األولى الخاصة بتحليل المشكلة وفهم عناصرها قبل الشروع في محاولة حلها على

عكس ذوي المستوى األولي في اإلبداع الفني الذين ُمنحوا وقتا أقل لتلك الخطوة.

(عيسى)032 :4101 ،

 مرحلة الكمون أو االختمار  :Incubationالتي تتضمن االستيعاب لكل المعلوماتوالخبرات المكتسبة المالءمة وهضمها أو تمثيلها عقليا .

والكمون يقود دون أن يفطن الفنان إلى رموز جديدة أكثر فائدة مستمدة من البيئة كما يسمح

لنمو التمثيل الذهني  Ideationفي حين يكون الفنان منغمسا في نشاط آخر .وقد وضح
من إحدى التجارب أن أداء الفنان في عمل سابق ربما يسهل االستبصار في عمل الحق

حتى ولو كان ال يفطن إلى االرتباط بينهما(.المليجي)002 :0282 ،

 مرحلة اإلشراق أو الكشف أو الوميض  :Illuminationالتي تتضمن انبثاق ش اررة اإلبداعالفني وهي اللحظة التي تنبثق فيها الفكرة الجديدة.

وتعد مرحلة اإلشراق هي مرحلة تتوهج فيها الفكرة وتظهر فجأة بشكل جلي ومترابط مع

األحداث التي تسبقها ،أو التي تكون مصاحبة لها .وعادة ما تكون هذه المرحلة مسبوقة

بسلسلة من األفكار التي تم التعامل معها في المرحلة السابقة .وعلى الرغم من وجود جوانب

الشعورية لهذه العملية ،إال أن لها جانبا شعوريا خافتا ،مما يجعلها تبدو غير واضحة المعالم

في البداية ،ويجعل الفنان يعي بالعالقات ولكن بشكل غير واضح ،وبعيدا عن متناوله بشكل
مباشر .ويعقب ذلك حدوث التجلي ،وانبثاق ش اررة اإلبداع الفني(.القذافي)22 :4111 ،

 مرحلة التحقق  :Verificationالتي تتضمن االختبار التجريبي للفكرة المبتكرة وتقييمها.ومرحلة التحقق تشبه مرحلة اإلعداد من حيث إنها واعية تماما ،وتخضع للقوانين واألسس
والمبادئ المنطقية ،مثلها في ذلك مثل مرحلة اإلعداد .ويتم في هذه المرحلة تقييم واختبار
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الحلول أو األفكار المنتجة ،واعادة فحص محتواها ،والنظر في مدى تمشيها مع قوانين

المنطق العقلي وصالحيتها للعمل ،أو التنفيذ( .القذافي)22 :4111 ،

ويرى بعض الباحثين أن العامل المهم في العملية اإلبداعية هو اإللهام الذي قد تسبقه فترة
من التفكير والبحث عن الحل أو فترة من الهدوء واالسترخاء والسكون ،وتأتي الفكرة الملهمة

فجأة ،وفي وقت ال يكون الفنان المبدع منشغال بالتفكير فيها ،وقد تأتي هذه الفكرة في أثناء
األحالم الليلية .وعلى هذا يرى بعض العلماء والباحثين أن التفكير اإلبداعي هو تفكير

حدسي ،وأن الفنان المبدع قد ال يرى في لحظة التنوير أو اإللهام حل هذه المشكلة فقط

ولكن بصيرته "تتفتح" على مشاكل أخرى وحلول لها تتعلق بالمشكلة األولى

وتفجرها(.الحفني)42 :0222 ،

ومن خالل اطالع الباحث على األدب التربوي والدراسات السابقة وجد اختالف في آراء الباحثين حول
تقسيم العملية االبداعية إلى مراحل فمنهم من رفض تقسيم العملية اإلبداعية إلى مراحل واعتبرها مرحلة

واحدة وهذا يتمثل ضد تجزئة العملية اإلبداعية ،والعملية اإلبداعية تتم عند الشخص المبدع عبر

المراحل السابقة وليس بالضرورة للشخص المبدع أن يدركها بمسمياتها ولكنها تحدث معه ضمنيا فينتج
في نهايتها المنتج اإلبداعي.
 -1الشخص المبدع:

يرى أبو نيان ( :)1003أن الشخص المبدع ذو قدرة عقلية مرتفعة وخاصة في احدى المجاالت،
ولديه ارتفاع في مستوى أدائه ليس بالضرورة األكاديمي ،ولديه رغبة وميول في الفن ويظهر ندرة في

أداء أعماله الفنية مثل الرسوم والتصوير والخزف وغيرها( .أبو نيان)01 :4110 ،
وقد ذكر الهويدي ( )1005بعض الصفات للشخص المبدع نذكر منها:
 كراهية السلطة ومقاومة الضغوطات االجتماعية. القدرة العالية على التذكر -الميل للمغامرة.

 -تفضيل المسائل المعقدة.

 له جهود في مجال تخصصه( .الهويدي)42 :4112 ،ويتضح أن الشخص المبدع تظهر عليه سمات معينة في بداية حياته وهي بمثابة مؤشرات يجب
تنميتها واالهتمام بها منذ الصغر من خالل التجربة والمحاولة.
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 -5اإلنتاج اإلبداعي:

أشار جروان ( )1001إلى الناتج اإلبداعي الفني بأنه الناتج الملموس المبدع بصورة ال لبس فيها
ولتحديد خصائص ومواصفات هذا الناتج من حيث مستوى اإلبداع الفني فيه نتخذ األصالة والمالءمة

كمعيارين للحكم على النتائج(.جروان)27 :4112 ،

وأكد أبو جادو ( )1005بأن نهاية العملية اإلبداعية تؤدي إلى نتاجات ملموسة ويمكن أن تتضمن
هذه النتاجات األنماط السلوكية واألدائية واألفكار للتعبير عن المنتج اإلبداعي.
(أبو جادو)47 :4112 ،
ويرى القيق ( )1007أن اإلنتاا اإلبداعي الفني هو حالة وجود بالفعل ،وهو ما نستطيع أن ندرك
وجوده بما زودنا به من حواس ،ويجب أن يتصف الناتج اإلبداعي الفني بالجدة ،والمنفعة ،واستم اررية

آثار الناتج(.القيق.)21 :4117 ،

وفي مقابلة للباحث مع د .نبيل طه عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى بتاريخ 4102/0/00

أكد أن الدراسة في الكلية هي دراسة أكاديمية في المساقات الفنية والتربوية ،ويشترط على الطالب بعد

الدراسة األ كاديمية لكل مساق بإنتاا أعمال فنية بمثابة مشروعات يتم من خاللها تقييم الطالب في
المساق المحدد ،وفي نهاية كل فصل تقوم الكلية بإتاحة الفرصة للطلبة بعرض إنتاجهم اإلبداعي في

المعرض العام بحضور جمهور من داخل وخارا الجامعة من فنانين ومهتمين.

وفي مقابلة للباحث مع أ .إياد صباح أستاذ النحت بكلية الفنون الجميلة في جامعة األقصى بتاريخ
 4102/00/00قال أن الملكة اإلبداعية هي نتاا نهم داخلي تجاه فكرة اإلبداع وليس في اتجاه إتمام
المشاريع المطلوبة من الطالب ،وأثناء عملي في كلية الفنون أشعر بتطور اإلنتاا اإلبداعي عند

الطالب الموهوب بشكل واضح في المادة الواحدة وليس بالضرورة العامل الزمني الطويل ،ألن الطالب
المبدع يستقبل التطور اإليجابي ويظهر ذلك في أعماله الفنية.
ويرى الباحث أن اإلنتاا اإلبداعي الفني يتجلى في إنتاا شيء جديد يفيد الشخص المبدع والمجتمع
المحيط في الفكرة والشكل والمضمون ،وهو مخرا منظومة متداخلة معقدة ،مدخالتها البيئة والشخص
المبدع والعملية اإلبداعية.
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سمات اإلنتاج اإلبداعي الفني:

أشار جروان ( )1009إلى ضرورة توافر شرطين في النتاجات التي تستحق أن تصنف كنتاجات
إبداعية فنية هما:

 -0الجدة واألصالة:
وهي المحك األهم في الحكم على مستوى اإلبداع الفني في اإلنتاا وهي تعبر عن إنتاا أفكار
تستوفي شروط معينة في موقف معين بحيث تكون هذه األفكار نادرة  ،أو أفكار ذات ارتباط غير

مباشر وبعيدة عن الموقف المثير ،أي إنتاا فني متفرد وفكرة جديدة نادرة غير مألوفة قليلة

التكرار.

 -1القيمة والمالءمة:
وهذا المعيار على درجة كبيرة من التعقيد ألنه يعتمد على طبيعة العمل الفني أو الناتج الفني من

جهة وعلى المحتوى الحضاري للمجتمع من جهة أخرى فيمكن القول بأن عمال ما قد يعتبر إبداعيا
في زمن ما وال يعتبر كذلك في زمن آخر خاصة عندما يكون العمل متعلقا بخصوصيات عرقية
أو فردية( .جروان)22 ،4112 ،

وذكر القحطاني ( )1007أن اإلنتاا اإلبداعي الفني يتسم بعدة سمات نذكر منها ما يلي:
 يعد اإلنتاا اإلبداعي الفني ظاهرة فردية وجماعية فهو ليس حك ار على األفراد فقط فقد تتمممارسته من قبل الجماعات والمؤسسات.

 اإلنتاا اإلبداعي الفني ظاهرة إنسانية عامة فال يقتصر على الخبراء والعلماء واالختصاصيين. اإلنتاا اإلبداعي الفني يتصف بالمرونة فهو قابل للتبديل والتغيير باختالف الزمان والمكان. -يتضمن اإلنتاا اإلبداعي الفني النظر إلى األمور من زوايا مختلفة ال يراها سوى المبدعون.

 ال يشترط في الناتج اإلبداعي الفني الجدة لآلخرين بل يكفي أن تكون الفكرة جديدة للشخصالمبدع(.القحطاني)06 :4117 ،
ويضيف العاجز وشلدان ( )1009في هذا المجال ما يلي:
 أن اإلنتاا اإلبداعي الفني يتطلب قدرات عقلية تتمثل في التحسس بالمشكالت والطالقةواألصالة والمرونة ومواصلة االتجاه نحو الهدف.

 اإلنتاا اإلبداعي الفني ليس بالضرورة أن يكون ماديا ملموسا فقد يكون في صورة منتج أوخدمة أو فكرة أو رؤية معينة.

 ال بد أن يكون الناتج اإلبداعي الفني ذا قيمة ملحوظة على مستوى الفرد أو المنظمة أوالمجتمع(.العاجز وشلدان)02 :4112 ،
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ويرى الباحث أن اإلنتاا اإلبداعي الفني ال يشير إلى شيء واحد ،إذ ال يوجد شخصان مبدعان بنفس
الطريقة ،باإلضافة إلى الفروق في درجة ما يمتلكه المبدعون في كل عامل من عوامل اإلبداع الفني

وهناك فروق كيفية في نوع النشاط الذي تتجلى فيه القدرات اإلبداعية لدى الفنان الواحد.
تقويم اإلنتاج اإلبداعي الفني:

إن تقويم اإلنتاا اإلبداعي الفني وقياسه ليس عمال سهال ،ألنه غير محدد بشكل دائم أو بمعايير ثابتة،
هذا ما يكسب التقويم قيمة أقل ،وغالبا ما يحتكم إلى لجان في تقويم األداء والمهارات في المسابقات أو
عند اختيار األوائل ،ويمكن االعتماد على أري أصدقاء المبدع مباشرة في تقويم اإلبداعية لديه.

وترى السرور ( )1001أن األساس في تقويم اإلنتاا اإلبداعي الفني هو تحليل المنتج نفسه وتحديد
الخصائص التي تجعله متمي از عن اإلنتاجات األخرى وأن تقويمه يساعد على استم ارريته وبناء منتجات
إبداعية جديدة( .السرور.)024 :4114 ،

وفي مقابلة للباحث مع د .نبيل طه عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى بتاريخ 4102/0/00
أوضح أنه يتم تقييم الطلبة في كلية الفنون الجميلة في المساقات المختلفة على أساس اختبارات نظرية
وعملية "إنتاجية"  ،ويقوم هذا التقييم على بعض المعايير منها  :التكوين الفني في العمل ،مساحة
العمل ،العالقات الفنية مع بعضها البعض ،مضمون العمل الفني ،تقنية التنفيذ والوسائط والخامات

المستخدمة.
كما أوضح أ .إياد صباح أستاذ النحت في كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى في مقابلة له بتاريخ
 4102/00/00أنه يتم تقييم األعمال الفنية للطلبة في كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى بعدة

مستويات (ممتاز ،جيد جدا ،جيد ،متوسط ،ضعيف) وكل مستوى من هذه المستويات يتدرا بمجموعة
من الدرجات حسب مستوى الطالب ،ويتم التقييم وفق معايير مختلفة ترجع حسب التمرين المراد تقييمه

وقدرة الطالب من تحقيق الهدف األساسي من التمرين كالتأكيد على التشريح أو التكوين أو صياغة

العمل واخراجه وغيرها.

وفي مقابلة للباحث مع أ .محمد مسلم أستاذ التصوير في كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى بتاريخ
 4102/00/00قال أن كل مساق يختلف عن غيره في تقويم إنتاجه اإلبداعي وفق أسس ومعايير
وا ضحة ومتغيرة من مساق آلخر فهناك اختالف في آلية تقويم مادة الرسم أو التصوير أو النحت أو
غيرها في كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى.
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وعليه يمكن القول أن تقويم اإلنتاا اإلبداعي الفني ال بد أن يعتمد على أدوات تتمتع بالصدق والثبات

مستندة إلى معايير اإلبداع الفني ،ألن تقييم اإلنتاجات اإلبداعية نسبية من شخص إلى آخر لذا يجب
أن يكون الشخص المقوم متخصص ومبدع وصاحب تجربة في المجال الذي يقيمه.
معوقات اإلنتاج اإلبداعي:

هناك عقبات كثيرة ومتنوعة تحول دون تنمية اإلنتاا اإلبداعي الفني ،ومن أهم العوامل التي تقف عائقا

في سبيل تنمية اإلنتاا اإلبداعي الفني:
 -3معوقات شخصية:

وهي التي تتعلق بالفنان من حيث تكوين الشخصية األمر الذي يفرض عليه االنحراف ال شعوريا
فقد يتعرض الفنان منذ طفولته إلى أنواع من التربية األسرية أو الدينية أو االجتماعية مما يدفع به

إلى اللجوء لتغيير واقعه ،ويلخص جروان ( )1009المعوقات الشخصية بالتالي:

 ضعف الثقة بالنفس :الثقة بالنفس عامل مهم في اإلنتاا اإلبداعي الفني ألن ضعف الثقةبالنفس يقود إلى الخوف من اإلخفاق والخطأ وبالتالي تجنب المخاطرة.

 الميل للمجاراة :ويقصد به االمتثال إلى المعايير السائدة الذي بدوره يعيق استخدام التجديدويقلل من احتمالية التخيل والتوقع وبالتالي تضع حدودا لإلنتاا اإلبداعي.

 الحماس المفرط :تؤدي الرغبة القوية في النجاح والحماس الزائد لتحقيق اإلنجازات إلىاستعجال النتائج الذي يؤدي بدوره إلى نتائج سلبية في اإلنتاا اإلبداعي الفني.

 التشبع :الوصول إلى حالة من االستغراق الزائد الذي يؤدي إلى قلة الدافعية للوصول إلىاإلنتاا اإلبداعي الفني.

 التفكير النمطي :ويقصد به التفكير المقيد بالعادة( .جروان)088 :4112 ، -1المعوقات التنظيمية:
وهي المعوقات الناتجة عن التنظيم الذي يعمل فيه الفنان كالقوانين واألنظمة المؤسسية فالسياسات
واألهداف واالجراءات والهيكل التنظيمي وفلسفة اإلداريين ونمط السلطة ونمط القيادة ونظم

االتصال المستخدمة ....وغيرها ،قد تعمل كعوائق في طريق اإلنتاا اإلبداعي الفني.
ويرى السلمي ( )1003أن المعوقات التنظيمية تشتمل على التالي:
 المركزية الشديدة. -اإلج ارءات التنفيذية التفصيلية.

 اإلصرار على أساليب عمل موحدة.45

 النمطية في هياكل التنظيم ونظم العمل. -التركيز على األخذ بالتخصص الضيق.

 -التمسك بالتقاليد وعدم الترحيب بالتجديد.

 -االنغالق التنظيمي وضعف االتصاالت بالمناخ الخارجي( .السلمي.)724 :4110 ،

ويرى حمود ( )1001أن المعوقات التنظيمية تمثل كافة العوائق التنظيمية السائدة في إطار
العمل كاألنظمة والقوانين والتعليمات وهي كما يلي:
 -0االلتزام الحرفي بالقوانين والتعليمات واألنظمة واإلجراءات.
 -4عدم ثقة بعض المديرين بأنفسهم والعاملين معهم.
 -3المناخ التنظيمي غير الصحي.

 -2عدم وجود تيا ارت إدارية مؤهلة وكفاءة في إدارة المؤسسة( .حمود.)404 :4114 ،
وفي مقابلة للباحث مع أ .إياد صباح أستاذ النحت في كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى بتاريخ
 4102/00/00قال أن إدارة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى تقبل ما يقدم لها من مستويات من
الطلبة الملتحقين بالكلية لكي تحافظ على استمرار عمل الكلية وفتح الشعب ،بسبب قلة عدد الطلبة

الموهوبي ن فتقوم إدارة الكلية بقبول المستويات المتدنية ،ألن إدارة الجامعة ترفض فتح شعب أقل من
عدد معين ،فلذلك نجد الكثير من الطلبة المقبولين غير مؤهلين لدخول كلية الفنون الجميلة ،ووجود

هذا العدد من الطلبة مع الطلبة غير المتميزين يظهر فروق فردية بين الطلبة على مستوى التحصيل

الدراسي والمستوى اإلبداعي.

وفي مقابلة للباحث مع أ .محمد مسلم أستاذ التصوير في كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى بتاريخ
 4102/00/00قال أن جامعة األقصى تمر بضائقة مالية كباقي الجامعات الفلسطينية وضعف في
اإلمكانات المادية ولهذا السبب قامت بإغالق قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة ،كما أن قلة عدد
الطلبة الملتحقين بالقسم ساهمت في ذلك ،وبالنظر للجامعات في الدول األخرى يكون أعداد طلبة كلية
الفنون الجميلة قليل ألن الفن يقتصر على فئة معينة وقليلة من الناس ،فيتوجب على إدارة جامعة

األقصى البحث الجاد في سبل توفير اإلمكانات لتطوير كلية الفنون الجميلة ،كما يجب أن تكون إدارة
كلية الفنون مستقلة بذاتها ألنها األقدر على تحديد دور الكلية في تنمية القدرات اإلبداعية للطلبة

وخدمة المجتمع ويجب أال يتم مقارنتها مع باقي كليات الجامعة من حيث أعداد الطلبة.
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 -1المعوقات االجتماعية:

يلخص جروان ( )1009معوقات اإلنتاا اإلبداعي الفني المرتبطة بالمحيط االجتماعي للفنان على

النحو التالي:

 األسرة :المستوى االقتصادي المتدني والمستوى التعليمي والثقافي المنخفض واالتجاهاتالسلبية لألسرة وأسلوب التنشئة االجتماعية القائم على السيطرة يقلل من الطموح الذاتي
للفنان ويقلل من دافعيته نحو اإلنتاا اإلبداعي الفني.

 المدرسة :طرق التدريس التقليدية والمناهج المكتظة وأساليب التقويم المعتمدة عل الحفظباإلضافة إلى نقص اإلمكانات التربوية المالءمة وأسلوب المعلم المتسلط اآلمر والناهي
يؤدي إلى تقليص اإلنتاا اإلبداعي عند الفنان.

 المجتمع :قيم الطاعة والخضوع واالمتثال والمبالغة في تقدير الماضي واالتجاهاتالتسلطية والنظم البيروقراطية االستبدادية والتمييز بين الجنسين والعنف السياسي

واالضطرابات األمنية تجعل تفكير الفنان منغلق على هذه المشكالت وتقلل من طموحه
الذاتي وال يبقى متسع لإلبداع الفني في مجاالت الحياة( .جروان.)416 :4112 ،

 معوقات بيئية :وهي معيقات موجودة في الطبيعة مثل الضجيج وعدم توفر المكانالمناسب أو ازدحامه وعدم تشجيع األفراد المحيطة به من أفراد األسرة وعدم توفر الجو

المالئم لتنفيذ المشروع اإلبداعي( .الهويدي.)317 :4112 ،

وفي مقابلة مع د .نبيل طه عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى بتاريخ  4102/0/00قال أن
هناك بعض المعوقات التي تقف أمام طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى في إنتاا أعمالهم
اإلبداعية وذكر منها:

 عدم قدرة الطالبات على توفير الكثير من خامات البيئة ،ويرجع ذلك لصعوبة تحركالفتاة في مجتمعنا وانخراطها في البيئة المحيطة.

 صعوبة التحضير والتعامل مع الخامات المتنوعة من خشب ومعادن وخامات أخرىخارا معامل الجامعة.

 اإلمكانيات المادية تقف عائقا أمام بعض الطلبة في توفير بعض الخامات اللزمةللمنتجات اإلبداعية.

 صعوبة نقل األعمال الفنية من البيت للكلية نظ ار للبعد المكاني وصعوبة حملالمنتج.
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ويرى الباحث أن معيقات اإلنتاا اإلبداعي الفني بين العناصر السابقة كال منها يؤثر سلبا على نوعية
اإلنتاا اإلبداعي بنسب متفاوتة واذا ما اجتمعت هذه العناصر مع بعضها فإنه لن يتبقى مجال
للتفكير ،ولن يبقى مكانا لإلبداع وانتاا األعمال الفنية المميزة.
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة

 دراسات متعلقة بالبيئة الجامعية
 دراسات متعلقة باإلنتاج اإلبداعي
 التعقيب على الدراسات السابقة
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فيما يلي عرض لعدد من الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية ،منها دراسات
تضمنت مجال البيئة الجامعية واألخرى تضمنت مجال اإلنتاا اإلبداعي ،حيث تم ترتيبها حسب

تسلسلها الزمني من األحدث إلى األقدم.

المحور األول| دراسات في مجال البيئة الجامعية:
أوالً :الدراسات العربية:

 .3دراسة السليحات ( )1035بعنوان" :تصورات طلبة جامعة البلقاء التطبيقية في األردن لدرجة
إسهام البيئة الجامعية في الصراع القيمي في ضوء التغيرات العالمية المعاصرة".
هدفت الكشف عن تصورات طلبة جامعة البلقاء التطبيقية في األردن لدرجة إسهام البيئة
الجامعية في الصراع القيمي في ضوء التغيرات العالمية المعاصرة ،واستخدم الباحث المنهج
الوصفي التحليلي ،ولتحقيق أهداف الدراسة أعد الباحث استبانة كأداة للدراسة ،تم تطبيقها على

عينة تكونت من ( )811طالب وطالبة من جامعة البلقاء التطبيقية /المركز.

وكان من أهم نتائج الدراسة:

 أن تصورات طلبة جامعة البلقاء التطبيقية لدرجة إسهام البيئة الجامعية في الصراع القيميقد جاءت بدرجة مرتفعة.

 اختلفت تصورات الطلبة بإختالف الجنس في المجالين الثقافي واالقتصادي وكانتالفروق لصالح الذكور ،كما اختلفت تصوراتهم باختالف كلياتهم في المجال السياسي فقط
وكانت الفروق لصالح الكليات اإلنسانية ،واختلفت تصوراتهم باختالف مكان إقامتهم في

كل المجاالت لصالح المدينة.
 .1دراسة جيدوري ( )1035بعنوان" :دواعي تعزيز ثقافة الحوار في البيئة الجامعية من وجهة
نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعة طيبة".
هدفت تعزيز ثقافة الحوار لدى طلبة المرحلة الجامعية حتى يكونوا مشاركين إيجابيين في شؤون
جامعتهم ومجتمعهم ،وللتعرف إلى االختالف في وجهات نظر أعضاء هيئة التدريس نحو دواعي

تعزيز ثقافة الحوار لدى الطلبة تبعا لمتغيرات الجنس والكلية والمرتبة العلمية ،واستخدم الباحث

المنهج الوصفي التحليلي ،ولتحقيق أهداف الدراسة أعد الباحث استبانة كأداة للدراسة ،تم تطبيقها

على عينة مكونة من ( )087عضو هيئة تدريس ذكو ار واناثا تم اختيارهم بالطريقة العشوائية من
كليات التربية والمجتمع والعلوم والصيدلة بجامعة طيبة.
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وكان من أهم نتائج الدراسة:
 موافقة أفراد العينة بدرجة كبيرة على جميع دواعي تعزيز ثقافة الحوار لدى طالبوطالبات جامعة طيبة.

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في وجهات نظر أعضاء هيئة التدريس نحو دواعيتعزيز ثقافة الحوار لدى الطلبة تبعا لمتغير الجنس.

 وجود فروق ذات داللة إحصائية في وجهات نظر أعضاء هيئة التدريس نحو دواعيتعزيز ثقافة الحوار لدى الطلبة تبعا لمتغير المرتبة العلمية (لصالح األستاذ) وتبعا لمتغير

الكلية (لصالح كلية التربية).

 .1دراسة الحربي وآخرون ( )1031بعنوان" :المشكالت األكاديمية واالجتماعية التي تواجه
طالبات السنة العامة داخل البيئة الجامعية في كليات الفروع بجامعة الدمام".
هدفت الكشف عن أهم المشكالت األكاديمية واالجتماعية التي تواجه طالبات السنة العامة داخل
البيئة الجامعية في كليات الفروع بجامعة الدمام ،واستخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي،

ولتحق يق أهداف الدراسة استخدم الباحثون االستبانة كأداة للدراسة ،تم تطبيقها على عينة مكونة

من ( )0002طالبة من طالبات السنة العامة بجامعة الدمام.
وكان من أهم نتائج الدراسة:

 -أهم المشكالت األكاديمية هي :أساليب التدريس الحالية تقليدية وغير متجددة ،كما

تستغرق المعامالت األكاديمية وقتا طويال لالنتهاء منها ،إضافة لتعارض بعض المواد

الدراسية ،ونقص وسائل اإليضاح واألجهزة التعليمية.

 إن أهم المشكالت االجتماعية هي :الشعور بالملل نتيجة لقلة فترات الراحة بينالمحاضرات ،وأن مبنى الكلية غير مهيأ للبيئة الجامعية ،والمناخ السائد ال يحقق الشعور

بالسعادة ،إضافة لعدم وجود أماكن لممارسة األنشطة المختلفة للطالبات ،كما أن

الكفتيريا ليست بالمستوى المأمول.

 .5دراسة المقداد وآخرون ( .)1031بعنوان" :أثر البيئة الجامعية على الثقافة المدنية لدى
الطلبة :جامعة آل البيت والجامعة األردنية دراسة ميدانية مقارنة".
هدفت بيان أثر البيئة الجامعية على فكر وسلوك الطلبة في الجامعات ،واتبع الباحث في دراسته

المنهج التحليلي ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث االستبانة كأداة للدراسة وتم تطبيقها
على عينة مكونة من ( )866طالبا وطالبة من مختلف الكليات اإلنسانية واالجتماعية والكليات

العلمية في الجامعتين.
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وكان من أهم نتائج الدراسة:
 وجود فروق ذات داللة إحصائية في معظم الجوانب التي تؤثر في فكر وسلوك الطلبة،خاصة في الكليات اإلنسانية.

 وجود عالقة إيجابية في الوسائل العلمية والظروف العامة التي توظفها الجامعات –كمؤسسات تعليمية -وبين تنمية الثقافة المدنية لدى الطلبة والقدرة بالتالي على تفاعلهم

المجتمعي.

 .4دراسة جيدوري ( )1031بعنوان" :معوقات ممارسة الحوار في البيئة الجامعية "دراسة ميدانية
مطبقة على عينة من طالب كلية التربية بجامعة طيبة".
هدفت التعرف إلى أهم المعوقات التي تحد من ممارسة الحوار في البيئة الجامعية من وجهة نظر
طلبة كلية التربية بجامعة طيبة ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،ولتحقيق أهداف

الدراسة أعد الباحث استبانة كأداة للدراسة ،وتم تطبيقها على عينة مكونة من ( )382طالبا

وطالبة تم اختيارهم بطريقة العينة العشوائية المنتظمة من طالب وطالبات السنة األولى والرابعة

في كلية التربية بجامعة طيبة.
وكان من أهم نتائج الدراسة:

 أن المعوقات التعليمية واإلدارية قد احتلتا المرتبتين األولى والثانية على الترتيب من حيثاألهمية ،بينما جاءت المعوقات الثقافية في المرتبة الثالثة واألخيرة من حيث األهمية.

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في وجهات نظر الطلبة نحو معوقات ممارسةالحوار تعزى لمتغيرات الجنس أو السنة الدراسية أو المعدل التراكمي.
 .6دراسة حسن ( )1031بعنوان" :فلسفة المواطنة لدى طالب الجامعة ودور البيئة الجامعية في
تدعيمها في ظل التغي ارت الثقافية المعاصرة".
هدفت التعرف إلى دور عناصر البيئة الجامعية في تدعيم فلسفة المواطنة لدى طالب الجامعة
في ظل التغيرات الثقافية المعاصرة ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي ،ولتحقيق أهداف الدراسة

أعد الباحث استبانة كأداة للدراسة ،تم تطبيقها على عينة تكونت من ( )711طالب وطالبة من
الفرقة الثالثة والرابعة (أدبي وعلمي) بثالث جامعات ( جامعة المنصورة ،وجامعة عين شمس،

وجامعة سوهاا).
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وكان من أهم نتائج الدراسة:
 أكدت الدراسة على أهم عناصر البيئة الجامعية التي لها دور في تدعيم فلسفة المواطنةلدى طالب الجامعة لتشمل األستاذ الجامعي ،والمناهج الجامعية ،واألنشطة الطالبية،

واالتحادات الطالبية.

 الدور الهام لألستاذ الجامعي في تدعيم المواطنة وذلك من خالل حرصه على معاملةالطالب على قدر من المساواة والعدالة مع إتاحته للديمقراطية والمناقشة وحرية في

قصور في تشجيع الطالب على المشاركة السياسية كما
ا
التعبير عن اآلراء إال أن هناك

أن هناك فرض للسلطة وتوجيه النقد للطالب بتعسف.

 -وجود العديد من المعوقات التي تحد من قيام البيئة الجامعية بدورها في تدعيم فلسفة

المواطنة لدى الطالب أهمها توتر العالقة بين األستاذ الجامعي والطالب وقصور

المناهج على تدريب الطالب ممارسة الديمقراطية والحرية المنضبطة والمشاركة
السياسية ،وشعور الطالب بعدم أهمية األنشطة الطالبية في الجامعة.

 .7دراسة الحويطي ( .)1031بعنوان" :بيئة القاعات الدراسية في كلية التربية واآلداب في جامعة
تبوك بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر طالبها".
هدفت التعرف إلى وجهة نظر طالب كلية التربية واآلداب في جامعة تبوك في بيئة القاعات
الدراسية بكليتهم ،واتبع الباحث في دراسته المنهج الوصفي ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم
الباحث االستبانة كأداة للدراسة وتم تطبيقها على عينة مكونة من ( )026طالبا من طالب كلية

التربية واآلداب بجامعة تبوك.

وكان من أهم نتائج الدراسة:

 ال توجد فروق دالة احصائيا في المتوسطات الحسابية التجاهات الطالب نحو دورهم فيبيئة القاعات الدراسية تعزى للتخصص ،بمعنى أن اتجاهات الطالب نحو دورهم في بيئة

القاعات الدراسية ال تختلف باختالف تخصصاتهم.

 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية التجاهات الطالب نحو دورالبناء والصيانة في بيئة القاعات الدراسية حسب معدالتهم التراكمية ،حيث تبين وجود

فروق دالة احصائيا في اتجاهات كل من الطالب الحاصلين على تقديرات جيد جدا،
وجيد ،ومقبول والطالب الحاصلين على تقدير ممتاز ،وكانت الفوق لصالح الطالب

الحاصلين على تقديرات جيد جدا ،وجيد ،ومقبول.
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 .3دراسة الخوالدة ( .)1031بعنوان" :مستوى السعادة لدى طلبة كلية العلوم التربوية في جامعة
آل البيت وعالقته بدرجة مالءمة البيئة الجامعية".
هدفت التعرف إلى مستوى السعادة لدى طلبة كلية العلوم التربوية في جامعة آل البيت وعالقته
بدرجة مالءمة البيئة الجامعية ،وتعرف داللة الفروق تبعا لمتغيرات الجنس ومستوى الدراسة،
واتبع الباحث في دراسته المنهج الوصفي ،ولتحقيق أهداف الدراسة أعد الباحث أداتين :األولى

لقياس مستوى السعادة ،والثانية لقياس درجة مالءمة البيئة الجامعية ،طبقت على عينة مكونة من

( )471طالبا وطالبة ،اختيروا بالطريقة الطبقية العشوائية.
وكان من أهم نتائج الدراسة:

 أن مستوى السعادة ومالءمة البيئة الجامعية كانا بشكل عام متوسطين. وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى للجنس لصالح اإلناث ومستوى الدراسة لصالحطلبة السنة األولى.

 وجود عالقة ارتباطية إيجابية قوية بين مستوى السعادة ودرجة مالءمة البيئة الجامعية. .9دراسة الشدوح ( )1031بعنوان" :درجة رضا طلبة جامعة جرش عن البيئة الجامعية".
هدفت التعرف إلى درجة رضا طلبة جامعة جرش عن البيئة الجامعية المتوافرة فيها ضمن ثالثة
مجاالت :عضو هيئة التدريس والمكتبة والقبول والتسجيل ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي

التحليلي ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث االستبانة كأداة للدراسة ،تم تطبيقها على عينة
مكونة من ( )021طالبا وطالبة موزعين على الكليات اإلنسانية والعلمية والمنتظمين في الدراسة

للفصل الدراسي األول من العام .4100-4101
وكان من أهم نتائج الدراسة:

 درجة رضا طلبة جامعة جرش لدى عينة الدراسة عن البيئة الجامعية المتوافرة فيها كانتبدرجة متوسطة.

 عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في درجة رضا طلبة جامعة جرش عن البيئةالجامعية المتوافرة تعزى لمتغير الجنس.

 وجود فروق ذات داللة احصائية في رضا طلبة جامعة جرش عن البيئة الجامعيةالمتوافرة فيها تعزى لمتغير الكلية (إنسانية ،علمية) ولصالح الكليات اإلنسانية.
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 .30دراسة كعكي ( .)1031بعنوان" :تطوير تكنولوجيا االتصال بالبيئة الجامعية من وجهة نظر
الطالبات .دراسة حالة".
هدفت إلى تشخيص واقع استخدام تكنولوجيا االتصال بالبيئة الجامعية واقتراح آليات لتفعيل
تكنولوجيا االتصال بالبيئة الجامعية في ضوء التوجهات العالمية ،واتبعت الباحثة في دراستها

المنهج الوصفي التحليلي  ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة االستبانة كأداة للدراسة وتم
تطبيقها على عينة مكونة من ( )028طالبة من الكلية األدبية ،و( )007طالبة من األقسام
العلمية من طالبات الفرقة الرابعة بكليتي التربية األقسام األدبية والعلمية بجامعة األميرة نورة بنت

عبد الرحمن.

وكــان مــن أهــم نتــائج الدراســة :وجةةود صةةعوبة لةةدى الطالبةةات فةةي االتصةةال مةةع أعضةةاء الهيئةةة
التعليمية ،ونسبة عالية من الطالبات يؤكدن على أهمية توفر موقع إلكتروني.

 .33دراسة أبو السميد والطاهر ( .)1033بعنوان" :البيئة الجامعية ومدى تأثيرها على سلوك طلبة
جامعة البت ار".
هدفت التعرف إلى واقع البيئة الجامعية ومدى تأثيرها على سلوك طلبة جامعة البترا ،واتبعت
الباحثتان في دراستهما المنهج الوصفي التحليلي ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثتان

االستبانة كأداة للدراسة وتم تطبيقها على عينة مكونة من ( )221طالباَ وطالبة من جامعة البترا.
وكان من أهم نتائج الدراسة:

 أن الطلبة في الجامعة يحصلون على مساعدات من البيئة الجامعية بدرجة متوسطة ،فيحين تشعر الطالبات بأنهن يتلقين مساعدات بدرجة تقل كثي ار عما يتلقاه الذكور.

 وجود فروق دالة احصائيا بين الطالب الذكور في السنة الرابعة والطالب في السنةاألولى ،لصالح طالب السنة الرابعة ،مما يعكس بزيادة احساس طالب السنة الرابعة
بالمساعدات التي يتلقونها أكثر مما يحس به طلبة السنة األولى.

 لم تظهر الدراسة فروقا بين مدى ما يحصل عليه الطلبة العرب من مساعدات وبينالطلبة األردنيين.

 .31دراسة الشويحات ( .)1033بعنوان" :درجة أهمية البيئة الجامعية وسياساتها واداراتها
كمسببات للعنف الطالبي في الجامعات األردنية :دراسة مسحية ارتباطية".
هدفت التعرف إلى درجة تقدير طلبة الجامعات األردنية ألهمية مسببات العنف الطالبي ذات

العالقة ببيئة الجامعات األردنية وسياساتها واداراتها ،واتبعت الباحثة في دراستها المنهج المسحي

االرتباطي ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة االستبانة كأداة للدراسة وتم تطبيقها على
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عينة عشوائية مكونة من ( )4011طالب وطالبة من الملتحقين بالدراسة في جميع الجامعات

األردنية في العام الدراسي .4118-4117
وكان من أهم نتائج الدراسة:

 أن أعلى درجات األهمية كانت للمسببات اآلتية على التوالي" :عدم المساواة في تطبيقالتعليمات الجامعية"" ،قلة فرص االلتقاء بعمداء شئون الطلبة" ،و"سياسة القبول التي

تضطر الطلبة لاللتحاق بتخصصات ال يرغبون في دراستها".

 وجود فروق دالة احصائيا تبعا لنوع الجامعة (حكومية /خاصة) ومعرفة الطلبة بنظامالعقوبات ،ولم تشر النتائج إلى وجود فروق تبعا لموقع الجامعة.

 .31دراسة مرجان ( .)1033بعنوان" :دور المناخ الجامعي في تنمية اإلبداع لدى طالب جامعة
بورسعيد في ضوء االتجاهات العالمية المعاصرة".
هدفت التعرف إلى اإلطار الفكري للمناخ الجامعي وأساليب تنمية اإلبداع لدى طالب الجامعة
والعوامل التي تعوق تنمية اإلبداع لديهم ،واتبعت الباحثة في دراستها المنهج الوصفي التحليلي،

ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة االستبانة كأداة للدراسة وتم تطبيقها على عينة مكونة
من أعضاء هيئة التدريس وطالب جامعة بورسعيد واإلداريين بالكليات المختلفة.

وكان من أهم نتائج الدراسة:

 وجود عالقة سالبة (عكسية) دالة احصائيا بين كل من محاور المناخ التالية :العالقاتاالجتماعية -المقررات الدراسية وطرق التدريس -نظام االمتحانات والتقويم -األنشطة

والخدمات العامة والدرجة الكلية ما عدا محور البيئة اإلدارية فوجدت عالقة موجبة

(طردية) بينهم وبين اإلبداع.

 وجود تأثير دال احصائيا للمناخ الجامعي كما يدركه أعضاء هيئة التدريس على اإلبداعلدى طالب الجامعة.

 وجود تأثير دال احصائيا للمناخ الجامعي كما يدركه الطالب على اإلبداع لديهم. .35دراسة غريب والعضايلة ( .)1030بعنوان" :المناخ الجامعي وعالقته بدافعية اإل نجاز ومستوى
الطموح لدى طلبة الجامعات األردنية".
هدفت التعرف إلى طبيعة العالقة بين المناخ الجامعي السائد في الجامعات الحكومية والخاصة
وكل من دافعية االنجاز ومستوى الطموح لدى عينة من كال الجنسين من طلبة الجامعات

األردنية ،واتبع الباحثان في دراستهم المنهج الوصفي التحليلي ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم
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الباحثان االستبانة كأداة للدراسة وتم تطبيقها على عينة مكونة من ( )011طالب وطالبة من

الجامعات الحكومية والخاصة بالتساوي.

وكــان مـــن أهـــم نتـــائج الدراســة :وجةةود فةةروق ذات داللةةة احصةةائية عنةةد المسةةتوى ( )1.10بةةين
متوسطات درجةات طةالب وطالبةات الجامعةات ذات المنةاخ الجةامعي المفتةوح ومتوسةطات درجةات

طةةالب وطالب ةةات الجامع ةةات ذات المن ةةاخ المغلةةق ف ةةي ك ةةل م ةةن دافعيةةة االنج ةةاز ومس ةةتوى الطم ةةوح
لصالح طالب وطالبات الجامعات ذات المناخ الجامعي المفتوح.

 .34دراسة مرجان ( .)1030بعنوان" :المناخ الجامعي وعالقته بأعضاء هيئة التدريس بكلية
التربية ببورسعيد -جامعة قناة السويس .دراسة حالة".
هدفت التعرف إلى واقع المناخ الجامعي السائد بكلية التربية ببورسعيد -جامعة قناة السويس
وتأثيره على األداء الجامعي لعضو هيئة التدريس ومحاولة تحسينه وتطويره ،واتبعت الباحثة في

دراستها المنهج الوصفي (تشخيصي -كشفي)  ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة
االستبانة كأداة للدراسة وتم تطبيقها على عينة مكونة من ( )23عضو من أعضاء هيئة التدريس

بكلية بورسعيد -جامعة قناة السويس.

وكـــان مـــن أهـــم نتـــائج الدراســـة :وجةةود تةةأثير إيجةةابي للمنةةاخ الجةةامعي علةةى أداء أعضةةاء هيئةةة
التدريس بكلية التربية ببورسعيد -جامعة قناة السويس.
 .36دراسة الحولي ( .)1009بعنوان" :تقويم جودة البيئة الجامعية من وجهه نظر الخريجين في
الجامعة اإلسالمية".
هدفت إلى تقويم جودة البيئة الجامعية من وجهة نظر الخريجين في الجامعة االسالمية بغزة ،وقد
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،ووزعت أداة الدراسة على عينة عشوائية من خريجي

الجامعة االسالمية بلغت ( )828طالبا وطالبة ،وكانت اداة الدراسة عبارة عن بطاقة خريج مقننة
في مجاالت البيئة الجامعية.

وكان من أهم نتائج الدراسة:
 أن تقديرات أفراد العينة بشكل عام كانت متوسطة عدا الفقرات المتعلقة بعدد أجهزةالحاسوب ،واالعارة من المكتبة ،والمشاركة في األندية الطالبية حيث كانت التقديرات في

المتوسط أقل من ( )%61في حين كانت تقديرات أفراد العينة بخصوص الخدمات التي
تقدمها :الكافتيريا ،والقاعات الدراسية ،والحدائق ،ومكتبة الطالب ،والمالعب متوسطة

بشكل عام.
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 وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس لصالح الطالب ،ولمتغيراالختصاص األكاديمي لصالح الكليات الشرعية ،ولمتغير المعدل التراكمي لصالح ذوي

المعدالت العليا.
 .37دراسة الغنبوصي ( .)1009بعنوان" :جودة المناخ الجامعي ببعض كليات جامعة السلطان
قابوس من وجهة نظر طالبها".
هدفت التعرف إلى مستوى جودة المناخ الجامعي ببعض كليات جامعة السلطان قابوس من وجهة

نظر طالبها ،واتبع الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلي ،ولتحقيق أهداف الدراسة

استخدم الباحث االستبانة كأداة للدراسة وتم تطبيقها على عينة مكونة من ( )321طالبا وطالبة
من طلبة يدرسون مقررات في السنوات الدراسية الثانية والثالثة والرابعة والخامسة لدرجة

البكالوريوس بمختلف كليات الجامعة لجميع التخصصات.

وكان من أهم نتائج الدراسة:

 أن تقديرات الطلبة لمستوى جودة المناخ الجامعي بجامعة السلطان قابوس جاء بمستوى"متوسط" لألبعاد الثالثة االجتماعي ،األكاديمي ،والتنظيمي على التوالي.

 أن الطلبة راضون عن مستوى جودة المناخ الجامعي بدرجة مرتفعة والخاصة بالبعداالجتماعي والمتعلقة بما توفره األنشطة الطالبية من فرص تكوين العالقات بينهم.
 .33دراسة بني عيسى والقضاة ( .)1009بعنوان" :انحراف الطلبة وعوامل الخطورة في البيئة
الجامعية (دراسة ميدانية تحليلية على جامعة إربد األهلية)".
هدفت إلقاء الضوء على مدى انتشار الجريمة بين طلبة الجامعات األردنية ،وبيان أهم العوامل

التي تساعد على انحراف الطلبة نحو الجريمة داخل الحرم الجامعي من وجهة نظر الطلبة
أنفسهم والعاملين في الجامعة ،واتبع الباحثان في دراستهم المنهج الوصفي التحليلي ،ولتحقيق

أهداف الدراسة استخدم الباحثان االستبانة كأداة للدراسة وتم تطبيقها على عينة مكونة من ()324
طالبا تم اختيارهم عشوائيا من طلبة الجامعة.

وكــان مــن أهــم نتــائج الدراســة :أن العوامةةل األكاديميةةة قةةد احتلةةت المركةةز األول مةةن بةةين العوامةةل
التةةي تسةةاهم فةةي انح ةراف الطلبةةة نحةةو الجريمةةة داخةةل الحةةرم الجةةامعي مةةن وجهةةة نظةةر العةةاملين

والطلبة أنفسهم.
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 .39دراسة العساف ( .)1003بعنوان" :مؤشرات قياس البيئة الجامعية النموذجية حالة دراسية:
جامعة عمان العربية للدراسات العليا".
هدفت إلى قياس مؤشرات البيئة الجامعية النموذجية في جامعة عمان العربية للدراسات العليا،
واتبعت الباحثة في دراستها المنهج الوصفي  ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة

مجموعة من أدوات القياس منها :وضع سجالت في كافة اإلدارات الجامعية ومرافقها وفعالياتها،
وتدوين المالحظات من المشاهدات اليومية ،والرجوع إلى السجالت والوثائق الرسمية في

الجامعة ،واعداد استبانة للطلبة ،وتكونت عينة الدراسة من جميع عناصر البيئة الجامعية وهي:
اإلدارات الجامعية العليا والمساندة ،وأعضاء هيئة التدريس ،والقائمون على أنشطة الجامعة

وفعالياتها المختلفة ،باإلضافة إلى ( )411طالب وطالبة تم اختيارهم بطريقة عشوائية.

وكــان مــن أهــم نتــائج الدراســة :عةةدم ت ةوافر عةةدد مةةن المؤش ةرات فةةي بيئةةة الجامعةةة ،وتفةةاوت القةةيم
المقاسة لمعظم المؤشرات في درجة القرب أو البعد عن مؤشر الهدف المطلوب.
 .10دراسة الزيود ( .)1007بعنوان" :تصورات الشباب الجامعي في األردن لدرجة اسهام البيئة
الجامعية في تشكيل االتجاهات والقيم لديهم في ظل العولمة والمعلوماتية".
هدفت الكشف عن تصورات الشباب الجامعي في األردن لدرجة اسهام البيئة الجامعية في تشكيل
االتجاهات والقيم لديهم في ظل العولمة والمعلوماتية ،واتبع الباحث في دراسته المنهج الوصفي،

ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث االستبانة كأداة للدراسة وتم تطبيقها على عينة مكونة من
( )0622طالب وطالبة من طلبة الجامعات األردنية الرسمية والخاصة ممن هم في مستوى السنة
األخيرة في مرحلة البكالوريوس خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي .4112 -4112

وكان من أهم نتائج الدراسة:

 أن الدرجة الكلية إلسهام البيئة الجامعية في تشكيل االتجاهات والقيم لدى الطلبة ،وفقتصورات أفراد عينة الدراسة ،درجة متوسطة.

 ظهرت فروق ذات داللة احصائية في مجاالت االسهام الكلي للبيئة الجامعية في تشكيلاتجاهات الطلبة وقيمهم ،وفق تصورات أفراد عينة الدراسة في كل من :متغير الكلية

لصالح طلبة الكليات العلمية ،والجنس لصالح الذكور ،ومكان اإلقامة لصالح طلبة

المدن ،والجامعة لصالح طلبة الجامعات الرسمية.
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 .13دراسة المجالي ( .)1007بعنوان" :دوافع شبكة اإلنترنت في البيئة الجامعية دراسة ميدانية
على عينة من طلبة الجامعة األردنية".
هدفت التعرف إلى دوافع استخدام شبكة اإلنترنت في إطار البيئة الجامعية ،واتبع الباحث في
دراسته المنهج الوصفي (المسح االجتماعي) ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث االستبانة
كأداة للدراسة وتم تطبيقها على عينة مكونة من ( )226طالب وطالبة من طلبة الجامعة األردنية.

وكان من أهم نتائج الدراسة:

 أن أغلب المبحوثين بدأوا استخدام اإلنترنت منذ أكثر من سنة وأن مستوى الكفاءة والرضاعن استخدامهم اإلنترنت معتدل ،وأكثر المواقع والتطبيقات لإلنترنت تستخدم لغايات

بحثية وعلمية.

 أن مجال دوافع المعلومات في استخدام اإلنترنت جاء بالمرتبة األولى ،ومجال دوافع عدمالرغبة في التواصل جاء في المرتبة األخيرة.

 وجود فروق ذات داللة احصائية في دوافع استخدام المبحوثين لإلنترنت تعزى إلى بعضالمتغيرات النوعية (كالجنس ،ونوع الكلية العلمية والمستوى الدراسي والسنة الدراسية).

 .11دراسة عبد الوهاب ( .)1007بعنوان" :مدركات الطالب المعلمين ألبعاد بيئة التعلم الجامعية
وعالقتها بالتحصيل األكاديمي وفقاً لمستويات فاعلية الذات العامة لديهم".
هدفت الكشف عن داللة العالقات بين مدركات الطالب بكليات التربية لبيئة التعلم ،سواء الواقعية
أو المفضلة ،وتحصيلهم األكاديمي على ضوء توقعاتهم لفاعليتهم الذاتية ،واتبع الباحث في

دراسته المنهج الوصفي التحليلي ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث مقياس بيئة التعلم

الجامعية (إعداد :جونسون ،ورانش ،وزيمرمان) ،ومقياس فاعلية الذات العامة (إعداد :شوارزر،
وجيروزلم) كأداتين للدراسة وتم تطبيقها على عينة مكونة من ( )362طالب وطالبة بالفرقة
الرابعة بكليتي التربية ،والتربية النوعية ،جامعة المنصورة ،فرع دمياط.

وكان من أهم نتائج الدراسة:

 أن العالقة بين أبعاد بيئة التعلم الجامعية ،سواء الواقعية أو المفضلة ،والتحصيلاألكاديمي ،لم تتأثر بتوقعات الطالب لفاعلية الذات العامة لديهم.

 وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي ومرتفعي فاعلية الذات من ناحية ومنخفضيفاعلية الذات من ناحية أخرى في مدركاتهم ألبعاد :االحترام ،والثقة ،والنمو االجتماعي

واألكاديمي ،والتماسك ،والتجديد التربوي ،والمناخ العام لبيئة التعلم الجامعية ،وذلك

لصالح متوسطي ومرتفعي فاعلية الذات.
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 .11دراسة أبو سمره وآخرون ( .)1005بعنوان" :المناخ الجامعي في جامعات الضفة الغربية في
فلسطين وعالقته بمستوى الطموح لدى طالبها".
هدفت التعرف إلى واقع المناخ الجامعي في جامعات الضفة الغربية في فلسطين وعالقته
بمستوى الطموح لدى طالبها ،واتبع الباحثون في دراستهم المنهج الوصفي التحليلي ،ولتحقيق

أهداف الدراسة استخدم الباحثون مقياس المناخ الجامعي ومقياس مستوى الطموح كأداتين للدراسة

وتم تطبيقهما على عينة طبقية عشوائية مكونة من ( )624طالبا وطالبة من طلبة السنة الثالثة
في أربع من جامعات الضفة الغربية في فلسطين (جامعة بيرزيت ،جامعة القدس ،جامعة بيت

لحم ،جامعة الخليل) وذلك خالل الفصل الدراسي الثاني من العام .4112 -4113

وكان من أهم نتائج الدراسة:

 أن درجة المناخ الجامعي في جامعات الضفة الغربية في فلسطين كانت "متوسطة"،ودرجة مستوى الطموح لدى طالبها كانت "مرتفعة".

 -هناك فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات المناخ الجامعي ودرجات مستوى

الطموح تعزى لمتغير الجامعة ،في حين كانت الفروق بين المتوسطات غير دالة

احصائيا حسب متغيري الجنس والكلية.

 وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين درجات المناخ الجامعي ودرجات مستوىالطموح.

 .15دراسة حسانين ( .)1005بعنوان" :أساليب التفكير المرتبطة بالمواقف الدراسية والمناخ
الجامعي كما يدركه الطالب المنخفضون والمرتفعون تحصيلياً".
هدفت التعرف إلى طبيعة العالقة بين أساليب التفكير المرتبطة بالمواقف الدراسية والرضا عن
المناخ الجامعي لدى الطالب المرتفعين تحصيليا والمنخفضين تحصيليا ،والكشف عن الفروق
بين المجموعتين في درجة الرضا عن المناخ الجامعي بأبعاده المختلفة (التعليمي ،التنظيمي،
االجتماعي ،الجامعي العام) ،واتبعت الباحثة في دراستها المنهج الوصفي التحليلي  ،ولتحقيق

أهداف الدراسة استخدمت الباحثة مقياس المناخ الجامعي كأداة للدراسة وتم تطبيقه على عينة
مكونة من ( )081طالباَ وطالبة من طلبة الفرقة الثالثة والرابعة بكلية التربية بجامعة قناة السويس
مقسمين إلى مجموعتين ( )21من ذوي التحصيل المنخفض ،و( )21من ذوي التحصيل المرتفع.

وكان من أهم نتائج الدراسة:

 وجود ارتباطات ايجابية دالة بين التفكير التنفيذي واالستقاللي والواقعي وبين درجة الرضاعن المناخ الجامعي لدى كل من الطالب المنخفضين والمرتفعين تحصيليا.
61

 وجود ارتباطات سلبية دالة بين التفكير الفوضوي والتفكير السلبي وبين الرضا عن المناخالجامعي بأبعاده المختلفة.

 -وجود فروق بين المنخفضين تحصيليا والمرتفعين تحصيليا في كل من التفكير الفوضوي

والتفكير السلبي لصالح المنخفضين تحصيليا ،وكذلك فروق بينهما في األسلوب الواقعي

لصالح الطالب المرتفعين تحصيليا.

 .14دراسة الحمدان والشرف ( .)1001بعنوان" :بيئة القاعات الدراسية من وجهة نظر طلبة كلية
التربية بجامعة الكويت".
هدفت التعرف إلى وجهة نظر طلبة كلية التربية بجامعة الكويت في بيئة القاعات الدراسية
بكلياتهم ،والتعرف إلى عالقة متغيرات النوع والمستوى التراكمي والتخصص الدراسي للطلبة من

وجهة نظرهم ،واتبع الباحثان في دراستهم المنهج الوصفي التحليلي ،ولتحقيق أهداف الدراسة
استخدم الباحثان االستبانة كأداة للدراسة وتم تطبيقها على عينة مكونة من ( )037طالبا وطالبة

وهم اجمالى عدد الطلبة المتوقع تخرجهم في الفصل الصيفي من العام الدراسي .4110-4111

وكان من أهم نتائج الدراسة:

 أن بيئة القاعات الدراسية في كلية التربية بجامعة الكويت تسهم إلى حد كبير في تكوينصداقات بين الطلبة.

 هناك ضعفا في جدية الدراسة الجامعية لدى الطلبة ،إال أن جدية الطالبات أكثر منالذكور في دراستهم الجامعية.
 .16دراسة الدرقيري وآخرون ( .)3994بعنوان" :الخلفية االجتماعية للطالب وأثرها في التكيف مع
المناخ الجامعي والتحصيل الدراسي".
هدفت إلى دراسة بعض العوامل التي لها عالقة بتكيف الطالب مع البيئة الجامعية والتحصيل
الدراسي ،واتبع الباحثون في دراستهم منهج المسح االجتماعي ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم
الباحثون االستبانة كأداة للدراسة وتم تطبيقها على عينة مكونة من ( )237طالب وطالبة من

طلبة مرحلة البكالوريوس المسجلين بجامعة الملك عبد العزيز بجدة في العام الدراسي .0220

وكان من أهم نتائج الدراسة:

 عدم وجود عالقة ارتباطية بين التكوين العمري للطالب ومكان اقامتهم األصلية وبينمستوى تكيفهم الدراسي.
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 -وجود عالقة ارتباطية بين مكان اإلقامة األصلية وبين التحصيل الدراسي بحيث وجد أن

التحصيل الدراسي للطالب المقيمين بمدينة جدة كان أعلى من تحصيل الطالب الوافدين

إليها من خارجها.
ثانياً :الدراسات األجنبية:

 .3دراسة تشن وهانج ( )Chen & Huang, 2012بعنوان" :التعلم في المتحف :تطوير مفهوم
بيئة تعليمية شاملة".

هدفت إلى تقديم مقترح لنظام بيئة تعليمية شاملة يعتمد على موجات الراديو والشبكات الالسلكية

واألجهزة المحمولة باليد وتكنولوجيا قواعد البيانات ،واستخدم الباحثان المنهج التجريبي ،وكانت

اإلستبانة أداة الدراسة ،وبلغت عينة الدراسة ( )21من الطلبة.

وكان من أهم نتائج الدراسة:

 درجة تقديرات الطلبة في المجموعة التجريبية تفوق بدرجة كبيرة درجة تقديرات الطلبة فيالمجموعة الضابطة ،وعبروا عن رغبتهم في استخدام مثل هذه األنظمة في البيئة

التعليمية.

 مثل هذه األنظمة تحفز الطالب على التعلم وتطور كفاءة العملية التعليمية وتحسن قدرةالطالب على التفكير اإلبداعي وقدرتهم على استكشاف معارف جديدة وحل المشكالت

بشكل أفضل من أنظمة التعليم التقليدية.

 .1دراسة باي ( )Bay, 2011بعنوان :تطوير مقياس " دور المتعلم في بيئة تعليمية بناءة".

هدفت إلى تطوير مقياس لتحديد أدوار المتعلم في بيئة تعليمية بناءة ،واستخدم الباحث المنهج

التجريبي ،وكانت أداة الدراسة استبانة مكونة من  30فقرة ،وبلغت عينة الدراسة ( )046معلم تم
تقسيمهم لمجموعتين األولى وهي التجريبية تكونت من معلمين اإلنجليزي والفرنسي ،والثانية وهي

الضابطة وتكونت من معلمي األلماني.
وكان من أهم نتائج الدراسة:
 بعد تطبيق التجربة تم استنتاا ثالث تصنيفات وهي ( المتعلم النشط ،المتعلم االجتماعي،المتعلم المستقل).

 توصلت الدراسة إلى أن هذا المقياس الذي تم تطويره لتحديد أدوار المتعلم في بيئةتعليمية بناءة يمكن تطبيقه.
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 .1دراسة جيجبلس وآخرون ( )Gijbels & Others, 2006بعنوان" :بيئات التعلم الجديدة
والنظرية البنائية :من وجهة نظر الطلبة".

هدفت ال تعرف إلى وجهة نظر الطلبة في بيئات التعلم الجديدة وعالقتها في بيئة التعلم التقليدية،
واستخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي ،وكانت االستبانة أداة للدراسة ،وكانت عينة الدراسة

( )442من الطلبة في بيئة تعليمية قائمة على حل المشكالت و( )088من الطلبة في بيئة
تقليدية.

وكان من أهم نتائج الدراسة:
 درجة تقديرات الطلبة من البيئة التعليمية القائمة على حل المشكالت أكثر تفضيال منتقديرات الطلبة في البيئة التقليدية.

 المخرجات التعليمية عند الطلبة واندماجهم في البيئة التعليمية يكون أفضل إذا كانتوجهات نظرهم حول بيئة التعلم إيجابية.
 .5دراسة دوتشي وآخرون ( )Dochy & Others, 2005بعنوان" :تصورات الطلبة حول بيئة
التعلم القائمة على حل المشكالت".

هدفت ا لتعرف إلى تصورات الطلبة حول المتغيرات األساسية في بيئة التعلم القائمة على حل
المشاكل واذا ما كانت تساعد على تحسين وتعزيز التعلم ،واتبع الباحثون المنهج الوصفي

التحليلي ،وكانت االستبانة كأداة للدراسة ،وبلغت عينة الدراسة ( )421طالبا من ثالث بيئات

تعليمية مختلفة.

وكان من أهم نتائج الدراسة:
 أن تصورات الطلبة حول أثر بيئة التعلم تختلف بشكل كبير من بيئة تعليمية ألخرى. -وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين انضباط الطلبة والمرحلة الدراسية الخاصة بهم.

 .4دراسة ليزيو وآخرون ( )Lizzio & Others, 2002بعنوان" :تصورات الطلبة الجامعيين
حول البيئة التعليمية والمخرجات األكاديمية :بين النظرية والممارسة".

هدفت إلى تقديم دراسة تطبيقية ونظرية بناءا على طبيعة وأثر تصورات الطلبة الجامعيين حول
البيئة األكاديمية على نهجهم ومخرجاتهم التعليمية ،واستخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي،

واستخدم االستبانة كأداة للدراسة ،وبلغت عينة الدراسة ( )4031من الطلبة ( )0187طالب

و( )0123طالبة .تم اختياهم عشوائياً من  14تخصصات مختلفة (تخصصات تشمل الدراسات
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االجتماعية ،أعمال ،تجارة ،علوم بيئية ،علوم الحاسوب ،حقوق ،تربية ،مسرح ،والفنون

التشكيلية).

وكان من أهم نتائج الدراسة:
 التصور اإليجابي حول البيئة التعليمية يؤثر بشكل مباشر على التحصيل األكاديميونوعية المخرجات التعليمية.

 التصور اإليجابي حول بيئة التعلم يدفع الطلبة إلى استخدام نهج تعلم متعمق ،وعلىالنقيض فإن البيئة السلبية تدفع الطلبة إلى التعلم بشكل سطحي.

 التصورات الجيدة للبيئة الجامعية ال تقوم بالتأثير على التحصيل الدراسي فقط ،بل تؤثرعلى جودة التعليم الذي يتم تحصيله.

 النتائج الجيدة تؤثر بشكل ايجابي على التحصيل الدراسي ،ولكن تصورات الطالب ببيئةجامعية جيدة تؤثر بشكل افضل على التحصيل واالنتاا.
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المحور الثاني| دراسات في مجال اإلنتاج اإلبداعي:
أوالً :الدراسات العربية:

 .3دراسة رديف (" :)1035التبادلية بين الخزف والنحت في أعمال قاسم نايف".
هدفت التعرف إلى أوجه التبادلية بين الخزف والنحت في أعمال الخزاف قاسم نايف ،واستخدمت
الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ،وكانت أداة الدراسة عبارة عن تحليل للعينة بخطوتين األولى
وصف عام للعمل الفني (عينة البحث) ،والثانية الوقوف على توصيفات التبادلية وتعقب آلية

اشتغالها في المنجز الفني ،واشتملت عينة البحث ( )2نماذا ألعمال فنية اختيرت بطريقة

قصدية من أصل ( )43أنموذجا من أعمال الفنان قاسم نايف استطاعت الباحثة الحصول عليها

من الفنان.

وكان من أهم نتائج الدراسة:
 التبادلية في التحول من الشكل األصلى إلى طروحات شكلية جديدة تتجاوز الحدودالوظيفية (كاآلنية الخزفية التقليدية -المزهرية) الذي أحال بنية التبادلية إلى فعل خزفي

يبث خطابا فنيا وتقنيا وهذا تمثل ذلك في جميع نماذا العينة.

 النحت الخزفي نوع بنائي حديث استثمر فكرة التبادلية إلنتاا قيم جمالية أساسها اإلبداعوالتحول امتازت به جميع نماذا العينة.

 .1دراسة أبو حميدة والشفيع (" :)1031فعالية برنامج مقترح لتحسين القدرات اإلبتكارية لدى
طلبة األشغال الفنية بكلية الفنون الجميلة -جامعة األقصى -فلسطين".

هدفت إلى معرفة فعالية برنامج مقترح لتحسين القدرات اإلبتكارية لدى طلبة األشغال الفنية بكلية

الفنون الجميلة -جامعة األقصى -فلسطين ،واستخدم الباحثان المنهج التجريبي ،واستخدم
الباحثان اختبار قبلي ألداء المهارات اإلبتكارية والمعرفية واختبار بعدي لالتجاه نحو األشغال

الفنية لطلبة المستوى األول ،وبلغت عينة الدراسة ( )78طالبا وطالبة تم اختيارهم عشوائيا من
طلبة األشغال الفنية بالمستوى األول للعام  4100-4101م ،وبعد تعرضهم لالختبار القبلي تم

اختيار المجموعتين ( الضابطة والتجريبية) بالطريقة العشوائية.

وكان من أهم نتائج الدراسة:

 تأكدت فاعلية البرنامج المقترح لتحسين القدرات اإلبتكارية لدى طلبة األشغال الفنية بكليةالفنون الجميلة.

 تحسن مستوى الطلبة في القدرات اإلبتكارية والمتمثلة في (الطالقة -المرونة -الحساسية-األصالة).

 تفوق البرنامج المقترح مقارنة بطريقة التدريس التقليدية.66

 .1دراسة عبد الوهاب ( )1031بعنوان" :قراءة الصورة التشكيلية بين الحقيقة واإليحاء".
هدفت إلى تقديم تمهيد نظري وتحليل متسق عن الصورة التشكيلية ،بغية محاولة فهم وتفهيم

المشاهد بلغة الصورة وقيمتها اإلنسانية ،ومعرفة حقيقتها ومشكلة إيحاءاتها ،واتبع الباحث المنهج
الوصفي ،يستند فيها الباحث إجراء ومعاينة منظورة ،لبعض نماذا األعمال التشكيلية المنتجة من

مفردات البيئة المحلية السودانية ،كعينة ممثلة؛ واستشراف البائن والمأمول من فعلها اإليحائي.
وكان من أهم نتائج الدراسة:

 يختلف الناس في مستوى إنتاا الصورة التشكيلية ودرجة استخدامها وآلية قراءتها ،حسبالثقافة والخبرة الفنية ،ومداخل الرؤية والتفكير.

 تساهم في استثارة اإلحساس الجمالي للمتلقي ،وفي تفجير طاقته؛ مع ما تحمله منمعلومات في الوقت ذاته ،وما تتضمنه من إيحاءات ومعاني ،مقبولة أو مستهجنة.

 يتفاعل المتلقي مع الصورة التشكيلية ،بصدق ،وألفة ،وبصورة متكررة؛ عندما تستدعيذاكرته ُوتسترعي ثقته ،باإلثارة واالنجذاب أثناء المشاهدة.

 الصورة التشكيلية دائما في حالة جديدة؛ تعكس روح المجتمع والعصر ،وتحكي عنتسارع أنماط الحياة من حولنا ،وتعدد رؤى المدارس الفنية.

 -الفنان التشكيلي هو أساس التحكم في اإليحاء داخل الصورة بخبرته الفنية ومهنيته.

 الصورة التشكيلية ،وبخالف وسائل التواصل الثقافي واإلنساني األخرى ،فهي قابلة لإلدراكوالقراءة ،بمستويات متفاوتة ،من كل الفئات العمرية ،وهي تؤثر فيهم جميعا بدرجات

متباينة.
 .5دراسة القيق( .)1003بعنوان" :التراث الفكري والحضاري إلبداعية اإل نتاج التشكيلي الفلسطيني
المعاصر".

هدفت إلى تحديد مدى العالقة بين اإلنتاا االبداعي لدى الفنان التشكيلي الفلسطيني المعاصر
وتراثه الفكري والحضاري القديم (الكنعاني) ،واستخدم الباحث المنهج التاريخي والمنهج الوصفي
التحليلي ،وقام الباحث بالبحث في الجانب الفني للحضارة الكنعانية وربط هذا الجانب بالفن

الفلسطيني المعاصر عن طريق تحليل بعض النماذا اإلبداعية للفنانين الفلسطينيين المعاصرين
(عبد الرحمن المزين وسليمان منصور).
وكان من أهم نتائج الدراسة:
 ان الكنعانيين خلقوا فنا خاصا بهم مركبا من عناصر مختلفة ،مقتبسا من الحضاراتالمجاورة ،كحضارة بالد الرافدين وسوريا والعالم الحيثي ومصر واليونان وقبرص.
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 أن الفن التشكيلي الفلسطيني المعاصر هو امتداد للموروث الحضاري القديم لالنسانالكنعاني.

 .4دراسة الجموعي ( )1007بعنوان" :فاعلية استخدام الحاسب اآللي في تنمية القدرة الفنية
التشكيلية لدى طالبات قسم التربية الفنية بجامعة الملك سعود".

هدفت إلى معرفة فاعلية استخدام الحاسب اآللي في تنمية القدرة الفنية التشكيلية لدى طالبات

قسم التربية الفنية بجامعة الملك سعود بمدينة الرياض ،واستخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي،
وكان تصميم البحث من نوع المجموعة الواحدة بختبار قبلي وبعدي ،واستخدمت الباحثة مقاييس

اختبارات القدرة الفنية التشكيلية كأداة للدراسة ،وكانت عينة الدراسة ( )34طالبة من المستوى

الرابع بقسم التربية الفنية بجامعة الملك سعود بمدينة الرياض.

وكان من أهم نتائج الدراسة:

 -يوجد ارتباط ذا داللة إحصائية عند مستوى  1.12بين التحصيل في مقرر الرسم

بالحاسوب والقدرة الفنية التشكيلية ( العالقات المكانية ،ادراك األشكال ،الذكاء) ،بينما ال

يوجد ارتباط مع التفكير اإلبتكاري.

 يوجد فرق ذا داللة إحصائية عند مستوى  1.10بين متوسطات درجات القياس القبليوالبعدي في القدرة الفنية التشكيلية ( العالقات المكانية ،ادراك األشكال ،الذكاء) ،بينما ال

يوجد فرق بين متوسطات درجات القياس القبلي والبعدي للتفكير اإلبتكاري.
 .6دراسة القيق( )1004بعنوان" :اإلحساس باالغتراب وعالقته بالقدرة على اإلنتاج اإلبداعي لدى
طلبة كلية الفنون الجميلة في جامعة األقصى".

هدفت الكشف عن مدى إحساس طلبة الفنون الجميلة في جامعة األقصى ذوي القدرة على
اإلنتاا اإلبداعي بظاهرة اإلغتراب ،واعتمد الباحث في دراسته على المنهج الوصفي التحليلي،

واستخدم االستبانة كأداة للدراسة ،وتكونت عينة الدراسة من ( )011طالب وطالبة ،بواقع ()21

في المستوى األول )21( ،في المستوى الثاني.

وكان من أهم نتائج الدراسة :وجود عالقة ارتباطية ضعيفة جدا بين اإلحساس بةاالغتراب والقةدرة
على اإلنتاا اإلبداعي لدى طلبة الفنون الجميلة في جامعة األقصى.
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 .7دراسة ضباشنة ( )1004بعنوان" :دراسة للعالقة بين بعض العوامل النفسية المرتبطة بدافعية
االنجاز والقدرة على االنتاج االبتكارى فى مجال الفن التشكيلي".

هدفت الكشف عن طبيعة العالقة بين بعض العوامل النفسية المرتبطة بدافعية اإلنجاز والمتمثلة
في مستوى القلق ،وجهة الضبط الداخلي – الخارجي ،ومستوى الطموح األكاديمي ،بالمستويات

المرتفعة من القدرة على اإلنتاا اإلبتكاري لدى طالب الفن التشكيلي من الجنسين ،واستخدم
الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،واستخدم الباحث في الدراسة األدوات التالية :مقياس التقدير ""

ف – ن "" الصورة ( أ ) إعداد عبد السالم عبد الغفار ( ،)0274مقياس ف.ا إعةداد إب ارهةةيم

قشقوش ( ،)0272مقياس ط .ك إعةداد إب ارهةةيم قشقوش ( ،)0272مقياس روتر  Rotterلوجهة
الضبط تعريب عالء الدين كفافى ( )0284مقياس مستوى القلق إعداد الباحث ،دليل تقدير

الوضع االجتماعي االقتصادي لألسرة تعديل عبد العزيز الشخص ( ،)0288وتكونت عينة

الدراسة الحالية في صورتها النهائية من ( )041طالبا وطالبة ،من طالب الفرقة الرابعة بكلية

الفنون التطبيقية بالقاهرة من أقسام مختلفة ،تم تقسيمهم إلةى أربع مجموعات فرعية.
وكان من أهم نتائج الدراسة:

 -وجود تأثير دال إحصائيا عند مستوى  ‚10لمستوى القدرة على اإلنتاا اإلبتكارى  ,في

تباين درجات أفراد المجموعات الفرعية األربع  ,في دافعية اإلنجاز لصالح أفراد

المجموعة األولى والثالثة  ,الذكور واإلناث ذوى المستويات المرتفعة من حيث القدرة على

اإلنتاا اإلبتكارى.

 وجود تأثير دال إحصائيا عند مستوى  ‚10لمستوى القدرة على اإلنتاا اإلبتكارى  ,فيتباين درجات أفراد المجموعات الفرعية األربع في مستوى القلق  ,لصالح أفراد
المجموعتين الثانية والرابعة  ,الذكور واإلناث ذوى المستويات المنخفضة من حيث القدرة

على اإلنتاا اإلبتكارى .

 -وجود تأثير دال إحصائيا عند مستوى  ‚10لمستوى القدرة على اإلنتاا اإلبتكارى  ,في

تباين درجات أفراد المجموعات الفرعية األربع  ,في وجهة الضبط الداخلي – الخارجي ,
لصالح أفراد المجموعتين الثانية والرابعة  ,الذكور واإلناث ذوى المستويات المنخفضة من

القدرة على اإلنتاا اإلبتكارى .
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 .3دراسة أبو نيان (  .)1003بعنوان" :أثر برنامج رعاية الموهوبين في التربية الفنية على وجهة
نظرهم واتجاهاتهم نحو اإلبداع الفني".

هدفت التعرف إلى اتجاهات الطالب الموهوبين في التربية الفنية نحو برنامج رعاية الموهوبين،

استخدم الباحث المنهج الوصفي ،ولتحقيق أهداف الدراسة أعد الباحث استبانة كأداة للدراسة ،تم

تطبيق هذه الدراسة على الطالب الذين التحقوا في برنامج رعاية الموهوبين في التربية الفنية في

منطقة الرياض التعليمية في الفصل الدراسي األول 0241هة ،وقد اشترك في هذه الدراسة ()62

طالبا ،من المرحلة االبتدائية ( )33طالبا ومن المرحلة المتوسطة ( )33طالبا تراوحت أعمارهم
بين ( )08-8سنة.

وكان من أهم النتائج :وجود اتجاهات ايجابية نحو البرنةامج ،كمةا اتضةح مةن الد ارسةة عةدم وجةود
فروق ذات داللة احصائية بين الطالب الموهوبين باختالف المرحلة الدراسية على اتجاهاتهم نحو

البرنامج.
ثانياً :الدراسات األجنبية:
 .3دراسة بيريز فابيلو وكامبوس ( )Pérez-Fabello, & Campos, 2011بعنوان:
"التجارب اإلنفصامية واإلبداع لدى طلبة الفنون الجميلة".

هدفت التعرف إلى أثر التجارب اإلنفصامية على اإلنتاا اإلبداعي في سياق تعليم الفنون
الجميلة ،واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي ،وكانت اداتا الدرراسة مقياس التخيل

اإلبداعي ( )Wislon, & Barber, 1978ومقياس التجارب االنفصامية ( & Bernstein,

 ،)Putnam, 1986وكانت عينة الدراسة ( )034من طلبة سيكولوجية الفن بجامعة  Vigoفي

اسبانيا ( )42طالب و( )013طالبة.

وكان من أهم النتائج :وجود فروق كبيرة في اإلبةداع ( التخيةل اإلبةداعي والتجةارب اإلبداعيةة) بةين
الطلبة الذين يتحصلون علةى درجةة تقةديرات كبيةرة فةي اختبةار التجةارب االنفصةامية والطلبةة الةذين

يتحص ة ةةلون عل ة ةةى درج ة ةةة تق ة ةةديرات قليل ة ةةة ،لص ة ةةالح الطلب ة ةةة ذوي التق ة ةةديرات العالي ة ةةة ف ة ةةي التج ة ةةارب
االنفصامية.
 .1دراسة تشان وزهاو ( )Chan, & Zhao, 2010بعنوان" :العالقة بين مهارات الرسم واإلبداع
الفني :هل العمر والمشاركات الفنية تصنع الفوارق؟".

هدفت التعرف إلى العالقة بين مهارات الرسم واإلبداع الفني مع المجموعات العمرية

ومستوى المشاركة الفنية ،استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي ،وكانت أداة الدراسة اختبار
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كالرك لقدرات الرسم ( ،)Clark, & Zimmerman, 2004وتكونت عينة الدراسة من ()443
من طلبة اإلعدادية والثانوية والجامعة في هونج كونج )038( ،طالب و( )82طالبة.

وكان من أهم نتائج الدراسة:

 وجود عالقة ارتباطية كبيرة بين مهارة الرسم واإلبداع الفني في الفئات الثالث ( األطفال،المراهقين ،البالغين).

 مهارة الرسم تساهم بشكل أكبر في التنبؤ بوجود إبداع فني خالل السنوات والمراحلالمختلفة في التطور ،أما المشاركة الفنية فهي تكون أكثر أهمية في مرحلة الشباب.
 .1دراسة سوزان أور ) (Susan Orr, 2010بعنوان" :التعاون أو المثابرة من أجل الدرجات:
تجربة الطالب في تقييم األعمال الجماعية في الفنون اإلبداعية".

هدفت إلى استكشاف تجارب الطالب والمعلمين في العمل الجماعي واإلنتاا اإلبداعي ،وقد
قامت الباحثة بإستخدام المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة ،واستخدمت المقابلة واالستبانة

كأداتين للدراسة ،وتكونت عينة الدراسة من ( )6طالب أصحاب الدرجات العالية ،والدراسة تمت

خالل ( )3سنوات من دراستهم الجامعية.
وكان من أهم نتائج الدراسة:

 اهتمام بالعمل الجماعي وممارستهم له ألنه مؤشر إلى كيفية العمل بعد التخرا. -تطور نظرة الطالب من االهتمام بدور الفرد إلى االهتمام بالعمل الجماعي.

 .5دراسة موريس وأخرون ( )Morais & Others, 2009بعنوان" :األبعاد التفكيرية لإلبداع:
ما الذي يختلف بين الطالب الجامعيين المبدعين والغير مبدعين".

هدفت التعرف إلى المتغيرات المعرفية التي تُقيم اإلنتاا اإلبداعي للتعرف على الطالب
المبدعين ،واستخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي،واستخدم الباحثون اختبار حل المشكالت

اعداد ( )Morais, 2001كأداة للدراسة ،وتكونت عينة الدراسة من ( )066طالب وطالبة من
البرتغال ومن هؤالء الطالب ( )82يدرسون األدب ،وعدد ( )84يدرسون الفن التشكيلي

وكان من أهم نتائج الدراسة:

 هناك عدد من المتغيرات المعرفية التي تستخدم لتقييم اإلنتاا اإلبداعي وهي ( المنطق،التفكير المتواسع ،القدرة على حل المشكالت ،القدرة على إيجاد المشكالت)

 الطالب الغير مبدعين يكونون عادة أقل ذكاءا من المبدعين ،ولكن الذكاء أحيانا ال يمكناكتشافه من خالل االبداع.
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 التفكير المتواسع والقدرة على إيجاد المشكالت ليس لهم أهمية كبيرة في تقييم اإلنتاااإلبداعي لدى الطلبة.

 من المهم أن تقوم الجامعات بإيجاد طرق لزيادة اإلنتاا اإلبداعي للطالب عن طريقفصول محدودة متخصصة بهذا المجال.

 .4دراسة هاليداي ( )Halliday, 2009بعنوان" :نحو منظر طبيعي سيميائي أخر :تقييم
المناهج المتعددة الوسائط لدى طالب الفنون والتصميم الكنديين".

هدفت إلى تقييم وتحليل آليات العمل التي تقوم بها كليات الفنون الجميلة في الجامعات من أجل
انتاا فكر وتعلم جديد يعتمد على اإلبداع ،وتحديد مدى تأثير الدراسات الفنية على مناهج تعليمية

أخرى ،واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ،وقد قامت الباحثة بإستخدام المالحظة كأداة
للدراسة ،وتكونت عينة الدراسة من جميع طالب الفنون في جامعة اونتاريو للفن والتصميم

وكان من أهم نتائج الدراسة:

 -القدرة على تحويل فرص التعليم إلى مدى أبعد من التخيل.

 إعطاء فرصة للطالب لتطوير قدراتهم على القراءة بشكل فكري مميز ،والقدرة على الكتابةالتحليلية تتحفز من خالل الوسائط المتعددة المستخدمة في التواصل بين الطالب

والمعلمين.

 توفر التعليم ذو الوسائط المتعددة من عمر صغير يؤدي إلى زيادة قدرة الطالب علىرؤية الصور والرسومات بشكل أكثر من مجرد صور بل رؤيتها كوسيلة إلرسال رسائل

اجتماعية مختلفة.

 .6دراسة شريف وأخرون (  )Shreeve, & Others 2002بعنوان " :اإلنتاج اإلبداعي
وتحوله بين التعليم التدريبي والعمل".

هدفت التعرف إلى مدى االنتاا االبداعي لدى الطالب عندما يتم ارسالهم إلى بيئة عمل خارا
نطاق الجامعة ،واتبع الباحثون في الد ارسة المنهج الوصفي ،واستخدم الباحثون المقابلة مع
الطالب كأداة للدراسة ،وقد تم تطبيق الدراسة على عينة من الطلبة من جامعتين مختلفتين

وتكونت من ( )02طالب وطالبة وقد تم اختيارهم عشوائيا من تخصصات مختلفة مثل (تصميم

جرافيك ،تمثيل ،أزياء ،تصوير ،الفن التشكيلي).

وكان من أهم نتائج الدراسة:

 ال يقوم الطالب بممارسة ما تعلموه بشكل مباشر بل يقومون بإنتاا طرق ابداعية جديدةوالتي تقوم على تحفيز نجاحهم بالعمل.
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 من أهم الصفات التي يمتلكها الطلبة هي القدرة على تحمل المسئولية في عملهم بتحويلالتعلم االبداعي إلى أعمال اجتماعية تفيد المجتمع بشكل كامل.

 .7دراسة ديوي وآخرون( .)Dewey, & Others,1997بعنوان" :الظروف المالئمة إلنجاز
الفنانين البريطانيين ألفضل أعمالهم الفنية".

هدفت التعرف إلى الظروف المالئمة إلنجاز الفنانين البريطانيين ألفضل أعمالهم ،وقد حاولت
الدراسة أن تتعرف إلى قضايا الرسامين المحترفين عن طريق المقابالت،واستخدم الباحث في

دراسته المنهج الوصفي التحليلي ،وقد تكونت عينة الدراسة من ( )41فنانا وقد تم تحليل أعمالهم
الفنية عن طريق تحليل األفكار إلى أفكار رئيسة ،وأفكار فرعية.

وكان من أهم نتائج الدراسة :وجةود فةروق كبيةرة فةي معوقةات العمةل الفنةي أهمهةا :الوحةدة والعزلةة
وتسمم األلوان والصبغات والمذيبات وآالم الظهر وقلة التقدير من وسائل االعالم والفنانين األقران
واالكتئاب وعقدة الفنان وغيرها.
 .3دراسة جونز وآخرون ( .)Jones, & Other, 1997بعنوان" :العوامل المؤثرة في حياة
الفنانين واألفكار الرئيسة ،وعملية اإلبداع في أعمالهم الفنية".

هدفت التعرف إلى العوامل المؤثرة في حياة الفنانين واألفكار الرئيسة ،وعملية االبداع في أعمالهم

الفنية،واستخدم الباحثون المنهج الوصفي ،وتكونت عينة الدراسة من )ستة( فنانين بارزين
معاصرين ،ولكل فنان خمس قطع فنية من أعمالهم الخاصة ،ثم قام الباحث واثنان من المحكمين
بتعريف األفكار الرئيسة والتأثيرات والمشاعر والقيم التي تمثلها أعمالهم ،ثم طلب من أفراد العينة

اإلجابة على استبيان مكون من خمسين نقطة حول العوامل المؤثرة في ابداعهم ألعمالهم الفنية.

وكان من أهم نتـائج الدراسـة:تجسةيد الفنةان فةي أعمالةه لألحةداث والتجةارب والةذكريات التةي أثةرت
على حياته ،وامكانية التعرف على األفكةار والخيةاالت واألحاسةيس والمشةاعر المتمثلةة فةي لوحةات
الفنانين للمشاهد الموضةوعي ودلةت التجةارب علةى وجةود تشةابه بشةكل جزئةي فةي األفكةار الرئيسةة

المؤثرة في جميع اللوحات موضوع البحث.
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التعقيب على الدراسات السابقة:
التعقيب على دراسات المحور األول:
 .3من حيث موضوع الدراسة:

تعددت الدراسات التي تناولت موضوع البيئة الجامعية ،فقد اتجهت بعض الدراسات للتعرف إلى

عالقة البيئة الجامعية بثقافة الحوار والقيم اإلنسانية لدى الطلبة كدراسة جيدوري ( ،)4102دراسة
السليحات ( ،)4102دراسة جيدوري ( ،)4103ودراسة الزيود ( ،)4117واتفقت دراسات أخرى
كدراسة عبد الوهاب ( ،)4117دراسة الدرقيري ( ،)0222دراسة مرجان ( ،)4101دراسة الحربي

وآخرون ( ،)4103دراسة حسانين ( ،)4112ودراسة ليزيو وآخرون ( Lizzio & Others,
 )2002في التعرف إلى المشكالت األكاديمية واالجتماعية داخل البيئة الجامعية ،وقد ركزت
دراسات أخرى على تقييم البيئة الجامعية كما يراها الطلبة كدراسة الحويطي ( ،)4104دراسة

الشدوح ( ،)4104دراسة الحولي ( ،)4112دراسة الغنبوصي ( ،)4112دراسة الحمدان والشرف

( ،)4113دراسة الخوالدة ( ،)4104دراسة العساف ( ،)4118دراسة جيجبلس وآخرون

( ،)Gijbels & Others, 2006ودراسة دوتشي وآخرون (،)Dochy & Others, 2005
واتفقت دراسات أخرى كدراسة أبو السميد والطاهر ( ،)4100دراسة الشويحات ( ،)4100ودراسة

بني عيسى والقضاة ( )4112حول تأثير البيئة الجامعية على سلوك الطلبة ،وتناولت دراسة
كعكي ( ،)4104ودراسة المجالي ( )4117تكنولوجيا اإلتصال وشبكة اإلنترنت في البيئة
الجامعية ،واتفقت دراسة غريب والعضايلة ( ،)4101ودراسة أبو سمرة وآخرون ( )4112في

التعرف إلى عالقة المناخ الجامعي بمستوى الطموح لدى الطلبة ،وتفردت دراسة مرجان ()4100

في دراستها لدور المناخ الجامعي في تنمية اإلبداع لدى الطلبة ،أما دراسة تشن وهانج ( Chen

 )& Huang, 2012فقد هدفت لتطوير مفهوم بيئة تعليمية شاملة ،وتناولت دراسة باي ( Bay,
 )2011تطوير مقياس دور المتعلم في بيئة تعليمية بناءة ،وتناولت دراسة حسن ( )4103دور
البيئة الجامعية في تدعيم فلسفة المواطنة لدى الطلبة.

 .1من حيث منهج الدراسة:
ركزت بعض الدراسات في تطبيقها لمنهج الدراسة على المنهج الوصفي (المسح اجتماعي)
كدراسة المجالي ( ،)4117ودراسة الدرقيري وآخرون ( ،)0222واتفقت دراسات أخري في

تطبيقها للمنهج التجريبي كدراسة دراسة تشن وهانج ( ،)Chen & Huang, 2012ودراسة باي

( ،)Bay, 2011أما باقي الدراسات فقد اعتمدت في دراستها المنهج الوصفي التحليلي.
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 .1من حيث أداة الدراسة:
استخدمت بعض الدراسات مقياس المناخ الجامعي كأداة للدراسة كدراسة حسانين (،)4112

ودراسة أبو سمرة وآخرون ( )4112باإلضافة إلى مقياس مستوى الطموح ،واستخدم الباحث في
دراسة عبد الوهاب ( )4117مقياس بيئة التعلم الجامعية ومقياس فاعلية الذات كأداتان للدراسة،
أما دراسة الحولي ( )4112فقد استخدم الباحث بطاقة مقننة في مجاالت البيئة الجامعية كأداة

للدراسة ،وفي دراسة العساف ( )4118استخدمت الباحثة السجالت وتدوين المالحظات
واالستبانة كأدوات للدراسة ،أما باقي الدراسات فقد استخدمت االستبانة فقط كأداة للدراسة.
 .5من حيث عينة الدراسة:
اتفقت بعض الدراسات في عينة الدراسة فبعضها تناول البيئة الجامعية من وجهة نظر أعضاء
هيئة التدريس كدراسة جيدوري ( ،)4102دراسة مرجان ( ،)4101ودراسة باي (،)Bay, 2011

وفي بعض الدراسات شملت عينة الدراسة كل من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس واإلدارات

الجامعية كدراسة مرجان ( ،)4100ودراسة العساف ( ،)4118وتفردت دراسة الحولي ()4112
في عينة الدراسة حيث شملت الخريجين من الجامعة ،أما باقي الدراسات فقد اتفقت في شمولها

على الطلبة كمجتمع للدراسة.

التعقيب على دراسات المحور الثاني:
 .3من حيث موضوع الدراسة:

تعددت الدراسات التي تناولت موضوع اإلنتاا اإلبداعي ،فقد اتجهت بعض الدراسات لتحليل

األعمال الفنية والعوامل المؤثرة فيها كدراسة رديف ( ،)4102دراسة أبو حميدة والشفيع

( ،)4103دراسة ديوي وآخرون( ،)Dewey, and Others,1997ودراسة جونز وآخرون
( ،)Jones, and Other, 1997واتفقت دراسات أخرى كدراسة أبو حميدة والشفيع (،)4103
دراسة الجموعي ( ،)4117ودراسة أبو نيان ( )4110في دراسة فعالية برامج مقترحة لتنمية
وتحسين القدرات اإلبداعية لدى الطلبة ،وقد ركزت دراسات أخرى على تقييم األعمال الفنية

والمناهج المتعددة الوسائط كدراسة سوزان أور ) ،(Susan Orr 2010ودراسة هاليداي

( ،)Halliday, 2009واتفقت دراسات أخرى كدراسة القيق ( ،)4112ودراسة ضباشنة
( ،)4112في العالقة بين بعض العوامل النفسية والقدرة على اإلنتاا اإلبداعي ،وتناولت دراسة
بيريز فابيلو وكامبوس ( )Pérez-Fabello, & Campos, 2011عالقة التجارب اإلنفصامية
واإلبداع لدى طلبة كلية الفنون الجميلة ،وتفردت دراسة القيق ( )4118في دراسة التراث الفكري

والحضاري البداعية اإلنتاا التشكيلي الفلسطيني المعاصر ،وتناولت دراسة تشان وزهاو ( Chan,

 )& Zhao, 2010العالقة بين مهارات الرسم واإلبداع الفني ،أما دراسة موريس وأخرون
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( )Morais And Others 2009فقد هدفت للتعرف إلى األبعاد التفكيرية لإلبداع بين الطلبة

المبدعين والغير مبدعين ،وتناولت دراسة شريف وأخرون ( )Shreeve, and Others 2002
اإلنتاا اإلبداعي وتحوله بين التعليم التدريبي والعمل.

 .1من حيث منهج الدراسة:
تميزت دراسة أبو حميدة والشفيع ( )4103باستخدام المنهج التجريبي ،أما دراسة القيق ()4118

اعتمدت المنهج التاريخي باإلضافة للمنهج الوصفي التحليلي ،واعتمدت دراسة الجموعي ()4117

المنهج شبه التجريبي ،أما باقي الدراسات فقد اعتمدت في دراستها المنهج الوصفي التحليلي.
 .1من حيث أداة الدراسة:
استخدمت بعض الدراسات تحليل نماذا األعمال الفنية كأداة للدراسة كدراسة رديف (،)4102
دراسة عبد الوهاب ( ،)4104دراسة القيق ( ،)4118دراسة ديوي وآخرون( Dewey, and

 )Others,1997باإلضافة إلى المقابالت ،ودراسة جونز وآخرون ( Jones, and Other,

 )1997باإلضافة إلى االستبانة ،أما في دراسة أبو حميدة والشفيع ( )4103استخدم الباحث
اختبار القدرات اإلبتكارية ،وركزت بعض الدراسات على االستبانة كأداة للدراسة كدراسة القيق

( ،)4112دراسة أبو نيان ( ،)4110ودراسة دراسة سوزان أور )(Susan Orr 2010
باإلضافة إلى المقابلة ،وفي دراسة الجموعي ( )4117استخدم الباحث مقاييس اختبارات القدرة

الفنية التشكيلية ،أما دراسة ضباشنة ( )4112فقد استخدمت (مقياس التقدير ،مقياس ب .ا،

مقياس ط .ك ،مقياس روتر ،دليل تقدير الوضع االجتماعي لألسرة ،مقياس مستوى القلق)

كأدوات للدراسة ،وفي دراسة بيريز فابيلو وكامبوس ()Pérez-Fabello, & Campos, 2011
استخدم الباحثان مقياس التخيل اإلبداعي ومقياس التجارب اإلنفصامية ،وفي دراسة تشان وزهاو

( )Chan, & Zhao, 2010استخدم الباحثان اختبار كالرك  ،4112وفي دراسة شريف
وأخرون (  )Shreeve, and Others 2002كانت المقابلة هي أداة الدراسة ،وفي دراسة

موريس وأخرون ( )Morais And Others 2009استخدم الباحثون اختبار حل المشكالت
واختبار موريس  ،4110وكانت المالحظة هي أداة الدراسة في دراسة هاليداي ( Halliday,

.)2009

 .5من حيث عينة الدراسة:
اتفقت بعض الدراسات في عينة الدراسة فبعضها تناول اإلنتاا اإلبداعي عن طريق نماذا أعمال

فنية كدراسة رديف ( ،)4102دراسة عبد الوهاب ( ،)4104ودراسة القيق ( ،)4118وفي بعض

الدراسات شملت عينة الدراسة فنانين تشكيليين كدراسة ديوي وآخرون( Dewey, and
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 ،)Others,1997ودراسة جونز وآخرون ( ،)Jones, and Other, 1997أما باقي الدراسات
فقد اتفقت في شمولها على الطلبة كمجتمع للدراسة.

أوجه استفادة الباحث من الدراسات السابقة:
 .0إعداد اإلطار النظري للدراسة.
 .4اختيار أداة الدراسة المناسبة.
 .3اختيار المنهج المناسب للدراسة.

 .2استخدام األساليب اإلحصائية المالئمة.
 .2تم تدعيم نتائج الدراسة بالدراسات السابقة.
 .6االستفادة من مراجع الدراسات السابقة.
ما تتميز به الدراسة الحالية:
 .0جمعت الدراسة بين التربية وعلم النفس.

 .4تناولت الدراسة جودة البيئة الجامعية وعالقتها باإلنتاا اإلبداعي لدى طلبة كلية الفنون الجميلة
بجامعة األقصى.

 .3تعد الدراسة األولى التي تبحث العالقة االرتباطية بين البيئة الجامعية واإلنتاا اإلبداعي في
فلسطين –على حد علم الباحث.-
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إجراءات الدراسة
تمهيد
يوضح الباحث في هذا الفصل الخطوات واإلجراءات التةي تمةت فةي الجانةب الميةداني لهةذه الد ارسةة مةن

حيث منهج الدراسة ،مجتمع الدراسة ،والعينة التي طبقت عليها الدراسة ،ووصف االستبانة وخصائصها
السيكومترية ،واجراءات الدراسة واألساليب اإلحصائية ،وذلك على النحو التالي:
أوالً منهج الدراسة:

بنةةاء علةةى طبيعةةة الد ارسةةة واألهةةداف التةةي تسةةعى إلةةى تحقيقهةةا فقةةد اسةةتخدم الباحةةث المةةنهج الوصةةفي

التحليلةي ،الةةذي يقةةيم الظةةاهرة كمةا توجةةد فةةي الواقةةع ويهةتم بوصةةفها وصةةفا دقيقةةا ويعبةر عنهةةا تعبية ار كميةةا
وكيفيا ،كما ال يكتفي هذا المةنهج عنةد جمةع المعلومةات المتعلقةة بالظةاهرة مةن أجةل استقصةاء مظاهرهةا
وعالقتها المختلفة ،بل يتعداه إلى التحليل والربط والتفسير والمقارنة للوصول إلى استنتاجات يبنى عليها

التصور المقترح بحيث يزيد بها رصيد المعرفة العلمية عن الموضوع ،ثم دراسة واقةع المشةكلة مةن أجةل
التشةةخيص لم ةواطن القةةوة والقصةةور والضةةعف فيهةةا ،والعمةةل علةةى تجةةذير ن ةواحي القةةوة ومواجهةةة جوانةةب

القصةور ووضةع التصةورات لحلولهةا ،ثةم التنبةؤ بمةا سةتؤول إليةه مشةكلة الد ارسةة فةي المسةتقبل ،أو مةا قةةد
يتخذ من شأنها من ق اررات في المراحل الالحقة(.األغا)56 :2111 ،
ثانياً :مجتمع الدراسة

يتكون مجتمع الدراسة من:

جميع طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى والبالغ عددهم ( )603طالبا وطالبة ،والمسجلين للعام
الدراسي (.)2100-2105
والجدول ( )0يوضح ذلك:

الجدول ()1

توزيع أفراد مجتمع الدراسة وفقاً لعدد الطلبة (ن= )813
الجامعة

م

تربية
34

إناث

العدد

النسبة %

ذكور

163

197

61.95

110

121

38.05

273

318

% 100

1

قسم التربية الفنية

2

قسم الديكور

11

المجموع

45
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ثالثاً :عينة الدراسة:

العينة االستطالعية:

قام الباحث باختيار عينة عشوائية استطالعية قوامها ( )40طالبا وطالبةة مةن مجتمةع الد ارسةة األصةلي

(طلبةةة كليةةة الفنةةون الجميلةةة بجامعةةة األقصةةى) مةةن كةةال الجنسةةين ،مةةن خةةارا العينةةة األصةةلية ،وقةةد تةةم
تطبي ةةق االس ةةتبانة المس ةةتخدمة ف ةةي ه ةةذه الد ارس ةةة عل ةةى ه ةةذه العين ةةة به ةةدف التحق ةةق م ةةن ص ةةالحية األداة

للتطبيق على أفراد العينة الكلية ،وذلك من خالل حسةاب صةدقها وثباتهةا بةالطرق اإلحصةائية المالئمةة،
ولم يقم الباحث بضم أفراد العينة االستطالعية لمجتمع الد ارسة وعينتها في التطبيق النهائي .

العينة األصلية (الفعلية):
قةةام الباحةةث باختيةةار عينةةة عش ةوائية ميدانيةةة وهةةي مةةن أف ةراد المجتمةةع األصةةلي والبالغةةة ( )066طالبةةا
وطالبةةةة أي مة ةةا نسةةةبته ( )%05.5مة ةةن مجتمة ةةع الد ارسة ةةة األص ةةلي(طلبة كلي ةةة الفن ةةون الجميلةةةة بجامعة ةةة

األقصى) وتم توزيع العينة طبقيا بحسب متغير التخصص.
وقةةد تةةم جمةةع البيانةةات وتفريةةغ النتةةائج ومعالجته ةا إحصةةائيا لإلجابةةة عةةن أسةةئلة الد ارسةةة والتعةةرف علةةى

طبيعة العالقة بين وجهات نظر أفراد العينة وبعض المتغيرات.

ولمزيد من التفصيل في وصف عينة الدراسة ،فإن الباحث قام بإعداد الجدول اآلتي الذي يبين

التك اررات والنسب المئوية لتوزيع أفراد العينة تبعا لعدد من المتغيرات المستقلة التصنيفية ،وذلك كما في
الجدول (:)2

الجدول ()2

توزيع أفراد عينة الدراسة الكلية وفقاً للمتغيرات التصنيفية (ن= )178
البيان
الجنس
التخصص

المستوى الدراسي

المتغير

العدد

النسبة%

ذكر

29

16.8

انثى

144

83.2

تربية فنية

107

61.8

ديكور

66

38.2

مستوى أول

57

32.9

مستوى ثاني

57

32.9

مستوى ثالث

31

17.9

28
178

16.2
% 100

مستوى رابع
المجموع
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رابعاً :أدوات الدراسة:

اعتمد الباحث في دراسته على أداتين وهما استبانتان:

االستبانة األولى :استبانة جودة البيئة الجامعية لدى طلبة كلية الفنون الجميلةة بجامعةة األقصةى( .مةن
إعداد الباحث) حيث تعتبر االستبانة األداة الرئيسة المالئمة للدراسة الميدانية للحصول على المعلومةات
والمعلومات التي يجري تعبئتها من قبل المستجيب.

وقد اتبع الباحث الخطوات التالية في إعداد أداة الدراسة(االستبانة):
االطالع على األدب التربوي الحديث الذي سبق وأن عرضه الباحث  ،والدراسات السابقة ذات الصلة

بموضوع الدراسة بما في ذلك الكتب واألبحاث وأوراق العمل والمقاالت ،ولقد استفاد منها الباحث في
بناء االستبانة وتحديد مجاالتها الرئيسة وصياغة فقراتها التي تقع تحت كل مجال وقام الباحث ببناء

االستبانة وفق الخطوات اآلتية:

 .0تم تحديد المجاالت الرئيسة التي تتكون منها االستبانة.

 .2صياغة الفقرات التي تقع تحت كل مجال.

 .6إعداد االسةتبانة بصةورتها األوليةة بحيةث تكونةت االسةتبانة مةن ( )5مجةاالت هةي ( المجةال اإلداري،
والمجةةال األكةةاديمي ،والمجةةال االجتمةةاعي ،والمجةةال الخةةدماتي) مةةن ( )47فقةرة ،تتبةةاين عةةدد الفقةرات

في كل منها بحسب طبيعة المجال .ملحق ()0

 .5تم عرض االستبانة على المشرف من أجل معرفة مدى مالءمتها لجمع البيانات.
 .0تعديل االستبانة بشكل أولي حسب ما رآه المشرف.

 .3تم عةرض االسةتبانة علةى ( )13محكمةا مةن المحكمةين بعضةهم أعضةاء هيئةة تةدريس فةي الجامعةات
الفلسطينية ،والملحق رقم ( )2يوضح أعضاء لجنة التحكيم.

 .6بعد إجراء التعديالت التي أوصى بها المحكمون تةم إضةافة فقةرات إلةى فقةرات االسةتبانة ،وكةذلك تةم
ح ةةذف وتع ةةديل واس ةةتبدال وص ةةياغة بع ةةض الفقة ةرات لتكة ةرار محتواه ةةا ف ةةي فقة ةرات أخ ةةرى ،أو لض ةةعف
السةةلوك المتضةةمن فيهةةا ،ونقةةل فق ةرات أخةةرى مةةن مجةةال آلخةةر ،وقةةد بلةةغ عةةدد فق ةرات االس ةتبانة بعةةد
صياغتها النهائية بعد التحكيم ( )56فقرة موزعة على أربعة مجاالت ،وخالل التحليل اإلحصةائي تةم

استبعاد فقرتين ألنها غير دالة إحصائيا وبذلك يكون قد وصل عدد فقرات االستبانة بعد المعالجات
اإلحصائية إلى ( )50فقرة ،وتتم االستجابة علةى االسةتبانة وفقةا لتةدرا خماسةي علةى طريقةة ليكةرت

(عالي ة ة ةةة ج ة ة ةةدا – عالي ة ة ةةة– متوس ة ة ةةطة– ض ة ة ةةعيفة– ض ة ة ةةعيفة ج ة ة ةةدا) وأعطي ة ة ةةت األوزان اآلتي ة ة ةةة عل ة ة ةةى

التوالي(الترتية ةةب) ( )0 -2 –6 –5 –0لتقة ةةدير الدرجة ةةة ،وجمية ةةع الفق ة ةرات إيجابية ةةة التصة ةةحيح ،وية ةةتم
احتسةاب درجةة المفحةةوص علةى االسةةتبانة بجمةع درجاتةةه علةى كةل مجةةال وجمةع درجاتةةه علةى جميةةع

01

المجاالت لحساب الدرجة الكليةة لالسةتبانة  ،وتتةراوح الدرجةة علةى االسةتبانة ككةل بةين (210 – 50

درجة) ،والملحق ( )6يوضح االستبانة في صورتها النهائية.

وقد راعى الباحث في صياغة فقرات االستبانة األمور اآلتية:

 -أن تكون العبارات واضحة ومفهومة بسيطة ومختصرة.

 أن تناول العبارة جانبا واحدا من جوانب الموضوع وتعبر عنه بصورة مباشرة. -أن تتجنب العبارات صيغة نفي النفي.

والجدول ( )6يبين توزيع فقرات االستبانة على المجاالت في صورتها النهائية:
الجدول ()8

عدد فقرات االستبانة حسب كل مجال من مجاالتها
م

عدد الفقرات

المجاالت

0

المجال اإلداري

01

2

المجال األكاديمي

00

6

المجال االجتماعي

01

5

المجال الخدماتي

01

المجموع الكلي للمجاالت

11

صدق وثبات االستبانة:

الصـدق:

يقصد بصدق االستبانة أن تقيس فقرات االستبانة ما وضعت لقياسه ،حيث تكةون شةاملة لكةل العناصةر

التةةي يجةةب أن تةةدخل فةي التحليةةل مةةن ناحيةةة ،ووضةةوح فقراتهةةا ومفرداتهةةا مةةن ناحيةةة ثانيةةة ،بحيةةث تكةةون
مفهومة لكل من يستخدمها ،وقام الباحث بالتأكد من صدق االستبانة بطريقتين:
 -1صدق المحكمين:

قةةام الباحةةث بعةةرض أداة الد ارسةةة فةةي صةةورتها األوليةةة علةةى مجموعةةة مةةن المحكمةةين تألفةةت مةةن ()06

محكمةاُ مةن أسةاتذة الجامعةات الفلسةطينية وأجمعةوا بنسةبة  %30فمةا فةوق علةى صةدق فقةرات االسةتبانة،
ويوض ةةح الملح ةةق ( )2أس ةةماء المحكمةةةين ال ةةذين ق ةةاموا بتحك ةةيم أداة الد ارسةةةة ،وق ةةد طل ةةب الباح ةةث مةةةن
المحكمةةين إبةةداء آرائهةةم فةةي مةةدى مالءمةةة العبةةارات لقيةةاس مةةا وضةةعت ألجلةةه ،ومةةدى وضةةوح صةةياغة

العبارات ومدى مناسبة كل عبارة للمجال الذي تنتمي إليه ،ومدى كفاية العبارات لتغطية كل مجةال مةن

مجاالت االستبانة هذا باإلضافة إلةى اقتةراح مةا يرونةه ضةروريا مةن تعةديل صةياغة بعةض العبةارات ،أو
02

الدرس ةةة
ح ةةذفها ،أو إض ةةافة عب ةةارات جدي ةةدة ألداة الد ارس ةةة ،وك ةةذلك إب ةةداء آرائه ةةم فيم ةةا يتعل ةةق بمتغية ةرات ا

(الجةةنس ،التخصةةص ،المسةةتوى الد ارسةةي) ،إلةةى جانةةب مقيةةاس ليكةةرت الخماسةةي المتةةدرا المسةةتخدم فةةي
االستبانة.

واستنادا إلى المالحظات والتوجيهات التي أبةداها المحكمةون ،قةام الباحةث بةإجراء التعةديالت التةي اتفةق
عليها معظمهم  ،حيث تم تعديل صياغة العبارات وحةذف أو إضةافة الةبعض اآلخةر منهةا ،وبةذلك تةوفر

عنصر صدق المحتوى (الصدق الظاهري) في االستبانة.

 -2صدق االتساق الداخلي:

يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتسةاق كةل فقةرة مةن فقةرات االسةتبانة مةع المجةال الةذي تنتمةي إليةه
هةةذه الفق ةرة ،وقةةد قةةام الباحةةث بحسةةاب االتسةةاق الةةداخلي لالسةةتبانة وذلةةك مةةن خةةالل حسةةاب معةةامالت
االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجاالت االستبانة والدرجة الكلية للمجال نفسه.

وللتحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة جرى تطبيقها على عينة استطالعية مكونة من ( )51فردا
هم من خارا أفراد عينة الدراسة ،من خالل حساب معامل ارتباط بيرسون ألجل التحقق من اتساق

الفقرات للمجال الواحد في االستبانة والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه ،والجداول التالية تبين
معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة ودرجة المجال الذي تنتمي إليه من مجاالت االستبانة موضوع

الدراسة:

الجدول ()1

معامل ارتباط درجة كل فقرة من فقرات المجال األول(المجال اإلداري) مع الدرجة الكلية للمجال
م

الفقرة

معامل االرتباط
0.207

غير دالة إحصائيا

 .2يتميز اإلداريون في الجامعة بسرعة األداء.

0.691

1.10

ُ .6يقدم المسئولون في الجامعة المساعدة بدون حواجز.
 .5تقوم إدارة الجامعة برصد مشكالت الطلبة بشكل دوري.

0.364
0.682

1.10
1.10

 .0تتسم إجراءات التسجيل في الجامعة بالسهولة.

0.790

1.10

 .0أنظمة الجامعة وتعليماتها واضحة.

 .3تتضح العدالة في تطبيق التعليمات الجامعية.

مستوى الداللة

1.10

1.305
0.728

1.10

 .3يلتزم عضو هيئة التدريس بمواعيد المحاضرات بدقة.

0.784

1.10

 .9يتوفر التوجيه المناسب من قبل المرشد األكاديمي.

0.759

1.10

 .01يتعاون العاملون في حل التعارضات بين المواد الدراسية.

0.543

1.10

 .00تعرض إدارة الكلية توصيفا واضحا للمساقات الدراسية.

0.542

1.10

.6

العقوبات التي تفرضها الجامعة على المخالفين من الطلبة عادلة.

قيمة (ر) الجدولية (درجات حرية=  )83عند مستوى  ،.0820 =.0.0وعند مستوى .0113 =.0.1
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الجدول ()0

معامل ارتباط درجة كل فقرة من فقرات المجال الثاني(المجال األكاديمي) مع الدرجة الكلية للمجال
م

الفقرة

 .02يتسم عضو هيئة التدريس بالكفاءة العلمية.
ُ .06يتابع عضو هيئة التدريس ما يستجد من أنشطة لها عالقة بتخصصه.

يصةةطحب عضةةو هيئةةة التةةدريس طلبتةةه فةةي لقةةاءات عمليةةة بأمةةاكن عامةةة

( .05خارا الحرم الجامعي).
 .00يقوم عضو هيئة التدريس بتقييم الطلبة بشكل موضوعي.

معامل االرتباط

مستوى الداللة

0.378

1.10

0.781

1.10
1.10

0.743
0.682

1.10

0.735

1.10

0.756

1.10

.03

يعمل عضو هيئة التدريس على تنمية القدرات اإلبداعية للطلبة.

0.823

1.10

.09

ُيعطي عضو هيئة التةدريس المخةتص الفرصةة لطلبتةه للعمةل بأيةديهم فةي
المراسم.

0.745

ُ .21يشارك عضو هيئة التدريس الطلبة في النقاش داخل القاعات الدراسية.
يسمح بتكةوين مجموعةات طالبيةة بسةهولة داخةل القاعةات الد ارسةية إلجةراء

0.739
0.200

 .03يتعاون عضو هيئة التدريس مع طلبته خارا وقت المحاضرة.
ُ .06يشجع عضو هيئة التدريس إبداعات الطلبة.

1.10

 .20مشروعات عملية.
 .22يتبع عضو هيئة التدريس وسائل تقويم متنوعة لقياس أداء الطلبة.

0.562

 .26يلتزم عضو هيئة التدريس بمواعيد الساعات المكتبية.

0.720

1.10
غير دالة إحصائيا
1.10
1.10

قيمة (ر) الجدولية (درجات حرية=  )83عند مستوى  ،.0820 =.0.0وعند مستوى .0113 =.0.1

الجدول ()6

معامل ارتباط درجة كل فقرة من فقرات المجال الثالث(المجال االجتماعي)مع الدرجة الكلية للمجال
معامل االرتباط

مستوى الداللة

م

الفقرة

 .25يوجد تفاعل ايجابي بين الطلبة داخل الكلية.

0.643

1.10

 .20يتعامل موظفو الجامعة مع الطلبة باحترام.

0.712

1.10

 .23يتم عقد لقاءات بهدف تنمية التفاعل بين الجامعة ومؤسسات المجتمع.

0.758

1.10

 .26يتم إجراء حفالت استقبال للطلبة الجدد.

0.835

1.10

 .23تمتد الصداقة بين الطلبة وعضو هيئة التدريس للتواصل خارا الجامعة.

0.643

1.10

 .29يوجد جو من التنافس الشريف بين الطلبة داخل القاعات الدراسية.

0.717

1.10

 .61يسود استخدام أسلوب التشاور بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

0.811

1.10

 .60يتقبل عضو هيئة التدريس آراء الطلبة متيحا لهم حرية التعبير عنها.

0.668

1.10

04

معامل االرتباط

مستوى الداللة

الفقرة

م

 .62يسهل تواصل الطلبة مع عضو هيئة التدريس.

0.813

1.10

 .66تُقيم الكلية رحالت ترفيهية للطلبة.

0.844

1.10

قيمة (ر) الجدولية (درجات حرية=  )83عند مستوى  ،.0820 =.0.0وعند مستوى .0113 =.0.1

الجدول ()7

معامل ارتباط درجة كل فقرة من فقرات المجال الرابع(المجال الخدماتي) مع الدرجة الكلية للمجال
معامل االرتباط

مستوى الداللة

الفقرة

م

 .65تتوافر في الجامعة قاعات مريحة للمحاضرات.

0.725

1.10

 .60تتميز ساحات الجامعة ومرافقها بالنظافة.

0.877

1.10

 .63يوجد مكان مناسب لتناول وجبات الطعام داخل الجامعة.

0.713

1.10

 .66يتوفر في الجامعة شبكة إنترنت لخدمة الطلبة.

0.613

1.10

 .63يتم تقديم الخدمات المكتبية بشكل جيد.

0.785

1.10

 .69تتوافر في المراسم الفنية المواد الالزمة للعمل.

0.741

1.10

 .51تتسم القاعات الدراسية بالنظافة والترتيب.

0.775

1.10

ُيسةةاعد تصةةميم القاعةةات الد ارسةةية فةةي ممارسةةة أنةواع مختلفةةة مةةن األنشةةطة
.50
التعليمية.

0.827

1.10

 .52تُنظم الكلية األنشطة الموازية للطلبة.
 .56يتم التواصل مع عضو هيئة التدريس إلكترونيا.

0.795

1.10

0.883

1.10

قيمة (ر) الجدولية (درجات حرية=  )83عند مستوى  ،.0820 =.0.0وعند مستوى .0113 =.0.1

يتضح من الجداول السابقة رقم( )6 ،3 ،0 ،5أن الفقرة ( )0في المجال األول (المجال اإلداري)،

والفقرة ( )20في المجال الثاني (المجال األكاديمي) ،غير دالة إحصائيا وقد تم حذفهما ،وجميع

الفقرات المتبقية دالة إحصائيا عند مستويي داللة ( )1.10 ،1.10وتكونت االستبانة من ( )50فقرة

بعد إجراء التحليل اإلحصائي  ،و يتبين قوة ارتباط الفقرات مع مجاالتها ويشير هذا على أن االستبانة
تتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي ،وبذلك تعتبر صادقة لما وضعت لقياسه.

 -8الصدق البنائي:

يعةةد الصةةدق البنةةائي أحةةد مقةةاييس صةةدق األداة الةةذي يقةةيس مةةدى تحقةةق األهةةداف التةةي تريةةد األداة
الوصةول إليهةةا ،ويبةين مةةدى ارتبةاط كةةل مجةةال مةن مجةةاالت االسةتبانة مةةع الدرجةة الكليةةة لالسةةتبانة،
وللتحقةةق مةةن الصةةدق البنةةائي تةةم حسةةاب معةةامالت االرتبةةاط بةةين درجةةة كةةل مجةةال مةةن مجةةاالت

االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة كما يوضحها الجدول (.)3
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الجدول ()3

معامل ارتباط درجة كل مجال من مجاالت االستبانة مع الدرجة الكلية
معامل االرتباط

مستوى الداللة

م

مجاالت االستبانة

.0

المجال اإلداري

0.789

دالة عند 1.10

.2

المجال األكاديمي

0.788

دالة عند 1.10

.6

المجال االجتماعي

0.781

دالة عند 1.10

.5

المجال الخدماتي

0.761

دالة عند 1.10

قيمة (ر) الجدولية (درجات حرية=  )83عند مستوى  ،.0820 =.0.0وعند مستوى .0113 =.0.1

يتبةين مةةن الجةةدول ( )3أن جميةةع مجةةاالت االسةتبانة (الصةةدق البنةةائي لكةةل المجةةاالت) حققةةت

ارتباطات دالة مع الدرجة الكلية لالستبانة ،وقةد تراوحةت قةيم االرتبةاط بةين ( )1.639-1.630وجميعهةا
قيم دالة عند مستوى  ،1.10مما يشير إلى أن االستبانة تتسم بدرجة جيدة من الصدق.

وبذلك يكون الباحةث قةد تحققةت مةن صةدق االتسةاق الةداخلي لالسةتبانة والصةدق البنةائي لكةل

المجاالت وتبقى االستبانة في صورتها النهائية تتكون من ( (41فقرة .
ثبات االستبانة : Reliability
يقصد بثبات االستبانة أن تعطي هذه االستبانة نفس النتيجة لو تم إعادة توزيعها أكثةر مةن مةرة
تحت نفس الظروف والشةروط ،أو بعبةارة أخةرى إن ثبةات االسةتبانة يعنةي االسةتقرار فةي نتةائج االسةتبانة

وعةةدم تغييرهةةا بشةةكل كبيةةر فيمةةا لةةو تةةم إعةةادة توزيعهةةا علةةى أف ةراد العينةةة عةةدة م ةرات خةةالل فت ةرات زمنيةةة
معينة.

ولقد قام الباحث بحساب ثبات االستبانة بالطرق التالية:

أ .التجزئة النصفية :Split-Half Coefficient

قام الباحث بحساب ثبات االستبانة بطريقة التجزئة النصفية ،حيث قام بتجزئة االستتااةة إلت
ةصفين وذلك بحساب معامل االرتباط بةين درجةات أفةراد العينةة االسةتطالعية علةى الفقةرات الفرديةة لكةل
بعد ،ودرجاتهم على الفقرات الزوجية ،ثةم جةرى تعةديل طةول االسةتبانة باسةتخدام معادلةة سةبيرمان بةراون
لتعديل النصفين المتساويين ،ومعادلة جتمان للنصفين غير المتساويين ،وقد بلغت قيم معامالت الثبات

بعد التعديل بتلك المعادلة كما هو موضح في الجدول التالي:

06

الجدول ()9

معامالت االرتباط بين نصفي كل مجال من مجاالت االستبانة
وكذلك االستبانة ككل قبل التعديل ومعامل الثبات بعد التعديل

م

مجاالت االستبانة

عدد

معامل االرتباط

معامل الثبات

مستوى الداللة

0

المجال اإلداري

01

0.779

0.876

دالة عند 1.10

2

المجال األكاديمي

00

0.785

0.880

دالة عند 1.10

6

المجال االجتماعي

01

0.772

0.871

دالة عند 1.10

5

المجال الخدماتي

01

0.759
.0773

0.863
.0370

الدرجة الكلية لالستبانة

الفقرات

11

دالة عند 1.10
دالة عند .0.1

يتضح من الجدول ( )9أن قيم الثبات للتجزئة النصفية جميعها مرتفعة ،حيث كانت قيمة معامل الثبات

بع ةةد التع ةةديل للدرج ةةة الكلي ةةة لالس ةةتبانة ( )0.875وه ةةي قيم ةةة دال ةةة إحص ةةائيا عن ةةد مس ةةتوى دالل ةةة عن ةةد
( ،)1.10األم ةةر ال ةةذي ي ةةدلل عل ةةى أن االس ةةتبانة تتمت ةةع بدرج ةةة عالي ةةة م ةةن الثب ةةات تطم ةةئن الباح ةةث إل ةةى
تطبيقها على عينة الدراسة.
ب -معادلة ألفا كرونباخ:
كمةةا تةةم تقةةدير ثبةةات االسةةتبانة بحسةةاب معامةةل ألفةةا كرونبةةاخ لفقةرات االسةةتبانة بأبعادهةةا ودرجتهةةا الكليةةة،
والجدول ( )01يبين ذلك:

الجدول ()1.

معامالت الثبات ألبعاد االستبانة باستخدام معامل ألفا
م

عدد الفقرات

قيمة ألفا

مستوى الداللة

مجاالت االستبانة

0

المجال اإلداري

01

0.851

دالة عند 1.10

2

المجال األكاديمي

00

0.887

دالة عند 1.10

6

المجال االجتماعي

01

0.863

دالة عند 1.10

5

المجال الخدماتي

01

الدرجة الكلية لالستبانة

11

0.869
.0332

دالة عند 1.10
دالة عند .0.1

يتضةةح مةةن الجةةدول السةةابق أن قةةيم ألفةةا جميعهةةا مرتفعةةة ،حيةةث كانةةت قيمةةة معامةةل ألفةةا للدرجةةة الكليةةة
لالستبانة ( ،)1.332وهي قيمة دالة عند مستوى داللة ( ،)1.10وتفي بمتطلبات تطبيق االستبانة على

أفراد العينة ،مما يشير إلى أن االستبانة تتسم بدرجة جيدة من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبيقها علةى
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عينة الدراسة ،ويجعله على ثقة تامة بصحة االسةتبانة وصةالحيتها لتحليةل النتةائج واإلجابةة علةى أسةئلة

الدراسة.

ممةةا سةةبق اتضةةح للباحةةث أن اسةةتبانة جةةودة البيئةةة الجامعيةةة لةةدى طلبةةة كليةةة الفنةةون الجميلةةة بجامعةةة

األقصةى  ،موضةوع الد ارسةةة تتسةم بدرجةة عاليةةة مةن الصةدق والثبةةات؛ وتعةزز النتةائج التةةي سةيتم جمعهةةا
للحصول على النتائج النهائية للدراسة.

وبعةةد التحقةةق مةةن صةةدق االسةةتبانة وثباتهةةا بالتحليةةل اإلحصةةائي بقيةةت االسةةتبانة فةةي صةةورتها النهائيةةة

تتكون من ( 50فقرة) موزعة على أربعة مجاالت كما يلي:
الجدول ()11

عدد فقرات كل مجال من مجاالت االستبانة
الفقرات

عدد الفقرات

مجاالت االستبانة

م
1

المجال اإلداري

01 – 0

01

2

المجال األكاديمي

20 – 00

00

8

المجال االجتماعي

60 – 22

01

1

المجال الخدماتي

50 – 62

01

المجموع

11

وتةةتم االسةةتجابة علةةى االسةةتبانة وفقةةا لتةةدرا خماسةةي البةةدائل علةةى مقيةةاس ليكةةرت الخماسةةي وهي(:عاليةةة

جدا – عالية– متوسطة– ضعيفة– ضعيفة جدا).

االستبانة الثانية:

اسةةتبانة جةةودة اإلنتةةاا اإلبةةداعي لةةدى طلبةةة كليةةة الفنةةون الجميلةةة بجامعةةة األقصةةى( .مةةن إعةةداد الباحةةث)
حيةةث تعتبةةر االسةةتبانة األداة الرئيسةةة المالئمةةة للد ارسةةة الميدانيةةة للحصةةول علةةى المعلومةةات والمعلومةةات

التي يجري تعبئتها من قبل المستجيب.

وقد اتبع الباحث الخطوات التالية في إعداد أداة الدراسة(االستبانة):

االطالع على األدب التربوي الحديث الذي سبق وأن عرضه الباحث  ،والدراسات السابقة ذات الصلة

بموضوع الدراسة بما في ذلك الكتب واألبحاث وأوراق العمل والمقاالت ،ولقد استفاد منها الباحث في
بناء االستبانة وتحديد مجاالتها الرئيسة وصياغة فقراتها التي تقع تحت كل مجال وقام الباحث ببناء

االستبانة وفق الخطوات اآلتية:

 .0تم تحديد المجاالت الرئيسة التي تتكون منها االستبانة.
 .2صياغة الفقرات التي تقع تحت كل مجال.
00

 .6إعةةداد االسةةتبانة بصةةورتها األوليةةة بحيةةث تكونةةت االسةةتبانة مةةن مجةةالين هةةي (الجةةدة واألصةةالة

والقيمة والمالءمة) مةن ( )20فقةرة ،تتبةاين عةدد الفقةرات فةي كةل منهمةا بحسةب طبيعةة المجةال.

ملحق رقم()0

 .5تم عرض االستبانة على المشرف من أجل معرفة مدى مالءمتها لجمع البيانات.
 .0تعديل االستبانة بشكل أولي حسب ما رآه المشرف.

 .3ت ةةم ع ةةرض االس ةةتبانة عل ةةى ( )06محكم ةةا م ةةن المحكم ةةين بعض ةةهم أعض ةةاء هيئ ةةة ت ةةدريس ف ةةي
الجامعات الفلسطينية ،والملحق رقم ( )2يوضح أعضاء لجنة التحكيم.

 .6بعةةد إج ةراء التعةةديالت التةةي أوص ةةى بهةةا المحكمةةون تةةم إض ةةافة فق ةرات إلةةى فق ةرات االس ةةتبانة،
وكذلك تم حذف وتعديل واستبدال وصياغة بعض الفقرات لتكرار محتواها في فقةرات أخةرى ،أو

لضةةعف السةةلوك المتضةةمن فيهةةا ،ونقةةل فق ةرات أخةةرى مةةن مجةةال آلخةةر ،وقةةد بلةةغ عةةدد فق ةرات
االسةتبانة بعةةد صةةياغتها النهائيةةة بعةد التحكةةيم ( )20موزعةةة علةةى مجةالين ،ولةةم يةةتم اسةةتبعاد أي

م ةةن الفقة ةرات ألن جميعه ةةا دال ةةة إحص ةةائيا ،وب ةةذلك يك ةةون ق ةةد وص ةةل ع ةةدد فقة ةرات االس ةةتبانة بع ةةد
المعالجات اإلحصائية إلى ( )20فقرة ،وتتم االستجابة على االستبانة وفقا لتدرا خماسةي علةى

طريقة ليكرت (عالية جدا – عالية– متوسطة– ضةعيفة– ضةعيفة جةدا) وأعطيةت األوزان اآلتيةة
على التوالي(الترتيب) ( )0 -2 –6 –5 –0لتقدير الدرجةة ،وجميةع الفقةرات إيجابيةة التصةحيح،
ويةةتم احتسةةاب درجةةة المفحةةوص علةةى االسةةتبانة بجمةةع درجاتةةه علةةى كةةل مجةةال وجمةةع درجاتةةه
على جميع المجاالت لحساب الدرجة الكلية لالستبانة ،وتتراوح الدرجة على االستبانة ككل بةين

( 010 – 20درجة) ،والملحق ( )6يوضح االستبانة في صورتها النهائية.
وقد راعى الباحث في صياغة فقرات االستبانة األمور اآلتية:

 أن تكون العبارات واضحة ومفهومة بسيطة ومختصرة. أن تناول العبارة جانبا واحدا من جوانب الموضوع وتعبر عنه بصورة مباشرة. -أن تتجنب العبارات صيغة نفي النفي.

والجدول ( )02يبين توزيع فقرات االستبانة على المجاالت في صورتها النهائية:
الجدول ()12

عدد فقرات االستبانة حسب كل مجال من مجاالتها
م

عدد الفقرات

المجاالت

 1الجدة واألصالة

01

 2القيمة والمالءمة

00

المجموع الكلي للمجاالت
09

21

صدق وثبات االستبانة:

الصـدق:

يقصد بصدق االستبانة أن تقيس فقرات االستبانة ما وضعت لقياسه ،حيث تكةون شةاملة لكةل العناصةر

التةةي يجةةب أن تةةدخل فةةي التحليةةل مةةن ناحيةةة ،ووضةةوح فقراتهةةا ومفرداتهةةا مةةن ناحيةةة ثانيةةة ،بحيةةث تكةةون
مفهومة لكل من يستخدمها ،وقام الباحث بالتأكد من صدق االستبانة بطريقتين:
 -1صدق المحكمين:

قةةام الباحةةث بعةةرض أداة الد ارسةةة فةةي صةةورتها األوليةةة علةةى مجموعةةة مةةن المحكمةةين تألفةةت مةةن ()06

محكم ةةا م ةةن الجامع ةةات الفلس ةةطينية ،ويوض ةةح الملح ةةق ( )2أس ةةماء المحكم ةةين ال ةةذين ق ةةاموا بتحك ةةيم أداة
الد ارسةة ،وقةةد طلةةب الباحةث مةةن المحكمةةين إبةداء آرائهةةم فةةي مةدى مالءمةةة العبةةارات لقيةاس مةةا وضةةعت
ألجله ،ومدى وضوح صياغة العبارات ومدى مناسبة كل عبةارة للمجةال الةذي تنتمةي إليةه ،ومةدى كفايةة

العبةةارات لتغطيةةة كةةل مجةةال مةةن مجةةاالت االسةةتبانة هةةذا باإلضةةافة إلةةى اقت ةراح مةةا يرونةةه ضةةروريا مةةن
تعديل صياغة بعض العبارات ،أو حةذفها ،أو إضةافة عبةارات جديةدة ألداة الد ارسةة ،وكةذلك إبةداء آرائهةم

الدرسةةة (الجةةنس ،التخصةةص ،المسةةتوى الد ارسةةي) ،إلةةى جانةةب مقيةةاس ليكةةرت
فيمةةا يتعلةةق بمتغي ةرات ا

الخماسي المتدرا المستخدم في االستبانة.

واستنادا إلى المالحظات والتوجيهات التي أبةداها المحكمةون ،قةام الباحةث بةإجراء التعةديالت التةي اتفةق
عليها معظمهم  ،حيث تم تعديل صياغة العبارات وحةذف أو إضةافة الةبعض اآلخةر منهةا ،وبةذلك تةوفر

عنصر صدق المحتوى (الصدق الظاهري) في االستبانة بنسبة  %30حسب آراء المحكمين.
 -2صدق االتساق الداخلي:
يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتسةاق كةل فقةرة مةن فقةرات االسةتبانة مةع المجةال الةذي تنتمةي إليةه
هةةذه الفق ةرة ،وقةةد قةةام الباحةةث بحسةةاب االتسةةاق الةةداخلي لالسةةتبانة وذلةةك مةةن خةةالل حسةةاب معةةامالت
االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجاالت االستبانة والدرجة الكلية للمجال نفسه.

وللتحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة جرى تطبيقها على عينة استطالعية مكونة من ( )51فردا
هم من خارا أفراد عينة الدراسة ،من خالل حساب معامل ارتباط بيرسون ألجل التحقق من اتساق

الفقرات للمجال الواحد في االستبانة والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه ،والجداول التالية تبين
معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة ودرجة المجال الذي تنتمي إليه من مجاالت االستبانة موضوع

الدراسة:
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الجدول ()18

معامل ارتباط درجة كل فقرة من فقرات المجال األول(الجدة واألصالة) مع الدرجة الكلية للمجال
معامل االرتباط
0.362

مستوى الداللة
0.05

الفقرة

م

 .2أستخدم خامات مستحدثة في أعمالي الفنية.

0.773

1.10

 .6أعتمد في تصميمي الفني على صيغ شكلية غير مألوفة.

0.753

1.10

 .5أُفضل التعبير بأفكار غير تقليدية في أعمالي الفنية.

0.694

1.10

 .0أسعى المتالك أسلوب فني خاص بي.

0.750

1.10

 .6أبتعد عن تقليد أساليب الفنانين اآلخرين.

0.379
0.725

1.10
1.10

 .3أُعبر في أعمالي الفنية عن أفكاري الخاصة.

0.754

1.10

 .9أستخدم تقنيات غير مألوفة في تنفيذ أعمالي الفنية.

0.671

1.10

.01أهتم بتحقيق معيار جمالي جديد في إنتاجي الفني.

0.764

1.10

 .0موضوعاتي الفنية تلفت االنتباه.

 .3أتجنب تكرار إنتاا فني سبق لي تقديمه.

قيمة (ر) الجدولية (درجات حرية=  )83عند مستوى  ،.0820 =.0.0وعند مستوى .0113 =.0.1

الجدول ()11

معامل ارتباط درجة كل فقرة من فقرات المجال الثاني (القيمة والمالءمة) مع الدرجة الكلية للمجال
م

معامل االرتباط

مستوى الداللة

الفقرة
.00أتعمق باألفكار عند العمل مبتعدا عن السطحية.

0.728

1.10

.02أُترجم مفاهيم وقيم المجتمع في عناصر شكلية.

0.726

1.10

.06أرى أن القيمة الجمالية للفن تزداد بما يحققه من قيمة نفعية للمجتمع.

0.854

1.10

.05أُعبر من خالل أعمالي الفنية عن قضايا تهم مجتمعي.

0.637

1.10

.00أسعى لنيل قبول اآلخرين ألعمالي الفنية.

0.653

1.10

.03أهتم بشيوع مظاهر بيئتي في أسلوب تعبيري الفني.

0.757

1.10

.06أُعبر من خالل أعمالي الفنية عن ثقافة المجتمع وفق منظوري الخاص.

0.784

1.10

.03أسعى دائما لزيادة رصيدي حول المعطيات الثقافية الخاصة بمجتمعي.

0.588

1.10

.09أستحضر أفكار جديدة تالئم فلسفة المجتمع المحيط.

0.681

1.10

.21تتضمن أعمالي الفنية مضمونا إنسانيا.

0.775

1.10

20أُ.راعي نوعية الجمهور المستقبل ألعمالي الفنية في طرح األفكار.

0.696

1.10

قيمة (ر) الجدولية (درجات حرية=  )83عند مستوى  ،.0820 =.0.0وعند مستوى .0113 =.0.1
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يتضح من الجدولين السابقين رقم( )05 ،06أن جميع فقرات االستبانة دالة إحصائيا عند مستويي

داللة ( )1.10 ،1.10وتكونت االستبانة من ( )20فقرة بعد إجراء التحليل اإلحصائي ،ويتبين قوة
ارتباط الفقرات مع مجاالتها ويشير هذا على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي،
وبذلك تعتبر صادقة لما وضعت لقياسه.

 -8الصدق البنائي:
يعد الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد األداة الوصول
إليهةةا ،ويبةةين مةةدى ارتبةةاط كةةل مجةةال مةةن مجةةاالت االسةةتبانة مةةع الدرجةةة الكليةةة لالسةةتبانة ،وللتحقةةق مةةن

الصةةدق البنةةائي تةةم حسةةاب معةةامالت االرتبةةاط بةةين درجةةة كةةل مجةةال مةةن مجةةاالت االسةةتبانة والدرجةةة
الكلية لالستبانة كما يوضحها الجدول (.)00

الجدول ()10

معامل ارتباط درجة كل مجال من مجاالت االستبانة مع الدرجة الكلية
معامل االرتباط

مستوى الداللة

م

مجاالت االستبانة

 0الجدة واألصالة

0.673

دالة عند 1.10

 2القيمة والمالءمة

0.711

دالة عند 1.10

قيمة (ر) الجدولية (درجات حرية=  )83عند مستوى  ،.0820 =.0.0وعند مستوى .0113 =.0.1

يتبين من الجدول ( )00أن جميع مجةاالت االسةتبانة (الصةدق البنةائي لكةل المجةاالت) حققةت ارتباطةات
دالةةة مةةع الدرجةةة الكليةةة لالسةةتبانة ،وقةةد تراوحةةت قةةيم االرتبةةاط بةةين ( )1.600-1.366وجميعهةةا قةةيم دالةةة
عند مستوى  ،1.10مما يشير إلى أن االستبانة تتسم بدرجة جيدة من الصدق.

وبذلك يكون الباحةث قةد تحققةت مةن صةدق االتسةاق الةداخلي لالسةتبانة والصةدق البنةائي لكةل

المجاالت وتبقى االستبانة في صورتها النهائية تتكون من ( (21فقرة .

ثبات االستبانة : Reliability

يقصد بثبات االسةتبانة أن تعطةي هةذه االسةتبانة نفةس النتيجةة لةو تةم إعةادة توزيعهةا أكثةر مةن مةرة تحةت
نفس الظروف والشروط ،أو بعبارة أخةرى إن ثبةات االسةتبانة يعنةي االسةتقرار فةي نتةائج االسةتبانة وعةدم

تغييرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على أفراد العينة عدة مرات خالل فترات زمنية معينة.
ولقد قام الباحث بحساب ثبات االستبانة بالطرق التالية:

أ -التجزئة النصفية :Split-Half Coefficient

قةام الباحةث بحسةاب ثبةات االسةتبانة بطريقةة التجزئةة النصةفية ،حيتث قتام بتجزئتة االستتااةة إلت

ةصفين وذلك بحسةاب معامةل االرتبةاط بةين درجةات أفةراد العينةة االسةتطالعية علةى الفقةرات الفرديةة

لك ةةل بع ةةد ،ودرج ةةاتهم عل ةةى الفقة ةرات الزوجي ةةة ،ث ةةم ج ةةرى تع ةةديل ط ةةول االس ةةتبانة باس ةةتخدام معادل ةةة
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سبيرمان براون لتعديل النصفين المتساويين ،ومعادلة جتمان للنصةفين غيةر المتسةاويين ،وقةد بلغةت

قيم معامالت الثبات بعد التعديل بتلك المعادلة كما هو موضح في الجدول التالي:
الجدول ()16

معامالت االرتباط بين نصفي كل مجال من مجاالت االستبانة
وكذلك االستبانة ككل قبل التعديل ومعامل الثبات بعد التعديل

مجاالت االستبانة

م

عدد

معامل االرتباط

معامل الثبات

مستوى الداللة

 0الجدة واألصالة

01

0.669

0.802

دالة عند 1.10

 2القيمة والمالءمة

00

0.753

0.859

دالة عند 1.10

21

.0726

.0311

دالة عند .0.1

الدرجة الكلية لالستبانة

الفقرات

يتضةةح مةةن الجةةدول ( )03أن قةةيم الثبةةات للتجزئةةة النصةةفية جميعهةةا مرتفعةةة ،حيةةث كانةةت قيمةةة معامةةل

الثبات بعد التعديل للدرجة الكليةة لالسةتبانة ( )0.841وهةي قيمةة دالةة إحصةائيا عنةد مسةتوى داللةة عنةد

( ،)1.10األم ةةر ال ةةذي ي ةةدلل عل ةةى أن االس ةةتبانة تتمت ةةع بدرج ةةة عالي ةةة م ةةن الثب ةةات تطم ةةئن الباح ةةث إل ةةى
تطبيقها على عينة الدراسة.

ب -معادلة ألفا كرونباخ:
كما تم تقدير ثبات االستبانة بحساب معامل ألفا كرونباخ لفقرات االستبانة بأبعادها ودرجتها الكلية،
والجدول ( )06يبين ذلك:

الجدول ()17

معامالت الثبات ألبعاد االستبانة باستخدام معامل ألفا
عدد الفقرات

قيمة ألفا

مستوى الداللة

م

مجاالت االستبانة

 0الجدة واألصالة

01

0.671

دالة عند 1.10

 2القيمة والمالءمة

00

0.759

دالة عند 1.10

21

.0711

دالة عند .0.1

الدرجة الكلية لالستبانة

يتضةةح مةةن الجةةدول السةةابق أن قةةيم ألفةةا جميعهةةا مرتفعةةة ،حيةةث كانةةت قيمةةة معامةةل ألفةةا للدرجةةة الكليةةة
لالستبانة ( ،)1.650وهي قيمة دالة عند مستوى داللة ( ،)1.10وتفي بمتطلبات تطبيق االستبانة على
أفراد العينة ،مما يشير إلى أن االستبانة تتسم بدرجة جيدة من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبيقها علةى
عينة الدراسة ،ويجعله على ثقة تامة بصحة االسةتبانة وصةالحيتها لتحليةل النتةائج واإلجابةة علةى أسةئلة
الدراسة.
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ممةةا سةةبق اتضةةح للباحةةث أن اسةةتبانة جةةودة اإلنتةةاا اإلبةةداعي لةةدى طلبةةة كليةةة الفنةةون الجميلةةة بجامعةةة

األقصةةى ،موضةةوع الد ارسةةة تتسةةم بدرجةةة عاليةةة مةةن الصةةدق والثبةةات؛ وتعةةزز النتةةائج التةي سةةيتم جمعهةةا
للحصول على النتائج النهائية للدراسة.

وبعةةد التحقةةق مةةن صةةدق االسةةتبانة وثباتهةةا بالتحليةةل اإلحصةةائي بقيةةت االسةةتبانة فةةي صةةورتها النهائيةةة

تتكون من ( 20فقرة) موزعة على مجالين كما يلي:

الجدول ()13

عدد فقرات كل مجال من مجاالت االستبانة
الفقرات

عدد الفقرات

م

مجاالت االستبانة

1

الجدة واألصالة

01 – 0

01

2

القيمة والمالءمة

20 – 00

00

المجموع
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وتتم االستجابة على االسةتبانة وفقةا لتةدرا خماسةي البةدائل علةى مقيةاس ليكةرت الخماسةي وهةي( :عاليةة

جدا – عالية– متوسطة– ضعيفة– ضعيفة جدا).
خامساً خطوات الدراسة:

قام الباحث بإتباع عدد من الخطوات في تنفيذ الدراسة وكانت على النحو التالي:
بعةةد التأكةةد مةةن صةةدق وثبةةات أداتةةي الد ارسةةة( االسةةتبانتين) وصةةالحيتهما لقيةةاس مةةا وضةةعت ألجلةةه،
وتعديلهما ،واخراجهما في صورتهما النهائية ،ومناسبتهما للتطبيق ،قام الباحث باإلجراءات اآلتية:

 )0الحصول على كتاب من عمادة الدراسات العليا بجامعة األزهر بغزة موجها إلى كل من جامعة
األقصة ةةى ملحة ةةق ( ،) 5مة ةةن أجة ةةل تسة ةةهيل المهمة ةةة والسة ةةماح للباحة ةةث بتطبية ةةق أداتة ةةي الد ارسة ةةة

(االسةةتبانتين) علةةى عينةةة الد ارسةةة ،ولقةةد لقيةةت الد ارسةةة الميدانيةةة كةةل العةةون والتعةةاون مةةن قبةةل
المسئولين والمدرسين في الجامعة.

 )2اخت ةةار الباح ةةث عين ةةة عشة ةوائية تتك ةةون م ةةن ( )066م ةةن طلب ةةة كلي ةةة الفن ةةون الجميل ةةة بجامع ةةة
األقص ةةى للع ةةام الج ةةامعي  2100 -2105م ،واعتب ةةرهم الباح ةةث عين ةةة الد ارس ةةة ،وق ةةد حص ةةل
الباحةةث علةةى كتةةاب رسةةمي مةةن قسةةم الشةةئون األكاديميةةة فةةي الجامعةةة للسةةماح بتوزيةةع أداتةةي

الدراسة ( االستبانتين).

 )6تم توزيع االستبانات على عينة الدراسة المختارة  ،حيث قام الباحث بنفسه بتوزيع االستبانات،
وق ةةام أفة ةراد العين ةةة باإلجاب ةةة ع ةةن فقة ةرات أدات ةةي الد ارس ةةة( االس ةةتبانتين) م ةةن وجه ةةة نظ ةةرهم ،وق ةةد
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استجاب منهم على أداة الدراسة ( )066طالبا وطالبة  ،وقد استغرقت هذه العملية حوالي ثالثةة

أسابيع ويوضح الجدول اآلتي نسبة االستجابة من أفراد عينةة الد ارسةة والتةي بلغةت ()% 96.0

وهي نسبة ممتازة ومرضية.

الجدول ()19

عدد االستجابات الموزعة والعائدة والصالحة
العدد الكلي

الفاقد

العائد

المستبعد

الصالح

النسبة المئوية للصالح

185

02

066

-

066

% 96.0

 )5ق ةةام الباح ةةث بتفري ةةغ اس ةةتجابات أفة ةراد العين ةةة عل ةةى أدات ةةي الد ارس ةةة (االس ةةتبانتين) ،وت ةةم تحلي ةةل
البيانةةات ومعالجتهةةا ،واج ةراء المقارنةةات المطلوبةةة باسةةتخدام برنةةامج ( )Spssاإلحصةةائي للعلةةوم

اإلنسانية.

 )0مناقشة نتائج تطبيق أداتي الدراسة )االستبانتين) إحصائيا والتوصل إلى نتائج الدراسة ومناقشتها
وتفسةيرها فةي ضةوء اإلطةار النظةري للد ارسةة ،والد ارسةات السةابقة ،وتقةديم التوصةيات والمقترحةات

المناسبة.

سادساً :المعالجات اإلحصائية:

تةةم اسةةتخدام برنةةامج الةةرزم اإلحصةةائية للعلةةوم اإلنسةةانية (SPSS)Stochastic Package for

 Social Scienceلتفريغ البيانات ومعالجتها إحصائيا كما يلي:

أ -المعالجات اإلحصائية المستخدمة في التحقق من صدق وثبات األدوات:

 -معامل ارتباط بيرسون :للتحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة.

 معامل ارتباط سبيرمان براون :لحساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية المتساوية. معامل ارتباط جتمان :لحساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية غير المتساوية. -معامل ألفا كرونباخ :إليجاد ثبات االستبانة.

ب -المعالجات اإلحصائية المستخدمة في اإلجابة عن أسئلة الدراسة

 -التك اررات والنسب المئوية لعدد المستجيبين على االستبانة.

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي :للكشف عن درجة جودة البيئة الجامعيةوعالقتها باإلنتاا اإلبداعي لدى طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى.

 معامةةل ارتبةةاط بيرسةةون :للتحقةةق مةةن وجةةود عالقةةة بةةين درجةةة جةةودة البيئةةة الجامعيةةة وعالقتهةةاباإلنتاا اإلبداعي لدى طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى.
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 اختبار " "t - testللكشف عن داللةة الفةروق بةين متوسةطات درجةات عينتةين مسةتقلتين الجةنس(ذكور-إناث) والتخصص (تربية فنية – ديكور).

-

تحليةةل التبةةاين األحةةادي للكشةةف عةةن داللةةة الفةةروق فةةي متوسةةطات درجةةات أكثةةر مةةن عينتةةين

مستقلتين .المستوى الدراسي (أول-ثاني -ثالث -رابع).

 اختبار شيفيه للكشف عن اتجاه الفروق الناتجة عن تحليل التباين األحادي.-

اختبةةار  lSDللكشةةف عةةن اتجةةاه الفةةروق الناتجةةة عةةن تحليةةل التبةةاين األحةةادي فةةي حةةال عةةدم

كشف اختبار شيفيه عن تلك الفروق ألنها تمثل قيمة أقل فرق معنوي (ضئيلة جدا).
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الفصـل الخامـس

عرض ومناقشة نتائج الدراسة

 تمهيد
 المحك المعتمد في الدراسة
 عرض نتائج التساؤالت وتفسيرها
 ملخص النتائج
 التوصيات
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نتائج الدراسة
تمهيد:
يستعرض الباحث في هذا الفصل النتائج التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة ،وذلك بعد اإلجابة عن

األسةئلة باسةةتخدام األسةةاليب اإلحصةةائية المناسةبة لكةةل منهةةا ،كمةةا يقةوم الباحةةث بتفسةةير ومناقشةةة النتةةائج
التةةي يةةتم التوصةةل إليهةةا فةةي ضةةوء اإلطةةار النظةةري والد ارسةةات السةةابقة ،وقةةد تةةم جمةةع البيانةةات وتفريةةغ

النتائج ومعالجتها إحصائيا لإلجابة عن أسةئلة الد ارسةة والتعةرف علةى طبيعةة العالقةة بةين وجهةات نظةر
أفراد العينة وبعض المتغيرات.
المحك المعتمد في الدراسة:
لتحديد المحةك المعتمةد فةي الد ارسةة فقةد تةم تحديةد طةول الخاليةا فةي مقيةاس ليكةرت الخماسةي مةن خةالل

حساب المدى بين درجات المقياس ( )5=0-0ومةن ثةم تقسةيمه علةى أكبةر قيمةة فةي المقيةاس للحصةول
على طول الخلية أي ( )1.31 =0÷5وبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس (بدايةة

المقياس وهي واحد صحيح " )"0وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية وهكذا أصةبح طةول الخاليةا كمةا
هو موضح بالشكل التالي:

المدى = ( 5 =0 -0أعلى قيمة  -أقل قيمة)

طول المدى=  ( 0.31 =0 ÷5المدى  /عدد الدرجات)
وتم إضافة العدد  0.31إلى أقل درجة في المقياس وهي واحد صحيح ( )0من أجل وضع الحد األعلى
جدول ()2.

المحك المعتمد في الدراسة
طول الخلية(معيار الدرجة)

الوزن النسبي المقابل له

درجة التوافر(الموافقة)

الوزن
1
2

قليلة جداً

من 103. -10..

من % 86 - %2.

أكبر من 206. -103.

أكبر من % 02 - %86

قليلة

أكبر من 801. – 206.

أكبر من % 63 - %02

متوسطة

8

أكبر من 102. – 801.

أكبر من %31 – 63%

كبيرة

1

أكبر من 0 – 102.

أكبر من %1.. – 31%

كبيرة جداً

0

(أبو صالح)50 :2110 ،

ولتفسير نتائج الدراسة والحكم على مستوى االستجابة ،اعتمد الباحث ترتيب المتوسطات الحسابية على

مستوى المجاالت لألداة ككل ومستوى الفقرات في كل مجال ،وقد حدد الباحث درجة التوافر حسب
المحك المعتمد في الدراسة.
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نتائج السؤال األول الذي ينص على:

ما درجة تقدير طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى لجودة البيئة الجامعية؟
لإلجابةةة عةةن هةةذا الس ةؤال قةةام الباحةةث باسةةتخدام المتوسةةطات الحسةةابية واالنح ارفةةات المعياريةةة واألوزان

النسةةبية والترتيةةب السةةتجابات أف ةراد العينةةة علةةى اسةةتبانة جةةودة البيئةةة الجامعيةةة لةةدى طلبةةة كليةةة الفنةةون
الجميلة بجامعة األقصى ،والجدول ( )20يبين ذلك:
الجدول ()21

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية والترتيب الستجابات أفراد

العينة على استبانة جودة البيئة الجامعية لدى طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى
المجاالت

م

عدد

الفقرات

الدرجة
القصوى

المفترضة

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الوزن

النسبي%

الترتيب

0

المجال اإلداري

10

50

29.09

7.06

58.17

3

2

المجال األكاديمي

11

55

35.61

8.40

64.74

1

6

المجال االجتماعي

10

50

30.78

6.84

61.56

2

5

المجال الخدماتي

10

50

27.79

6.36

55.58

4

الدرجة الكلية لالستبانة

41
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123.27

24.32

60.13

**

يتضةةح مةةن الجةةدول السةةابق أن درجةةة جةةودة البيئةةة الجامعيةةة لةةدى طلبةةة كليةةة الفنةةون الجميلةةة

بجامعةة األقصةى مةةن وجهةة نظةر الطلبةةة متوسةطة ،وتقةع عنةةد وزن نسةبي ( ،)%31.06وكانةةت األوزان
النسبية في مجاالت جودة البيئة الجامعية لدى طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصةى علةى التةوالي

كما يلي:

تأتي جودة البيئة الجامعية لدى طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى في المجال األكاديمي في

المرتبة األولى بوزن نسبي ( )%35.56وبدرجة متوسطة ،يليها جودة البيئة الجامعية لدى طلبة كلية
الفنون الجميلة بجامعة األقصى في المجال االجتماعي بوزن نسبي ( )%30.03وبدرجة متوسطة،

يليها جودة البيئة الجامعية لدى طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى في المجال اإلداري بوزن

نسبي ( )%03.06وبدرجة متوسطة ،وأخي ار يأتي جودة البيئة الجامعية لدى طلبة كلية الفنون الجميلة
بجامعة األقصى في المجال الخدماتي بوزن نسبي ( )%00.03وبدرجة متوسطة أيضا.

يتضح مما سبق بأن جودة البيئة الجامعية لدى طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى لم تكن
بالمستوى األمثل ،ويعزو الباحث ذلك إلى ضعف اإلمكانات المادية للجامعة في ظل التحديات

المحيطة والتطور الهائل في التعليم العالي إقليما ودوليا.
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وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة الخوالدة ( ،)2102ودراسة الشدوح ( ،)2102ودراسة أبو

السميد والطاهر ( ،)2100ودراسة الحولي ( ،)2119ودراسة الغنبوصي ( ،)2119ودراسة الزيود
( ،)2116ودراسة أبو سمرة وآخرون (.)2115
وبدراسة فقرات كل مجال على حدة يتبين اآلتي:

أوالً :فيما يتعلق بالمجال اإلداري:

قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية والترتيب لفقرات هذا

المجال كما يوضحها الجدول (:)22

الجدول ()22

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية والترتيب الستجابات أفراد العينة

على فقرات المجال اإلداري لجودة البيئة الجامعية لدى طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

3.01

1.07

60.23

6

ُ 2يقدم المسئولون في الجامعة المساعدة بدون حواجز.
 3تقوم إدارة الجامعة برصد مشكالت الطلبة بشكل دوري.

2.70

1.05

53.99

7

2.22

1.01

44.39

01

 4تتسم إجراءات التسجيل في الجامعة بالسهولة.

2.48

1.23

49.60

9

 5تتضح العدالة في تطبيق التعليمات الجامعية.

2.70

1.10

53.99

3

3.14

1.01

62.89

4

 7يلتزم عضو هيئة التدريس بمواعيد المحاضرات بدقة.

3.30

1.00

66.01

2

 3يتوفر التوجيه المناسب من قبل المرشد األكاديمي.

3.02

1.11

60.35

5

 9يتعاون العاملون في حل التعارضات بين المواد الدراسية.

3.16

1.06

63.12

3

 1.تعرض إدارة الكلية توصيفا واضحا للمساقات الدراسية.

3.36

1.15

67.17

1

م

المتوسط

الفقرات

 1يتميز اإلداريون في الجامعة بسرعة األداء.

6

العقوبات التي تفرضها الجامعة على المخالفين من الطلبة
عادلة.

النسبي%

الترتيب

يتضح من الجدول السابق أن مظاهر جودة البيئة الجامعية لدى طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة

األقصى في المجال اإلداري جاءت بين (.)%36.06 -%55.69

وقد جاءت أعلى مظاهر جودة البيئة الجامعية لدى طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى في

المجال اإلداري كما يلي :الفقرة ( " )01تعرض إدارة الكلية توصيفا واضحا للمساقات الدراسية "بوزن
نسبي ( .)%67.17يليها الفقرة ( " )6يلتزم عضو هيئة التدريس بمواعيد المحاضرات بدقة "بوزن
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نسبي( .)%33.10ثم الفقرة ( " )9يتعاون العاملون في حل التعارضات بين المواد الدراسية" .بوزن

نسبي (.)%63.12

ويعود سبب هذه النسب المتوسطة إلى المةدلوالت غيةر اإليجابيةة نحةو جةودة البيئةة الجامعيةة لةدى طلبةة

كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى في المجال اإلداري ،فهي تقوم بدورها بشكل متوسط،

كمةةا يعةةزو الباحةةث ذلةةك إلةةى أن اإلدارة فةةي جامعةةة األقصةةى مركزيةةة فةةي اتخةةاذ الق ة اررات وهةةذا ال يتةةيح

المجةةال لألقسةةام والكليةةات باتخةةاذ اإلج ةراءات المالئمةةة لخصوصةةية كةةل تخصةةص علةةى حةةدة ،كمةةا أن

تعطيةةل مجلةةس الطلبةةة فةةي الفت ةرة األخي ةرة سةةاهم فةةي توسةةيع الفجةةوة وفقةةدان التواصةةل بةةين الطلبةةة وادارة

الجامعة.

فيمةا كانةةت أدنةةى هةذه المظةةاهر :الفقةرة ( " )6تقةوم إدارة الجامعةةة برصةةد مشةكالت الطلبةةة بشةةكل دوري "
بةةوزن نسةةبي ( .)%54.39يليهةةا الفق ةرة ( " )5تتسةةم إج ةراءات التسةةجيل فةةي الجامعةةة بالسةةهولة " بةةوزن

نس ةةبي ( .)%49.60ث ةةم الفق ة ةرة ( " )0تتض ةةح العدال ةةة فة ةةي تطبي ةةق التعليم ةةات الجامعيةةةة " ب ةةوزن نسةةةبي

(.)%06.99

ويعود سبب تدني نسب هذه الفقرات المنخفضة والضعيفة إلى المدلوالت غير اإليجابية ويرجع ذلك إلى

كثرة أعداد الطلبة الملتحقين بجامعة األقصى وتحديد فترة تسجيل عادة ما تكون قصيرة زمنيا نسبة مع
كثرة أعداد الطلبة وقلة موظفي القبول والتسجيل ،كما أن الموقع اإللكتروني ال يستوعب األعداد الكبيرة
من الطلبة للتسجيل في آن واحد ،كما أن القبول والتسجيل يشترط إلزالة التعارضات في المواد الدراسية

الحصول على إذن مسبق من القسم الذي بدوره يحتاا لوقت ليس بالقليل مقارنة مع فترة السماح

للتسجيل ،وكما ذكر الباحث أن غياب مجلس الطلبة أدى إلى عدم تسليط الضوء على مشكالت
الطلبة وعدم شعور الطلبة بالعدالة في التعليمات الجامعية.

كما أكد د .موسى حلس رئيس قسم العمادات المساندة لعمادة الجودة بجامعة األقصى في مقابلة له
مع الباحث بتاريخ  4102/01/41على ضرورة تطوير عمادة القبول والتسجيل وتفعيل التسجيل
االلكتروني عبر موقع الجامعة بحيث يخفف من ازدحام الطلبة للتسجيل والسحب واالضافة.
وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة الحربي وآخرون ( ،)2106ودراسة الشويحات (،)2100
ودراسة الحولي (.)2119
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ثانياً :فيما يتعلق بالمجال األكاديمي:

قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية والترتيب لفقرات هذا
المجال كما يوضحها الجدول (:)26

الجدول ()28

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية والترتيب الستجابات أفراد العينة

على فقرات المجال األكاديمي لجودة البيئة الجامعية لدى طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

 1يتسم عضو هيئة التدريس بالكفاءة العلمية.

3.83

0.98

76.53

1

ُيتابع عضو هيئة التةدريس مةا يسةتجد مةن أنشةطة لهةا عالقةة
2
بتخصصه.

3.43

1.04

68.55

4

2.55

1.22

50.98

00

3.01

0.85

60.12

3

2.94

1.10

58.73

01

3.03

1.20

60.58

7

3.28

1.07

65.66

5

ُيعطي عضو هيئة التدريس المخةتص الفرصةة لطلبتةه للعمةل
3
بأيديهم في المراسم.

3.77

1.15

75.38

2

ُيشة ةةارك عضة ةةو هيئة ةةة التة ةةدريس الطلبة ةةة فة ةةي النقة ةةاش داخة ةةل
9
القاعات الدراسية.

3.58

1.12

71.56

3

2.99

1.14

59.88

9

3.21

1.13

64.16

6

م

3

المتوسط

الفقرات

يصةةطحب عضةةو هيئةةة التةةدريس طلبتةةه ف ةةي لقةةاءات عملي ةةة
بأماكن عامة (خارا الحرم الجامعي).

 4يقوم عضو هيئة التدريس بتقييم الطلبة بشكل موضوعي.
5

يتعة ة ةةاون عضة ة ةةو هيئة ة ةةة التة ة ةةدريس مة ة ةةع طلبتة ة ةةه خة ة ةةارا وقة ة ةةت
المحاضرة.

ُ 6يشجع عضو هيئة التدريس إبداعات الطلبة.
يعمةةل عض ةةو هيئ ةةة الت ةةدريس عل ةةى تنمي ةةة الق ةةدرات اإلبداعي ةةة
7
للطلبة.

1.

يتبةةع عضةةو هيئةةة التةةدريس وسةةائل تقةةويم متنوعةةة لقيةةاس أداء
الطلبة.

 11يلتزم عضو هيئة التدريس بمواعيد الساعات المكتبية

النسبي%

الترتيب

يتضح من الجدول السابق أن مظاهر جودة البيئة الجامعية لدى طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة

األقصى في المجال األكاديمي جاءت بين (.)%76.53 -%50.98
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وقد جاءت أعلى مظاهر جودة البيئة الجامعية لدى طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى في

المجال األكاديمي كما يلي :الفقرة ( " )0يتسم عضو هيئة التدريس بالكفاءة العلمية " بوزن نسبي
( .)%76.53يليها الفقرة (ُ " )3يعطي عضو هيئة التدريس المختص الفرصة لطلبته للعمل بأيديهم في
المراسم " بوزن نسبي ( .)%60.63ثم الفقرة (ُ " )9يشارك عضو هيئة التدريس الطلبة في النقاش
داخل القاعات الدراسية " بوزن نسبي (.)%71.56

ويعةود سةةبب هةةذه النسةةب المتوسةةطة والكبيةرة إلةةى المةةدلوالت اإليجابيةةة نحةةو جةةودة البيئةةة الجامعيةةة لةةدى

طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى في المجال األكاديمي  ،فهي تقوم بدورها بشكل جيد.

كمةةا يعةةزو الباحةةث ذلةةك إلةةى اهتمةةام إدارة الجامعةةة بالكةةادر األكةةاديمي وتةةدريبهم وعقةةد النةةدوات العلميةةة
والتربوية التي تعمل على زيادة كفاءة الكادر األكاديمي.

فيمةا كانةت أدنةى هةذه المظةاهر :الفقةرة ( " )6يصةةطحب عضةو هيئةة التةدريس طلبتةه فةي لقةاءات عمليةةة
بأمةةاكن عامةةة (خةةارا الحةةرم الجةةامعي) " .بةةوزن نسةةبي ( .)%50.98يليهةةا الفق ةرة ( " )0يتعةةاون عضةةو

هيئة التدريس مع طلبته خارا وقت المحاضرة " بوزن نسبي ( .)%03.66ثم الفقرة ( " )01يتبع عضو
هيئة التدريس وسائل تقويم متنوعة لقياس أداء الطلبة " بوزن نسبي (.)%09.33

ويعود سةبب تةدني نسةب هةذه الفقةرات المنخفضةة والمتوسةطة إلةى المةدلوالت غيةر اإليجابيةة ويرجةع ذلةك

إلى قلة اإلمكانات المتوفرة التي تتيح لعضو هيئة التدريس الخروا بالطلبةة وأدواتهةم للعمةل خةارا الحةرم
الجامعي في أماكن عامةة ،كمةا أن الظةروف التةي يعيشةها مجتمعنةا تقةف عائقةا أمةام مثةل هةذه األنشةطة
في األماكن العامة ،كما أن طبيعة المواد التدريسية في كلية الفنون الجميلة تجبر عضةو هيئةة التةدريس

استخدام وسائل تقويم محددة للحكم على أعمال الطلبة.

كمةةا ذكةةر د .منيــر ســمور رئةةيس وحةةدة الجةةودة األكاديميةةة بجامعةةة األقصةةى فةةي مقابلةةة لةةه مةةع الباحةةث
بت ةةاريخ  2105/6/3بع ةةض المعيق ةةات الت ةةي تح ةةول دون تطبي ةةق مع ةةايير الج ةةودة األكاديمي ةةة ف ةةي جامع ةةة

األقصى منها ،ضعف التمويل المخصص لتطوير الكادر األكاديمي وتطوير أسةاليب التةدريس ،واهمةال
كفاءة عضو هيئة التدريس عند اختياره لتنفيذ أعمال معينة ،وقلة تنوع مصادر التعليم في الجامعة.
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ثالثاً :فيما يتعلق بالمجال االجتماعي:

قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية والترتيب لفقرات هذا

المجال كما يوضحها الجدول (:)25

الجدول ()21

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية والترتيب الستجابات أفراد العينة
على فقرات المجال االجتماعي لجودة البيئة الجامعية لدى طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة
األقصى

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

 1يوجد تفاعل ايجابي بين الطلبة داخل الكلية.

3.87

1.02

77.34

1

 2يتعامل موظفو الجامعة مع الطلبة باحترام.

3.21

1.09

64.16

5

2.97

1.19

59.31

7

2.50

1.33

49.94

9

2.61

1.03

52.25

3

3.38

1.03

67.63

3

3.51

0.95

70.17

2

3.26

1.05

65.20

4

 9يسهل تواصل الطلبة مع عضو هيئة التدريس.

3.19

1.13

63.82

6

 1.تُقيم الكلية رحالت ترفيهية للطلبة.

2.29

1.32

45.78

01

م

3

المتوسط

الفقرات

ية ة ةةتم عقة ة ةةد لقة ة ةةاءات بهة ة ةةدف تنمية ة ةةة التفاعة ة ةةل بة ة ةةين الجامعة ة ةةة
ومؤسسات المجتمع.

 4يتم إجراء حفالت استقبال للطلبة الجدد.
5

6

7
3

تمتةةد الصةةداقة بةةين الطلبةةة وعضةةو هيئةةة التةةدريس للتواصةةل
خارا الجامعة.
يوجةةد جةةو مةةن التنةةافس الش ةريف بةةين الطلبةةة داخةةل القاعةةات
الدراسية.
يسةةود اسةةتخدام أسةةلوب التشةةاور بةةين الطلبةةة وأعضةةاء هيئةةة
التدريس.
يتقب ةةل عض ةةو هيئ ةةة الت ةةدريس آراء الطلب ةةة متيح ةةا له ةةم حري ةةة
التعبير عنها.

النسبي%

الترتيب

يتضح من الجدول السابق أن مظاهر جودة البيئة الجامعية لدى طلبة كلية الفنون الجميلة

بجامعة األقصى في المجال االجتماعي جاءت بين (.)%66.65 -%50.63

وقد جاءت أعلى مظاهر جودة البيئة الجامعية لدى طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى في

المجال االجتماعي كما يلي :الفقرة ( " )0يوجد تفاعل ايجابي بين الطلبة داخل الكلية " بوزن نسبي

( .)%66.65يليها الفقرة ( " )6يسود استخدام أسلوب التشاور بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس "

184

بوزن نسبي ( .)%61.06ثم الفقرة ( " )3يوجد جو من التنافس الشريف بين الطلبة داخل القاعات

الدراسية " بوزن نسبي (.)%36.36

ويعةةود سةةبب هةةذه النسةةب المتوسةةطة والكبيةرة إلةةى المةةدلوالت اإليجابيةةة نحةةو جةةودة البيئةةة الجامعيةةة لةةدى

طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى في المجال االجتماعي ،فهي تقوم بدورها بشكل جيد،

كما يعزو الباحث ذلك إلى أن طبيعة التخصص تزيد من اهتمام الطلبة بمشاركة اآلخرين والبحةث فةي

كل ما هو جديد لديهم ومشاركة األفكار ،وغالبا ما يتم المشاركة الجماعيةة فةي المعةارض وورش العمةل
مع مؤسسات المجتمع المحلي خارا إطار الجامعة.

فيمةةةا كانةةةت أدنة ةةى هةةةذه المظة ةةاهر :الفق ة ةرة ( " )01تُقة ةةيم الكلية ةةة رحة ةةالت ترفيهية ةةة للطلبةةةة " بةةةوزن نسة ةةبي
( .)%50.63يليها الفقرة ( " )5يتم إجراء حفالت استقبال للطلبة الجةدد " بةوزن نسةبي ( .)%49.94ثةم
الفق ةرة ( " )0تمتةةد الصةةداقة بةةين الطلبةةة وعضةةو هيئةةة التةةدريس للتواصةةل خةةارا الجامعةةة "بةةوزن نسةةبي

(.)%52.25

ويعود سبب تدني نسب هذه الفقرات المنخفضة والمتوسطة إلى المدلوالت غير اإليجابية ويرجع ذلك
إلى قلة اإلمكانات المتاحة لممارسة األنشطة الترفيهية بنسبة كبيرة ،كما أن الظروف المتوترة التي

يعيشها مجتمعنا تحول دون ذلك ،وكما ذكر الباحث سابقا أن غياب مجلس الطلبة يؤثر سلبا على
تنفيذ الكثير من األنشطة واالحتفاالت.

كما أكد د .موسى حلس رئيس قسم العمادات المساندة لعمادة الجودة بجامعة األقصى في مقابلة له
مع الباحث بتاريخ  4102/01/41على ضرورة تطوير البيئة الجامعية في جامعة األقصى لمواكبة
التطور الحاصل ومنافسة الجامعات المحلية واإلقليمية ،وركز على عدة نقاط كان أهمها ،ضرورة

تفعيل مجلس الطلبة بعد تعطله لمدة سنوات بسبب الظروف السياسية ،وضرورة تفعيل األنشطة

الالصفية كالرحالت العلمية والمسابقات الثقافية والفنية.

وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة كعكي ( ،)2102ودراسة الغنبوصي ( ،)2119ودراسة

الحمدان والشرف (.)2116
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رابعاً :فيما يتعلق بالمجال الخدماتي:

قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية والترتيب لفقرات هذا

المجال كما يوضحها الجدول (:)20

الجدول ()20

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية والترتيب الستجابات أف ارد العينة

على فقرات المجال الخدماتي لجودة البيئة الجامعية لدى طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

 1تتوافر في الجامعة قاعات مريحة للمحاضرات.

2.78

1.16

55.61

6

 2تتميز ساحات الجامعة ومرافقها بالنظافة.

3.68

1.05

73.53

1

3.25

1.14

65.09

2

 4يتوفر في الجامعة شبكة إنترنت لخدمة الطلبة.

1.90

1.20

37.92

01

 5يتم تقديم الخدمات المكتبية بشكل جيد.

2.75

1.05

55.03

3

 6تتوافر في المراسم الفنية المواد الالزمة للعمل.

2.05

1.16

41.04

9

 7تتسم القاعات الدراسية بالنظافة والترتيب.

3.02

1.08

60.35

3

ُيسة ةةاعد تصة ةةميم القاعة ةةات الد ارسة ةةية فة ةةي ممارسة ةةة أن ة ةواع
3
مختلفة من األنشطة التعليمية.

2.80

0.96

55.95

4

 9تُنظم الكلية األنشطة الموازية للطلبة.

2.79

0.95

55.84

5

2.77

1.07

55.49

7

م

3

المتوسط

الفقرات

يوج ة ةةد مك ة ةةان مناس ة ةةب لتن ة ةةاول وجب ة ةةات الطع ة ةةام داخ ة ةةل
الجامعة.

 1.يتم التواصل مع عضو هيئة التدريس إلكترونيا.

النسبي%

الترتيب

يتضح من الجدول السابق أن مظاهر جودة البيئة الجامعية لدى طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة

األقصى في المجال الخدماتي جاءت بين (.)%66.06 -%66.92

وقد جاءت أعلى مظاهر جودة البيئة الجامعية لدى طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى في

المجال الخدماتي كما يلي :الفقرة ( " )2تتميز ساحات الجامعة ومرافقها بالنظافة " بوزن نسبي

( .)%66.06يليها الفقرة ( " )6يوجد مكان مناسب لتناول وجبات الطعام داخل الجامعة " بوزن نسبي
( .)%65.09ثم الفقرة ( " )6تتسم القاعات الدراسية بالنظافة والترتيب " بوزن نسبي (.)%60.35

ويعةةود سةةبب هةةذه النسةةب المتوسةةطة والكبيةرة إلةةى المةةدلوالت اإليجابيةةة نحةةو جةةودة البيئةةة الجامعيةةة لةةدى

طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى في المجال الخدماتي ،فهي تقوم بدورها بشكل متوسط،
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كما يعزو الباحث ذلك إلى حةرص إدارة الجامعةة علةى تقةديم الخةدمات بأفضةل شةكل للطلبةة ومتةابعتهم

لنظافةة الم ارفةةق واالهتمةام بتةةوفير بيئةةة تعليميةة نظيفةةة ،واإلشةراف علةةى المةةأكوالت التةي تقةةدمها الكافتيريةةا
بالجامعة.

فيمةةا كانةةت أدنةةى هةةذه المظةةاهر :الفق ةرة ( " )4يتةةوفر فةةي الجامعةةة شةةبكة إنترنةةت لخدمةةة الطلب ةة " بةةوزن
نسةةبي ( .)%66.92يليهةةا الفق ةرة ( " )3تت ةوافر فةةي الم ارسةةم الفنيةةة الم ةواد الالزمةةة للعمةةل ".بةةوزن نسةةبي

( .)%41.04ثم الفقرة ( " )0يتم تقديم الخدمات المكتبية بشكل جيد ".بوزن نسبي (.)%00.16

ويعود سةبب تةدني نسةب هةذه الفقةرات المنخفضةة والمتوسةطة إلةى المةدلوالت غيةر اإليجابيةة ويرجةع ذلةك

إلةةى الصةةعوبات الماديةةة التةةي تواجةةه جامعةةة األقصةةى فةةي تةةوفير كةةل هةةذه الخةةدمات مجتمعةةة ،كمةةا ذكةةر

د.نبيل طه عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصةى فةي مقابلةة لةه مةع الباحةث بتةاريخ 2100/0/00
أن إدارة الجامعةةة ت ةةوفر األدوات والعةةدد الالزم ةةة للم ارسةةم الفني ةةة ،ولكةةن تخص ةةص الفنةةون يحت ةةاا للتن ةةوع
بالخامات واألدوات المستخدمة فقد يحتاا الطالب للبحث عن خامات من البيئة المحيطة للعمل بها.

كما أكد د .موسى حلس رئيس قسم العمادات المساندة لعمادة الجودة بجامعة األقصى في مقابلة له
مع الباحث على ضرورة تطوير المكتبة الجامعية وتزويدها بالكتب الحديثة ،وتفعيل المكتبة االلكترونية

وتجهيزها بالحواسيب الالزمة لذلك ،كما أن الساعات المخصصة للطالب داخل المكتبة غير كافية.
وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة الحولي (.)2119
نتائج السؤال الثاني الذي ينص على :

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى داللـة ( )α ≥ .0.0بـين متوسـطات تقـديرات أفـراد

عينة الدراسة لجودة البيئة الجامعية لدى طلبـة كليـة الفنـون الجميلـة بجامعـة األقصـى تعـزى لمتغيـر

الجنس (ذكر-أنثى) ؟

لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بالمقارنة بين متوسةط تقةديرات الةذكور (ن=  )29ومتوسةط تقةديرات
اإلنةةاث (ن=  )055لجةةودة البيئةةة الجامعيةةة لةةدى طلبةةة كليةةة الفنةةون الجميلةةة بجامعةةة األقصةةى موضةةوع
الد ارس ةةة باس ةةتخدام اختب ةةار (ت) للف ةةروق ب ةةين متوس ةةطات درج ةةات عينت ةةين مس ةةتقلتين ،واس ةةتخدم الباح ةةث
أسلوب اإلحصاء البارامتري بسبب اعتدالية توزيع الدرجات في كل من مجموعتي التطبيق ،إضةافة إلةى

أن عةدد أفةراد العينةةة يزيةد عةن ثالثةةين فةردا ،األمةر الةةذي يحقةق شةروط اسةةتخدام اختبةار (ت) للفةرق بةةين
متوسطي مجموعتين مستقلتين (أبو عالم ،)201 :2110 ،والجدول ( )26يبين ذلك:
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الجدول ()26

اختبار (ت) للفروق بين متوسطي تقديرات عينة الدراسة لجودة البيئة الجامعية لدى طلبة كلية
الفنون الجميلة بجامعة األقصى تبعاً لمتغير الجنس (ن= )178

المجاالت
المجال اإلداري

المجال األكاديمي
المجال االجتماعي
المجال الخدماتي
الدرجة الكلية للمجاالت

المتوسط

االنحراف

قيمة

مستوى

الحسابي

المعياري

(ت)

الداللة

6.28

0.533

غ دالة
ىحي

0.28

غ دالة
ىحي

1.06

غ دالة
ىحي

0.766

غ دالة
ىحي

0.75

غير دالة
إحصائيا ً

المتغير

العدد

ذل

29

28.45

ىج ث

144

29.22

7.22

ذل

29

35.21

6.10

ىج ث

144

35.69

8.81

ذل

29

29.55

5.33

ىج ث

144

31.03

7.10

ذل

29

26.97

4.78

ىج ث

144

27.96

6.63

ذكور

29

120.17

15.05

إناث

144

123.89

25.78

قيمة (ت) الجدولية (د.ح=  )171عند مستوى داللة  ،1096 =.0.0عند مستوى داللة 2003 = .0.1

يتبين من الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ،بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة

تبعا لمتغير الجنس (ذكور – إناث) في جميع مجاالت االستبانة ودرجتها الكلية لدى أفراد العينة.

ويعزو الباحث النتيجة السابقة إلى أن الذكور واإلناث من عينة الدراسة يعيشون نفس البيئة الجامعية
بمكوناتها المادية والبشرية من قاعات ومراسم ومرافق ،والكوادر األكاديمية واإلدارية أيضا ،فمن

الطبيعي أال نجد فروق بين تقديريات الذكور واإلناث ،وهذه نتيجة منطقية.

وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة جيدوري ( ،)2106ودراسة الشدوح ( ،)2102ودراسة أبو

سمرة وآخرون ( ،)2115كما اختلفت مع دراسة الزيود ( )2116حيث كان هناك فروق ذات داللة
احصائية لصالح الذكور.
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نتائج السؤال الثالث الذي ينص على :

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى داللـة ( )α ≥ .0.0بـين متوسـطات تقـديرات أفـراد

عينة الدراسة لجودة البيئة الجامعية لدى طلبـة كليـة الفنـون الجميلـة بجامعـة األقصـى تعـزى لمتغيـر
التخصص (تربية فنية -ديكور) ؟

لإلجابةةة عةةن هةةذا الس ةؤال قةةام الباحةةث بالمقارنةةة بةةين متوسةةط تقةةدي ارت طلبةةة التربيةةة الفنيةةة (ن= )107
ومتوسط تقديرات طلبة الديكور (ن=  )33لجودة البيئة الجامعية لدى طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة

األقصى لدى أفراد العينة ،والجدول ( )27يبين ذلك:

الجدول ()27

اختبار (ت) للفروق بين متوسطي تقديرات عينة الدراسة لجودة البيئة الجامعية لدى طلبة كلية
الفنون الجميلة بجامعة األقصى تبعاً لمتغير التخصص (تربية فنية ،ديكور) (ن= )178
المجاالت
المجال اإلداري

المجال األكاديمي
المجال االجتماعي
المجال الخدماتي
الدرجة الكلية للمجاالت

المتوسط

االنحراف

المتغير

العدد

ت ة جة

107

28.24

د ل

66

30.45

5.67

ت ة جة

107

33.93

8.88

الحسابي

المعياري
7.70

د ل

66

38.33

6.78

ت ة جة

107

31.03

7.17

د ل

66

30.38

6.31

ت ة جة

107

27.93

6.58

د ل

66

27.56

6.03

تربية فنية

107

121.13

26.56

ديكور

66

126.73

19.86

قيمة

مستوى

2.02

دالة عند1.10

3.458

دالة عند1.10

(ت)

0.605

0.375

1.476

الداللة

غير دالة
إحصائيا
غير دالة
إحصائيا

غير دالة
إحصائياً

قيمة (ت) الجدولية (د.ح=  )171عند مستوى داللة  ،1096 =.0.0عند مستوى دال لة 2003 = .0.1

يتبين من الجدول السابق أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية ،بين متوسطي تقديرات عينة الدراسة

تبعا لمتغير التخصص (تربية فنية ،ديكور) في كل من المجال اإلداري والمجال األكاديمي ،وكانت
الفروق لصالح طلبة الديكور وذلك بالنظر للمتوسط الحسابي لطلبة الديكور أكبر من طلبة التربية

الفنية.
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ويعزو الباحث النتيجة السابقة إلى أن الخطة الدراسية والمقررات لطلبة الديكور تختص بزاوية معينة

في الفنون وهذا ما يقلل تشتت الطالب بين المواد التدريسية ،أما الخطة الدراسية والمقررات لطلبة
التربية الفنية أوسع مجاال فهي تحتوي جميع أنواع الفنون من رسم ونحت وتصوير وخزف وأشغال
يدوية وتصميم  ...والخ.

بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ،بين متوسطي تقديرات عينة الدراسة تبعا لمتغير التخصص

(تربية فنية ،ديكور) في كل من المجال االجتماعي والمجال الخدماتي والدرجة الكلية لالستبانة لدى

أفراد العينة.

ويعزو الباحث النتيجة السابقة إلى البيئة االجتماعية التي يعيشها الطلبة عينة الدراسة هي نفس
الظروف كما أن تخصص الفنون الجميلة يفرض على الطلبة التواصل ومتابعة كل ما هو جديد
والعمل بشكل جماعي في الورش والمعارض الفنية ،كما أن الخدمات التي يتلقاها طلبة التربية الفنية

والديكور داخل الجامعة هي نفس الخدمات ،وهذه نتيجة منطقية.

وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة الحويطي (،)2102ودراسة الزيود ( ،)2116ودراسة أبو
سمرة وآخرون (.)2115

نتائج السؤال الرابع الذي ينص على :

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى داللـة ( )α ≥ .0.0بـين متوسـطات تقـديرات أفـراد

عينة الدراسة لجودة البيئة الجامعية لدى طلبـة كليـة الفنـون الجميلـة بجامعـة األقصـى تعـزى لمتغيـر

المستوى الدراسي (مستوى أول ،مستوى ثاني ،مستوى ثالث ،مستوى رابع)؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي للكشف عن الفروق في جةودة البيئةة

الجامعية لدى طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى تعزى لمتغير المستوى الدراسي (مسةتوى أول،

مستوى ثاني ،مستوى ثالث ،مستوى رابع) لدى أفراد العينة ،والجدول ( )23يبين ذلك:
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الجدول ()23

نتائج تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق في جودة البيئة الجامعية لدى طلبة كلية الفنون
الجميلة بجامعة األقصى تعزى لمتغير المستوى الدراسي (ن= )178

المجاالت
المجال اإلداري

المجال األكاديمي

المجال االجتماعي

المجال الخدماتي

الدرجة الكلية
للمجاالت

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بين المجموعات

1474.7

3

491.57

داخل المجموعات

7091.0

169

41.96

المجموع

8565.7

172

بين المجموعات

3149.7

3

1049.90

داخل المجموعات

8989.6

169

53.19

المجموع

12139.3

172

بين المجموعات

710.9

3

236.97

داخل المجموعات

7340.7

169

43.44

المجموع

8051.7

172

بين المجموعات

717.6

3

239.20

داخل المجموعات

6236.9

169

36.91

المجموع

6954.5

172

بين المجموعات

19960.3

3

6653.44

داخل المجموعات

81729.5

169

483.61

المجموع

101689.8

172

مصدر التباين

قيمة ف

مستوى
الداللة
دالة

11.715

عند1.10
دالة

19.738

عند1.10
دالة

5.456

عند1.10
دالة

6.482

عند1.10

13.758

دالة

عند.0.1

قيمة (ف) الجدولية عند (د.ح= )169 ،8عند مستوى داللة  ،2.60 =.0.0وعند مستوى داللة 3.78 =.0.1

يتبين من الجدول السابق أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية ،بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة

تعزى لمتغير المستوى الدراسي (مستوى أول ،مستوى ثاني ،مستوى ثالث ،مستوى رابع) في جميع
مجاالت االستبانة ودرجتها الكلية ،مما يدلل أن أفراد العينة تختلف تقديراتهم على االستبانة موضوع

الدراسة في كل المجاالت تبعا لمتغير المستوى الدراسي.
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جدول ()29

المتوسطات واالنحرافات المعيارية لتقديرات المعلمين لالستبانة ودرجتها الكلية
تبعاً لمتغير المستوى الدراسي الدراسي

المتغير
المجال اإلداري

المجال األكاديمي

المجال االجتماعي

المجال الخدماتي

الدرجة الكلية للمجاالت

البيان

العدد

المتوسط

االنحراف

مستوى أول

57

31.11

8.68

مستوى ثاني

57

31.05

4.78

مستوى ثالث

31

26.74

6.15

مستوى رابع

28

23.57

4.12

مستوى أول

57

36.26

9.37

مستوى ثاني

57

40.37

4.69

مستوى ثالث

31

32.19

6.81

مستوى رابع

28

28.36

7.34

مستوى أول

57

30.54

8.15

مستوى ثاني

57

33.21

5.16

مستوى ثالث

31

29.94

6.66

مستوى رابع

28

27.25

5.45

مستوى أول

57

28.53

7.51

مستوى ثاني

57

28.95

5.40

مستوى ثالث

31

28.48

4.39

مستوى رابع

28

23.18

5.67

مستوى أول

57

126.44

29.89

مستوى ثاني

57

133.58

15.60

مستوى ثالث

31

117.35

19.82

مستوى رابع

28

102.36

15.26

والجةدول التةالي يبةين اختبةار شةةيفيه للكشةف عةن اتجةاه الفةروق بةةين متوسةطات تقةديرات أفةراد العينةة فةةي
االستبانة بمجاالتها ودرجتها الكلية تبعا لمتغير المستوى الدراسي.
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جدول ()10

نتائج اختبار شيفيه للكشف عن اتجاه الفروق بين متوسطات
تقديرات الطلبة لالستبانة تبعاً لمتغير المستوى الدراسي

المتغير
المجال اإلداري

البيان

مستوى أول

مستوى ثاني

0.05263

مستوى ثالث

*4.36333

*4.31070

*7.53383

*7.48120

مستوى رابع

المجال األكاديمي

المجال االجتماعي

المجال الخدماتي

مستوى ثاني

مستوى ثاني

*-4.10526

مستوى ثالث

4.06961

*8.17487

*7.90602

*12.01128

مستوى رابع
مستوى ثاني

-2.66667

مستوى ثالث

0.60838

3.27504

3.29386

*5.96053

مستوى رابع
مستوى ثاني

-0.42105

مستوى ثالث

0.04244

0.4635

*5.34774

*5.76880

مستوى رابع
مستوى ثاني

-7.14035

الدرجة الكلية للمجاالت مستوى ثالث

9.08376

*16.22411

*24.08145

*31.22180

مستوى رابع

مستوى ثالث

3.17051

3.83641

2.68548

*5.30530

14.9977

يتبين من الجدولين السابقين(:)31 ،42

أن الفروق في المجال األكاديمي كانت بين مجموعة الطلبة (مستوى أول – مستوى ثاني) ،وكانت
الفروق لصالح مجموعة الطلبة من مستوى ثاني ،ويعزو الباحث ذلك إلى أن طلبة المستوى الثاني

أكثر خبرة من المستوى األول كما أن طلبة المستوى الثاني أكثر تكيفا وهذا ما أوجد فروقا لصالح طلبة
المستوى الثاني.

كما أن الفروق في المجال اإلداري كانت بين مجموعة الطلبة (مستوى أول – مستوى ثالث) ،وكانت
الفروق لصالح مجموعة الطلبة من مستوى أول.

كما أن الفروق في المجال اإلداري والمجال األكاديمي والمجال الخدماتي والدرجة الكلية للمجاالت

كانت بين مجموعة الطلبة (مستوى أول – مستوى رابع) ،وكانت الفروق لصالح مجموعة الطلبة من

مستوى أول ،ويعزو الباحث ذلك إلى عدم تعرض طلبة المستوى األول للتجارب والمواقف قبل انتهاء
أول فصل دراسي لهم بالجامعة مقارنة مع طلبة المستوى الثالث والرابع فمن الطبيعي أن تكون الفروق

لصالح طلبة المستوى األول.
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كما أن الفروق في المجال اإلداري والمجال األكاديمي والدرجة الكلية للمجاالت كانت بين مجموعة

الطلبة (مستوى ثاني – مستوى ثالث) ،وكانت الفروق لصالح مجموعة الطلبة من مستوى ثاني.

كما أن الفروق في المجال اإلداري والمجال األكاديمي والمجال االجتماعي والمجال الخدماتي والدرجة

الكلية للمجاالت كانت بين مجموعة الطلبة (مستوى ثاني – مستوى رابع) ،وكانت الفروق لصالح

مجموعة الطلبة من مستوى ثاني ،ويعزو الباحث ذلك إلى الضغوط التي يتعرض لها طلبة المستوى

الثالث والرابع من العبئ الدراسي ،وبداية تحديد مسارهم الفني ،ومشاركتهم مع مؤسسات المجتمع خارا
الجامعة ،هذا ما يفرز التوتر الحاصل لدى طلبة المستوى الثالث والرابع ،أما طلبة المستوى الثاني

فغالبا ما يكونوا في فترة االستقرار وبداية انسجامهم في البيئة الجامعية.

كما أن الفروق في المجال الخدماتي كانت بين مجموعة الطلبة (مستوى ثالث – مستوى رابع) ،وكانت

الفروق لصالح مجموعة الطلبة من مستوى ثالث ،ويعزو الباحث ذلك لعدة أسباب منها زيادة حاجة
الطلبة الخريجين من المستوى الرابع للخدمات الجامعية من كتب ومراجع وتسهيالت وفي هذه الفترة

يشعر الطلبة أنهم بحاجة أكبر لهذه الخدمات وأنه من الممكن أن تقدم بشكل أفضل وأيسر.
نتائج السؤال الخامس الذي ينص على:

ما درجة تقدير طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى لإلنتاج اإلبداعي؟
لإلجابةةة عةةن هةةذا الس ةؤال قةةام الباحةةث باسةةتخدام المتوسةةطات الحسةةابية واالنح ارفةةات المعياريةةة واألوزان

النسبية والترتيب الستجابات أفراد العينة علةى اسةتبانة اإلنتةاا اإلبةداعي لةدى طلبةة كليةة الفنةون الجميلةة
بجامعة األقصى ،والجدول ( )60يبين ذلك:

الجدول ()81

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية والترتيب الستجابات أفراد
العينة على استبانة اإلنتاج اإلبداعي لدى طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى
الحسابي

المعياري

النسبي%

0

الجدة واألصالة

10

50

37.50

6.48

75.01

2

2

القيمة والمالءمة

11

55

41.73

6.45

75.88

1

الدرجة الكلية لالستبانة

21

105

79.24

11.77

75.46

**

م

المجاالت

عدد

الدرجة

المتوسط

االنحراف

الوزن

الفقرات

القصوى
المفترضة

الترتيب

يتضح من الجدول السابق أن درجة اإلنتةاا اإلبةداعي لةدى طلبةة كليةة الفنةون الجميلةة بجامعةة األقصةى
كبيرة  ،وتقع عند وزن نسبي ( ، )%60.53وكانت األوزان النسةبية فةي مجةاالت اإلنتةاا اإلبةداعي لةدى

طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى على التوالي كما يلي:
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تأتي درجة اإلنتاا اإلبداعي لدى طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى في مجال القيمة والمالءمة

في المرتبة األولى بوزن نسبي ( )%60.33وبدرجة كبيرة ،يليها درجة اإلنتاا اإلبداعي لدى طلبة كلية
الفنون الجميلة بجامعة األقصى في مجال الجدة واألصالة بوزن نسبي ( )%60.10وبدرجة كبيرة

أيضا.

يتضح مما سبق بأن درجة اإلنتاا اإلبداعي لدى طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى جيدة،
ويعزو الباحث ذلك إلى اهتمام كلية الفنون الجميلة بمخرجات طلبتها والتركيز في المقررات الدراسية

على اإلنتاا اإلبداعي كأداة لتقييم المقررات العملية في تخصصات الكلية.
وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة القيق (.)4112
وبدراسة فقرات كل مجال على حدة يتبين اآلتي:

أوالً :فيما يتعلق بمجال الجدة واألصالة:

قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية والترتيب لفقرات هذا

المجال كما يوضحها الجدول (:)62

الجدول ()82

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية والترتيب الستجابات أفراد العينة
على فقرات مجال الجدة واألصالة لدى طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

 1أجذب بموضوعاتي الفنية انتباه اآلخرين.

3.68

0.98

73.53

3

 2أستخدم خامات مستحدثة في أعمالي الفنية.

3.49

0.94

69.83

9

 3أعتمد في تصميمي الفني على صيغ شكلية غير مألوفة.

3.27

0.97

65.32

01

 4أُفضل التعبير بأفكار غير تقليدية في أعمالي الفنية.

3.78

0.93

75.61

4

 5أسعى المتالك أسلوب فني خاص بي.

4.16

0.91

83.24

1

 6أتجنب تكرار إنتاا فني سبق لي تقديمه.

3.76

0.95

75.14

5

 7أبتعد عن تقليد أساليب الفنانين اآلخرين.

3.70

0.93

73.99

6

 3أُعبر في أعمالي الفنية عن أفكاري الخاصة.

3.88

1.06

77.57

3

 9أستخدم تقنيات غير مألوفة في تنفيذ أعمالي الفنية.

3.68

1.09

73.64

7

 1.أهتم بتحقيق معيار جمالي جديد في إنتاجي الفني.

4.11

0.93

82.20

2

م

المتوسط

الفقرات

النسبي%

الترتيب

يتضح من الجدول السابق أن مظاهر اإلنتاا اإلبداعي لدى طلبة كلية الفنون الجميلة

بجامعة األقصى في مجال الجدة واألصالة جاءت بين (.)%83.24 -%30.62
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وقد جاءت أعلى مظاهر اإلنتاا اإلبداعي لدى طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى في مجال

الجدة واألصالة كما يلي :الفقرة ( " )0أسعى المتالك أسلوب فني خاص بي " بوزن نسبي
( .)%83.24يليها الفقرة ( " )01أهتم بتحقيق معيار جمالي جديد في إنتاجي الفني " بوزن نسبي
( .)%32.21ثم الفقرة ( " )3أُعبر في أعمالي الفنية عن أفكاري الخاصة ".بوزن نسبي (.)%77.57

ويعود سبب هذه النسب المتوسطة والكبيرة إلى المدلوالت اإليجابية نحو اإلنتاا اإلبداعي لدى طلبة

كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى في مجال الجدة واألصالة ،فهي تقوم بدورها بشكل جيد،

كم ةةا يع ةةزو الباح ةةث ذل ةةك إل ةةى وج ةةوب ت ةةوفر الموهب ةةة ل ةةدى طلب ةةة كلي ةةة الفن ةةون الجميل ةةة ،كم ةةا أن البيئ ةةة

اإلبداعية التي يعيشها الطلبة داخل كلية الفنون من أعضاء هيئةة التةدريس والطلبةة وتبةادل األفكةار فيمةا

بينهم والتغذية البصيرية المستمرة ،كل ذلك يساعد الطلبة علةى إنتةاا أعمةال فنيةة أصةيلة وجديةدة ،وهةذه

نتيجة منطقية.

فيما كانت أدنى هذه المظاهر :الفقرة ( " )6أعتمد في تصميمي الفني على صيغ شكلية غير مألوفةة" .
بوزن نسبي ( .)%30.62يليها الفقرة ( " )2أستخدم خامات مستحدثة في أعمةالي الفنيةة " بةوزن نسةبي

( .)%69.83ثم الفقرة ( " )0أجذب بموضوعاتي الفنية انتباه اآلخرين ".بوزن نسبي (.)%66.06

ويعةةود سةةبب تةةدني نسةةب هةةذه الفق ةرات المتوسةةطة مقارنةةة مةةع نسةةب الفق ةرات األخةةرى إلةةى أن طلبةةة كليةةة
الفنون في بداية حياتهم الفنية ،فهم في مرحلة االعداد ،وهذا يسةتدعيهم للتقيةد باألسةاليب األكاديميةة فةي

بناء العمل الفني ،وغالبا مةا يكةون الطالةب فةي هةذه المرحلةة يهةتم بالجانةب األكةاديمي فةي أعمالةه الفنيةة
أمةةا بعةةد االنتهةةاء مةةن مرحلةةة الد ارسةةة يسةةعى المةةتالك أسةةلوب خةةاص يعتمةةد فيةةه علةةى صةةيغ شةةكلية غيةةر
مألوفة ويهتم بجذب انتباه اآلخرين من حوله ،وهذه النسةب متوسةطة ولكنهةا متدنيةة مقارنةة ببةاقي فقةرات

هذا المجال ،لذا ال يمكن اعتبارها نسب منخفضة ولكنها تحتاا إلى التطوير.

وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة الجموعي ( ،)4117ودراسة القيق (.)4112
ثانياً :فيما يتعلق بمجال بالقيمة والمالءمة:

قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية والترتيب لفقرات هذا

المجال كما يوضحها الجدول (:)66
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الجدول ()88

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية والترتيب الستجابات أفراد العينة
على فقرات مجال القيمة والمالءمة لدرجة اإلنتاج اإلبداعي
المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي%

 1أتعمق باألفكار عند العمل مبتعدا عن السطحية.

3.91

0.77

78.27

3

 2أُترجم مفاهيم وقيم المجتمع في عناصر شكلية.

3.49

0.82

69.83

00

3.94

0.89

78.73

1

 4أُعبر من خالل أعمالي الفنية عن قضايا تهم مجتمعي.

3.80

0.85

76.07

6

 5أسعى لنيل قبول اآلخرين ألعمالي الفنية.

3.92

0.95

78.50

2

 6أهتم بشيوع مظاهر بيئتي في أسلوب تعبيري الفني.

3.68

0.85

73.53

9

3.77

0.89

75.49

3

3.91

0.99

78.15

4

 9أستحضر أفكار جديدة تالئم فلسفة المجتمع المحيط.

3.62

0.96

72.37

01

 1.تتضمن أعمالي الفنية مضمونا إنسانيا.

3.80

1.03

75.95

7

3.89

0.91

77.80

5

الفقرات

م

أرى أن القيمة الجمالية للفن تزداد بما يحققه مةن قيمةة نفعيةة

3

للمجتمع.

أُعب ةةر م ةةن خ ةةالل أعم ةةالي الفني ةةة ع ةةن ثقاف ةةة المجتمة ةع وف ةةق

7

منظوري الخاص.
أسعى دائما لزيادة رصيدي حول المعطيات الثقافية الخاصةة

3

بمجتمعي.

11

أُ ارع ة ةةي نوعي ة ةةة الجمه ة ةةور المس ة ةةتقبل ألعم ة ةةالي الفني ة ةةة ف ة ةةي ط ة ةةرح
األفكار.

الترتيب

يتضح من الجدول السابق أن مظاهر اإلنتاا اإلبداعي لدى طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة

األقصى في مجال القيمة والمالءمة جاءت بين (.)%78.73 -%69.83

وقد جاءت أعلى مظاهر اإلنتاا اإلبداعي لدى طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى في مجال

القيمة والمالءمة كما يلي :الفقرة ( " )6أرى أن القيمة الجمالية للفن تزداد بما يحققه من قيمة نفعية

للمجتمع " بوزن نسبي ( .)%78.73يليها الفقرة ( " )0أسعى لنيل قبول اآلخرين ألعمالي الفنية " بوزن
نسبي ( .)%78.50ثم الفقرة ( " )1أتعمق باألفكار عند العمل مبتعدا عن السطحية " بوزن نسبي

(.)%78.27

ويعود سبب هذه النسب الكبيرة إلى المةدلوالت اإليجابيةة نحةو اإلنتةاا اإلبةداعي لةدى طلبةة كليةة الفنةون

الجميلة بجامعة األقصى في مجال القيمة والمالءمة ،فهي تقوم بدورها بشكل جيد،
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كمةةا يعةةزو الباحةةث ذلةةك إلةةى الخطةةط الد ارسةةية والمقةةررات فةةي كليةةة الفنةةون التةةي اعتمةةدت التركيةةز علةةى

الفكرة والموضةوع عنةد انتةاا العمةل الفنةي ،وتركيةز الكةادر األكةاديمي علةى حةث الطلبةة إلنتةاا األعمةال
الفنية التي تعود على المجتمع بمنفعة وتعالج موضوعات مجتمعية بشكل أو بآخر.

فيمةةا كانةةت أدنةةى هةةذه المظةةاهر :الفق ةرة ( " )2أُتةةرجم مفةةاهيم وقةةيم المجتمةةع فةةي عناصةةر شةةكلية " بةةوزن
نسةةبي ( .)%69.83يليهةةا الفق ةرة ( " )9أستحضةةر أفكةةار جديةةدة تالئةةم فلسةةفة المجتمةةع المحةةيط " بةةوزن
نسةةبي ( .)%72.37ثةةم الفقةرة ( " )3أهةةتم بشةةيوع مظةةاهر بيئتةةي فةةي أسةةلوب تعبيةةري الفنةةي" بةةوزن نسةةبي

(.)%66.06

ويعةةود سةةبب تةةدني نسةةب هةةذه الفقةرات مقارنةةة مةةع نسةةب الفقةرات األخةةرى إلةةى الةةوعي المجتمعةةي والثقافةةة
الموجودة لدى الطلبة في المرحلة الجامعية تكون في مرحلةة التكةوين ،وهةذه النسةب كبيةرة ولكنهةا متدنيةة

مقارنة بباقي فقرات هذا المجال ،لذا ال يمكن اعتبارها نسب منخفضة ولكنها تحتاا إلى التطوير.

وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة القيق ( ،)4112ودراسة شريف وأخرون ( Shreeve,
.)and Others 2002

نتائج السؤال السادس الذي ينص على :

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى داللـة ( )α ≥ .0.0بـين متوسـطات تقـديرات أفـراد

عينة الدراسة لواقع اإلنتاج اإلبداعي لدى طلبة كليـة الفنـون الجميلـة بجامعـة األقصـى تعـزى لمتغيـر

الجنس (ذكر-أنثى) ؟

لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بالمقارنة بين متوسةط تقةديرات الةذكور (ن=  )29ومتوسةط تقةديرات

اإلناث (ن=  )055لدرجة اإلنتاا اإلبداعي لدى طلبة كليةة الفنةون الجميلةة بجامعةة األقصةى لةدى أفةراد

العينة ، ،والجدول ( )81يبين ذلك:
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الجدول ()81

اختبار (ت) للفروق بين متوسطي تقديرات عينة الدراسة لدرجة اإلنتاج اإلبداعي لدى طلبة كلية
الفنون الجميلة بجامعة األقصى تبعاً لمتغير الجنس (ن= )178

المجاالت
الجدة واألصالة
القيمة والمالءمة
الدرجة الكلية للمجاالت

المتغير

العدد

ب لب

29

المتوسط

االنحراف

قيمة

مستوى

الحسابي

المعياري

(ت)

الداللة

37.07

4.99

0.395

غ دالة
ىحي

0.734

غ دالة
ىحي

0.619

غير دالة
إحصائيا ً

بلة

144

37.59

6.75

ب لب

29

40.93

5.77

بلة

144

41.90

6.58

طالب

29

78.00

9.73

طالبة

144

79.49

12.15

قيمة (ت) الجدولية (د.ح=  )171عند مستوى داللة  ،1096 =.0.0عند مستوى داللة 2003 = .0.1

يتبين من الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ،بين متوسطي تقديرات عينة الدراسة
تبعا لمتغير الجنس (ذكور – إناث) في جميع مجاالت االستبانة ودرجتها الكلية لدى أفراد العينة.

ويعزو الباحث النتيجة السابقة إلى أن البيئة اإلبداعية التي يعيشها الذكور واإلناث من طلبة كلية
الفنون الجميلة في الكلية هي نفس البيئة وتؤثر بنفس المقدار على الذكور واإلناث ،لذا لم نجد فروق

بين متوسطي تقديرات الذكور واإلناث ،وهذه نتيجة منطقية.

وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة القيق ( ،)4112ودراسة أبو نيان (.)4110
نتائج السؤال السابع الذي ينص على :

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى داللـة ( )α ≥ .0.0بـين متوسـطات تقـديرات أفـراد

عينة الدراسة لواقع اإلنتاج اإلبداعي لدى طلبة كليـة الفنـون الجميلـة بجامعـة األقصـى تعـزى لمتغيـر
التخصص (تربية فنية -ديكور) ؟

لإلجابةةة عةةن هةةذا الس ةؤال قةةام الباحةةث بالمقارنةةة بةةين متوسةةط تقةةديرات طلبةةة التربيةةة الفنيةةة (ن= )107
ومتوسةةط تقةةديرات طلبةةة ال ةةديكور (ن=  )33لدرجةةة اإلنتةةاا اإلبةةداعي ل ةةدى طلبةةة كليةةة الفنةةون الجميل ةةة

بجامعة األقصى لدى أفراد العينة ،والجدول ( )80يبين ذلك:
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الجدول ()80

اختبار (ت) للفروق بين متوسطي تقديرات عينة الدراسة لدرجة اإلنتاج اإلبداعي تبعاً لمتغير
التخصص (تربية فنية ،ديكور) (ن= )178

المجاالت
الجدة واألصالة
القيمة والمالءمة
الدرجة الكلية للمجاالت

المتغير

العدد

ت ة جة

107

المتوسط

االنحراف

قيمة

مستوى

الحسابي

المعياري

(ت)

الداللة

37.14

6.36

د ل

66

38.09

6.67

ت ة جة

107

41.52

7.45

د ل

66

42.08

4.41

تربية فنية

107

78.66

12.66

ديكور

66

80.17

10.18

0.938

0.546

0.815

غير دالة
إحصائيا
غير دالة
إحصائيا
غير دالة
إحصائياً

قيمة (ت) الجدولية (د.ح=  )171عند مستوى داللة  ،1096 =.0.0عند مستوى داللة 2003 = .0.1

يتبين من الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ،بين متوسطي تقديرات عينة الدراسة
تبعا لمتغير التخصص (تربية فنية ،ديكور) في جميع مجاالت االستبانة ودرجتها الكلية لدى أفراد

العينة.

ويعزو الباحث النتيجة السابقة إلى أن طلبة التربية الفنية وطلبة الديكور يعيشون في مجتمع واحد

ويتأثرون بثقافة المجتمع الفلسطيني بنفس المقدار ،كما أن المدخالت التربوية في العملية التعليمية
متقاربة بشكل كبير كالخطط الدراسية التي تعدها كلية الفنون الجميلة للتخصصين والمناهج التعليمية

والكادر األكاديمي.
نتائج السؤال الثامن الذي ينص على :

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى داللـة ( )α ≥ .0.0بـين متوسـطات تقـديرات أفـراد

عينة الدراسة لواقع اإلنتاج اإلبداعي لدى طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعـة األقصـى تعـزى لمتغيـر

المستوى الدراسي (مستوى أول ،مستوى ثاني ،مستوى ثالث ،مستوى رابع)؟

لإلجابةةة عةةن هةةذا الس ةؤال تةةم اسةةتخدام اختبةةار تحليةةل التبةةاين األحةةادي للكشةةف عةةن الفةةروق فةةي لدرجةةة
اإلنتةةاا اإلبةةداعي لةةدى طلبةةة كليةةة الفنةةون الجميلةةة بجامعةةة األقصةةى تعةةزى لمتغيةةر المسةةتوى الد ارسةةي

(مستوى أول ،مستوى ثاني ،مستوى ثالث ،مستوى رابع) لدى أفراد العينة ،والجدول ( )86يبين ذلك:
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الجدول ()86

نتائج تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق في درجة اإل نتاج اإلبداعي لدى طلبة كلية الفنون
الجميلة بجامعة األقصى تعزى لمتغير المستوى الدراسي (ن= )178

المجاالت
الجدة واألصالة

القيمة والمالءمة

الدرجة الكلية
للمجاالت

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بين المجموعات

127.7

3

42.553

داخل المجموعات

7085.6

169

المجموع

7213.2

172

بين المجموعات

355.7

3

118.575

داخل المجموعات

6796.0

169

40.213

المجموع

7151.8

172

بين المجموعات

639.3

3

213.103

داخل المجموعات

23170.0

169

137.1

المجموع

23809.3

172

مصدر التباين

41.927

مستوى

قيمة ف

الداللة
غير دالة
إحصائيا

1.015

دالة
2.949

عند1.10
غير دالة
إحصائياً

1.554

قيمة (ف) الجدولية عند (د.ح= )169 ،8عند مستوى داللة  ،2.60 =.0.0وعند مستوى داللة 3.78 =.0.1

يتبين من الجةدول السةابق أنةه توجةد فةروق ذات داللةة إحصةائية ،بةين متوسةطات تقةديرات عينةة الد ارسةة

تعةةزى لمتغيةةر المسةةتوى الد ارسةةي (مسةةتوى أول ،مسةةتوى ثةةاني ،مسةةتوى ثالةةث ،مسةةتوى اربةةع) فةةي مجةةال
القيمة والمالءمة.

بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ،بين متوسطات تقديرات عينةة الد ارسةة تعةزى لمتغيةر المسةتوى

(مسةةتوى أول ،مسةةتوى ثةةاني ،مسةةتوى ثالةةث ،مسةةتوى اربةةع) فةةي مجةةال الجةةدة واألصةةالة والدرجةةة الكليةةة
لالسةةتبانة ،ممةةا يةةدلل أن أف ةراد العينةةة ال تختلةةف تقةةديراتهم علةةى االسةةتبانة موضةةوع الد ارسةةة تبعةةا لمتغيةةر

المستوى الدراسي.

وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة أبو نيان (.)4110
جدول ()87

المتوسطات واالنحرافات المعيارية لتقديرات طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى لالستبانة
ودرجتها الكلية تبعاً لمتغير المستوى الدراسي

المتغير

القيمة والمالءمة

البيان

العدد

المتوسط

االنحراف

مستوى أول

57

41.00

6.28

مستوى ثاني

57

43.26

5.99

مستوى ثالث

31

42.52

4.15

مستوى رابع

28

39.25

8.74
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والجدول ( )38يبةين اختبةار  lSDللكشةف عةن اتجةاه الفةروق بةين متوسةطات تقةديرات أفةراد العينةة فةي
االستبانة بمجاالتها ودرجتها الكلية تبعا لمتغيةر المسةتوى الد ارسةي وذلةك لعةدم كشةف اختبةار شةيفيه عةن

تلك الفروق ألنها تمثل قيمة أقل فرق معنوي (ضئيلة جدا). .
جدول ()13

نتائج اختبار  lSDللكشف عن اتجاه الفروق بين متوسطات
تقديرات الطلبة لالستبانة تبعاً لمتغير المستوى الدراسي

المتغير
القيمة والمالءمة

البيان

مستوى أول

مستوى ثاني

-2.26316

مستوى ثالث

-1.51613

0.74703

1.75

*4.01316

مستوى رابع

مستوى ثاني

مستوى ثالث

*3.26613

يتبين من الجدولين السابقين:
أن الفروق في مجال القيمة والمالءمة كانت بين مجموعة الطلبة (مستوى رابع – مستوى ثاني)،
وكانت الفروق لصالح مجموعة الطلبة من مستوى ثاني.

كما أن الفروق في المجال كانت بين مجموعة الطلبة (مستوى رابع – مستوى ثالث) ،وكانت الفروق

لصالح مجموعة الطلبة من مستوى ثالث.

ويعزو الباحث النتائج السابقة إلى أن الطلبة يزداد إحساسهم واهتمامهم بمالءمة العمل الفني للفكرة
وللمجتمع المحيط مع ازدياد الخبرة والتجربة فنجد أن الفروق بين طلبة المستوى الثاني والثالث والرابع

كانت لصالح المستوى الرابع.

نتائج السؤال التاسع الذي ينص على:

هل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بين جودة البيئة الجامعية واإلنتاج اإلبداعي لـدى طلبـة كليـة

الفنون الجميلة بجامعة األقصى ؟

للكشف عن العالقة والدرجة الكلية بين اسةتبانة جةودة البيئةة الجامعيةة ومجاالتهةا وبةين اسةتبانة اإلنتةاا

اإلبداعي ومجاالتها لدى العينة استخدم الباحث معامل االرتباط بيرسون ،والجدول اآلتي يبين ذلك:
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جدول ()89

معامل االرتباط لدرجة جودة البيئة الجامعية وعالقتها باإلنتاج اإلبداعي لدى طلبة كلية الفنون
الجميلة بجامعة األقصى (ن= )178

متغيرات الدراسة

استبانة
جودة

البيئة
الجامعية

استبانة اإلنتاج اإلبداعي
الجدة واألصالة

القيمة والمالءمة

الدرجة الكلية

المجال اإلداري

**.434

**.297

**.401

المجال األكاديمي

**.384

**.391

**.426

المجال االجتماعي

**.296

**.246

**.298

المجال الخدماتي

**.265

*.182

**.246

الدرجة الكلية

**.411

**.338

**.412

* دالة عند مستوى .0.0

** دالة عند مستوى .0.1

قيمة ر الجدولية عند مستوى داللة  ، .0110 = .0.1وعند مستوى داللة .0.33 = .0.0

يتبين من الجدول السابق أنه توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( )1.10بين

الدرجةةة الكليةةة لدرجةةة جةةودة البيئةةة الجامعيةةة بمجاالتهةةا و بةةين الدرجةةة الكليةةة لإلنتةةاا اإلبةةداعي بمجاالتةةه
لدى أفراد عينة الدراسة ،بلغت (.)1.502

وهذه نتيجة منطقية يؤمن بها الباحث حيث إن درجة جودة البيئة الجامعية تنعكس على مستوى اإلنتاا
اإلبداعي إيجابيا.

ويتضةةح م ةةن الج ةةدول السةةابق أن أكب ةةر عالق ةةة ارتباطيةةة ب ةةين مج ةةاالت االسةةتبانتين كان ةةت ب ةةين المج ةةال

اإلداري فةي اسةةتبانة جةودة البيئةةة الجامعيةةة والجةدة واألصةةالة فةي اسةةتبانة اإلنتةةاا اإلبةداعي ،حيةةث بلغةت
( ،)1.232كمةةا أن أقةةل عالقةةة ارتباطيةةة بةةين مجةةاالت االسةةتبانتين كانةةت بةةين المجةةال الخةةدماتي فةةي
استبانة جودة البيئة الجامعية والقيمة والمالءمة في استبانة اإلنتاا اإلبداعي ،حيث بلغت (.)1.084
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ملخص النتائج:
من خالل استجابات عينة الدراسة يمكن تلخيص النتائج بالتالي :

 .0درج ةةة التق ةةدير الكلي ةةة لج ةةودة البيئ ةةة الجامعي ةةة ل ةةدى طلب ةةة كلي ةةة الفن ةةون الجميل ةةة بجامع ةةة األقص ةةى
متوسةةطة ،وتقةةع عنةةد وزن نسةةبي ( ،)%31.06وكانةةت األوزان النسةةبية فةةي مجةةاالت جةةودة البيئةةة
الجامعية لدى طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى على التوالي كما يلي:

 المجال األكاديمي في المرتبة األولى بوزن نسبي ( )%62.27وبدرجة متوسطة. المجال االجتماعي في المرتبة الثانية بوزن نسبي ( )%60.26وبدرجة متوسطة. -المجال اإلداري في المرتبة الثالثة بوزن نسبي ( )%28.07وبدرجة متوسطة.

 -المجال الخدماتي في المرتبة الرابعة بوزن نسبي ( )%22.28وبدرجة متوسطة.

 .2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنةد مسةتوى داللةة ( )α ≥ 1.10بةين متوسةطي تقةديرات طلبةة
كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى لجودة البيئة الجامعية تعزى لمتغير الجنس (ذكور – إناث).

 .6توجةةد فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى داللةةة ( )α ≥ 1.10بةةين متوسةةطي تقةةديرات طلبةةة
كليةة الفنةون الجميلةة بجامعةة األقصةى لجةودة البيئةةة الجامعيةة تبعةا لمتغيةر التخصةص (تربيةة فنيةةة،

ديكةةور) فةةي كةةل مةةن المجةةال اإلداري والمجةةال األكةةاديمي ،لصةةالح طلبةةة الةةديكور ،بينمةةا ال توجةةد

فروق قي كل من المجال االجتماعي والمجال الخدماتي والدرجة الكلية لالستبانة لدى أفراد العينة.

 .5توجةةد فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى داللةةة ( )α ≥ 1.10بةةين متوسةةطات تقةةديرات عينةةة

الدراسة تعزى لمتغير المستوى الدراسي (مسةتوى أول ،مسةتوى ثةاني ،مسةتوى ثالةث ،مسةتوى اربةع)
في جميع مجاالت االستبانة ودرجتها الكلية.

 .0درجةةة اإلنتةةاا اإلبةةداعي لةةدى طلبةةة كليةةة الفنةةون الجميلةةة بجامعةةة األقصةةى كبي ةرة ،وتقةةع عنةةد وزن
نسةبي ( ،)%60.53وكانةت األوزان النسةبية فةي مجةاالت اإلنتةةاا اإلبةداعي لةدى طلبةة كليةة الفنةةون

الجميلة بجامعة األقصى على التوالي كما يلي:

 مجال القيمة والمالءمة في المرتبة األولى بوزن نسبي ( )%72.88وبدرجة كبيرة. -مجال الجدة واألصالة في المرتبة الثانية بوزن نسبي ( )%72.10وبدرجة كبيرة.

 .3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنةد مسةتوى داللةة ( )α ≥ 1.10بةين متوسةطي تقةديرات عينةة
الدراسة لدرجة اإلنتاا اإلبداعي تعزى لمتغير الجنس (ذكور – إناث).

 .6ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنةد مسةتوى داللةة ( )α ≥ 1.10بةين متوسةطي تقةديرات عينةة
الدراسة لدرجة اإلنتاا اإلبداعي تعزى لمتغير التخصص (تربية فنية ،ديكور).

 .3توجةةد فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى داللةةة ( )α ≥ 1.10بةةين متوسةةطات تقةةديرات عينةةة
الد ارس ةةة لدرج ةةة اإلنت ةةاا اإلب ةةداعي تع ةةزى لمتغي ةةر المس ةةتوى الد ارس ةةي (مس ةةتوى أول ،مس ةةتوى ث ةةاني،
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مسةةتوى ثالةةث ،مسةةتوى اربةةع) فةةي مجةةال القيمةةة والمالءمةةة ،بينمةةا ال توجةةد فةةروق فةةي مجةةال الجةةدة

واألصالة والدرجة الكلية لالستبانة.

 .9توجةةد عالقةةة ارتباطيةةة موجبةةة دالةةة إحصةةائيا عنةةد مسةةتوى داللةةة ( )1.10بةةين الدرجةةة الكليةةة لتقةةدير
جودة البيئة الجامعيةة بمجاالتهةا و بةين الدرجةة الكليةة لتقةدير اإلنتةاا اإلبةداعي بمجاالتةه لةدى أفةراد

عينة الدراسة بلغت (.)1.502

توصيات الدراسة:
وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة يرى الباحث ضرورة أخذ التوصيات التالية بعين االعتبار

حيةةث أنهةةا قةةد تسةةهم فةةي تطةةوير جةةودة البيئةةة الجامعيةةة بجامعةةة األقصةةى مةةا يةةؤدي إلةةى تنميةةة اإلنتةةاا
اإلبداعي لدى طلبة كلية الفنون الجميلة:

 -إجراء انتخابات لتشكيل مجلس الطلبة وتفعيله بعد تعطله لمدة سنوات.

 تفعي ةةل التس ةةجيل االلكترون ةةي عب ةةر موق ةةع الجامع ةةة بحي ةةث يخف ةةف م ةةن ازدح ةةام الطلب ةةة للتس ةةجيلوالسحب واالضافة.

 تفعية ةةل نظة ةةام االبتعة ةةاث ألعضة ةةاء هيئة ةةة التة ةةدريس الة ةةذي يعمة ةةل علة ةةى تطة ةةوير وتنمية ةةة القة ةةدراتاألكاديمية.

 تنظة ةةيم النة ةةدوات والمة ةةؤتمرات وورش العمة ةةل التة ةةي تعنة ةةي بصة ةةقل خب ة ةرات األكة ةةاديميين العة ةةاملينوالمشاركة في المؤتمرات اإلقليمية والدولية.

 -زيادة االهتمام باألنشطة الطالبية من رحالت علمية ومسابقات ثقافية وفنية.

 تط ةةوير المكتب ةةة الجامعي ةةة وتزوي ةةدها بالكت ةةب الحديث ةةة ،وتفعي ةةل المكتب ةةة االلكتروني ةةة وتجهيزه ةةابالحواسيب الالزمة لذلك.

 -توظيف التكنولوجيا في اكتساب المفاهيم والمهارات والتنوع في أساليب التدريس.
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المراجع
 المراجع العربية
 المراجع األجنبية
 المقابالت
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المراجع العربية:
 .0ابن منظور ،أبو فضل ( :)4113لسان العرب ،دار صادر ،لبنان.
 .4أبو السميد ،سهيلة؛ الطاهر ،مي ( :)4100البيئة الجامعية ومدى تأثيرها على سلوك طلبة
جامعة البترا ،مجلة العلوم التربوية ،المجلد  ،02العدد  ،3ص ص .316-470

 .3أبو جادو ،صالح( :)4112تطبيقات عملية في تنمية التفكير اإلبداعي ،دار الشروق للنشر،
األردن.

 .2أبو حميدة ،مازن زكي؛ الشفيع ،الشفيع بشير ( :)4103فعالية برنامج مقترح لتحسين القدرات
اإلبتكارية لدى طلبة األشغال الفنية بكلية الفنون الجميلة -جامعة األقصى -فلسطين ،مجلة

العلوم اإلنسانية ،المجلد  ،02العدد  ،4ص ص .38-01

 .2أبو سمرة ،محمود أحمد؛ الطيطي ،محمد عبد اإلله ( :)4118المناخ الجامعي في جامعات

الضفة الغربية في فلسطين وعالقته بدافعية اإلنجاز لدى طلبتها ،مجلة جامعة القدس

المفتوحة لألبحاث والدراسات ،العدد  ،03ص ص .023-002

 .6أبو سمرة ،محمود؛ عمران ،محمد؛ الطيطي ،محمد ( :)4112المناخ الجامعي في جامعات

الضفة الغربية في فلسطين وعالقته بمستوى الطموح لدى طالبها ،مجلة اتحاد الجامعات

العربية ،العدد  ،22ص ص .436-027

 .7أبو شرار ،طالب؛ ياغي ،علي؛ اليوسف ،سحر( :)4117تطوير جودة ومواءمة التعليم العالي
في األردن ،ورقة عمل قدمت للمنتدى الوطني لتنافسية األردن في التعليم العالي لبناء

االقتصاد المعرفي" منتدى تطوير التعليم العالي" المنعقد في البحر الميت في الفترة -33

/31شباط ،1007/عمان ،األردن.

 .8أبو صالح ،محمد صبحي) : (2001الطرق اإلحصائية ،عمان ،دار االيازوري للنشر
والتوزيع.

 .2أبو عالم ،رجاء محمود ( :)4112مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية ،دار النشر
للجامعات ،كلية التربية ،جامعة المنصورة ،مصر.
 .01أبو غنيم ،محمد ناجي شاكر( :)4101استراتيجية التفاعل بين البيئة التعليمية والمجتمع وأثرها
على جودة مخرجات التعليم العالي وسوق العمل في المجال الرياضي ،مجلة الرياضة (علوم

وفنون) -مصر ،مجلد  ،37ص ص .426-430

 .11أبو نيان ،فواز ( :)4110أثر برنامج رعاية الموهوبين في التربية الفنية على وجهة نظرهم
واتجاهاتهم نحوو اإلبداع الفني ،مجلة دراسات تربوية واجتماعية ،جامعة حلوان ،كلية التربية،

المجلد السابع ،العدد األول والثاني ،ناس للنشر ،القاهرة ،ص ص .42-0
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 .04األغا ،إحسان ( :)4111البحث التربوي  ،عناصره  ،مناهجه ،أدواته ،مطبعة مقداد ،غزة.
 .03بلواني ،انجود ( :)4118دور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية في
محافظات شمال فلسطين ومعيقاتها من وجهة نظر مديريها ،رسالة ماجستير ،جامعة النجاح

الوطنية ،فلسطين.
 .02بني عيسى ،حسين؛ القضاة ،محمد ( :)4112انحراف الطلبة وعوامل الخطورة في البيئة

الجامعية (دراسة ميدانية تحليلية على جامعة إربد األهلية) ،مجلة إربد للبحوث والدراسات،

المجلد  ،03العدد  ،0ص ص .332-428

 .02جروان ،فتحي ( :)4112اإلبداع مفهومه -معاييره -نظرياته -قياسه -تدريبه -مراحل
العملية اإلبداعية ،دار الفكر ،األردن.

 .06الجمال ،حسين ( :)0226تجربة الصندوق االجتماعي للتنمية ،ورقة عمل ،مقدمة لندوة
قضية البطالة وتوفير فرص العمل ،الجزء ،4:أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ،القاهرة.

 .07الجموعي ،عطاف إبراهيم ( :)4117فاعلية استخدام الحاسب اآللي في تنمية القدرة الفنية
التشكيلية لدى طالبات قسم التربية الفنية بجامعة الملك سعود ،رسالة ماجستير ،جامعة الملك

سعود ،المملكة العربية السعودية.

 .08جودة ،يسري السيد ( :)4111قياس أثر بعض المتغيرات الشخصية والبيئية على دافعية
اإلنجاز لدى طالب جامعة الزقازيق .مجلة البحوث التجارية ،مجلد  ،44عدد  ،00كلية

التجارة ،جامعة الزقازيق ،ص ص 340-022
 .02جيدوري ،صابر عوض ( :)4103معوقات ممارسة الحوار في البيئة الجامعية  :دراسة

ميدانية مطبقة على عينة من طالب كلية التربية بجامعة طيبة ،شؤون اجتماعية -االمارات،

المجلد  ،31العدد  ،041ص ص .22-63
 .41جيدوري ،صابر عوض ( :)4102دواعي تعزيز ثقافة الحوار في البيئة الجامعية من وجهة

نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعة طيبة ،مجلة العلوم التربوية والنفسية -البحرين ،المجلد

 ،3العدد  ،02ص ص .322-323

 .40حجازي ،سناء ( :)4112تنمية اإلبداع ورعاية الموهبة لدي األطفال ،دار المسيرة للنشر،
األردن.
 .44الحربي ،عبد هللا؛ مدني ،فاطمة؛ صالح ،امتياز ( :)4103المشكالت األكاديمية واالجتماعية

التي تواجه طالبات السنة العامة داخل البيئة الجامعية في كليات الفروع بجامعة الدمام،

المجلة التربوية -مصر ،العدد  ،32ص ص .440-072
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 .43حسانين ،اعتدال ( :)4112أساليب التفكير المرتبطة بالمواقف الدراسية والمناخ الجامعي كما

يدركه الطالب المنخفضون والمرتفعون تحصيليا ،دراسات عربية في علم النفس ،المجلد ،3

العدد  ،4ص ص .012-22

 .42الحسبان ،أحمد ( :)4110االعتماد ،مجلة الرابطة ،العدد( ،)0،4المجلد الثاني ،ص .48
 .42حسن ،محمود رمضان ( :)4103فلسفة المواطنة لدى طالب الجامعة ودور البيئة الجامعية
في تدعيمها في ظل التغيرات الثقافية المعاصرة ،المجلة التربوية -مصر ،العدد  ،32ص

ص .337 -334

 .46حسين ،مالك ( :)4112اإلبداع في رحلة الفائدة واإلمتاع ،دار عالء الدين للنشر والتوزيع،
سورية ،دمشق.

 .47الحفني ،عبد المنعم ( :)0222الموسوعة النفسية -علم النفس في حياتنا اليومية،
سيكولوجية اإلبداع  ،ط ،0مكتبة مدبولي.

 .48الحمدان ،جاسم؛ الشرف ،عادل ( :)4113بيئة القاعات الدراسية من وجهة نظر طلبة كلية
التربية بجامعة الكويت ،المجلة التربوية ،العدد  ،62ص ص .72 -22

 .42حمود ،كاظم ( :)4114السلوك التنظيمي ،دار صفاء ،عمان.

 .31الحولي ،عليان ( :)4112تقويم جودة البيئة الجامعية من وجهه نظر الخريجين في الجامعة
اإلسالمية ،مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات ،العدد  ،47ص ص .72-22

 .30الحويطي ،عواد ( :)4104بيئة القاعات الدراسية في كلية التربية واآلداب في جامعة تبوك

بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر طالبها ،مجلة كلية التربية ببنها ،المجلد  ،4العدد

 ،82ص ص .020-067

 .34الخضيري ،محسن ( :)4110العولمة االجتياحية ،القاهرة ،جمهورية مصر العربية :مجموعة
النيل العربية.

 .33الخطيب ،أحمد ( :)4110اإلدارة الجامعية .ط ،0دار الشروق للطباعة والنشر والتوزيع،
عمان.

 .32خلف ،كريم ( :)4101عالقة القيادة التمويلية باإلبداع اإلداري لدي رؤساء األقسام األكاديميين
في الجامعة اإلسالمية بغزة ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 .32الخوالدة ،تيسير ( :)4104مستوى السعادة لدى طلبة كلية العلوم التربوية في جامعة آل البيت

وعالقته بدرجة مالءمة البيئة الجامعية ،مجلة المنارة ،المجلد  ،08العدد  ،2ص ص -020

.072
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 .36الدرقيري ،محمد سعيد؛ كتبخانه ،اسماعيل خليل؛ صقر ،علي بن عبد هللا؛ نوري ،محمد

عثمان( :)0222الخلفية االجتماعية للطالب وأثرها في التكيف مع المناخ الجامعي والتحصيل

الدراسي ،مجلة التربية ،العدد  ،23ص ص.227-222

 .37رديف ،شيماء حمزة ( :)4102التبادلية بين الخزف والنحت في أعمال قاسم نايف ،مجلة
جامعة بابل -العلوم اإلنسانية ،المجلد  ،44العدد ،3ص ص .670 -622

 .38الزوبعي ،عبد الجليل؛ السامرائي ،مهدي ( :)0223تأثير المناخ الجامعي في اتجاهات الطلبة
الذكور واإلناث بعضهم اآلخر ،مجلة التعريب ،العدد  ،2ص ص .013-72

 .32الزيود ،ماجد ( :)4117تصورات الشباب الجامعي في األردن لدرجة اسهام البيئة الجامعية في
تشكيل االتجاهات والقيم لديهم في ظل العولمة والمعلوماتية ،مجلة اتحاد الجامعات العربية

للتربية وعلم النفس ،المجلد  ،2العدد  ،0ص ص .022-80

 .21السرور ،ناديا ( :)4114مقدمة في اإلبداع ،دار وائل للنشر ،األردن.
 .20سعادة ،جودت؛ زامل ،مجدي؛ أبو زيادة ،إسماعيل( :)4114المشكالت التي يعاني منها

الطلبة المغتربون في جامعة النجاح الوطنية خالل انتفاضة األقصى ،مجلة اتحاد الجامعات

العربية ،عدد  ،21ص ص .427-421

 .24السعود ،راتب؛ السلطان ،سوزان ( :)4118سلوك التطوع التنظيمي لدى أعضاء الهيئات
التدريسية في الجامعات األردنية العامة وعالقتها ببعض المتغيرات الديموغرافية ،مجلة العلوم

التربوية والنفسية ،مجلد  ،2عدد  .2ص ص .27-30

 .23السلمي ،علي ( :)4110إدارة السلوك التنظيمي ،دار غريب ،القاهرة.
 .22السليحات ،ملوح مفضي ( :)4102تصورات طلبة جامعة البلقاء التطبيقية في األردن لدرجة

إسهام البيئة الجامعية في الصراع القيمي في ضوء التغيرات العالمية المعاصرة ،دراسات-

العلوم التربوية -األردن ،المجلد  ،20العدد  ،0ص ص .444 -412

 .22سليمان ،سلوى ( :)0287البطالة في مصر وقضية التنمية ،القاهرة ،دار النهضة العربية.

 .26شاهين ،عبد التواب ( :)4112أثر المناخ التنظيمي على تطوير التعليم الجامعي ،مجلة
البحوث اإلدارية ،العدد  ،0ص ص .060-037

 .27الشدوح ،وليد ( :)4104درجة رضا طلبة جامعة جرش عن البيئة الجامعية ،مجلة إتحاد
الجامعات العربية -األردن ،العدد  ،60ص ص .313-480

 .28الشقحاء ،عادل ( :)4113عالقة األنماط القيادية بمستوى اإلبداع اإلداري دراسة مسحية على
العاملين في المديرية العامة للجوازات بالرياض ،رسالة ماجستير ،جامعة نايف العربية،

الرياض.
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 .22الشويحات ،صفاء ( :)4100درجة أهمية البيئة الجامعية وسياساتها واداراتها كمسببات للعنف

الطالبي في الجامعات األردنية :دراسة مسحية ارتباطية ،مجلة العلوم التربوية والنفسية،

المجلد  ،04العدد  ،0ص ص .022-040

 .21صيداوي ،أحمد ( :)4112التقويم التربوي المستقبلي .مكتب اليونسكو االقليمي لتربية في
الدول العربية ،بيروت ،لبنان.

 .20الصيرفي ،محمد ( :)4113اإلدارة الرائدة ،دار صفاء ،األردن.
 .24ضباشه ،محمد ( :)4112دراسة للعالقة بين بعض العوامل النفسية المرتبطة بدافعية االنجاز
والقدرة على اإلنتاا اإلبتكارى فى مجال الفن التشكيلي ،رسالة ماجستير،كليه التربية -جامعة

عين شمس ،جمهورية مصر العربية.
 .23الطراونة ،إخليف؛ عبيدات ،محمد طالب؛ عبد الخالق ،غسان إسماعيل؛ المفلح ،كمال؛ هيثم،

بندر؛ أبو شاية ،إيناس؛ هيالت ،محمود؛ الدعوم ،يحيى ( :)4112البيئة الجامعية :واقع

وطموح .ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الوطني للتعليم العالي المنعقد في الفترة -39

/10آذار1004/م ،جامعة مؤتة ،األردن.

 .22العاجز ،فؤاد؛ شلدان ،فايز ( :)4112دور القيادة المدرسية في تنمية اإلبداع لدي معلمي
مدارس المرحلة الثانوية في قطاع غزة ،المؤتمر العلمي العربي السادس لرعاية الموهوبين
والمتفوقين ،رعاية الموهوبين ضرورة حتمية لمستقبل عربي أفضل ،غزة.

 .22العازمي ،محمد ( :)4116القيادة التمويلية وعالقتها باإلبداع اإلداري على العاملين المدنيين
بديوان و ازرة داخلية ،رسالة ماجستير ،جامعة نايف للعلوم األمنية ،السعودية.

 .26عبد الحميد ،طلعت؛ هالل ،عصام الدين؛ خضر ،محسن؛ المنوفي ،محمد ( :)4112تربية
العولمة وتحديث المجتمع دراسة في األصول الفلسفية واالجتماعية للتربية ،المنيا ،جمهورية

مصر العربية ،مؤسسة شباب الجامعة.

 .27عبد العزيز ،سعيد ( :)4116المدخل إلى اإلبداع ،ط  ،0دار النشر للطباعة والتوزيع،
األردن.

 .28عبد الفتاح ،عبد الرازق ( :)0226التعليم والبطالة ،ورقة عمل مقدمة لندوة قضية البطالة
وتوفير فرص العمل ،الجزء ،4:أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ،القاهرة.

 .22عبد الوهاب ،طارق ( :)4104قراءة الصورة التشكيلية بين الحقيقة واإليحاء ،مجلة العلوم

اإلنسانية واإلقتصادية -جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ،العدد ،0ص ص -013
.046
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 .61عبد الوهاب ،عبد الناصر ( :)4117مدركات الطالب المعلمين ألبعاد بيئة التعلم الجامعية
وعالقتها بالتحصيل األكاديمي وفقا لمستويات فاعلية الذات العامة لديهم ،مجلة البحوث

النفسية والتربوية ،العدد  ،4ص ص .037-002

 .60عثمان ،عبد المنعم ( :)4112التقويم في التعليم العالي ،سلسلة إصدارات الهيئة( ،)4الهيئة
العليا للتقويم واالعتماد ،و ازرة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي ،جمهورية السودان.

 .64العساف ،ليلى ( :)4118مؤشرات قياس البيئة الجامعية النموذجية ،مجلة اتحاد الجامعات
العربية ،العدد  ،20ص ص .600 -262

 .63العساف ،وفاء ( :)4112واقع اإلبداع ومعوقاته لدى مديرات المدارس بمدينة الرياض ،رسالة
ماجستير ،جامعة الملك سعود ،السعودية.

 .62عطاري ،عارف ( :)0227التعليم والتعلم وتحقيق التفوق األكاديمي ،رسالة الخليج العربي،
العدد  ،62السنة  ،08ص ص .061-022
 .62العطيوي ،صالح بن محمد عبد هللا( :)4101دراسة العالقة بين تقنية المعلومات والنظرية

البنائية والبيئة الجامعية والعولمة :أنموذا مقترح لتنمية رأس المال البشري في عصر العولمة،

المجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب ،العدد  ،21ص ص .066-042

 .66عالم ،صالح الدين( )4113التقويم التربوي المؤسسي :أسسه ومنهاجياته وتطبيقاته في
تقويم المدارس .القاهرة ،دار الفكر العربي.

 .67العمر ،عبد العزيز ( :)4117لغة التربويين ،مكتب التربية العربي لدول الخليج ،الرياض،
المملكة العربية السعودية.

 .68العنزي ،بسام ( :)4112الثقافة التنظيمية واإلبداع اإلداري ،رسالة ماجستير ،جامعة الملك
سعود ،الرياض.

 .62العواد ،هيا عبد العزيز ( :)0222الكفاءة الداخلية والخارجية للدراسات العليا بكليات البنات
بالرياض التابعة للرئاسة العامة لتعليم البنات ،رسالة ماجستير ،كلية التربية ،جامعة الملك

سعود.

 .71عواشرية ،سعيد ( :)4112العوامل المؤثرة في اإلبداع في المنظمات الحكومية وآلية تفعيل
أثرها االيجابي ،ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الدولي للتنمية اإلدارية (نحو أداء متميز في

القطاع الحكومي) ،من  2 -0نوفمبر  ،4112معهد اإلدارة العامة ،الرياض ،السعودية.

 .70عياصرة ،علي ( :)4112األنماط القيادية لمديري المدارس الثانوية وعالقتها بدافعية المعلمين
نحو مهنتهم كمعلمين في و ازرة التربية والتعليم في األردن ،أطروحة دكتوراة ،جامعة عمان

العربية للدراسات العليا ،عمان ،األردن.
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 .74العيسوي ،عبد الرحمن محمد ( :)0220علم نفس الشخصية ،بسيكولوجية اإلبداع ،مجلة
الثقافة النفسية ،المجلد  ،4العدد  ،7مركز الدراسات النفسية -الجسدية  ،طرابلس ،لبنان.

 .73عيسى ،حسن ( :)4101سيكولوجية اإلبداع بين النظرية والتطبيق ،دار الفكر ،عمان.
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 االستبانة في صورتها النهائية
 تسهيل المهمة
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ملحق رقم ()0

االستبانة في صورتها األولية
جامعة االزهر – غـــــــــزة
عمادة الدراسات العليـــــــا
كليــــــــــــة التربيــــــــــــة
قســـم أصـــول التربيـــــة

السيد  ------------------------------------ /حفظه اهلل ،،،
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،
املوضوع  /حتكيم استبانه

يقوم الباحث بدراسة ميدانية كمتطلب للحصول على درجة الماجستير في أصول التربية بجامعة األزهر

بغةزة بعنةوان " :جــودة البيئــة الجامعيــة وعالقتهــا باإلنتــاج اإلبــداعي لــدى طلبــة كليــة الفنــون الجميلــة

بجامعــة األقصــى " ولهةةذا الغةةرض أعةةد الباحةةث اسةةتبانتان األولةةى تخةةص البيئةةة الجامعيةةة وتكونةةت مةةن
البعةد
البعةد االجتمةاعيُ ،
البعةد األكةاديميُ ،
(البعةد اإلداريُ ،
( )47فقرة موزعة على أربعةة مجةاالت هةيُ :
الخدماتي) ،والثانية تخص اإلنتاا اإلبداعي وتكونةت مةن ( )12فقةرة موزعةة علةى مجةالين همةا( :الجةدة
واألصالة ،القيمة والمالءمة).
ونظ ة ار لخب ةرتكم الواسةةعة فةةي هةةذا المجةةال يش ةرفني أن أضةةع بةةين أيةةديكم هةةذه االسةةتبانة التةةي تشةةكل أداة
الدراسة الميدانية في صورتها األولية بهدف تحكيمها قبل تطبيقها ميةدانيا لةذا ُيرجةى مةن سةيادتكم التكةرم
بةةاإلطالع علةةى فق ةرات هةةذه االسةةتبانة وابةةداء رأيكةةم فيهةةا مةةن حيةةث دقةةة العبةةارات ومناسةةبتها لموضةةوع
الد ارسةةة ومةةدى انتمائه ةا لمجةةاالت الد ارسةةة التةةي وردت فيهةةا بوضةةع عالمةةة ( )للفق ةرة المناسةةبة واج ةراء
التعديل على الفقرة غير المناسبة أو اقتراح الصيغة التي ترونها مناسبة.

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،

الباحث :رامي نبيل الصفدي
جوال3477899950 :
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معلومات عامة:
الجنس

ذكر

أنثى

التخصص

تربية فنية

ديكور

المستوى الدراسي

األول

الثاني

الثالث

الرابع

المحور األول /البيئة الجامعية

البعد اإلداري
المجال األول ُ /
يقصد به :الخدمات التي يقدمها الهيكل اإلداري في الجامعة للطالب وفق القانون.
الفقرات

م

مناسبة

0

أنظمة الجامعة وتعليماتها واضحة للطلبة.

4

يتميز اإلداريون في الجامعة بسرعة األداء.

3

تتوفر المساعدة من قبل المسؤولين في الجامعة حين أطلبها.

2

تقوم إدارة الجامعة بتحديد مشكالت الطلبة بشكل دوري.

2

تتسم إجراءات التسجيل بالسهولة في الجامعة.

6

تتضح المساواة في تطبيق التعليمات الجامعية.

7

العقوبات التي تفرضها الجامعة على المخالفين من الطلبة مناسبة.

8

يتم معاملة الطلبة بالعدل عند دفع الرسوم الجامعية.

2

يلتزم أعضاء هيئة التدريس بمواعيد محاضراتهم.

01

يتوفر التوجيه المناسب من قبل المرشد األكاديمي بتسجيل المواد وفق
الخطة الدراسية.

 00يتوفر تعاون من العاملين في حل التعارضات بين المواد الدراسية.
 04تعرض الكلية توصيفا واضحا للمساقات الدراسية.
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غير

مناسبة

منتمية

غير

منتمية

البعد األكاديمي
المجال الثاني ُ /
يقصد به :الخدمات المنهجية التي يقدمها األساتذة للطلبة في الجامعة.
الفقرات

م

مناسبة

0

أعضاء هيئة التدريس في الكلية مؤهلون علميا.

4

يهةةتم أعضةةاء هيئةةة التةةدريس بمةةا يسةةتجد مةةن أنشةةطة وفعاليةةات لهةةا عالقةةة
بتخصصهم.

3

يصةةطحب المةةدرس طلبتةةه فةةي لقةةاءات عمليةةة بأمةةاكن عامةةة (خةةارا الحةةرم
الجامعي)

2

يقوم أعضاء هيئة التدريس على تقييم الطلبة بشكل موضوعي.

2

يقوم المدرس وطلبته بعمل زيارات ميدانية لألماكن الفنية.

6

يتعاون أعضاء هيئة التدريس مع طلبتهم خارا وقت المحاضرة.

7

تعمل الكلية على تشجيع ابداعات الطلبة.

8

يعمل أعضاء هيئة التدريس على تنمية القدرات اإلبداعية للطلبة.

2

يعطي أعضةاء هيئةة التةدريس المختصةون الفرصةة لطلبةتهم للعمةل بأيةديهم

في المراسم.

 01يشارك معظم الطلبة في النقاش داخل القاعات الدراسية
 00ي ةةتم تك ةةوين مجموع ةةات طالبي ةةة بس ةةهولة داخ ةةل القاع ةةات الد ارس ةةية إلجة ةراء
مشروعات عملية

 04يتبع أعضاء هيئة التدريس وسائل تقويم متنوعة لقياس أداء الطلبة.
 03يلتزم أعضاء هيئة التدريس بمواعيد الساعات المكتبية.
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غير
مناسبة

منتمية

غير
منتمية

البعد االجتماعي
المجال الثالث ُ /
يقصد بها :العالقات اإلنسانية بين الطلبة فيما بينهم وبين الطلبة وأساتذتهم.
الفقرات

م

مناسبة

0

يوجد تفاعل بين الطلبة داخل الكلية.

4

يتعامل موظفو الجامعة مع الطلبة باحترام وتقدير.

3

يتم عقد لقاءات بهدف تنمية التفاعل بين مؤسسات المجتمع والجامعة.

2

يتم إجراء حفالت استقبال للطالب الجدد.

2

تمتد الصداقة بين الطلبة للتواصل خارا الجامعة.

6

يوجد جو من التنافس بين الطلبة داخل القاعات الدراسية.

7

يسود استخدام أسلوب التشاور بين طلبة كلية الفنون الجميلة.

8

يتيح المحاضر حرية التعبير ويتقبل آراء الطلبة.

2

يقوم أعضاء هيئة التدريس بإرشاد الطلبة وفق الخطط الدراسية.

01

يسهل اتصال الطلبة مع أعضاء الهيئة التدريسية.

00

تعقد الكلية رحالت ترفيهية للطلبة.

غير
مناسبة

منتمية

غير
منتمية

البعد الخدماتي
المجال الرابعُ /
ويقصد به :اإلمكانات والتسهيالت التي تقدم للطالب داخل الجامعة.
م

مناسبة

الفقرات

0

تتوافر في الجامعة قاعات مريحة للمحاضرات.

4

تتميز ساحات الجامعة ومرافقها بالنظافة.

3

يتوفر مكان مناسب لتناول وجبات الطعام بداخل الجامعة.

2

يتوفر في الجامعة شبكة انترنت لخدمة الطلبة.

2

يقدم أمين المكتبة المساعدة في عملية البحث عن أي موضوع.

6

تتوافر في المراسم المواد الالزمة للعمل.
141

غير

مناسبة

منتمية

غير

منتمية

7

يتناسب عدد األدوات في المرسم مع عدد الطلبة.

8

تتسم القاعات الدراسية بالنظافة في عمومها.

2

الدرسةةية فةةي ممارسةةة أن ةواع مختلفةةة مةةن األنشةةطة
يسةةهم تصةةميم القاعةةات ا
التعليمية.

 01توفر الكلية األنشطة الالمنهجية للطلبة.
 00يتم التواصل مع عضو هيئة التدريس الكترونيا.

المحور الثاني /اإلنتاج اإلبداعي

المجال األول /الجدة واألصالة

ويقصد به :أي إنتاا متفرد وفكرة جديدة نادرة غير مألوفة قليلة التكرار.
الفقرات

ؤ

مناسبة

0

موضوعاتي الفنية تلفت االنتباه.

4

أستخدم خامات مستحدثة في أعمالي الفنية.

3

أعتمد في تصميمي الفني على صيغ شكلية غير مألوفة.

2

أفضل التعبير بأفكار غير تقليدية في أعمالي الفنية.

2

أسعى المتالك أسلوب فني خاص.

6

أتجنب تكرار إنتاا فني سبق لي تقديمه.

7

أبتعد عن تقليد أساليب الفنانين اآلخرين.

8

أعبر في أعمالي الفنية عن أفكاري الخاصة.

2

أستخدم تقنيات غير مألوفة في تنفيذ أعمالي الفنية.

 01أهتم بتحقيق معيار جمالي جديد في انتاجي الفني.
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غير

مناسبة

منتمية

غير

منتمية

المجال الثاني /القيمة والمالءمة
ويقصد به :مدى مناسبة العمل الفني للمجتمع المحيط وللفكرة والهدف المراد منه.
م

مناسبة

الفقرات

0

أتعمق باألفكار حين العمل وأبتعد عن السطحية.

4

أترجم مفاهيم وقيم المجتمع في عناصر شكلية.

3

أرى أن القيمة الجمالية للفن تزداد بما يحققه من قيمة نفعية للمجتمع.

2

أعبر من خالل أعمالي الفنية عن قضايا تهم مجتمعي.

2

أسعى لنيل قبول اآلخرين ألعمالي الفنية.

6

أهتم بشيوع مظاهر بيئتي في أسلوب تعبيري الفني.

7

أعبر من خالل أعمالي الفنية عن ثقافة المجتمع وفق منظوري الخاص.

8

أسعى دائما لزيادة رصيدي حول المعطيات الثقافية الخاصة بمجتمعي.

2

أستحضر أفكار جديدة تالئم فلسفة المجتمع المحيط.

 01تتضمن أعمالي الفنية مضمون إنساني.
 00أراعي نوعية الجمهور المستقبل ألعمالي الفنية في طرح األفكار.

143

غير

مناسبة

منتمية

غير

منتمية

ملحق رقم ()4

المحكمين وجهات عملهم ورتبهم العلمية
أسماء السادة ُ
م

الجهة

الرتبة

اإلسم

0

أ.د .زياد علي الجرجاوي

جامعة القدس المفتوحة

أستاذ دكتور

4

د .فايز علي األسود

جامعة األزهر

3

د .صهيب كمال األغا

جامعة األزهر

أستاذ ُمشارك

2

د .عبدالكريم محمد لبد

جامعة األزهر

أستاذ ُمساعد

2

د .رائد حسين الحجار

جامعة األقصى

أستاذ ُمساعد

6

د .محمود ابراهيم خلف هللا

جامعة األقصى

أستاذ ُمشارك

7

د .نبيل محمود طه

جامعة األقصى

أستاذ ُمساعد

8

د .أحمد غنيم أبوالخير

جامعة القدس المفتوحة

أستاذ ُمساعد

2

د .سهيلة أحمد شاهين

غير متفرغ  -جامعة القدس المفتوحة

أستاذ ُمساعد

 01د .أحمد فارس صالح

غير متفرغ  -جامعة القدس المفتوحة

أستاذ ُمساعد

 00د .عبدالسالم محمد نصار

غير متفرغ  -جامعة القدس المفتوحة

أستاذ ُمساعد

 04د .محمد عثمان األغا

الجامعة اإلسالمية

أستاذ ُمساعد

 03د .محمود عبدالمجيد عساف

و ازرة التربية والتعليم

أستاذ ُمشارك

أستاذ ُمساعد
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ملحق رقم ()3

االستبانة بعد التحكيم
جامعة االزهر – غـــــــــزة
عمادة الدراسات العليـــــــا
كليــــــــــــة التربيــــــــــــة
قســـم أصـــول التربيـــــة

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،
يقوم الباحث بدراسة ميدانية كمتطلب للحصول على درجة الماجستير في أصول التربية بجامعة األزهر

بغةزة بعنةوان " :جــودة البيئــة الجامعيــة وعالقتهــا باإلنتــاج اإلبــداعي لــدى طلبــة كليــة الفنــون الجميلــة

بجامعــة األقصــى" ولهةةذا الغةةرض أعةةد الباحةةث اسةةتبانتين :األولةةى؛ تخةةص البيئةةة الجامعيةةة وتكونةةت مةةن
( )44فقرة موزعة على أربعة مجاالت هي( :المجال اإلداري ،المجةال األكةاديمي ،المجةال االجتمةاعي،

المجال الخدماتي) ،والثانية تخص اإلنتاا اإلبداعي وتكونت مةن ( )12فقةرة موزعةة علةى مجةالين همةا:
(الجدة واألصالة ،القيمة والمالءمة).

وأمةةام كةةل فق ةرة يوجةةد خمةةس خيةةارات تُمثةةل درجةةة الموافقةةة علةةى الفق ةرة وهةةي :درجةةة موافقةةة (عاليةةة جةةدا،
عالية ،متوسطة ،ضعيفة ،ضعيفة جدا).
وكونةةك أحةةد طلبةةة كليةةة الفنةةون الجميلةةة بجامعةةة األقصةةى ُيرجةةى التكةةرم بق ةراءة االسةةتبانتين ثةةم اإلجابةةة
عليهمةةا بوضةةع عالمةةة (  ) داخةةل المربةةع الةةذى تةةرى أنةةه ُيمثةةل درجةةة موافقتةةك علةةى الفق ةرة ،حيةةث أن

اجابتك على هاتين االستبانتين بدقة وعناية سيكون لها األثر األكبةر فةي تجويةد هةذه الد ارسةة ،مةع العلةم
بأن اجابتك ستُستخدم ألغراض البحث العلمي فقط.

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،
الباحث :رامي نبيل الصفدي
جوال347789995 :
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معلومات عامة:
الجنس

ذكر

أنثى

التخصص

تربية فنية

ديكور

المستوى الدراسي

األول

الثالث

الثاني

الرابع

االستبانة األولى :جودة البيئة الجامعية

المجال األول :المجال اإلداري

يقصد به :الخدمات التي يقدمها الهيكل اإلداري في الجامعة للطلبة وفق النظام الداخلي.

م

درجة الموافقة

الفقرات

عالية
جداُ

0

أنظمة الجامعة وتعليماتها واضحة.

4

يتميز اإلداريون في الجامعة بسرعة األداء.

3

ُيقدم المسئولون في الجامعة المساعدة بدون حواجز.
تقوم إدارة الجامعة برصد مشكالت الطلبة بشكل دوري.

2

تتسم إجراءات التسجيل في الجامعة بالسهولة.

6

تتضح العدالة في تطبيق التعليمات الجامعية.

7

العقوبات التي تفرضها الجامعة على المخالفين من الطلبة عادلة.

8

يلتزم عضو هيئة التدريس بمواعيد المحاضرات بدقة.

2

يتوفر التوجيه المناسب من قبل المرشد األكاديمي.

2

 01يتعاون العاملون في حل التعارضات بين المواد الدراسية.
 00تعرض إدارة الكلية توصيفا واضحا للمساقات الدراسية.
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عالية

متوسطة

ضعيفة

ضعيفة
جداً

المجال الثاني :المجال األكاديمي
يقصد به :الخدمات المنهجية التي يقدمها عضو هيئة التدريس للطلبة في الجامعة.
درجة الموافقة

الفقرات

م

عالية
جداُ

0

يتسم عضو هيئة التدريس بالكفاءة العلمية.

4

ُيتابع عضو هيئة التدريس ما يستجد من أنشطة لها عالقة بتخصصه.
يصةةطحب عضةةو هيئةةة التةةدريس طلبتةةه فةةي لقةةاءات عمليةةة بأمةةاكن عامةةة

3

(خارا الحرم الجامعي).
2

يقوم عضو هيئة التدريس بتقييم الطلبة بشكل موضوعي.

2

يتعاون عضو هيئة التدريس مع طلبته خارا وقت المحاضرة.

6

ُيشجع عضو هيئة التدريس إبداعات الطلبة.
يعمل عضو هيئة التدريس على تنمية القدرات اإلبداعية للطلبة.

8

ُيعطةي عضةو هيئةة التةةدريس المخةتص الفرصةة لطلبتةةه للعمةل بأيةديهم فةةي
المراسم.

7

ُ 2يشارك عضو هيئة التدريس الطلبة في النقاش داخل القاعات الدراسية.
 01يسمح بتكوين مجموعةات طالبيةة بسةهولة داخةل القاعةات الد ارسةية إلجةراء
مشروعات عملية.

 00يتبع عضو هيئة التدريس وسائل تقويم متنوعة لقياس أداء الطلبة.
 04يلتزم عضو هيئة التدريس بمواعيد الساعات المكتبية.
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عالية

متوسطة

ضعيفة

ضعيفة
جداً

المجال الثالث :المجال االجتماعي
يقصد به :العالقات اإلنسانية بين الطلبة فيما بينهم وبين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

م

درجة الموافقة

الفقرات

عالية
جداُ

0

يوجد تفاعل ايجابي بين الطلبة داخل الكلية.

4

يتعامل موظفو الجامعة مع الطلبة باحترام.

3

يتم عقد لقاءات بهدف تنمية التفاعل بين الجامعة ومؤسسات المجتمع.

2

يتم إج ارء حفالت استقبال للطلبة الجدد.

2

تمتد الصداقة بين الطلبة وعضو هيئة التدريس للتواصل خارا الجامعة.

6

يوجد جو من التنافس الشريف بين الطلبة داخل القاعات الدراسية.

7

يسود استخدام أسلوب التشاور بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

8

يتقبل عضو هيئة التدريس آراء الطلبة متيحا لهم حرية التعبير عنها.

2

يسهل تواصل الطلبة مع عضو هيئة التدريس.

عالية

متوسطة

ضعيفة

ضعيفة
جداً

 01تُقيم الكلية رحالت ترفيهية للطلبة.

المجال الرابع :المجال الخدماتي
ويقصد به :اإلمكانات والتسهيالت التي تُقدم للطلبة داخل الجامعة.
م

درجة الموافقة

الفقرات

عالية
جداُ

0

تتوافر في الجامعة قاعات مريحة للمحاضرات.

4

تتميز ساحات الجامعة ومرافقها بالنظافة.

3

يوجد مكان مناسب لتناول وجبات الطعام داخل الجامعة.

2

يتوفر في الجامعة شبكة إنترنت لخدمة الطلبة.
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عالية

متوسطة

ضعيفة

ضعيفة
جداً

2

يتم تقديم الخدمات المكتبية بشكل جيد.

6

تتوافر في المراسم الفنية المواد الالزمة للعمل.

7

تتسم القاعات الدراسية بالنظافة والترتيب.

8

ُيسةةاعد تصةةميم القاعةةات الد ارسةةية فةةي ممارسةةة أنةواع مختلفةةة مةةن األنشةةطة
التعليمية.

2

تُنظم الكلية األنشطة الموازية للطلبة.

 01يتم التواصل مع عضو هيئة التدريس إلكترونيا.

االستبانة الثانية :اإلنتاج اإلبداعي

المجال األول :الجدة واألصالة

ويقصد به :إنتاا متفرد وفكرة جديدة نادرة غير مألوفة قليلة التكرار.
درجة الموافقة

الفقرات

م

عالية
جداُ

0

موضوعاتي الفنية تلفت االنتباه.

4

أستخدم خامات مستحدثة في أعمالي الفنية.

3

أعتمد في تصميمي الفني على صيغ شكلية غير مألوفة.

2

أُفضل التعبير بأفكار غير تقليدية في أعمالي الفنية.

2

أسعى المتالك أسلوب فني خاص بي.

6

أتجنب تكرار إنتاا فني سبق لي تقديمه.

7

أبتعد عن تقليد أساليب الفنانين اآلخرين.

8

أُعبر في أعمالي الفنية عن أفكاري الخاصة.

2

أستخدم تقنيات غير مألوفة في تنفيذ أعمالي الفنية.

 01أهتم بتحقيق معيار جمالي جديد في إنتاجي الفني.
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عالية

متوسطة

ضعيفة

ضعيفة
جداً

المجال الثاني :القيمة والمالءمة
ويقصد به :مدى مناسبة العمل الفني للمجتمع المحيط وللفكرة والهدف المراد منه.

م

درجة الموافقة

الفقرات

عالية
جداُ

0

أتعمق باألفكار عند العمل مبتعدا عن السطحية.

4

أُترجم مفاهيم وقيم المجتمع في عناصر شكلية.

3

أرى أن القيمة الجمالية للفن تزداد بما يحققه من قيمة نفعية للمجتمع.

2

أُعبر من خالل أعمالي الفنية عن قضايا تهم مجتمعي.

2

أسعى لنيل قبول اآلخرين ألعمالي الفنية.

6

أهتم بشيوع مظاهر بيئتي في أسلوب تعبيري الفني.

7

أُعبر من خالل أعمالي الفنية عن ثقافة المجتمع وفق منظوري الخاص.

8

أسعى دائما لزيادة رصيدي حول المعطيات الثقافية الخاصة بمجتمعي.

2

أستحضر أفكار جديدة تالئم فلسفة المجتمع المحيط.

 01تتضمن أعمالي الفنية مضمونا إنسانيا.
 00أُراعي نوعية الجمهور المستقبل ألعمالي الفنية في طرح األفكار.
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عالية

متوسطة

ضعيفة

ضعيفة
جداً

ملحق رقم ()2

االستبانة في صورتها النهائية
جامعة االزهر – غـــــــــزة
عمادة الدراسات العليـــــــا
كليــــــــــــة التربيــــــــــــة
قســـم أصـــول التربيـــــة

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،
يقوم الباحث بدراسة ميدانية كمتطلب للحصول على درجة الماجستير في أصول التربية بجامعة األزهر

بغةزة بعنةوان " :جــودة البيئــة الجامعيــة وعالقتهــا باإلنتــاج اإلبــداعي لــدى طلبــة كليــة الفنــون الجميلــة

بجامعــة األقصــى" ولهةةذا الغةةرض أعةةد الباحةةث اسةةتبانتين :األولةةى؛ تخةةص البيئةةة الجامعيةةة وتكونةةت مةةن
( )42فقرة موزعة على أربعة مجاالت هي( :المجال اإلداري ،المجةال األكةاديمي ،المجةال االجتمةاعي،

المجال الخدماتي) ،والثانية تخص اإلنتاا اإلبداعي وتكونت مةن ( )12فقةرة موزعةة علةى مجةالين همةا:
(الجدة واألصالة ،القيمة والمالءمة).

وأمةةام كةةل فق ةرة يوجةةد خمةةس خيةةارات تُمثةةل درجةةة الموافقةةة علةةى الفق ةرة وهةةي :درجةةة موافقةةة (عاليةةة جةةدا،
عالية ،متوسطة ،ضعيفة ،ضعيفة جدا).
وكونةةك أحةةد طلبةةة كليةةة الفنةةون الجميلةةة بجامعةةة األقصةةى ُيرجةةى التكةةرم بق ةراءة االسةةتبانتين ثةةم اإلجابةةة
عليهمةةا بوضةةع عالمةةة (  ) داخةةل المربةةع الةةذى تةةرى أنةةه ُيمثةةل درجةةة موافقتةةك علةةى الفق ةرة ،حيةةث أن
اجابتك على هاتين االستبانتين بدقة وعناية سيكون لها األثر األكبةر فةي تجويةد هةذه الد ارسةة ،مةع العلةم

بأن اجابتك ستُستخدم ألغراض البحث العلمي فقط.

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،
الباحث :رامي نبيل الصفدي
جوال3477899950 :
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معلومات عامة:
الجنس

ذكر

أنثى

التخصص

تربية فنية

ديكور

المستوى الدراسي

األول

الثالث

الثاني

الرابع

االستبانة األولى :جودة البيئة الجامعية

المجال األول :المجال اإلداري

يقصد به :الخدمات التي يقدمها الهيكل اإلداري في الجامعة للطلبة وفق النظام الداخلي.

م

درجة الموافقة

الفقرات

عالية
جداُ

0

يتميز اإلداريون في الجامعة بسرعة األداء.

4

ُيقدم المسئولون في الجامعة المساعدة بدون حواجز.
تقوم إدارة الجامعة برصد مشكالت الطلبة بشكل دوري.

2

تتسم إجراءات التسجيل في الجامعة بالسهولة.

2

تتضح العدالة في تطبيق التعليمات الجامعية.

6

العقوبات التي تفرضها الجامعة على المخالفين من الطلبة عادلة.

7

يلتزم عضو هيئة التدريس بمواعيد المحاضرات بدقة.

8

يتوفر التوجيه المناسب من قبل المرشد األكاديمي.

2

يتعاون العاملون في حل التعارضات بين المواد الدراسية.

3

 01تعرض إدارة الكلية توصيفا واضحا للمساقات الدراسية.

152

عالية

متوسطة

ضعيفة

ضعيفة
جداً

المجال الثاني :المجال األكاديمي
يقصد به :الخدمات المنهجية التي يقدمها عضو هيئة التدريس للطلبة في الجامعة.
درجة الموافقة

الفقرات

م

عالية
جداُ

0

يتسم عضو هيئة التدريس بالكفاءة العلمية.

4

ُيتابع عضو هيئة التدريس ما يستجد من أنشطة لها عالقة بتخصصه.
يصةةطحب عضةةو هيئةةة التةةدريس طلبتةةه فةةي لقةةاءات عمليةةة بأمةةاكن عامةةة

3

(خارا الحرم الجامعي).
2

يقوم عضو هيئة التدريس بتقييم الطلبة بشكل موضوعي.

2

يتعاون عضو هيئة التدريس مع طلبته خارا وقت المحاضرة.

6

ُيشجع عضو هيئة التدريس إبداعات الطلبة.
يعمل عضو هيئة التدريس على تنمية القدرات اإلبداعية للطلبة.

8

ُيعطةي عضةو هيئةة التةةدريس المخةتص الفرصةة لطلبتةةه للعمةل بأيةديهم فةةي
المراسم.

7

ُ 2يشارك عضو هيئة التدريس الطلبة في النقاش داخل القاعات الدراسية.
 01يتبع عضو هيئة التدريس وسائل تقويم متنوعة لقياس أداء الطلبة.
 00يلتزم عضو هيئة التدريس بمواعيد الساعات المكتبية.
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عالية

متوسطة

ضعيفة

ضعيفة
جداً

المجال الثالث :المجال االجتماعي
يقصد به :العالقات اإلنسانية بين الطلبة فيما بينهم وبين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

م

درجة الموافقة

الفقرات

عالية
جداُ

0

يوجد تفاعل ايجابي بين الطلبة داخل الكلية.

4

يتعامل موظفو الجامعة مع الطلبة باحترام.

3

يتم عقد لقاءات بهدف تنمية التفاعل بين الجامعة ومؤسسات المجتمع.

2

يتم إجراء حفالت استقبال للطلبة الجدد.

2

تمتد الصداقة بين الطلبة وعضو هيئة التدريس للتواصل خارا الجامعة.

6

يوجد جو من التنافس الشريف بين الطلبة داخل القاعات الدراسية.

7

يسود استخدام أسلوب التشاور بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

8

يتقبل عضو هيئة التدريس آراء الطلبة متيحا لهم حرية التعبير عنها.

2

يسهل تواصل الطلبة مع عضو هيئة التدريس.

 01تُقيم الكلية رحالت ترفيهية للطلبة.
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عالية

متوسطة

ضعيفة

ضعيفة
جداً

المجال الرابع :المجال الخدماتي
ويقصد به :اإلمكانات والتسهيالت التي تُقدم للطلبة داخل الجامعة.
م

درجة الموافقة

الفقرات

عالية
جداُ

0

تتوافر في الجامعة قاعات مريحة للمحاضرات.

4

تتميز ساحات الجامعة ومرافقها بالنظافة.

3

يوجد مكان مناسب لتناول وجبات الطعام داخل الجامعة.

2

يتوفر في الجامعة شبكة إنترنت لخدمة الطلبة.

2

يتم تقديم الخدمات المكتبية بشكل جيد.

6

تتوافر في المراسم الفنية المواد الالزمة للعمل.

7

تتسم القاعات الدراسية بالنظافة والترتيب.

8

ُيسةةاعد تصةةميم القاعةةات الد ارسةةية فةةي ممارسةةة أنةواع مختلفةةة مةةن األنشةةطة
التعليمية.

2

تُنظم الكلية األنشطة الموازية للطلبة.

 01يتم التواصل مع عضو هيئة التدريس إلكترونيا.
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عالية

متوسطة

ضعيفة

ضعيفة
جداً

االستبانة الثانية :اإلنتاج اإلبداعي

المجال األول :الجدة واألصالة

ويقصد به :إنتاا متفرد وفكرة جديدة نادرة غير مألوفة قليلة التكرار.
درجة الموافقة

الفقرات

م

عالية
جداُ

0

موضوعاتي الفنية تلفت االنتباه.

4

أستخدم خامات مستحدثة في أعمالي الفنية.

3

أعتمد في تصميمي الفني على صيغ شكلية غير مألوفة.

2

أُفضل التعبير بأفكار غير تقليدية في أعمالي الفنية.

2

أسعى المتالك أسلوب فني خاص بي.

6

أتجنب تكرار إنتاا فني سبق لي تقديمه.

7

أبتعد عن تقليد أساليب الفنانين اآلخرين.

8

أُعبر في أعمالي الفنية عن أفكاري الخاصة.

2

أستخدم تقنيات غير مألوفة في تنفيذ أعمالي الفنية.

 01أهتم بتحقيق معيار جمالي جديد في إنتاجي الفني.
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عالية

متوسطة

ضعيفة

ضعيفة
جداً

المجال الثاني :القيمة والمالءمة
ويقصد به :مدى مناسبة العمل الفني للمجتمع المحيط وللفكرة والهدف المراد منه.

م

درجة الموافقة

الفقرات

عالية
جداُ

0

أتعمق باألفكار عند العمل مبتعدا عن السطحية.

4

أُترجم مفاهيم وقيم المجتمع في عناصر شكلية.

3

أرى أن القيمة الجمالية للفن تزداد بما يحققه من قيمة نفعية للمجتمع.

2

أُعبر من خالل أعمالي الفنية عن قضايا تهم مجتمعي.

2

أسعى لنيل قبول اآلخرين ألعمالي الفنية.

6

أهتم بشيوع مظاهر بيئتي في أسلوب تعبيري الفني.

7

أُعبر من خالل أعمالي الفنية عن ثقافة المجتمع وفق منظوري الخاص.

8

أسعى دائما لزيادة رصيدي حول المعطيات الثقافية الخاصة بمجتمعي.

2

أستحضر أفكار جديدة تالئم فلسفة المجتمع المحيط.

 01تتضمن أعمالي الفنية مضمونا إنسانيا.
 00أُراعي نوعية الجمهور المستقبل ألعمالي الفنية في طرح األفكار.
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عالية

متوسطة

ضعيفة

ضعيفة
جداً

ملحق رقم ()2
ملحق رقم ()2

المهمة
تسهيل المهمة
تسهيل
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