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 خ	صة البحث 

لكونهـا تسـهم فـي بنـاء شخصـية الفـرد كـي يكـون متسـلح إن مادة التاريخ لهـا مكانـة مهمـة فـي جميـع المراحـل الدراسـية    

.بالثقافة والعلم من خالل االفادة من االحداث والعبر والتجارب التاريخية المختلفة   

لذلك تعد مناهج المواد االجتماعية من بين المناهج التي تهدف الى إعداد الفرد اعدادا يشـمل الجـانبين التربـوي والعلمـي    

) .الطالب ( قادرا على ايصال المادة العلمية الى المتلقي ) لمدرس ا( كي يكون فردا   

وتعد طرائق تدريس العلوم االجتماعية ذات اهمية كبيرة مستمدة من مكانة هـذه العلـوم كونهـا مـواد حياتيـة تتصـل بتـاريخ    

. الطلبة وموطنهم ونشاتهم   

المعوقات التي تواجه تدريس مادة التاريخ االوربي الحديث ( ة وتاسيسا على ماسبق رام الباحثون اجراء دراستهم الموسوم   

لتعـرف هـذه المعوقـات ومحولـة ازالتهـا او التقليـل منهـا قـدر االمكـان كـي ) جامعـة كـربالء / كليـة التربيـة / في قسم التاريخ 

.تستمر عجلة التقدم العلمي والمعرفي لطلبتنا االعزاء   

ودراسة ) م  ١٩٨٧( سات السابقة ذوات الصلة بموضوع بحثهم ومنها دراسة الحسن وقد اطلع الباحثين على بعض الدرا   

.وغيرهما ) م  ٢٠٠٧( المحنة  

م الى العديد من المعوقات  ٢٠١٠/  ٢/  ٢٠وتوصل الباحثون من خالل بحثهم الذي بدأوا بتطبيقه يوم السبت المصادف    

.موضوع البحث   

: عض التوصيات كان من بينها وفي ضوء النتائج اوصى الباحثون بب     

اضفاء عنصر التشويق الغائب في اغلب االحيان عن المحاضرة كي يساعد على شد انتباه الطالب نحـو المـادة وتحبيبـة لهـا .١

. الخ ......   

تسـنى االهتمام وبصورة جدية بانشاء مكتبة حديثة علمية في مكان اخر غير المكان الذي هي فيه االن ذو مساحة واسـعة لي.٢

. للقائمين عليه جلب مصادر تجمع بين القديم والحديث كي يطلع الطلبة عليها   

 

 

 



 

 

 

Abstract  

   

For history material an important position in all learning levels , because it contributes in 
building person's personality to be armed with culture and science , through taking 

advantage of from events ,lesson and all historical experiments . 

Thus , social material is considered one of these curriculum  which aim to prepare man 
such preparing to contain both educational & scientific sides to be able to convey the 

scientific material to the receiver '' the student'' . 

So  social material methodology has an important value taken from the position of these 
sciences as a living material connected with the learner's history , home and their growth 

. 

According to what we have mentioned , both the researchers wanted to make their study 
'' The Obstructions Which Face Teaching the Modern European Material at History 

Department , College of Education , Kerbala  University ''  

To know these obstructions and try to  remove or lessen them as much as possible to 
continue the wheel of scientific progress and knowledge for our dear students . 

The researchers acquainted with some previous studies which are related to their topic 
such as Al-Hassan study in 1987 and '' Tribulation Study '' and other studies . 

The researchers conclude through their research which started on Saturday 20/2/2010 
to many obstructions which are related to the research . 

According to these results both the researchers recommend some recommendations 
such as : 

1. Adding the exciting element which is absent in some occasions from the lecture to 
help the students to engage their minds to the material & endear it to them . 

2.Seriously , pay attention to establish a modern scientific library in another place rather 
than the present one , has a bigger area to give the people who are in charge a chance 

to bring resources connect between the old & the modern to the students to know them . 

 



 

 

 

 

 

 

 الفصل االول.

 ١.مشكلة البحث : 

الدراسي فضًال عن حاجاتهم النفسية ورغباتهم هو أهتمام محور إن فهم متطلبات الطلبة وفق مراحل تطورهم 

التربية الحديثة وجزء ال يتجزأ من دورها في توطيد دعائم البناء التربوي على أسس سليمة للنهوض بالواقع نحو 

 عمل جديد يواكب مسيرة التقدم العلمي والفني، ذلك أن الهدف الرئيس الي تربية هو تنشئت جيل جديد يتحمل 

أفراده قدرة حمل المسؤولية من خالل االستمرار في البناء والتجديد واالبتكار وليس الركون لما تم انجازه من قبل 

أألجيال السابقة ، بل تفترض هذه التربية حتمية وضرورة االرتقاء بالمعرفة واالمكانيات والقدرات ، وهنا يتوجب 

الطالب نموًا متوازنًا ومتكامًال من جميع النواحي ،  وال يمكن على التربية الحديثة أن تضطلع بمهمة تحقيق نمو 

إن يتحقق ذلك أال من خالل الوقوف عند نقاط الضعف ومكامن القصور في دراسة المواد الدراسية من خالل التأكد 

بعض من سالمة مفرداتها ووضوح فلسفتها وطرائق اعداد مناهجها وأساليب تدريسها ومن ثم تكاملها مع بعضها ال

وضمن مراحل تعاقب تدريسها ، أن كل ذلك يمكن أن يصل بنا إلى تعليم تربوي متوازن نبلغ عبره أفاق تطلعاتنا 

المرجوة ؛ وهنا يظهر دور قسم التربية الفنية  في كلية التربية االساسية ، الذي هو حلقة من حلقات التعليم 

الشمل التي تسهم بها كل مؤسسات المجتمع التي تأتلف في العالي الذي هو بدوره جزء من عملية التعليم االكبر وا

.كل منسجم لعملية تكوين االفراد الجدد لالمة   

في قسم التربية الفنية لكونها تسهم } المعلم- الطالب{ان مادة تاريخ الفن األوروبي الحديث تأخذ حيزا مهما من إعداد 

الل اطالعه على تجارب السابقين من الفنانين والدروس والعبر التي في بناء االنسان المتحلي بالعلم والمعرفة الفنية من خ

تستخلص من االحداث التي مروا بها وكانت نتاجا الفعالهم التي تضمنت رؤاهم التي ترجموها في فنونهم التي قدموها ، 

. وكانت سببا الحداث تغيرات ساهمت في تعديل الذوق العام  

هتماما متزايدا بتدريس مادة تاريخ الفن األوروبي الحديث لطلبتها ، لكن وعلى لذلك تهتم كليات الفنون واقسامها ا

الرغم من ذلك نجد ان الكثير من الطلبة يبدون شكواهم من معوقات تعلم هذه المادة مما ينعكس بشكل أو بأخر على مستوى 



ترتبط بازمنة وظروف وأشخاص في غالب تحصيلهم فيها، ذلك أن مفردات مادة تاريخ الفن االوروبي الحديث تتجلى في انها 

. الحاالت تكون بعيدة عن ما يألفه ويعايشه الطلبة من ظروف تحيط بهم عن الظروف الزمنية الحالية للطلبة   

مما يجعل الكثير من الطلبة يقع فيما يسمى بالخلط الزمني لالحداث التاريخية التي ولدت منها اتجاهات الفن ، اما 

كاني فانه يؤثر على فهم االحداث التاريخية وترابطها وصعوبة التعامل مع اسماء الشخصيات واالماكن ، بالنسبة للبعد الم

بصعوبة مادة تاريخ الفن االوروبي الحديث ، التي قد يرجع السبب في صعوبتها الى } المعلم -الطالب{وكثيرا ما يشعر

واسلوب تنظيمها، مما استرعى اهتمام الباحث لتحري هذه اسلوب تدريس التدريسي أو طبيعة المادة وطريقة عرض محتواها 

ما هي معوقات دراسة مادة تاريخ الفن األوروبي الحديث : االشكالية والتصدي لها ، وعليه حدد مشكلة البحث بالسؤال االتي

. جامعة ديالى من وجهة نظر الطلبة - كلية التربية االساسية  -في قسم التربية الفنية   

 

 ٢.أهمية البحث:

تعد التربية عملية تنمية وتهذيب سلوك الفرد معتمدة على قابليته واستعداداته بقصد توجيهها ، خاصة وان التربية 

، وبشكل خاص ما } جسمية ، عقلية ، خلقية ، مزاجية انفعالية وجدانية{ كعملية تنصب على جميع نواحي شخصية الفرد 

ن مواهب الطلبة في الجوانب الفنية في ضوء ما رسم لها من أهداف ، التي يرتباط منها بالتربية الفنية التي تكشف ع

يفترض ان تنسجم مع أهداف المواد الدراسية األخرى ، تحقيقا لتكامل الخبرات واستمرارها من خالل توظيف يسمو بالقدرات 

هداف التربوية والفنية الجمالية على الفنية عند الطلبة ويصل بهم إلى مستوى يضيف إلى خبراتهم السابقة كل جديد يالئم األ

السواء وبما يحقق للتربية الفنية  ما تسعى إلى تحقيقه وتأكيده ، وهو ما يوجب اعداد معلم التربية الفنية اعدادًا متكامًال 

يام به ، عبر تزويده بالتجربة والخبرة التي تؤهله لكي يصبح معلما ومربيا واعيا لما يتطلبه دوره المنشود الذي عليه الق

فالمعلم الكفء هو عماد لتطوير العملية التربوية ،  لذلك يتوجب عند  إعداد الصفوة المختارة من المعلمين أن يوخذ 

باالعتبار كل ما من شانه االرتقاء بامكاناتهم وتطوير قابلياتهم والتدقيق في مفردات اعدادهم لتجنب كل ما يعترض مسيرة 

اتهم التي ترتبط بالتعليم المتواشج بحياة النش الجديد لالمة الذي يمثل مستقبلها والذي تطورهم أو ينال من نوعية مخرج

. يرتبط ارتباطا كبيرا بكفاءة المعلم  

وعملية دراسة مادة تاريخ الفن االوروبي الحديث كأي عملية من العمليات التربوية األخرى تواجهها معوقات     

الطلبة والعمل على وضع الحلول لهايساهم في تقليل الهدر في  وان تشخيص هذه المعوقات التي يواجهها

مخرجاتها ويجعلها تقوم جذورها بشكل أفضل مستقبال ، وبما يسهم بتعديل وتطوير للمناهج واألساليب التدريسية 

ت المعمول بها، ذلك ان الهدف الرئيس من تدريس مواد تاريخ الفن يتجلى من خالل تفهم الطلبة لالسس التي قام

عليها الحضارة العالمية التي يعيش في ظلها البشر اليوم ، ومن هنا تأخذ مادة تاريخ الفن االوروبي الحديث 
اهمية كبيرة بين المواد الدراسية االخرى وتعتبر دراستها من الوسائل المهمة المؤدية الى تنمية الفكر العلمي من 

سواء المرتبط بالفن والجمال أو - ئج ، خاصة وأن دراسة التاريخخالل الحوادث التاريخية والربط بين االسباب والنتا



لم تعد تقتصر على مجرد سرد الحوادث التي وقعت في الماضي وانما اصبحت تهتم بعملية تفسير  - بشكل عام
التاريخ ومحاولة استخالص معنى له ، فالتاريخ عندما يعنى بدراسة ما مضى من أحداث فهو في الحقيقة يقتفي 

قصة االنسان وبداياته ومراحل تطوره التي يستخلص منها المعاني والدروس المستفادة في ما حققه مراحل 

السابقون من نجاح ، واخفاق حتى يتمكن من تحديد اتجاهات المستقبل ذلك ان عملية تدريس مادة التاريخ ليست 
ة الن هدف تدريس مادة التاريخ مجرد نقل ما توصل اليه المورخ من حقائق ومعلومات ومفاهيم وقوانين تاريخي

ومن هنا تظهر اهمية التغيير ) ٢٠،ص ١٩٩٨: القدمي. ( هو جعل الطالب قادر على ادراك الحقائق التاريخية 

والتطوير في تدريس مادة تاريخ الفن االوروبي الحديث باعتبارها ليست علم للماضي فحسب ، وأنما هي علم 

حديثة لتطوير هذا العلم لكي تتحمل مسؤليتها في قيادة النهضة العلمية الماضي والحاضر اذ تسعى الجامعات ال
للمجتمع واهتمامها بالبحث العلمي من خالل تقديمها لخدمتها للمجتمع المتمثل في الدراسات والتصورات التي 

ويكون  فال ثقافة اذن بال تاريخ وال ثقافة اال)  ٤٥، ص ١٩٨٨:راشد.( ترسمها في مجاالت الحياة المختلفة 

التاريخ اساسها وجوهرها ، فالتاريخ درس في الحياة نفسها وهو بالتالي درس في الحكمة وانه يعلم الفرد ان 
ومن خالل مادة تاريخ الفن االوربي الحديث ) ٤٤٠ – ٤٣٦، ص١٩٨٢اوبيير،.( الماضي من صنع انسان مثله

تها ، وال يتم ذلك اال من خالل الوقوف على نستطيع ان نتعرف على فنون االمم االوروبية والوقوف على حضارا
مخرجات عملية التدريس تاريخ الفن االوروبي الحديث والمستوى الذي وصلت اليه ، ويمكن تحقيق ذلك من خالل 

عملية التقويم الذي يعد عملية الزمة في جميع مجاالت الحياة اذ انه يحدد نقاط القوة والضعف ويحدد مدى تحقيق 
  . يةاالهداف التربو 

: وتاسيسا على ما تقدم ذكره تتجلى اهمية البحث الحالي باالتي      

 

امكانية االفادة من نتائج البحث الحالي في تطوير طرائق تدريس مادة تاريخ الفن االوروبي الحديث في قسم التربية .آ

.جامعة ديالى -كلية التربية االساسية  - الفنية  

.تبحث عن معوقات تدريس مادة تاريخ الفن االوروبي الحديث عدم وجود دراسة على حد علم الباحث.ب  

. تنطلق اهمية البحث الحالي من اهمية المرحلة الجامعية اذ يحصل الطالب فيها على التخصص .ج  

. يمكن ان يقدم البحث الحالي اضافة متواضعة الى المكتبة التربوية العربية .د  

 

 ٣.هدف البحث : 

:     يهدف البحث الحالي إلى   



جامعة - كلية التربية االساسية  - معوقات دراسة مادة تاريخ الفن االوروبي الحديث لطلبة قسم التربية الفنية( تعرف     

) . ديالى من وجهة نظر الطلبة   

 ٤. حدود البحث :

- :يتحدد البحث بما يأتي     

. الحديث في قسم التربية الفنية من وجهة نظر الطلبة معوقات دراسة مادة تاريخ الفن األوروبي. أ      

)       الدراسة الصباحية(جامعة ديالى  - طلبة المرحلة الثانية في قسم التربية الفنية في كلية التربية األساسية . ب      

) . م ٢٠٠٩ –م ٢٠٠٨( العام الدراسي . ج      

 

 ٥. تحديد مصطلحات البحث:

المعوقات . أ   

االقتصادية ، المهنية ، (بأنها تلك الصعوبات أو العقبات التي تواجه التدريسي من النواحي : عرفها رزيق. أوال

)١٩، ص١٩٨٦: رزيق. (وتعرقل أداءه لعمله بصورة مرضية) األكاديمية، االجتماعية ، النفسية   

حول دون مساهمته في داخل مجال عمله  بأنها تلك الصعوبات والموانع التي تواجه الفرد والتي ت:عرفها بنيامين . ثانيا

)١٣، ص١٩٩٣: بنيامين . (بوتائر عالية   

بأنها أي شيء يعترض طريق التقدم  انسدادا كان أم عقبة من أي نوع دون  تحقيق األهداف : عرفها عبد اهللا . ثالثا

)١٥، ص ١٩٩٦: عبد اهللا. (المرجوة منها   

قضية أو موقف فيها لبس وعدم وضوح أو صعوبة أو عدم الشعور أنها مسالة أو : رضا وخضير- عرفها ال. رابعا

: ال رضا؛خضير. (باالطمئنان يعترض أداء مطبقين ومطبقات قسم التربية الفنية في أثناء فترة تطبيقهم

)  ٣٣٩،ص٢٠٠٦  

:إجرائياً  للحاجة إلى تعريف يتالءم مع متطلبات الدراسة الحالية وباالستفادة مما سبق يضع الباحث تعريفاً . خامسا  

مسائل او قضايا او مواقف فيها لبس او عدم وضوح او شعور بعدم االطمئنان يعترض اداء طلبة  : المعوقات هي    

. قسم التربية الفنية اثناء دراستهم مادة تاريخ الفن األوروبي الحديث  



مواد الدراسية المقررة لطلبة المرحلة الثانية هي أحد ال:لعدم وجود تعريف يعرف اجرائيا . مادة تاريخ الفن األوروبي الحديث. ب

كلية التربية االساسية ، تتضمن استعراضًا لمراحل تطور الفنون االوروبي والمدارس الفنية  -قسم التربية الفنية 

.العالمية في التاريخ الحديث   

 

 الفصل الثاني 

 دراسات سابقة :

عمل الباحث استطالعا في ميدان االختصاص فلم يجد دراسة تشابه موضوع الدراسة الحالية، بيد أنه وجد  
  : دراستين لهما بعض نقاط االلتقاء مع الدراسة الحالية وهي

  
 ١.دراسة (ألبياتي ٢٠٠٢):{  معوقات التعبير الفني لدى طلبة المرحلة الثانوية}       

وقات التعبير الفني التي تواجه طلبة المرحلة الثانوية من وجه نظر مدرسي التربية هدفت الدراسة إلى تعرف مع

مجاالت ،وطبق على }  ٤{ فقرة موزعة على }  ٤١{ الفنية ، ولتحقيق ذلك اختارت الباحثة أداة أالستبيان المكون من 

الى ، وتوصلت الدراسة إلى أن هناك مدرسًا ومدرسة لمادة التربية الفنية في محافظة دي)  ٨٧( عينة البحث البالغة 

معوقات تواجه الطلبة في التعبير الفني تحول دون إنضاج قدراتهم بالتعبير الفني منها ضعف تجارب الطلبة الفنية 

ووجود بعض الحواجز النفسية التي تمنع الطلبة من التعبير الفني وضعف قدرات الطلبة على التخيل والتصور وشيوع 

مقيد الذي يحدد المدرس موضوعاته ،فضال عن وجود معوقات ترتبط بأألدارة والنظام التعليمي تساعد أسلوب التعبير ال

على ضعف تعبيرات الطلبة الفنية وقلة التخصيصات المالية لمادة التربية الفنية وقلة المستلزمات واألدوات الفنية وكثرة 

ت ترتبط بالمدرسين واألعداد المهني تحول دون تحقيق أعداد الطلبة في الصف الواحد وما إلى ذلك ، مع وجد معوقا

أهداف التربية الفنية والتي واحد تنمية التعبير الفني لدى الطلبة ، في ضوء نتائج البحث واستنتاجاته أوصت الباحثة 

)٢٠٠٢ألبياتي . (بمقترحاتها وتوصياتها  

 

٢.دراسة (ال-رضا،خضير ٢٠٠٦) المعوقات التي تواجه مطبقي  قسم التربية الفنية في كلية التربية األساسية-  جامعة 

 ديالى

 - كلية التربية األساسية / استهدفت الدراسة تعرف المعوقات التي تواجه الطلبة المطبقين في قسم التربية الفنية 

.جامعة ديالى في أثناء تطبيقهم في المدارس   



البحث ، ذلك لصغر حجم المجتمع  والبالغ  ، طبق على كامل مجتمع} ٣٣{لذا أعد الباحثين أستبيان مكون من 

في المدرسة و دروس ) مرسم(عدم توفر : (طالبًا وطالبة ؛ وبعد تحليل النتائج ظهر أن أهم المعوقات كانت ) ٥٤(عدده 

ية ما التربية الفنية ال تلقى االهتمام المطلوب من قبل اإلدارة و صعوبة في تقييم نتاج التالميذ و عدم تقديم مديرية الترب

يمكن أن يفيد منه المطبق  في مجال ممارسة التطبيق وعدم توفر دليل واضح للمادة و عدم الحصول على العون الالزم 

من اإلشراف التابع للمديرية العامة للتربية وعدم توفر مستلزمات درس التربية الفنية في المدرسة وأن المواد العملية التي 

مهارات التي يتطلبها درس التربية الفنية و الشعور باإلحراج لضعف اإلمكانية في الرسم درست في الكلية لم تكن كافية لل

)٢٠٠٦: رضا،خضير-ال. (باإلضافة إلى معوقات أخرى بدرجة حدة أقل)   

 

 

 

 ٣. موازنة الدراسات السابقة بالدراسة الحالية : 

بينها والدراسة الحالية لمعرفة  بعد ان عرض الباحث بعض الدراستين السابقين فالبد له من عقد موازنة
مدى اتفاقها واختالفهما وعالقتهما بالدراسة الحالية في جوانبهما المختلفة واالفادة من منهجيتهما ، ومن خالل 

  : مراجعة الباحث للدراستين انفة الذكر وجدا االتي 
  

. كلية التربية االساسية ، كذلك الدراسة الحالية  -أجريت الدراسات السابقة كلها في جامعة ديالى. آ  

الى تعرف المعوقات التعبير الفني ) م ٢٠٠٢البياتي ، ( اختلفت الدراستين السابقين في اهدافها ، اذ هدفت دراسة .ب

فقد هدفت الى تعرف المعوقات التي تواجه )  ٢٠٠٦رضا،خضير ، -ال( التي تواجه طلبة المرحلة الثانوية ، ودراسة 

جامعة ديالى ؛ بينما هدف البحث الحالي إلى تعرف معوقات  –سية مطبقي قسم التربية الفنية في كلية التربية األسا

جامعة ديالى من وجهة - كلية التربية االساسية  -دراسة مادة تاريخ الفن االوروبي الحديث لطلبة قسم التربية الفنية

. نظر الطلبة  

.نهج الوصفي ايضا أعتمدت الدراسات السابقة على منهج البحث الوصفي ، والدراسة الحالية اعتمدت الم.ج  

: البياتي( تباينت اعداد العينات التي اعتمدتها الدراستين السابقين بحسب طبيعة الظواهر المدروسة فكانت دراسة . د

: رضا،خضير- ال( معلما ومعلمة ، بينما كانت عينة دراسة )  ٣٤٢( قد تكونت عينة الدراسة فيها من )  ٢٠٠٢

.طالبا وطالبة )  ٦٧( ة ، والدراسة الحالية فقد تكونت عينة البحث فيها من طالبا وطالب) ٥٤( تتكون من )  ٢٠٠٦  

.أستعملت الدراستين السابقين االستبانة كاداة ، واستخدمت الدراسة الحالية االستبانة أي وافقت الدراستين االخرتين.هـ  



 

 الفصل الثالث

 ١.منهج البحث وأجراءاته:   

هذا البحث هو المنهج الوصفي اذ ان البحوث الوصفية تهدف الى وصف ظواهر ان منهج البحث المناسب الجراءات 

ويتعدى المنهج )  ٤،ص ١٩٨٩: جابر. ( او احداث او اشياء معينة ، وجمع الحقائق والمعلومات والمالحظات عنها

. الوصفي من تحديد مالمح المشكلة الى محاولة البحث عن اسبابها الحقيقية   

:عينة البحث.٢  

حديد مجتمع البحث ، تم جمع المعلومات الخاصة بالمجتمع األصلي الذي يتمثل بعدد الطلبة الموجودين في بعد ت

وكما ) ١٢٠(والمسجلين في الكلية والبالغ عددهم (*)) ٢٠٠٩- ٢٠٠٨(الدراسات األولية للدراسة الصباحية للعام الدراسي 

)١(موضح في الجدول رقم   

  

 - ٢٠٠٨(جامعة ديالى للعام الدراسي - لثانية قسم التربية الفنية في كلية التربية األساسية طلبة المرحلة ا) ١(الجدول رقم

٢٠٠٩(  

 شعبة  كلية التربية األساسية قسم التربية الفنية

}آ{  

 شعبة

}ب{   

 المجموع

 ١٢٠ ٥٣ ٦٧ الدراسة الصباحية

 

 أ.العينة االستطالعية:

من الدراسة الصباحية لتكون ) ٥٣(من طلبة المرحلة الثانية قسم التربية الفنية والبالغ عددها} ب{اختار الباحث شعبة     

العينة االستطالعية التي استخدمت لتقصي المعوقات التي تواجه الطلبة أثناء دراستهم لمادة تاريخ الفن االوربي الحديث ، 

بصورتها األولية ، والتحقق من صدق االداة وثباتها ، كما استخدمت هذه العينة في  فضال عن إجراءات بناء االستبانه

.إجراءات التحقق من ثبات  استبانه المعوقات  

:العينة األساسية.ب  



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

. )١(الجدول  

  

:أداة البحث.٣  

أختار الباحث االستبانة لتكون اداة لبحثه كون االستبانة من اكثر ادوات البحث التربوي شيوعا وانتشارا بين   
وهي من الوسائل الشائعة في جمع البيانات في البحوث التربوية التي تتعلق )  ٦٠،ص ١٩٨٨الكندري، .(المربين

،  ص  ١٩٨٥فان دالين، . ( تتعلق بالظروف واالساليب القائمة فعال  باالراء واالتجاهات للحصول على حقائق
فضال عما تتمتع به االستبانة من مزايا منها االقتصاد بالوقت والجهد والتكاليف بما يمكن الباحث من )  ٣٩٥

  )  ٩٢،ص ١٩٩٠:داود؛ عبدالرحمن.( جمع بيانات من مجتمع كبير في مدة زمنية معقولة
  : اتبع الباحث الخطوات االتية ) االستبانة ( العداد هذه االداة 

ما معوقات دراسـة مـادة تـاريخ الفـن االوروبـي الحـديث ( توجيه استبانة مفتوحة ، تضمنت سؤاال مفتوحا مفاده .آ
ملحق ) جامعة ديالى من وجهة نظركم -كلية التربية األساسية -لطلبة المرحلة الثانية في قسم التربية الفنية 

وقـد طبـق الباحـث بنفسـه االسـتبانة ) الطلبـة(وقد وجه الباحث االستبانة الى عينة البحث االسـتطالعية )  ١( 

  جامعة ديالى-كلية التربية األساسية -على العينة االستطالعية في قسم التربية الفنية 

اطلـع علـى قسـم مـن االدبيـات  زيادة على المعلومات التـي حصـل عليهـا الباحـث مـن االسـتبانة المفتوحـة فقـد. ب

  . ذات الصلة بموضوع البحث 
بصيغة اولية وزعها الباحث علـى سـت مجـاالت ) معوق ( فقرة ) ٤٨(نتيجة للخطوات السابقة تم التوصل الى .ج

ــة ، : ( هــي  ــات مجــال التدريســيين ، معوقــات مجــال طرائــق التــدريس واســاليبها ، معوقــات مجــال الطلب معوق

ب المقرر تدريسه ، معوقات مجال الوسائل التعليمية ، معوقات مجال االمتحانـات والتقـويم معوقات مجال الكتا

  ) .  ٢( ملحق)

وضع الباحث ازاء كل فقرة خمس بدائل متدرجـة لالجابـة يختارمنهـا المسـتجيب البـديل المناسـب للمعـوق وهـي . د
  ).لم أعاني(   و) عانيت نادرا(و ) عانيت أحيانا(و ) عانيت غالبا(و) عانيت دائما(

   
  :   صدق االداة . ٤

كان بمقدورها أن تقيس فعًال " يعد الصدق شرطًا ضروريًا ينبغي توفه في أألداة وأداة البحث تكون صادقة إذا 
ولكي تتأكد الباحثة من صالحية الفقرات ) .Guilford, 1956, p. 470" ( الشيء التي وضعت من اجل قياسه 

لصياغة والوضوح والشمولية ألهداف البحث فقد لجأت إلى الصدق الظاهري عن التي حصلت عليها من حيث ا
  طريق عرض أالستبيان على مجموعة من الخبراء 

اعتمد الباحث الصدق الظاهري للتحقق من صدق اداة البحث وذلك بعرضها على مجموعة من الخبراء في 
من اجل ابداء ارائهم ومقترحاتهم في الحكم على )  ٣( التربية الفنية وفي طرائق التدريس والقياس والتقويم ملحق 

 ٨٠( مدى صالحية فقرات االستبانة لقياس مااعدت لقياسه ، وقد اعتمد الباحث الفقرات التي حصلت على نسبة



فاكثر بوصف الفقرة صالحة او غير صالحة ، تم حذف فقرتين لتكرارها من حيث المعنى ، وقد اعاد الباحث  % ) 
 ٤( من اتفاق الخبراء في ضوء مالحظاتهم ، والملحق %) ٨٠(فقرات التي لم تحصل على نسبة صياغة بعض ال

  . الخاص باالستبانة النهائية يوضح ذلك ) 
  

  : ثبات االداة . ٥
لكــي يتحقــق شــرط الثبــات فــي االســتبيان يجــب أن يعطــي النتــائج نفســها فــي حالــة تكــرار تطبيقــه علــى األفــراد 

لـذا اعتمـد الباحـث طريقـة اعـادة تطبيـق االسـتبانة )   ٣٢٦، ص ١٩٥٤القصـيب ، ( أنفسهم تحـت ظـروف مماثلـة
الـى )  Adams( على العينة االستطالعية نفسها ، وكانت المدة بين التطبيقين االول والثاني اسبوعين ، اذ اشار 

 60. (د عـن ثالثـة اسـابيع ان المدة الزمنية بين التطبيقين االول والثاني لالداة يجب ان التقل عن اسبوعين والتزي
p  ،1960،Adams ( وقد استخدم الباحث معامل ارتباط بيرسون اليجـاد معامـل الثبـات وقـد بلغـت قيمـة معامـل ،

  .يبين ذلك )  ١( لعينة الطلبة ، والجدول ) ٠،  ٠.٨٢٥(ثبات استبانة الطلبة 
  )   ١( جدول 

  : تطبيق اداة البحث . ٦

بعد التاكد من صدق االداة وثباتها تم تطبيقها على افراد عينة البحث االساسية المشمولة بالدراسة جميعا، كما    
  : يلي

.ترتيب جلوسهم على نحو يمنع تأثر أي منهم باآلخرين. آ  

.توزع االستبانه لكل طالب منهم. ب  

. يشرح الباحث كيفية اإلجابة على كل معوقة ضمن البدائل المتوفرة. ج  

.يقوم الباحث باإلجابة على استفسارات الطلبة وكيفية اإلجابة على كل معوقة. د  

.تجمع االستمارات من الطلبة بعد التأكد من اإلجابة على جميع الفقرات. هـ  

 

:تصحيح اإلجابة.٨  

ودرجة ) عانيت أحيانا(ودرجتان إلجابة ) عانيت غالبا(وثالث درجات إلجابة ) عانيت دائما  (أعطيت أربع درجات إلجابة     

، وقبل المباشـرة بتصـحيح ورقـة االسـتبانه لكـل طالـب يجـري )لم أعاني أبدا(أعطي صفرًا إلجابة ) عانيت نادرا(واحدة إلجابة 

مجال   العينة
االمتحانات 
  والتقويم

مجال الكتاب 
  المقرر
  تدريسه

طرائق مجال 
  التدريس

مجال 
  الطلبة

مجال 
  التدريسيين

مجال الوسائل 
  التعليمية

المتوسط 
العام 
  للمعامالت

  % ٠.٨٢٥  % ٠.٨٢  %٠.٨٤  %٠.٨١  %٠.٨٣  %٠.٨٥  %٠.٨٠  الطلبة



ثلن فكرة واحدة إذ يتحتم أن ال يتجـاوز الفـرق بـين كـل واللواتي يم-المموهات -التأكد من إجابة فقرات موضوعية المستجيب

.منهن واألخرى الدرجة الواحدة  فقط في اإلجابة  

 

:الوسائل اإلحصائية. ٩  

(معادلة كوبر . أ Cooper ) اتفاق الخبراء(وقد استخدمت في حساب صدق األداة )   

:                 إذ أن     100*
DgAg

Ag
Pa

+
=                            

  Pa نسبة االتفاق=   

Ag    =عدد مرات االتفاق  

Dg    =           عدد مرات عدم االتفاق (Cooper:1974,p.27) 

                                        

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

  =درجة الحدة :  معادلة فيشر
                   

  : اذ تمثل  
  ).عانيت دائما(تكرار االختيار =  ٥ت
  ). عانيت غالبا(تكرار االختيار=  ٤ت
  ). عانيت أحيانا(تكرار االختيار=  ٣ت
  ).نادراعانيت (تكرار االختيار =  ٢ت
  ).لم أعاني(  تكرار االختيار =  ١ت

   (Yauch:1955,p330 ). مجموع التكرارات لالختيارات الخمس = مج ت 
  
  

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

    ٢}٢)مج ص (  – ٢ن مج ص { ٢ })  ٢مج س (  – ٢ن مج س {                  
  :  اذ تمثل 

  . معامل ارتباط بيرسون ) ر (  

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

 ت ك   صفر
 



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

  الفصل الرابع
  عرض النتائج وتفسيرها

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

  )  ٢( جدول 
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انتھاء اھتمام الطالب بالمادة بانتھاء   ١  ١١  ١
  ا�ختبار

٢.٨٩  ١  ٤  ١١  ٣٣  ١٨  

  ٢.٨٨  ٢  ٦  ٩  ٣١  ١٩  عدم وضوح المطلب في بعض ا�سئلة  ٢  ٧  ٢
قلة انسجام ا�سئلة مع مستويات الطلبة   ٣  ٦  ٣

  في ھذا التخصص
٢.٦١  ٣  ٩  ١٤  ٢٦  ١٥  

النظر ل	ختبار كونه غاية � وسيلة   ٤  ١٠  ٤
  لتحصيل المعرفة

٢.٣٧  -  ٧  ٢٥  ١٩  ١٦  

قلة مراعاة ا�سئلة ا�ختبارية للفروق   ٥  ٩  ٥
  بين الطلبةالفردية 

٢.٣٤  ٦  ١٢  ١٦  ١٩  ١٤  

قلة الموضوعية في تصحيح اوراق   ٦  ٨  ٦
  ا�ختبار

٢.٢٦  ٨  ١١  ١٥  ٢١  ١٢  

قلة التنويع با�سئلة من قبل بعض   ٧  ٥  ٧
  التدريسيين

٢.١٤  ٦  ١٣  ٢٢  ١٧  ٩  

أن  ا�سئلة ا�ختبارية غالبا ما تركز على   ٨  ٤  ٨
  جزء من المادة

١.٩٨  ٩  ١١  ٢٣  ١٦  ٧  

  ١.٥٩  ١٢  ٢٠  ٢١  ١١  ٣  اعتماد ا�سئلة المقالية فقط في ا�ختبار   ٩  ٢   ٩
١
٠   

اسئلة ا�ختبارات � تت	ئم مع الوقت   ١٠  ٣
  المحدد ل	جابة

١.٤٦  ١١  ٢٩  ١٦  ٧  ٤  

١
١  

قلة ا�ھتمام با�ختبارات الشفوية اثناء   ١١  ١
  سير المحاضرة 

١.١٤  ١٨  ٣٠  ١٢  ٥  ٢  

  
  : ويالحظ من الجدول السابق ما ياتي       

) ٢.٨٩(على المرتبة االولى ، بدرجة حدة ) انتهاء اهتمام الطالب بالمادة بانتهاء االختبار(حصلت الفقرة   . أ

ويرى الباحث ان سبب حصول هذه الفقرة على المرتبة االولى ، ان معظم طلبة عينة البحث ال يهتمون 

هم يقرئونها الداء االمتحان طمعا بتحقيق النجاح فقط من غير ايالء اهمية للقيمة بالمادة اهتماما كبيرا او ان

المعرفية ، مما يؤثر سلبا على العملية التدريسية التي تمارسها كليات التربية االساس، التي تطمح بتخريج 

  .كوادر اكاديمية علمية لها القدرة على ايصال المادة للطلبة في مدارس التعليم العام



) ٢.٨٨(جاءت هذه الفقرة بالترتيب الثاني اذ حصلت على درجة حدة ) .عدم وضوح المطلب في بعض االسئلة.(ب
ويعتقد الباحث أن السبب قد يرجع الى ان التدريسي يقدم اسئلة يكتنفها الغموض وعدم الوضوح ، أي ان 

شرح ، ام تعريف ، ام تعليل ، ام ( الطالب ال يعرف ماذا يريد التدريسي منه اثناء السؤال فمثال هل المطلوب 

لذلك يجب ان تكون االسئلة أكثر وضح المعالم مصاغة بشكل بسيط وبكلمات سهلة مستساغة ) مقارنة وهكذا 
، تمكن الطالب مكن معرفة ما هو مطلوب منه ليجيب عليه واال لماذا وضع عينة البحث هذه الفقرة في هذا 

  . الترتيب المتقدم من المجال 

بالمرتبة الثالثة اذ بلغت درجة ) قلة انسجام االسئلة مع مستويات الطلبة في هذا التخصص( وردت الفقرة . ج

ويرجع الباحث السبب قد يعود الى كون ان التدريسي يصوغ اسئلة ال تتناسب مع جميع )  ٢.٦١( حدتها
روق الفردية بينهم فاذن يجب ان مستويات الطلبة، فالمعروف أن مستويات الطلبة متفاوتة من خالل مبدا الف

تصاغ االسئلة اعتمادا على هذا المبدا ، فال يمكن ان تكون جميع االسئلة بمستوى واحد، وأنما أن تتدرج من 

  . السهولة إلى الصعوبة
 حصلت على الترتيب الرابع بدرجة حدة بلغت) النظر لالختبار كونه غاية ال وسيلة لتحصيل المعرفة( وردت الفقرة . د

يرى الباحث أن السبب في ذلك يرجع الى الطالب الذي يرى أن االختبار بحد ذاته هو غاية الفهم ) ٢.٣٧(
واالستيعاب ، وليس هو وسيلة لمعرفة ما وصلت اليه العملية التدريسية ، وبناءا على الفقرة االولى في هذا 

وبه عدم الوضوح الن الطالب ينتهي اهتمامه المجال فان ما يصبو اليه الطالب باعتبار االختبار غايه هو امر يش
بالمادة بانتهاء االختبار،حتى وان تحقق النجاح فال يتحقق الفهم ، لذلك تدعو االدبيات وخاصة الحديثة منها الى 

  . ان االختبار وسيلة من وسائل فهم المادة وليس هو غاية المنى والوصول

( بالمرتبة الخامسة بدرجة حدة ) ة للفروق الفردية بين الطلبةقلة مراعاة االسئلة االختباري(جاءت الفقرة . ه

ويعتقد الباحث ان بعض االسئلة المعدة من قبل التدريسي ال تراعي المستويات العلمية لديهم وهذا ما )  ٢.٣٤

  . وعليه يمكن أن تفسر بنفس تفسيرها لتشابه الفقرتين} ج{يشابه الفقرة 
( حصلت على المرتبة السادسة بدرجة حدة مقدارها ) . حيح اوراق االختبارقلة الموضوعية في تص( الفقرة . و

يرى الباحث ان عينة البحث يعانوا كثيرا من هذا االمر والدليل عدم اغفالهم لهذه الفقرة فهم يرون ان )  ٢، ٢٦

يح ، وهذا التدريسي قليل الموضوعية في تصحيح اوراق االختبار، وانهم يصفون التدريسي بانه مزاجي التصح

  . يرجع باعتقاد الباحث لوجود فجوة في العالقة بين التدريسي والطالب ،  ويفترض أن تعالج 
 ٢، ١٤( بالمرتبة السابعة بدرجة حدة بلغت  ) قلة التنويع باالسئلة من قبل بعض التدريسيين( جاءت الفقرة . ز

ها الختبار الطلبة ، وهذا يضر بمدى ادراك يعود السبب في ذلك الى التدريسي ال ينوع في اسئلته التي يعد) 

الطالب للمادة واستيعابة لها، وعليه يجب على التدريسي أن يعمد إلى تنويع االسئلة بين المقالية أو 
  . الموضوعية أو غيرها 

مقدارها  حلت بالمرتبة الثامنة بدرجة حدة) . أن  االسئلة االختبارية غالبا ما تركز على جزء من المادة( الفقرة . ح

ويعتقد الباحث ان سبب حصول هذه الفقرة على هذه المرتبة ، ان التدريسي ال يعتمد في اعداد )  ١.٩٨( 

اسئلته الخارطة االختبارية في اعدادها ، لذلك فهو يقتصر على اسئلة بعض المفردات او الفصول دون االخرى 
الختبارية التي يكتشف من خاللها التدريسي قدرة وذلك اما لسهولة تصحيحها او انه غير ملم باهمية الخارطة ا



طلبته ومدى استيعابهم للمادة ، لذلك فان الطلبة يستغرقون وقتا في قراءة المادة وفي النتيجة ال ياتي منها 
 ) . يقصد الباحث هنا بعض مفردات المادة االمتحانية وليست جميعها ( سؤاال 

)  ١.٥٩( على المرتبة التاسعة بدرجة حدة بلغت  ) فقط في االختبار اعتماد االسئلة المقالية(حصلت الفقرة . ط

 . ويرى الباحث ان خير تفسير لهذه الفقرة هو ما جاء بالفقرة السابعة فال حاجة لالعادة
بالترتيب ما قبل االخير بدرجة حدة مقدارها ) اسئلة االختبارات ال تتالئم مع الوقت المحدد لالجابة(وردت الفقرة . ي

قد يرجع السبب في ذلك ان اسئلة االختبارات وخاصة المقالية منها والتي بحاجة الى وقت لالجابة ، ) ١.٤٦( 

فان بعض الطلبة يعانون من ضيق الوقت وربما يعود لضعف قدرة التعبير لديهم ، فاصبح من الضروري ان 

لب للتسرع واالرتباك نتيجة القلق تكون هناك موازنة ما بين اسئلة االمتحان ووقت االجابة كي ال يضطر الطا
  .من ضيق الوقت 

بالترتيب االخير بدرجة حدة بلغت ) . قلة االهتمام باالختبارات الشفوية اثناء سير المحاضرة(حلت الفقرة . ك

ويرى الباحث ان التدريسي يلجأ إلى أعتماد االمتحانات التحريرية فقط ذلك لكثرة اعداد الطلبة ) ١.١٤(
ب االهتمام بالجانب الشفوي الذي هو جزء من مهمة لتنمية قدرة الطلبة على التعبير وصقل وبالتالي يتجن

  . موهبتهم التاريخية في سرد االحداث على شكل مشافه وجها لوجه اما الطلبة ومع التدريسي
 
  ) . ٣( فقرات معوق وكما مبين في الجدول )  ٩( يضم هذا المجال  –معوقات مجال الكتاب المقرر تدريسه . ٢

  ) ٣( جدول 
  ت

ي 
سل ف

سل
الت

ستبانة
ا�

  
الرتبة

  

  الفقرات
  
  
  
  
  
  

  التكرارات

دة
لح
ة ا
رج
د

  
    

ما
دائ
ت 
ني
عا

لبا 
غا
ت 
ني
عا

انا 
حي
ت أ

ني
عا

 

را
اد
 ن
ت
ني
عا

 

ي
عان
م أ
ل

 

كثEEرة المفEEاھيم التاريخيEEEة ككثEEرة السEEEنين   ١  ٦  ١
.  وأسماء الفنانين وا�عمال  

٣.٢١  -  ٢  ٨  ٣١  ٢٦  

افتقEEار المكتبEEEات للمصEEEادر الحديثEEEة التEEEي   ٢  ٤  ٢
 يحتاجھا الطلبة في ھذا التخصص  

٢.٨٨  ١  ٤  ١٦  ٢٧  ١٩  

افتقEEار القسEEم الEEى مكتبEEة خاصEEة بEEه وان   ٣  ٥  ٣
.  وجدت فعدد المصادر فيھا قليل  

٢.٨١  ٢  ٣  ١٩  ٢٢  ٢١  

كثEEEرة مفEEEردات الكتEEEاب المنھجEEEي المقEEEرر   ٤  ٢  ٤
.  تدريسه  

٢.٧٧  -  ٣  ٢٢  ٢٥  ١٧  

. الكتاب � يراعي اتجاھات وميEول الطلبEة  ٥  ٣  ٥
  

٢.٥٧  ٤  ٧  ١٧  ٢١  ١٨  

صEEEEعوبة اغلEEEEب ا�سEEEEماء والمصEEEEطلحات   ٦  ١  ٦
.  الواردة في الكتاب  

٢.٤٦  ٢  ٨  ٢٥  ١٧  ١٤  

عEEEEدم تEEEEدريس المEEEEادة مEEEEن قبEEEEل اسEEEEاتذة   ٧  ٨  ٧
.متخصصين بھا   

١.٦٨  ١٨  ١٣  ١٧  ١٤  ٦  



.اخراج الكتاب فنيا غير جيد   ٨  ٧  ٨  ١.٥٩  ٢١  ٢٢  ١٦  ١١  ٢  

  : ويالحظ من الجدول اعاله ما ياتي    
علـى المرتبـة االولـى بدرجـة ) كثرة المفاهيم التاريخية ككثرة السنين وأسماء الفنانين واالعمال ( حصول الفقرة   . أ

ويـــرى الباحـــث ان ســـبب ذلـــك واضـــح  فمـــادة تـــاريخ الفـــن االوروبـــي الحـــديث تـــزدحم ) ٣.٢١(حـــدة بلغـــت  

دراسـة مفصـلة كـي يتوصـل  بالمصطلحات واالسماء الفنية والسـنين وهـو جـزء مـن طبيعـة وعليـه  فهـي تتطلـب

الطالب الى نتيجة فيفترض بالتدريسي ان يحدد لطلبتـه بعـض المفـاهيم المهمـة وبغـض النظـر عـن غيرهـا مـن 

  . المفاهيم الثانوية ليتسنى لطالب فهمها 
بالمرتبـة الثانيـة ) . افتقار المكتبات للمصادر الحديثة التي يحتاجها الطلبة في هذا التخصص  (جاءت الفقرة   . ب

ويعتقــد الباحــث ان الســبب وراء حصــول هــذه الفقــرة علــى هــذا الترتيــب هــو ان ) ٢.٨٨(بدرجــة حــدة مقــدارها و 

عينة البحـث يعـانون مـن قلـة المصـادر القريبـة مـن تخصصـهم وبخاصـة الحديثـة منهـا والتـي يسـتطيعون مـن 

  . خاللها ان يتعرفوا على المادة 

جــاءت بالمرتبــة .) بــه وان وجــدت فعــدد المصــادر فيهــا قليــل افتقــار القســم الــى مكتبــة خاصــة( حصــلت الفقــرة . ج
يـرى الباحـث ان قسـم التربيـة الفنيـة بحاجـة الـى مكتبـة قيمـة تحتـوي علـى ) ٢.٨١(الثالثة بوسط مرجح مقـدارة 

  .مصادر وبعدد كافى ، يسد حاجة الطلبة منها 
ترتيـب الرابـع ضـمن المجـال بدرجـة حـدة علـى ال.) كثرة مفردات الكتاب المنهجي المقرر تدريسـه( حصلت الفقرة . د

والسبب يعود الى ان مفردات المـادة المقـرر تدريسـها تحتـوي علـى مفـردات كثيـرة ، تحتـاج الـى ) ٢.٧٧(بلغت  
وقت كبير ال كمالها من قبل الطلبة ، لذلك فان عينة البحث اهتمت بذلك واعطت هذه الفقرة اهمية ضمن فقرات 

لـذلك فـال بـد مـن وسـيلة مـا لـدمج بعـض هـذه المفـردات او حـذف الغيـر مهـم منهـا المجال ال نها تعاني منهـا ، 

  .لتيسير فهمها عند الطلبة 
) ٢.٥٧(حلــت بالترتيــب الخــامس ، بدرجــة حــدة مقــدارها . ) الكتــاب ال يراعــي اتجاهــات وميــول الطلبــة( الفقــرة . ه

 –ه يسـاعد علـى ادراك الطالـب لهـا ويرى الباحـث ان مسـالة ميـل الطالـب نحـو المـادة مسـالة ضـرورية جـدا النـ

واستيعابها ، لذلك يجب مراعـاة رغبـات وقابليـات وميـول الطلبـة عنـد صـياغة مفـردات المـنهج ليتسـنى  –المادة 

 .للطالب معرفتها وادراكها 
بالمرتبـة السادســة بدرجـة حــدة بلغــت  ) صـعوبة اغلــب االسـماء والمصــطلحات الــواردة فـي الكتــاب(جـاءت الفقــرة . و

ويعتقد الباحث ان مادة تـاريخ الفـن االوروبـي الحـديث ومـن خـالل هـذه الفقـرة وبعـض الفقـرات االخـرى ) ٢.٤٦(
ترد فيها العديد من االسماء والمصطلحات قد تكون جديدة على الطالب فهي من الصـعوبة بمكـان ان يسـتوعبها 

لـى ادراكهـا وتحليـل موضـوعاتها ويفهمها ، فاذن ال بد من اسـتعمال طرائـق واسـاليب تدريسـية تسـاعد الطالـب ع

  . ونصوصها التاريخية المختلفة 

فــي الترتيــب الســابع بدرجــة حــدة بلغــت  .) عــدم تــدريس المــادة مــن قبــل اســاتذة متخصصــين بهــا (وردت الفقــرة . ز

  .هنا يرى الباحث ان السبب في ذلك يعود الى عدم وجود اساتذ مختص في تدريس هذه المادة ) ١.٦٨(
( جاءت بالترتيب االخير من فقرات المجـال اعـاله بدرجـة حـدة مقـدارها .) . راج الكتاب فنيا غير جيد اخ(الفقرة . ح

والسبب في ذلك قد يعـود الـى ان بعـض الطلبـة مـن عينـة البحـث يعـانون مـن سـوء فـي اعـداد واخـراج )  ١.٥٩



ذلك يجـب ان تكـون الطباعـة وحتى طباعة واستنساخ الكتاب المقرر تدريسه وهو امر تتحمله مجانية الكليـة ، لـ
جيــدة واالستنســاخ واضــح واالخــراج الفنــي جيــد يتناســب مــع احتياجــات الطلبــة للمــادة العلميــة لغــرض دراســتها 

 .وفهمها 

  ).٤(فقرات معوق وكما مبين في الجدول )  ٨(يضم هذا المجال  –معوقات مجال طرائق التدريس واساليبها .٣
  ) ٤( جدول 
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  ٢.٨٩  ٤  ٧  ٩  ٢٧  ٢٢  قلة مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة  ١  ٤  ١
عدم تاكيد التدريسي على مشاركة الطلبة   ٢  ٦  ٢

  اثناء المحاضرة
٢.٦٢  ٢  ٨  ١٩  ٢٢  ١٦  

اھمال التدريسي تحليل عناصر الموضوع   ٣  ٧  ٣
التاريخي بشكل منطقي متسلسل لفھم 
  الصورل	عمال الفنية التاريخية المختلفة 

٢.٥٢  ٥  ٦  ٢٤  ١٩  ١٣  

ضعف قدرة التدريسي على خلق عنصر   ٤  ٩  ٤
  التشويق داخل قاعة المحاضرة  

٢.٤٦  ٣  ٥  ١٧  ٢٤  ١٨  

ضعف قدرة التدريسي على اكساب طلبتھم   ٥  ٨  ٥
  معلومات تاريخ الفن المطلوبة 

٢.٢٩  ٧  ٦  ٢٨  ١٢  ١٤  

اعتماد بعض التدريسي على طريقة تدريس   ٦  ١  ٦
  ) المحاضرة فقط ( واحدة 

٢.٢٣  ٦  ٨  ٢٧  ١٦  ١٠  

قلة التنوع في استخدام الطرائق التدريسية   ٧  ٣  ٧
  .المناسبة للموضوع الدراسي 

١.٨١  ٧  ٩  ٣١  ١٣  ٧  

  ١.٦٤  ١  ٣٣  ٢١  ٩  ٣  قلة استخدام البحوث والتقارير من ا�نترنيت   ٨  ٢  ٨

 :  ويالحظ من الجدول السابق ما ياتي    

)  ٢.٨٩( حصـلت علـى الترتيـب االول بدرجـة حـدة بلغـت  ) قلة مراعاة الفـروق الفرديـة بـين الطلبـة( الفقرة . آ

يرى الباحث ان سبب حصول هذه الفقرة علـى هـذا الترتيـب مـن ضـمن فقـرات المجـال ، هـو ان عينـة البحـث 
د فجــوة بــين التدريســي يعــانون مــن التمييزوالشــعور بعــدم االنصــاف مــن قبــل التدريســي ، وهــذا يؤشــر وجــو 

 . والطلبة يفترض تجاوزها من خالل العمل بمبدأ الفروق الفردية لفهم المادة العلمية واستيعابها

وردت بالمرتبـة الثانيـة بدرجـة حـدة بلغـت  ) عدم تاكيد التدريسي على مشاركة الطلبة اثناء المحاضرة(الفقرة . ب

ــ)  ٢،  ٦٢(  ــك ق ــى ان التدريســي ال يســتطيع ان يجعــل جميــع ويعتقــد الباحــث ان الســبب وراء ذل د يعــود ال
الطلبة مشاركين داخل قاعة المحاضرة اثناء الدرس ، اما ان يكون اعداد الطلبة كبير داخل قاعة الدرس فال 

يستطيع التدريسي ان يجعلهم جميعا مشاركين ، او ان التدريسي يركز على المميز مـنهم دون غيـره ليسـاهم 

  . ما يثر سلبا على بقية الطلبة الن البعض منهم قد يهمل المادة لعدم مشاركته معه في شرح الدرس م

اهمــال التدريســي تحليــل عناصــر الموضــوع التــاريخي بشــكل منطقــي متسلســل لفهــم الصــورلالعمال (الفقــرة . ج

ك ان قـد يكـون السـبب وراء ذلـ) ٢.٥٢(حلت بالترتيب الثالث بدرجـة حـدة بلغـت  ) الفنية التاريخية المختلفة

عناصر الموضوع التاريخي متشعبة ومتداخلة مما يسبب ارباكـا لـدى الطلبـة لمـا فيهـا مـن تـواريخ ونصـوص 

تاريخية ووأعمال عدة ، لذا فيفترض على التدريسي توضيح كل ذلك للطلبة كي يستوعبوا باسـلوب متسلسـل 



ا الخلـط الزمنـي لالحـداث وسلس لعناصر الموضوع التاريخي المتشعب ، وبايسر الطرائق كي يتخلص من هذ
  . التاريخية 

جـاءت بالمرتبـة الرابعـة ) ضعف قدرة التدريسي على خلـق عنصـر التشـويق داخـل قاعـة المحاضـرة  ( الفقرة . د

يعتقد الباحث أن السبب في ذلك قـد يرجـع الـى الطلبـة الـذين مـا زالـوا يظنـون )  ٢.٤٦( بدرجة حدة مقدارها 
  . نصر والتشويق في محاضرته أسوة بما يفعله مدرس االعدادية أن على التدريسي الجامعي خلق ع

بالترتيـب الخـامس ) ضعف قدرة التدريسي على اكساب طلبتهم معلومات تاريخ الفن المطلوبـة(جاءت الفقرة . ه

يعتقد الباحث ان السـبب وراء ذلـك متعلـق بـالفقرة السـابقة مـن ظـن الطلبـة أن )  ٢.٢٩( بدرجة حدة بلغت  

الجامعي يتحمل مسؤولية فهمهم للمادة الدراسية ويتناسون ان هذه االمر يتعلـق بهـم أنفسـهم فـي التدريسي 
  . المرحلة الجامعية

علـى المرتبـة السادسـة ) المحاضرة فقط ( اعتماد بعض التدريسي على طريقة تدريس واحدة (حصلت الفقرة . و

الـى ان التدريسـي يستسـهل االسـتمرار علـى ويعتقـد الباحـث ان ذلـك قـد يعـود )  ٢.٢٣( بدرجة حدة مقدارها 
طريقة واحدة فـي تـدريس المـادة فهـو ال يتبـع طرائـق متعـددة فـي التـدريس ، فطريقـة المحاضـرة مـثال طريقـة 

جيــدة ومفيــدة اال انهــا قــد ال تنفــع فــي كــل االحــوال وفــي كــل المواقــف فهنــاك طرائــق تدريســية اخــرى كااللقــاء 
ال يجب على التدريسي ان يستمر على وتيره واحدة في تدريسه للمادة كـي والمناقشة واالستجواب وغيرها ، ف

 .ال ينتاب الطلبة الملل والشرود الذهني، ولكن يجب أن ال ننسى االعداد الكبيرة للطلبة
فـي الترتيـب السـابع ) قلة التنوع في استخدام الطرائق التدريسـية المناسـبة للموضـوع الدراسـي (وردت الفقرة . ز

وهنا يرى الباحث ارتبط هذه الفقرة بالتي قبله وهـي تؤكـد علـى ضـرورة التنويـع )  ١.٨١( ة بلغت  بدرجة حد

فــي اســتعمال طرائــق تدريســية مختلفــة داخــل قاعــة الــدرس وحســب مــا يناســب كــل موضــوع دراســي فــبعض 

ســبيل الموضــوعات تناســبة طريقــة المناقشــة مــثال امــا موضــوع اخــر فــال تناســبة اال طريقــة االســتجواب علــى 

  . المثال ولذك يجب استعمال طرائق تدريسية متعددة وحسب ما يناسب الموضوع الدراسي 
بالترتيب االخير ضمن فقرات المجـال بدرجـة حـدة ) قلة استخدام البحوث والتقارير من االنترنيت(حلت الفقرة . ح

فية اعداد البحوث والتقارير يعتقد الباحث ان من االساليب المتبعة مع الطلبة هو تعليمهم كي)  ١.٦٤( بلغت

وال ســيما المنشــورة علــى صــفحات االنترنيــت لغــرض االفــادة منهــا كونهــا االكثــر حداثــة مــن غيرهــا مــع االخــذ 

  . بنظر االعتبار ان ليس كل ما نشر هو دقيق وسليم بل اخذ المفيد منه 
  ) .  ٥( الجدولفقرات معوق وكما مبين في )  ٧( يضم هذا المجال  –معوقات مجال الطلبة .  ٤

  ) ٥( جدول   
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قلEEة معلومEEات الطلبEEة عEEن مEEادة تEEاريخ الفEEن   ١  ٤  ١
 ا�وروبي الحديث

٣.٠٧  ١  ١  ١٤  ٢٧  ٢٤  



ضعف قدرة الطلبة على الربط بين ا�تجاھات   ٢  ٧  ٢
 الفنية التاريخية المختلفة والموازنة بينھا 

٣.٠١  -  ٧  ١١  ٢٣  ٢٦  

  ٢.٥١  ٦  ٩  ١٤  ٢١  ١٧ ضعف رغبة الطلبة في تعلم ھذه المادة   ٣  ١  ٣

اقتصار اھتمام بعض التدريسيين على الطلبEة   ٤  ٦  ٤
 المميزين فقط 

٢.١٤  ٧  ١١  ٢٣  ١٧  ٩  

اعتقاد اغلب الطلبة ان التدريسي ھو المصدر   ٥  ٢  ٥
 الوحيد للمعلومات 

٢.١٢  ٤  ١٦  ٢٧  ٨  ١٢  

كثEEEرة اعEEEEداد الطلبEEEة فEEEEي القاعEEEة الدراسEEEEية   ٦  ٣  ٦
 الواحدة 

٢.١١  ١١  ١٣  ١٩  ١٦  ٨  

  ١.٤١  ١٥  ١٨  ٢٥  ٩  - قلة توجه الطلبة لمطالعة المصادر الخارجية  ٧  ٥  ٧

  

  :  ويالحظ من الجدول السابق ما ياتي 

في الترتيب االول بدرجة حدة ) قلة معلومات الطلبة عن مادة تاريخ الفن االوروبي الحديث( جاءت الفقرة . آ

ويرى الباحث ان السبب وراء ذلك قد يعود الى ان الطلبة ألول مرة يطلعون، كذلك الفتقار ) ٣.٠٧(بلغت  

 . مكتبة للمصادر الخاصة بهذه المادة

) الطلبة على الربط بين االتجاهات الفنية التاريخية المختلفة والموازنة بينهاضعف قدرة (حصلت الفقرة . ب
يعتقد الباحث ان هذه الفقرة مرتبطه بالتي قبلها وأن )  ٣.٠١( على المرتبة الثانية بدرجة حدة مقدارها 

رة على السبب في ذلك  قد يعود الى ضعف مستوى طلبة عينة البحث في هذه المادة عموما أو صعوبة القد

الربط بين االحداث التاريخية الن الربط يحتاج إلى إمكانية يجب أن يعلم الطلبة ويمرن على التعامل مع 

النصوص واالحداث والتواريخ يؤدي بالتالي الى الخروج بنتيجة ما حول موضوع تاريخي معين كمعرفة 
 .ي الى تشجيع طلبتهم على ذلك اسباب ومسببات كاتجاه أو حركة فنية أو غير ذلك ، لذلك ندعو التدريس

يعتقد ) ٢.٥١(بالمرتبة الثالثة بدرجة حدة بلغت ) ضعف رغبة الطلبة في تعلم هذه المادة ( وردت الفقرة . ج

الباحث أن السبب قد يعود في ذلك الى ان صعوبة المادة وكثرة احداثها كما قد اسلفنا في فقرات سابقة 
ادى الى ضعف او عدم رغبه لدى اغلب الطلبة في تعلم هذه المادة  وفصلنا كثيرا في ذلك ، كل هذا وغيره

والدليل في فقرات سابقة من مجاالت اخرى ، خاصة وأن اغلبهم يتعلم المادة الداء االمتحان فقط وتحقيق 
 . النجاح كما ورد في فقرة سابقة ، لذلك نوجب استعمال طرائق واساليب جديدة لجذب أهتمام الطلبة للمادة 

على المرتبة الرابعة بدرجة ) اقتصار اهتمام بعض التدريسيين على الطلبة المميزين فقط( حصول الفقرة . د
ان السبب في ذلك قد يعود الى ان بعض التدريسيين ال يهتمون بمشاركة جميع الطلبة ) ٢.١٤(حدة بلغت  

م الن بقية الطلبة وان كانوا اثناء المحاضرة ، فنجد بعضهم يعتمد على المميزين فقط ، وهذا امر غير سلي

غير جيدين فما السبيل الصحيح لدفعهم للتواصل اذا لم يساهموا في الدرس فلخق عنصر المنافسة واالثارة 

داخل الدرس فيجب على التدريسي ان يسعى جاهدا الى مشاركة جميع الطلبة ولو على شكل محاضرتين او 

 . اكثر 



حلت بالترتيب الخامس ضمن ) لتدريسي هو المصدر الوحيد للمعلوماتاعتقاد اغلب الطلبة ان ا( الفقرة . ه
يعتقد الباحث ان معظم الطلبة ولقلة اطالعهم على المصادر ) ٢.١٢(فقرات المجال بدرجة حدة مقدارها 

الخارجية خارج نطاق الكتاب المنهجي المقرر تدريسه فانهم يعتقدون ان التدريسي مصدرهم االول واالخير 

فهم ال يكلفوا انفسهم ويطلعوا عتى بعض المصادر التي تدعم ما لديهم في العديد من االمور، فال للمعلومة 
يمكن للتدريسي ان يكون هو فقط من يمتلك المعلومة بل هناك مصادر وكتب ومرجع عدة يمكن االطالع 

 .عليها كي توكد ما موجود عندهم من مادة داخل الكتاب المقرر تدريسه

)  ٢.١( وردت بالترتيب السادس بدرجة حدة بلغت ) كثرة اعداد الطلبة في القاعة الدراسية الواحدة ( الفقرة . و

وقد يعود السبب وراء حصول هذه الفقرة على هذا الترتيب ان طلبة عينة البحث يعانون من االعداد الكثيرة 
مما يصعب المهمة على التدريسي ايضا ، داخل قاعة الدرس مما يولد لديهم االرباك وعدم فهم المادة و 

 . لذلك اصبح من الضروري اعادة النظر باعداد الطلبة داخل قاعة الدرس الواحدة

( جاءت بالمرتبة االخيرة بدرجة حدة مقدارها ) قلة توجيه الطلبة لمطالعة المصادر الخارجية ( الفقرة . ح
لى التوجيه المستمر لتعريفهم بفائدة المطالعة ويرى الباحث ان الطلبة بحاجة ماسة وضرورية ا)  ١.٤١

الخارجية وفائدة المعلومات التي تحملها المصادر ، ويجب ان يوجهوا وبطرائق مختلفة وان لزم االمر 
يستخدم معهم اسلوبي الترغيب والترهيب في ذلك كي يتوجهوا مرارا وتكرارا الى المادة العلمية الموجودة في 

  .منها المصادر وخاصة الحديثة
  

  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  
 

  ) . ٦( فقرات معوق وكما مبين في الجدول )  ٧(يضم هذا المجال  –معوقات مجال التدريسيين . ٥
  ) ٦( جدول 
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. أستخدام الشدة والحزم الزائدان من قبل التدريسي  ١  ٦  ١  ٢.٩٤  ٣  ٨  ٩  ٢٥  ٢٤  

. مطالبة بعض التدريسي الطلبة بالتحضير المستمر  ٢  ٤  ٢  ٢.٧١  ١  ٤  ٢٩  ١٣  ٢٠  

ضعف قدرة التدريسي عل2ى تفس2ير وتوض2يح بع2ض   ٣  ٥  ٣
. ا8حداث بيسر وسھولة لطلبة  

٢.٣٢  ٥  ٩  ٢٣  ١٩  ١١  

اعتم2اد بع22ض التدريس22ي عل22ى المص22ادر القديم22ة ف22ي   ٤  ١  ٤
. عرض المادة  

٢.٢٣  ٨  ١٣  ١٨  ١١  ١٧  

قلة اط=ع التدريسي على المصادر الحديثة المتصلة   ٥  ٣  ٥
. بالموضوع الدراسي  

٢.٢٢  ٣  ٨  ١٩  ١٧  ١٣  

. ضعف قابلية التدريسي العلمية في ايصال المادة  ٦  ٧  ٦  ٢.٠١  ٦  ١٧  ٢٢  ١٤  ٨  

عدم اغناء التدريسي المادة بالنصوص خ2ارج نط2اق   ٧  ٢  ٧
. المفردات  

-  ١.٤٩  ٢  ٢٩  ٢٣  ١٥  

  
  : ويالحظ من الجدول اعاله ما ياتي    
( على المرتبة االولى بدرجة حدة مقدارها ) أستخدام الشدة والحزم الزائدان من قبل التدريسي ( حصلت الفقرة . آ

ويرى الباحث ان هذه الفقرة لها اهمية كبيرة ، اذ أن شدت انتباه عينة البحث فوضعوها بهذه المرتبة )  ٢.٩٤
ي من ان التدريسي يمارس اسلوب الشدة والحزم من فقرات المجال ، لذلك يالحظ ان طلبة عينة البحث يعان

والتعقيد في المحاضرة وبشكل قد يزيد عن حدة في بعض االحيان مما يولد بعض االرباك عند الطلبة وهو ما 
 . يؤدي بالتالي الى عدم فهمهم للمادة 

بدرجة حدة بلغت  على الترتيب الثاني ) مطالبة بعض التدريسي الطلبة بالتحضير المستمر( حصلت الفقرة . ب
وقد يعود السبب في ذلك الى ان مادة تاريخ الفن االوروبي الحديث هي مادة ذات مفردات كثيرة ، ) ٢.٧١( 

وهو ما الحظناه في فقرات سابقة من فقرات االستبانة ، مما يضطر التدريسي الى مطالبة الطلبة بالتحضير 
يسي لفهم المادة واستيعابها ، اال اننا نرى ضرورة أن المستمر لهذه المادة كي يستطيعوا التواصل مع التدر 

يتشارك الطلبة والتدريسيين من خالل ايجاد جو التشويق داخل الدرس واستعمال اساليب تدريسية جديدة 
 . تعطي المحاضرة اثارة اكثر 

تبة بالمر ) ضعف قدرة التدريسي على تفسير وتوضيح بعض االحداث بيسر وسهولة لطلبة(جاءت فقرة . ج
يعتقد الباحث ان السبب في ذلك قد يعود الى ان مادة تاريخ الفن ) ٢.٣٢( الثالثة بدرجة حدة مقدارها 

االوروبي الحديث مادة مليئة باالحداث والتواريخ وان عملية تفسير االحداث وتوضيحها بيسر وسهولة تحتاج 
لك الى وقت اطول واسلوب مميز الى اجهزة وتقنيات غير متوفرة  لتساعد التدريسي على توضيحها وكذ

محبب لفهمها ، وبالتالي فان طلبة عينة البحث يعانون من قلة الفهم لبعض مفردات المادة وخاصة في 
 . تفسير احداثها المتشعبة والمتداخلة 

بالترتيب الرابع بدرجة حدة ) اعتماد بعض التدريسي على المصادر القديمة في عرض المادة ( وردت الفقرة . د
والسبب في ذلك قد يعود الى ان التدريسي الزال يعتمد على بعض المصادر القديمة في ) ٢.٢٣(لغت  ب



تدريس المدة بسبب أن المسوؤلين عن أقرار المناهج غير مهتمين أو مكترثين بما تقدمه المصادر الحديثة 
 . من معلومات تفيد ، بقدر اهتمامهم باالمور واالجراءات االدارية

بالمرتبة الخامسة ) قلة اطالع التدريسي على المصادر الحديثة المتصلة بالموضوع الدراسي ( قرة حلت الف. ه
يرى الباحث ان من خالل تفسير الفقرة السابقة توضح لماذا التدريسي ال يحاول ) ٢.٢٢(بدرجة حدة مقدارها 

درس ألن عليه االلتزام االطالع على المصادر الحديثة وحتى لو اطلع عليها فلن يدخلها ضمن منهاج ال
.                                                                                                                   بالمنهج المقرر المعتمد على المصادر القديمة السابقة 

( ترتيب السادس بدرجة حدة مقدارهاجاءت بال) ضعف قابلية التدريسي العلمية في ايصال المادة ( الفقرة . و
ويعتقد الباحث ان عينة البحث تظن ان التدريسيي غير متمكن من الوصول بالمادة الى المرجو )  ٢.٠١

منها ، وانه غير قادر على جذب انتباه الطلبة للمادة بطرائق واساليب ميسرة وبسيطة ، وينسون انه من 
درس بالتحضير المسبق ، فليس باالفتراض أن يقوم التدريسي واجبهم التفاعل معه من خالل االستعداد لل

 . بدور الساحر اليصال المادة اليهم
حلت بالترتيب االخير ضمن ) عدم اغناء التدريسي المادة بالنصوص خارج نطاق المفردات(حصلت فقرة . ز

في الفقرتين ويرى الباحث أن الجواب على ذلك في ما ورد ) ١.٤٩(فقرات المجال بدرجة حدة بلغت  
  .السابقتين في هذا المجال ، خاصة وأن الفقرة تمثل أمتداد للفقرتين السابقتين  

  
  
  
  
  
  
  
  ) . ٧( فقرات معوق وكما مبين في الجدول )  ٧(يضم هذا المجال  –معوقات مجال الوسائل التعليمية . ٦

  ) ٧( جدول 
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عEEEEEEدم ايجEEEEEEاد مختبEEEEEEر لوسEEEEEEائل   ١  ٣  ١
 التعليمية 

٢.٨١  ٢  ١٠  ١٦  ٢٠  ١٩  

عEEEدم اسEEEتخدام التقنيEEEة التعليميEEEة   ٢  ٦  ٢
الحديثEEة فEEي تEEدريس المEEادة مثEEل 
 الحاسوب وا�نترنيت 

٢.٦٤  ٣  ١١  ١٥  ١٦  ٢٢  

م	ئمEEة الوسEEيلة التعليميEEة ضEEعف   ٣  ٥  ٣
ان وجدت مع المحتEوى الدراسEي 

}تالفة  -قديمة{   

٢.٤٧  ٤  ٦  ٢٤  ٢٠  ١٣  

  ٢.٣٧  ٣  ٨  ٢٨  ١٧  ١١قلEة مشEEاركة الطلبEEة فEEي اسEEتخدام   ٤  ٢  ٤



.  الوسيلة التعليمية أن وجدت  

أقتصEEار الوسEEائل التعليميEEة علEEى   ٥  ١  ٥
.السبورة والطباشير  

١.٦٢  ١٩  ٢٣  ١٧  ١٢  ٤  

  

  : ويالحظ من الجدول اعاله ما ياتي    
ويرى )  ٢.٨١( حصلت على المرتبة االولى بدرجة حدة بلغت  ) عدم ايجاد مختبر لوسائل التعليمية(الفقرة . آ

الباحث ان التقنيات التربوية أو الوسائل التعليمية لها دوركبير في ايصال المادة للطالب وهذا ما اكدته التربية 
د مختبرا ومكانا للتقنيات التربوية في قسم التربية الحديثة والعديد من الدراسات واالدبيات ، وان عدم وجو 

الفنية الذي هو بامس الحاجة له فهذا امر بحاجة الى معالجة سريعة ، فاذا كان هذا المختبر غير موجود في 
الكلية فماذا تركنا للمدارس الثانوية وكيف يمكن لنا ان نعد مدرسا لمادة التربية الفنية غير ملم باستعمال 

 . التربوية التقنية 
في الترتيب ) عدم استخدام التقنية التعليمية الحديثة في تدريس المادة مثل الحاسوب واالنترنيت( حلت الفقرة .ب

ويرى الباحث ان الفقرة السابقة هي خير تفسير لهذه الفقرة الن الوسيلة ) ٢.٦٤(الثاني بدرجة حدة مقدارها 
الطلبة يقضون سنتهم الدراسية دون استعمالها والبعض منهم التعليمية وان وجدت وعلى عالتها ، فان بعض 

وان استخدمها فال يستطيع ان يستفيد منها في فهم مادته الدراسية ، لذلك ندعو الى تفعيل استعمال التقنية 
 . التربوية في حالة ايجادها بالطبع

وردت بالمرتبة ) }تالفة  - ديمةق{ ضعف مالئمة الوسيلة التعليمية ان وجدت مع المحتوى الدراسي (الفقرة .ج
ان السبب وراء وجود هذه الفقرة ضمن هذا الترتيب في فقرات المجال قد ) ) ٢.٤٧(الثالثة بدرجة حدة بلغت 

يعود الى ان عينة البحث يالحظون احيانا ان بعض الوسائل التعليمية التي يستخدمها التدريسي قديمة أو 
المحتوى او الموضوع الدراسي المراد فهمه وتوضيحه وربما بعيد كل شبه تالفة أو لموضوع أخر ال تتناسب و 

 . ان كان قريب منه ،البعد عنه فال يجوز استعمال وسيلة أعدت لموضوع ألخر 
جاءت بالترتيب الرابع اذ كان بدرجة )  قلة مشاركة الطلبة في استخدام الوسيلة التعليمية أن وجدت(الفقرة .د

باحث ان بعض الوسائل التعليمية قد أصبحت من الماضي وبالتالي فان يعتقد ال) ٢.٣٧(حدة بلغت 
المعلومات الموجودة عليها قد تضائلت لمرور وقت طويل عليها دون تجديد ، وعليه فان من الضروري ان 
تكون الوسيلة التعليمية ذات اخراج فني سليم وجميل ومعلوماتها واضحة كي يستطيع ان يوظفها التدريسي 

 . على حد سواء لفهم المادة واستيعابهاوالطالب 
بالترتيب االخير ضمن فقرات المجال اال ) أقتصار الوسائل التعليمية على السبورة والطباشير( وردت الفقرة . ه

ويعتقد الباحث ومن ) ١.٦٢(اذ بلغت درجة حدة   –المجال  –ان هذا ال يعني ان ليس لها اهمية معينة فيه 
دت فهي تعتمد على مصورات فقط دون غيرها خالل تفسير الفقرات السابقة ان معظم الوسائل التعليمية ان وج

لذلك يجب بل ومن الضروري . وهذا ما توضح من خالل الفقرات المتقدمة االولى والثانية من هذا المجال 
التنويع في استعمال التقنية التربوية وخاصة الحديثة منها لما لها من اثر مهم في تدريس مواد التربية الفنية 

 .  للطلبة 
 

. تاجات االستن. ٧  



: بعد ان اكمل الباحث اجراءات بحثه وعرض النتائج وتفسيرها توصل الى االستنتاجات االتية         

فـي ) كثـرة المفـاهيم التاريخيـة ( فـي فقـرة ) ٣.٢١(بلغت اعلى درجة حدة في فقـرات المجـاالت السـت السـتبانة البحـث . آ
. مجال الكتاب المقرر تدريسه   

قلة االهتمام باالختبـارات ( في فقرة )  ١.١٤( ة حدة في فقرات المجاالت الست الستبانة البحث بلغت اوطا اعلى درج. ب
. في االمتحانات والتقويم ) الشفوية اثناء سير المحاضرة  

تجلى من البحث العديد من المعوقات المهمة والتي يعاني منها طلبة عينة البحث كان من اهمها على سبيل المثال ال . ج
انتهاء ارتباط الطالب بالمادة بانتهاء االختبار و ندرة او قلة استعمال الوسائل التعليمية داخل قاعة الدرس ( الحصر 

).وعدم مراعاة الفروق الفردية عند البعض منهم   

. عدم توفر مكتبة علمية خاصة بقسم التربية الفنية. د  

). عينة البحث(اظهرته استجابات الطلبة  غياب عنصر التشويق بشكل ملحوظ داخل قاعة الدرس وهذا ما. هـ  

 

. التوصيات .  ٨  

: في ضوء النتائج التي توصل اليها البحث الحالي يوصي الباحث باالتي      

االهتمام بالطلبة وتشجيعهم على عمل بحوث وتقارير وخاصة من االنترنيت لالطالع على اخر التطورات والمستجدات . آ
.العلمية في مجال تخصصهم   

االهتمام قدر االمكان بمبدا الفروق الفردية لما له من اثر كبير في تحفيز الطالب على المشاركة وتحقيق الفهم داخل . ب
.قاعة الدرس  

انشاء مكتبة حديثة علمية في قسم التربية الفنية توفر فيها مصادر تجمع بين القديم والحديث كي يطلع الطلبة عليها . ج
 . 

الطلبة داخل القاعة الواحدة النها تشكل عائقا مهما لعمل التدريسي والطالب على حد سواء وهذا  اعادة النظر باعداد. د
.ما اظهرته نتائج الدراسة  

.اعتماد الخارطة االختبارية لتشمل كافة مفردات المنهج في عمل االسئلة الشهرية واالهتمام بالتنويع باالسئلة. هـ  

.التربوية ليكون بمثابة الوسيلة المساعدة للتدريسي في ايصال المادةالسعي الى ايجاد مختبرا للتقنيات . و  

اضفاء عنصر التشويق الغائب تماما عن المحاضرة كي يساعد على شد ذهن الطالب للمادة وتحبيبة لها للقضاء . ز
.على عدم االهتمام بالمادة واهمالها بعد االختبار وخاصة كونها صعبة ومعقدة  

 

. المقترحات .  ٩  



: في ضوء نتائج الدراسة اقترح الباحثون االتي      

.اجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية في االقسام االخرى في كلية التربية االساسية . آ  

اجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية على مواد اخر في قسم التربية الفنية ، ذلك لمقارنتها مع معوقات تدريس هذه .ب
. الخرى المادة مع المواد ا  

 

 المصادر

:المصادر العربية : اوأل   

١. اوبير  ، رونيه ، التربية العامة ، ترجمة عبد اهللا عبد اهللا عبد الدايم ، دار العلم للمالين ، ط ٥ ،  لبنان ، بيروت ، 
.م  ١٩٨٢  

.، القاهرة ٢البسيوني ، محمود، أصول التربية الفنية ، دار المعارف ، ط. ٢  

.١٩٨٦بـشـارة،جـبـرائيل، تكوين المعلم العربي والثورة العلمية التكنولوجية ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر،بيروت،. ٣  

بنيامين، داوود يوحنا دانيال ،الواقع المهني للمرأة العراقية في سياق المعوقات االجتماعية ،دراسة ميدانية في مدينة . ٤
).١٩٩٣(، كلية اآلداب،جامعة بغداد) غير منشورة(االجتماعبغداد، رسالة ماجستير في علم   

البياتي ، سنسل قاسم ، معوقات التعبير الفني لدى طلبة المرحلة الثانوية ، جامعة ديالى ، كلية المعلمين ، رسالة . ٥
. م  ٢٠٠٢، ) غير منشورة(ماجستير  

٦. البياتي ، عبد الجبار توفيق  ، وزكريا اثناسيوس، االاحصاء الوصفي واالستداللي في التربية وعلم النفس ،د .ط ، 
.م ١٩٧٧  

.م  ١٩٨٩جابر ، عبد الحميد جابر ، مناهج البحث في التربية وعلم النفس، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، . ٧  

زارة التعليم العالي داود ، عزيز حنا ، وانور حسين عبد الرحمن ،  مناهج البحث التربوي في التربية وعلم النفس ، و . ٨
.م  ١٩٩٠، )  ابن رشد ( والبحث العلمي  ، جامعة بغداد ، كلية التربية   

.م  ١٩٨٨راشد ، علي ، الجامعة والتدريس الجامعي ، دار الشروق ، جدة ، السعودية ، . ٩  

فنية في كلية التربية رضا علي عبدالكريم؛ خضير، فاضل محمود ، المعوقات التي تواجه مطبقي  قسم التربية ال- ال. ١٠
.                                           ٢٠٠٦جامعة ديالى العدد الخامس والعشرون،مجلة الفتح -األساسية  

١١.زريق ، االء رحيم ، بعض المعوقات التي تواجه اعضاء الهيئة التدريسية في جامعات مدينة بغداد ، رسالة ماجستير ، 
.م  ١٩٨٦داب ، جامعة بغداد ، قسم االجتماع ، كلية اال  

١٢. زريق ، معروف ، كيف تلقي درسا ( دراسة علمية واقعية في التربية واصول التدريس في المدارس االبتدائية )  ، دار 
. ت . الفكر لطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، د   



السلة وعالقته بنتائج المباريات ، رسالة ماجستير غير معوقات التصويب البعيد في كرة ) ١٩٩٦(عبد اهللا ، خالد نجم .١٣
.منشورة ، كلية التربية الرياضية ، جامعة بابل    

١٤. فان دالين ، ديوبولد ، مناهج في التربية وعلم النفس  ، ترجمة : محمد نبيل واخرين ، ط ٣ ، مكتبة االنجلو مصرية 
.م  ١٩٨٥القاهرة ، مصر ،   

لي ، تقويم اداء مدرسي التاريخ في ضوء الكفايات التدريسية وبناء برنامج لتنميته ، جامعة القدمي ، علي حسين ع. ١٥
.م  ١٩٩٨رسالة ماجستير غير منشورة ، ) ابن رشد ( بغداد ،    كلية التربية   

.األول المناهج وكيف تحقيق السياسة الروتينية الجديدة، مجلة التربية، ) :  ١٩٥٤( القصيب ، يوسف صالح الدين. ١٦  

١٧. الكندري ، عبد اهللا عبد الرحمن ، ومحمد احمد الدايم ، المنهجية العلمية في البحوث التربوية واالجتماعية  ، ط ٢ ، 
. م  ١٩٨٨/ مطبعة ذات السالسل ، الكويت   

١٨. اللقاني ، احمد حسين ، وبرنس احمد رضوان ، تدريس المواد االجتماعية  ،  مطبعة عالم الكتب ، القاهرة ، ١٩٧٤ م 
. 
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 المالحق

استبانة السؤال المفتوح )  ١( ملحق   

 جامعة ديالى 

 كلية التربية االساسية 

تربية الفنية قسم ال  

 م / السؤال المفتوح 



.. اختي الطالبة.. اخي الطالب  

: تحية طيبة   

كليـة التربيـة  -معوقات دراسة مادة تاريخ الفن األوروبي الحديث فـي قسـم التربيـة الفنيـة ( يروم الباحث اجراء بحثه الموسوم    

وقدر تعلق الموضوع بكم لذلك وجـه الباحـث الـيكم السـؤال ادنـاه راجيـا مـنكم ) . جامعة ديالى من وجهة نظر الطلبة -االساسية 

. عية خدمة لعلم والتعليم وتقبلوا شكر الباحث ومتنانه االجابة عنه بكل دقه وموضو   

التي تواجهكم في دراسة مادة تاريخ الفن االوروبي الحديث ؟ * ما المعوقات/ س   

الباحث                                                                                   

فيھا لبس او عدم وضوح او شعور بعدم ا8طمئنان يعترض اداء طلبة  قسم التربية مسائل او قضايا او مواقف : المعوقات ھي* 
.الفنية اثناء دراستھم مادة تاريخ الفن اEوروبي الحديث  

 

استبانة الخبراء والمحكمين)  ٢( ملحق   

 جامعة ديالى 

 كلية التربية االساسية 

قسم التربية الفنية    

.المحترم  ----------------- -------------------االستاذ الفاضل   

... السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته   

كلية التربية  -معوقات دراسة مادة تاريخ الفن األوروبي الحديث في قسم التربية الفنية ( يروم الباحث اجراء دراسة بعنوان    

ودراية علمية لذا توجه اليكم الباحثين بهذه ونظرا لما تتمتعون به من خبرة ) جامعة ديالى من وجهة نظر الطلبة  -االساسية 

) تحتاج الى تعديل ( و) صالحة(للبدائل الثالثة المعطاة وهي)  \/(  االستبانة راجيا منكم االجابة عن فقراتها بوضع عالمة 

.  واذا كانت لديكم اضافات فالرجاء وضعها في نهاية كل مجال وتقبلو شكر الباحث وتقديره ) غير صالحة(و  

مســائل او قضــايا او مواقــف فيهــا لــبس او عــدم وضــوح او شــعور بعــدم االطمئنــان يعتــرض اداء طلبــة  قســم : المعوقــات هــي* 

ـــــديث ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــي الحـــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــن األوروبـــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــاريخ الفــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــادة تـــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــتهم مــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــاء دراســ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــة اثنــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــة الفنيـــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ .                                                                التربيـــ
الباحث         

.                         8متحانات والتقويم معوقات مجال ا.١  

 الفقرات ت 

 

م222222دى ص222222=حية 
 الفقرات 

 التعديل   المجال

صالحة صالحة
 غير 

ب
 مناس

ب
 غير مناس



      قلة ا8ھتمام با8ختبارات الشفوية اثناء سير المحاضرة  ١

      اعتماد ا8سئلة المقالية فقط في ا8ختبار ٢

ا8ختبارات 8 تت=ئم مع الوقت المحدد ل=جابةاسئلة  ٣       

      أن  ا8سئلة ا8ختبارية غالبا ما تركز على جزء من المادة ٤

      أغلب ا8سئلة  ا8ختبارية تفتقر للتنويع ٥

      ا8سئلة  8 تنسجم مع مستويات الطلبة في ھذه المادة ٦

      أغلب  ا8سئلة غيرواضحة المطلب ٧

      قلة الموضوعية في تصحيح اوراق ا8ختبار ٨

      أغلب اسئلة ا8ختبارات 8 تراعي الفروق الفردية بين الطلبة ٩

      النظر ل=ختبار كونه غاية للنجاح 8 وسيلة لتحصيل المعرفة ١٠

      اھتمام الطالب بالمادة  ينتھي بانتھاء ا8ختبار ١١

 

. معوقات مجال الكتاب المقرر تدريسه .٢  

م222دى ص222=حية  الفقرات ت 
 الفقرات 

صالحة التعديل   المجال
 

صالحة
 غير 

ب
 مناس

ب
 غير مناس

.  صعوبة اغلب ا8سماء والمصطلحات الواردة في الكتاب ١       

.  كثرة مفردات الكتاب المنھجي المقرر تدريسه  ٢       

.  الكتاب 8 يراعي اتجاھات وميول الطلبة  ٣       

افتق22ار المكتب22ات للمص22ادر الحديث22ة الت22ي يحتاجھ22ا الطلب22ة ف22ي ھ22ذا   ٤
 التخصص  

     

الكتاب 8 يحوي على نصوص تاريخية كافية تغطي مفردات المنھج   ٥
.المقرر تدريسه   

     

افتقار القس2م ال2ى مكتب2ة خاص2ة ب2ه وان وج2دت فع2دد المص2ادر فيھ2ا   ٦
.  قليل  

     

.  كثرة المفاھيم التاريخية ككثرة السنين وأسماء الفنانين وا8عمال ٧       

.اخراج الكتاب فنيا غير جيد  ٨       

.عدم تدريس المادة من قبل اساتذة متخصصين بھا  ٩       

 



 

. معوقات مجال طرائق التدريس واساليبها .٣  

م222دى ص222=حية  الفقرات ت 
 الفقرات 

صالحة التعديل   المجال
 

صالحة
 غير 

ب
 مناس

ب
 غير مناس

)المحاضرة فقط ( اعتماد التدريسي على طريقة تدريس واحدة  ١       

      قلة استخدام البحوث والتقارير من ا8نترنيت  ٢

قل222ة التن222وع ف222ي اس222تخدام الطرائ222ق التدريس222ية المناس222بة للموض222وع    ٣
 الدراسي

     

      قلة مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة    ٤

ض222عف ق222درة التدريس222ي عل222ى خل222ق عنص222ر التش222ويق داخ222ل قاع222ة   ٥
 المحاضرة

     

      عدم تاكيد التدريسي على مشاركة الطلبة في اثناء سير المحاضرة    ٦

اھم22ال بع22ض التدريس22ي تحلي22ل عناص22ر الموض22وع الت22اريخي بش22كل  ٧
 منطقي متسلسل لفھم ا8عمال الفنية التاريخية المختلفة

     

ض22عف ق22درة التدريس22ي عل22ى اكس22اب طلب22تھم معلوم22ات ت22اريخ الف22ن  ٨
 المطلوبة

     

 

.معوقات مجال الطلبة .٤  

م222دى ص222=حية  الفقرات ت 
 الفقرات 

صالحة التعديل   المجال
 

صالحة
 غير 

ب
 مناس

ب
 غير مناس

      ضعف رغبة الطلبة في تعلم ھذه المادة ١

      اعتقاد اغلب الطلبة ان التدريسي ھو المصدر الوحيد للمعلومات  ٢

      كثرة اعداد الطلبة في القاعة الدراسية الواحدة  ٣

الحديثقلة معلومات الطلبة عن مادة تاريخ الفن ا8وروبي   ٤       

      قلة توجيه الطلبة لمطالعة المصادر الخارجية  ٥

      اقتصار اھتمام بعض التدريسيين على الطلبة المميزين فقط  ٦



ض222عف ق222درة الطلب222ة عل222ى ال222ربط ب222ين ا8تجاھ222ات الفني222ة التاريخي222ة  ٧
 المختلفة والموازنة بينھا

     

 

 

 

. معوقات مجال التدريسيين .٥  

م222دى ص222=حية  الفقرات ت 
 الفقرات 

صالحة التعديل   المجال
 

صالحة
 غير 

ب
 مناس

ب
 غير مناس

.اعتماد بعض التدريسي على المصادر القديمة في عرض المادة ١       

.عدم اغناء التدريسي المادة بالنصوص خارج نطاق المفردات  ٢       

المتص22لة بالموض22وع قل22ة اط22=ع التدريس22ي عل22ى المص22ادر الحديث22ة   ٣
.الدراسي  

     

.مطالبة بعض التدريسي الطلبة بالتحضير المستمر  ٤       

ض22عف ق22درة التدريس22ي عل22ى تفس22ير وتوض22يح بع22ض ا8ح22داث بيس22ر   ٥
.وسھولة لطلبة  

     

.أستخدام الشدة والحزم الزائدان من قبل التدريسي  ٦       

.المادةضعف قابلية التدريسي العلمية في ايصال  ٧       

 

 

 

 

 

 

 

.معوقات مجال الوسائل التعليمية .٦  

م222دى ص222=حية  الفقرات ت 
 الفقرات 

التع222دي المجال
 ل  



صالحة
 

صالحة
 غير 

ب
 مناس

ب
 غير مناس

.أقتصار الوسائل التعليمية على السبورة والطباشير ١       

.  قلة مشاركة الطلبة في استخدام الوسيلة التعليمية أن وجدت  ٢       

      عدم ايجاد مختبر لوسائل التعليمية  ٣

داخل  -أن وجدت–عدم استخدام التدريسي للوسيلة التعليمية   ٤

 المحاضرة  

     

{ ضــعف  مالئمــة الوســيلة التعليميــة ان وجــدت مــع المحتــوى الدراســي   ٥

}تالفة  -قديمة  

     

المادة مثل الحاسوب عدم استخدام التقنية التعليمية الحديثة في تدريس   ٦

 واالنترنيت

     

 

) ٣( ملحق   

 اسماء الخبراء والمحكمين ودرجاتهم العلمية واماكن عملهم

 التخصص مكان العمل ا�سم و الدرجة العلمية ت

عاد محمود حمادي.د.م.أ ١  -كليEEة التربيEEة ا�ساسEEية -جامعEEة ديEEالى  
 قسم التربية الفنية

 التربية التشكيلية

عطية ا�زيرجاوي احمد. د.م ٢ قسEEEم  -كليEEEة التربيEEEة  -جامعEEEة كEEEرب	ء  
 التربية وعلم النفس

قياس وتقويم -علم النفس   

عدنان مارد جبر. د.م ٣ قسEEEم  -كليEEEة التربيEEEة  -جامعEEEة كEEEرب	ء  
 التربية وعلم النفس

قياس وتقويم -علم النفس   

ايمان خزعل عباس.م.م ٤ قسEم  -كلية الفنون الجميلEة -جامعة بابل  
 التربية الفنية

 الفنون التشكيلية

علي عبد الكريم ال رضا.م.م ٥ قسEEEم  -كليEEEة التربيEEEة  -جامعEEEة كEEEرب	ء  
 التربية وعلم النفس

 التربية التشكيلية

كنعان غضبان حبيب.م.م ٦ قسم  -كلية الفنون الجميلة -جامعة بغداد  
 التربية الفنية

 طرائق تدريس الفنون

فليحميادة عبد الرحمن .م.م ٧ الكلية التربوية المفتوحة -وزارة التربية   طرائق تدريس الفنون 

 

 



) ٤( ملحق   

 جامعة ديالى 

 كلية التربية االساسية

 قسم التربية الفنية 

استبانة الطلبة بصيغتها النهائية/ م   

....أختي الطالبة....أخي الطالب   

. السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته   

كلية  -معوقات دراسة مادة تاريخ الفن األوروبي الحديث في قسم التربية الفنية ( يروم الباحث اجراء دراسة بعنوان    
وعلى قدر تعلق الموضوع بكم يرجو الباحث منكم االجابة على ) جامعة ديالى من وجهة نظر الطلبة  -التربية االساسية 

ازاء كل فقرة من فقرات االستبانة علما ان البدائل )  \/(  خالل وضع عالمة فقرات االستبانة الموضوعة بين ايديكم من 
لم (و ) عانيت نادرا) (عانيت أحيانا) (عانيت غالبا(و ) عانيت دائما(المعطاة هي من النوع الخماسي وعلى النحو االتي  

وضوح او شعور بعدم االطمئنان يعترض مسائل او قضايا او مواقف فيها لبس او عدم : ، وقد عرفت المعوقات بانها) أعاني
.وتقبلوا شكر الباحث وتقديره.... اداء طلبة  قسم التربية الفنية اثناء دراستهم مادة تاريخ الفن األوروبي الحديث  

الباحث                                                                                               

.                         االمتحانات والتقويم معوقات مجال .١  

 الفقرات ت

ت 
ني
عا

ما
دائ

ت  
ني
عا

لبا
غا

ت  
ني
عا

انا
حي
أ

ت  
ني
عا

را
اد
ن

 

  
م 
ل

ي
عان
أ

 

      قلة ا�ھتمام با�ختبارات الشفوية اثناء سير المحاضرة ١

      اعتماد ا�سئلة المقالية فقط في ا�ختبار ٢

مع الوقت المحدد ل	جابةاسئلة ا�ختبارات � تت	ئم  ٣       

      أن  ا�سئلة ا�ختبارية غالبا ما تركز على جزء من المادة ٤

      أغلب ا�سئلة  ا�ختبارية تفتقر للتنويع ٥

      ا�سئلة  � تنسجم مع مستويات الطلبة في ھذه المادة ٦

      أغلب  ا�سئلة غيرواضحة المطلب ٧

تصحيح اوراق ا�ختبارقلة الموضوعية في  ٨       

      أغلب اسئلة ا�ختبارات � تراعي الفروق الفردية بين الطلبة ٩

      النظر ل	ختبار كونه غاية للنجاح � وسيلة لتحصيل المعرفة  ١٠

      اھتمام الطالب بالمادة  ينتھي بانتھاء ا�ختبار ١١



 

. معوقات مجال الكتاب المقرر تدريسه .٢  

 الفقرات ت 

ت 
ني
عا

ما
دائ

ت  
ني
عا

لبا
غا

ت  
ني
عا

انا
حي
أ

ت  
ني
عا

را
اد
ن

 

  
م 
ل

ي
عان
أ

 

صEEعوبة اغلEEEب ا�سEEماء والمصEEEطلحات  ١
.  الواردة في الكتاب  

     

كثEEرة مفEEردات الكتEEاب المنھجEEي المقEEرر   ٢
.  تدريسه  

     

الكتEEEEEاب � يراعEEEEEي اتجاھEEEEEات وميEEEEEول   ٣
.  الطلبة  

     

افتقEار المكتبEات للمصEادر الحديثEة التEي   ٤
 يحتاجھا الطلبة في ھذا التخصص  

     

افتقار القسEم الEى مكتبEة خاصEة بEه وان   ٥
.  وجدت فعدد المصادر فيھا قليل  

     

كثرة المفEاھيم التاريخيEة ككثEرة السEنين   ٦
.  وأسماء الفنانين وا�عمال  

     

.اخراج الكتاب فنيا غير جيد  ٧       

عEEEدم تEEEدريس المEEEادة مEEEن قبEEEل اسEEEاتذة  ٨
.متخصصين بھا   

     

 

. معوقات مجال طرائق التدريس واساليبها .٣  

 الفقرات ت 

ما
دائ

لبا 
غا

انا 
حي
أ

 

را
اد
ن

 

  
م 
ل

ي
عان
أ

 

اعتماد التدريسي على طريقة تEدريس واحEدة   ١
)المحاضرة فقط (   

     

      قلة استخدام البحوث والتقارير من ا�نترنيت  ٢

قلة التنوع في اسEتخدام الطرائEق التدريسEية    ٣
 المناسبة للموضوع الدراسي

     

   .   قلة مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة    ٤

ضEEEعف قEEEدرة التدريسEEEي علEEEى خلEEEق عنصEEEر  ٥
 التشويق داخل قاعة المحاضرة

     

عدم تاكيد التدريسي على مشاركة الطلبة في  ٦
 اثناء سير المحاضرة  

     

  



اھمEEEEEال بعEEEEEض التدريسEEEEEي تحليEEEEEل عناصEEEEEر  ٧
الموضEEوع التEEاريخي بشEEكل منطقEEي متسلسEEل 
 لفھم ا�عمال الفنية التاريخية المختلفة

     

ضEEعف قEEدرة التدريسEEي علEEى اكسEEاب طلبEEتھم  ٨
 معلومات تاريخ الفن المطلوبة

     

 

. معوقات مجال الطلبة .٤  

 الفقرات ت

ت 
اني

ع
ما

دائ
ت  

اني
ع

لبا
غا

ت  
اني

ع
انا

حي
أ

ت  
اني

ع
را

اد
ن

 

  
م 

ل
ي

عان
أ

 

      ضعف رغبة الطلبة في تعلم ھذه المادة ١

اعتق2222اد اغل2222ب الطلب2222ة ان التدريس2222ي ھ2222و  ٢
 المصدر الوحيد للمعلومات

     

كث222رة اع222داد الطلب222ة ف222ي القاع222ة الدراس222ية  ٣
 الواحدة

     

قلة معلومات الطلب2ة ع2ن م2ادة ت2اريخ الف2ن  ٤
 ا8وروبي الحديث

     

قل22222ة توج22222ه الطلب22222ة لمطالع22222ة المص22222ادر  ٥
 الخارجية

     

اقتص222ار اھتم222ام بع222ض التدريس222يين عل222ى  ٦
 الطلبة المميزين فقط

     

ض2222عف ق2222درة الطلب2222ة عل2222ى ال2222ربط ب2222ين  ٧
ا8تجاھ22222ات الفني22222ة التاريخي22222ة المختلف22222ة 
 والموازنة بينھا

     

. معوقات مجال التدريسيين .٥  

 الفقرات ت

ت 
اني

ع
ما

دائ
ت  

اني
ع

لبا
غا

ت  
اني

ع
انا

حي
أ

ت  
اني

ع
را

اد
ن

 

  
م 

ل
ي

عان
أ

 

اعتم222اد بع222ض التدريس222ي عل222ى المص222ادر القديم222ة ف222ي  ١
.عرض المادة  

     

ع22دم اغن22اء التدريس22ي الم22ادة بالنص22وص خ22ارج نط22اق  ٢
.المفردات  

     

المص22ادر الحديث22ة المتص22لة قل22ة اط22=ع التدريس22ي عل22ى  ٣
.بالموضوع الدراسي  

     

.مطالبة بعض التدريسي الطلبة بالتحضير المستمر ٤       

ض222عف ق222درة التدريس222ي عل222ى تفس222ير وتوض222يح بع222ض  ٥
.ا8حداث بيسر وسھولة لطلبة  

     

.أستخدام الشدة والحزم الزائدان من قبل التدريسي ٦       



.العلمية في ايصال المادةضعف قابلية التدريسي  ٧       

. معوقات مجال الوسائل التعليمية .٦  
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.أقتصار الوسائل التعليمية على السبورة والطباشير ١       

. قلة مشاركة الطلبة في استخدام الوسيلة التعليمية أن وجدت ٢
  

     

لوسائل التعليميةعدم ايجاد مختبر  ٣       

ضعف  م=ئمة الوسيلة التعليمية ان وجدت مع المحتوى  ٤
}تالفة  -قديمة{ الدراسي   

     

عدم استخدام التقنية التعليمية الحديثة في تدريس المادة مثل  ٥
 الحاسوب وا8نترنيت

     

 


