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امللخ�ص

يهدف هذا البحث ملعرفة �أثر الدورات التدريبية املتخ�ص�صة يف رفع امل�ستوى املعريف والعلمي ،وكذلك
امل�ستوى الفني واملهاري لطالب وطالبات ق�سم الرتبية الفنية بجامعة امللك �سعود ،كما يهدف �إلى معرفة
ال�صعوبات التي قد حتد من دور التدريب يف تلك املجاالت .ويهدف �أي�ض ًا ملعرفة الدورات التي يحتاجها الطلبة.
ولتحقيق �أهداف هذا البحث مت ا�ستخدام املنهج الو�صفي التحليلي ،ومت �إجراء البحث على عينة مكونة من 89
طالب وطالبة من ذات الق�سم .وقد �أظهرت النتائج �أن �أغلب �أفراد العينة يوافقون على �أن للدورات التدريبية
الفنية املتخ�ص�صة �أثرا �إيجابيا على امل�ستوى املعريف والعلمي،وعلى امل�ستوى املهاري والفني للطلبةينعك�س على
م�ستواهم الأكادميي والتح�صيلي.كما �أن هناك �صعوبات متعددة حتد من دور الدورات التدريبية لطلبة ق�سم
الرتبية الفنية ،وبينت نتائج هذا البحث �أن �أهم الدورات التدريبية التي يحتاج �إليها طالب وطالبات ق�سم
الرتبية الفنية ترتكز يف املجاالت املتعلقة بالر�سم الت�شكيلي ,والفنون الرقمية واحلا�سوبية .كما �أظهرت نتائج
هذا البحث عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية حول حماور البحث تعود الختالف متغري اجلن�س.

الكلمات املفتاحية :الدورات التدريبية ،الرتبية الفنية ،امل�ستوى العلمي واملعريف ،امل�ستوى املهاري والفني.
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Abstract

This research investigates the training received by Art Education students at
King Saud University. The research aims to discover the impact of training courses
on raising the knowledge and technical skill levels for the students. It also focuses
onthe difficulties that may limit the role of training. It also aims to explore the
training courses needed by those students. The research uses analytical descriptive
methodologythrough a random sample of 89 students. The results confirm that
the training has a positive impact on the knowledge, the skill and artistic levels of
students. The results also confirm that there are multiple difficulties that limit the
role of training on the students. According to the results, the most important training
courses needed by the students are: drawing, digital and computing arts. The results
also show there were no statistically significant differences that can be attributed to
the gender variable.
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مقدمة:
من امل�ؤكد �أن عامل اليوم يتميز بالكثري من
التحديات وي�أتي يف مقدمتها التعليم والتدريب؛
حيث �إن كل منهما ميثل ركيزة مهمة لبناء
العقول وبالتايل بناء جمتمعات قادرة على امل�سري
وامل�شاركة الفاعلة لأخذ املكانة املنا�سبة لها �ضمن
املجتمع العاملي الكبري.ولقد �أ�صبح الرهان على
العلم واملعرفة يف عامل اليوم كبري ًا والفت ًا خ�صو�ص ًا
�أن تطور الأمم وال�شعوب �أ�صبح مالزم ًا وب�شكل جلي
للتطور املعريف والتقدم العلمي اللذين بدورهما
ميثالن حتدي ًا حقيقي ًا لكل من يطمح يف الريادة
واالزدهار ،وال ميكن �ضمن املنطق الواقعي املعا�صر
�أن ي�سود التقدم دون مالزمة العلم واملعرفة.
�إن التدريب ميثل ح�ضور ًا بارز ًا من حيث كونه
�أحد �أهم و�سائل الو�صول ال�سريع للمعرفة واملهارة.
وال ميكن احلديث اجلاد يف هذا الع�صر عن العلم
واملعرفة واملهارة املتطورة دون ذكر التدريب
والرتكيز عليه ,نظر ًا ملا للتدريب من �أدوار مهمة
يعزز من خاللها تواجده وح�ضوره الفعال يف
الت�أ�سي�س والرت�سيخ والت�شييد املرتبط باملعارف
والعلوم.وقد يكون ال�سبب الأبرز يف ح�ضور التدريب
كعامل م�ساعد ,ورافد مهم من روافد التعليم كما
يراه بوند (� )Bond, 2015أنه ي�ضع املتدرب يف موقف
حقيقي ,ي�ساعده على اتخاذ الإجراء الالزم �سوا ًء
http://journals.uob.edu.bh

من خالل العمليات املعرفية� ،أو املهارات احلركية
التي ت�ساهم يف تطوير االكت�شاف والفهم ,و�إيجاد
احللول املنا�سبة.
ويلعب املجال العلمي واملعريف دورا �أ�سا�سيا يف
م�سرية ت�شكيل املجتمع وحتقيقه لأهدافه وتطلعاته،
ويقدم التدريب م�ساهمة بارزة يف تخطي ال�صعاب
وك�سب التحديات ( .)Manuti, 2015ونظر ًا للأهمية
املتزايدة للتدريب والإقبال عليه ،فقد �أ�صبح هناك
تدريب متخ�ص�ص يف كل املجاالت تقريب ًا ،وهذا
نا�شئ يف الأ�صل من االحتياج الفعلي له وملا يحققه
مبد�أ التخ�ص�ص من مكت�سبات ميكن مالحظتها
على �أر�ض الواقع (.)Scott etal., 2009
وبذلك ميكن القول �إن التدريب املتخ�ص�ص
ميثل رافد ًا معرفي ًا ومهاري ًا مهم ًا يف عامل اليوم
الذي يتميز بالتطور ال�سريع والهائل يف العديد
من املجاالت العلمية التي من املحتمل �أن املعارف
التي مت الو�صول �إليها قبل �سنوات جتاوزها
العلم احلديث وتخطاها �إلى مراحل متقدمة قد
يكون من العبث ا�ستح�ضارها اليوم والعمل وفق ًا
لها ،وخ�صو�ص ًا املجاالت املتعلقة ب�شكل �أ�سا�سي
بالتكنولوجيا والعلوم املرتبطة بها نظر ًا للثورات
العلمية املتوا�صلة يف تلك املجاالت.
�إن التغريات املت�سارعة يف عامل اليوم والتي
�أ�صبحت مت�أثرة ب�شكل مبا�شر بالتطور التكنلوجي
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احلديث وثورة املعلومات واالت�صاالت� ،أظهرت
احلاجة �إلى مراجعة كثري من �أمناط التعليم
التقليدية والرتكيز ب�شكل خا�ص على جانب التدريب
الذي يتميز باملرونة والقابلية للتطوير (البلوي،
.)2015وقد يكون تخ�ص�ص الرتبية الفنية من
التخ�ص�صات العلمية التي �أ�صبحت تعتمد يف بع�ض
جماالتها على التطور التكنولوجي ب�صفة خا�صة
وخ�صو�ص ًا ما يتعلق بالإنتاج الفني املرتبط بالتقدم
املعريف الدائم غري املتوقف.وميكن مالحظة الإقبال
املتزايد على التدريباملتخ�ص�ص يف املجاالت الفنية
�سوا ًء من قبل امل�ؤ�س�سات �أو الأفراد ،حيث �أن ذلك
التدريب يف ال�سابق كان ب�سيط ًا يلبي احلاجات
املحدودة للأفراد وامل�ؤ�س�سات� ،إال �أنه اليوم �أ�صبح
مواكب ًا للتغريات التكنلوجية التي تتطلب حتديث ًا
م�ستمر ًا ومتوا�صال)Bond, 2015( .
وميكن النظر �إلى التدريب املتخ�ص�ص يف
جماالت الفنون والرتبية الفنية على �أنه حاجة
تزداد �أهميتها يوم ًا بعد �آخر .مع الأ�شارة �إلى �أن
التطورات التي ح�صلت داخل هذه التخ�ص�صات
الفنية ،وتداخلها مع العديد من جماالت العلم
والتكنلوجيا جعلت من التدريب �أحد الو�سائل
املهمة ملواكبة التطورات التي ح�صلت داخل هذا
التخ�ص�ص ،وداخل العلوم امل�ساندة وامل�شاركة
له .وميكن يف هذا ال�سياق اال�ست�شهاد ب�أحد نتائج
الأبحاث التي ت�ؤكد على �أن الطلب على التدريب
يف جماالت الفنون بني الطالب لوحدهم يرتفع
بن�سبة � %2سنوي ًا؛ مما يعطي م�ؤ�شر ًا على الطلب
امل�ستقبلي املتزايد عليه (.)Poll, 2005
�إن النتيجة الطبيعية لتزايد �أهمية التدريب
املتخ�ص�ص يف جماالت الفنون والرتبية الفنية
ت�ؤدي �إلى �أن ت�سعى امل�ؤ�س�سات التعليمية يف البلدان
املتقدمة علمي ًا لتكري�س التدريب كعامل تطويري
فعال ي�ستهدف الطالب املتخ�ص�صني .و�ضمن
هذا الإطار ،فقد �أو�صى االئتالف الوطني ملعايري
الفنون بالواليات املتحدة الأمريكية باعتماد
التدريب امل�ستمر يف جماالت الفنون للطالب؛ حيث
�إن ذلك يعد من �ضمن الو�سائل املهمة التي ت�ساهم
http://journals.uob.edu.bh
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يف تطوير �شخ�صيات الطالب ،وتنمي معارفهم

(National Coalition forCor Arts Standards,

 .)2014كذلك كان التدريب يف جماالت الفنون
�أحد املوا�ضيع التي ركزت عليها اخلطة الوطنية
للتعليم يف الواليات املتحدة الأمريكية يف �أهدافها
الرئي�سة ،كما �أنها قدمت مقرتحات لتطوير جمال
التدريب املتخ�ص�ص يف الفنون لي�شمل الطالب
املتخ�ص�صني وغري املتخ�ص�صني (& Gonzalez
.)Watts, 2013
�إن الهدف الأ�سا�سي من التدريب املتخ�ص�ص
هو رفع امل�ستوى املهاري واملعريف للمتدربني وفق
�آليات منظمة وطرق ممنهجة للو�صول �إلى التطوير
والتح�سني يف الأداء ،وذلك كله يعود باملنفعة على كل
من املتدرب وامل�ؤ�س�سة التي ينتمي �إليها .والطالب
من خالل هذه النظرة يكونون م�ستهدفني بالتدريب
لأغرا�ض حت�سني �أدائهم الأكادميي يف املقام الأول
الذي قد تكون املهارة فيه عام ًال حا�سم ًا يف بع�ض
التخ�ص�صات مثل تخ�ص�ص الرتبية الفنية الذي
�أعد هذا البحث �ضمن �إطاره .وجتدر الإ�شارة �إلى
�أن حت�سني ورفع كفاءة الطالب من خالل الدورات
التدريبية ال ي�صب يف م�صلحة الطالب منفرد ًا
ولكن الفائدة تكون ل�صالح امل�ؤ�س�سة التعليمية التي
ينتمي �إليها الطالب �أي�ض ًا ،ومن املفرت�ض �أن تتجاوز
الفائدة �إلى امل�ؤ�س�سة التي �سيعمل فيها الطالب بعد
تخرجه نظر ًا ملا تلعبه الدورات التدريبية من �صقل
للمهارات ،وتطوير للمعارف ،وحت�سني للأداء.
وا�ستنادا لهذه املنطلقات ،جاء هذا البحث
لت�سليط ال�ضوء على التدريب املتخ�ص�ص يف
املجاالت الفنية� ,إميانا من الباحث بوجاهته،
وفاعليته ،و�أهميته املتزايدة يف ظل التناف�س
الوا�ضح على ال�سباق للو�صول �إلى �أذهان وعقول
ال�شباب ب�شكل عام والطالب اجلامعيني ب�شكل
خا�ص ,يف ظل االنفتاح التوا�صلي الذي ال ميكن
جتاهله والذي يحيط بنا من كل �أجتاه ،لذلك ظل
و�سيظل البحث عن ما يفيد الطالب اجلامعيني
وما يعود عليهم بالفائدة �أحد �أهم الأولويات التي
من املفرت�ض �أن تكون ن�صب عيني �أع�ضاء هيئة
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التدري�س يف اجلامعات على اعتبار �أن �أهم �أهدافهم
وواجباتهم ك�أ�ساتذة جامعات هي تطوير معارف
الطالب ومهاراتهم ،واالرتقاء ب�سلوكياتهم.
�أهمية البحث:
يكت�سب هذا البحث �أهميته مما يلي:
يعد هذا البحث من البحوث القليلة – �إن مل يكنالأول – الذي يتناول مو�ضوع �أثر الدورات
التدريبية يف رفع الكفايات النظرية والعملية
لطلبة ق�سم الرتبية الفنية بجامعة امللك �سعود.
ي�سهم البحث احلايل يف تر�سيخ االهتمامبالتدريب املتخ�ص�ص يف املجاالت الفنية.
من امل�أمول �أن ي�ساعد هذا البحث يف لفت النظر�إلى �إعطاء مزيد من االهتمام بت�صميم دورات
متخ�ص�صة لطالب الرتبية الفنية والفنون.
ميكن لنتائج هذا البحث �أن ت�سهم يف حتديداالحتياجات التدريبية املتعمقة واملتخ�ص�صة
يف جماالت الرتبية الفنية والفنون.
ميكن لهذا البحث �أن ي�ساعد متخذي القراريف تنفيذ دورات جديدة مرتبطة بتخ�ص�ص
الرتبية الفنية.
ت�ساعد نتائج هذا البحث يف معرفة معوقاتالتدريب التي تخ�ص طالب وطالبات الرتبية
الفنية.
م�شكلة البحث و�أ�سئلته:
ال �شك �أن تطبيق �أي برنامج تدريبي يحتاج �إلى
�أبحاث ودرا�سات تالية ميكنها من تقييمه ،ومعرفة
�أثره الذي تركة حتى تتم عملية التطوير والتح�سني.
يقول بول (� )Poll, 2005إن التدريب املتخ�ص�ص يف
جمال الفنون الب�صرية تزيد �أهميته يوم ًا بعد �آخر،
ولكن تلك الأهمية لن ت�صمد كثري ًا �إن مل يكن هناك
تقييم وتطوير م�ستمر لتلك الربامج التدريبية� .إن
�أهم نقاط قوة التدريب وخطورته تربز يف ظهور
�آثاره خالل فرتة ب�سيطة ،لذلك ف�إن عدم االهتمام
بتقييم �آثار التدريب على املتدربني قد ي�ؤدي �إلى
http://journals.uob.edu.bh

نتائج غري مر�ضية (.)Bond, 2015
والباحث يرى �أن الدورات التدريبية الفنية
التي يح�صل عليها الطلبة يف جامعة امللك �سعود مل
حتظى باهتمام بحثي ملعرفة �آثارها ونتائجها على
الطالب ،رغم �أن جتربة التدريب يف اجلامعة لي�ست
باملعا�صرة؛ فمن خالل درا�سة الباحث يف ق�سم
الرتبية الفنية ,وخو�ضه جتربة الدرا�سة املنتظمة
يف اجلامعة� ,إ�ضافة �إلى تلقيه العديد من الدورات
التدريبية املتخ�ص�صة �أثناء درا�سته،و�أي�ض ًا من
خالل تدري�سه يف اجلامعة ملدة لي�ست بالق�صرية،
و�إدراكه الأهمية املتزايدة للدورات التدريبية التي
قد يتلقاها الطالب والتي ت�ساهم ب�شكل وا�ضح يف
�صقل املعارف واملهارات لديهم ،و�إدراك الباحث
�أي�ض ًا مل�س�ألة يف غاية الأهمية وتلك امل�س�ألة قد تكون
م�شرتكة يف العديد من الأق�سام الأكادميية ,ولكنها
وا�ضحة ب�شكل جلي يف �أق�سام الرتبية الفنية ,وهي
عدم التو�سع يف املقررات املتخ�ص�صة يف جماالت
الت�صميم والفنون على اعتبار �أن �أق�سام الرتبية
الفنية هي �أق�سام تلتزم يف الأ�سا�س بتخريج معلمني
لتدري�س الرتبية الفنية يف مدار�س التعليم العام.
ومن ذلك الهدف كان لزام ًا عند بناء املقررات
املتخ�ص�صة عدم التعمق فيها بل �إن بع�ض املجاالت
يف تخ�ص�ص الرتبية الفنية ال يوجد لها �سوى مقرر
واحد مثل الر�سم ،والت�صميم القرافيكي�،إ�ضافة
�إلى �أن هناك جماالت �أخرى ال يوجد لها مقرر
منفرد بل ت�أتي �ضمن مقررات �أخرى مثل علم
اجلمال الذي ميثل �أحد �أهم املجاالت التي تبنى
عليها الرتبية الفنية احلديثة .بالتايل ف�إن �أحد
احللول التي ميكنها امل�ساهمة يف حل هذه الإ�شكالية
هو اال�ستعانة بالدورات التدريبية.
وحتى ميكن الوثوق بفاعلية تلك الدورات,
فمن ال�ضروري و�ضع تقييم متوا�صل ملعرفة دورها
يف ذلك املجال .ووفق ًا ملا �سبق ف�إن م�شكلة البحث
احلايل تتمثل يف الأ�سئلة التالية:
1.1ما �أثر الدورات التدريبية يف رفع الكفاءة
العلمية واملعرفية لطالب وطالبات ق�سم الرتبية
الفنية بجامعة امللك �سعود؟
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2.2ما �أثر الدورات التدريبية يف رفع الكفاءة
املهارية والفنية لطالب وطالبات ق�سم الرتبية
الفنية بجامعة امللك �سعود؟
3.3ما هي ال�صعوبات التي قد حتد من دور
الدورات التدريبية يف رفع امل�ستوى املعريف
واملهاري لطالب وطالبات ق�سم الرتبية الفنية
بجامعة امللك �سعود؟
4.4ماهي الدورات التدريبية التي يحتاج �إليها
طالب وطالبات ق�سم الرتبية الفنية بجامعة
امللك �سعود؟
5.5هل هناك فروقات ذات داللة �إح�صائية يف �أثر
التدريب على الطلبة تن�سب �إلى متغري اجلن�س؟
�أهداف البحث:
يهدف هذا البحث �إلى:
1.1معرفة �أثر الدورات التدريبية املتخ�ص�صةيف
رفع امل�ستوى املعريف والعلمي لطالب وطالبات
ق�سم الرتبية الفنية بجامعة امللك �سعود.
2.2معرفة �أثر الدورات التدريبية املتخ�ص�صة يف
رفع امل�ستوى الفني واملهاري لطالب وطالبات
ق�سم الرتبية الفنية بجامعة امللك �سعود.
3.3التعرف علىال�صعوبات التي قد حتد من دور
التدريب يف رفع امل�ستوى املعريف والفني لطالب
وطالبات ق�سم الرتبية الفنية بجامعة امللك
�سعود.
4.4الك�شف عن الدورات التدريبية التي يحتاج �إليها
طالب وطالبات ق�سم الرتبية الفنية بجامعة
امللك �سعود للم�ساهمة يف رفع م�ستواهم املعريف
والفني.
حدود البحث:
اقت�صر البحث احلايل على طالب وطالبات
جامعة امللك �سعود ،املنت�سبون �إلى ق�سم الرتبية
الفنية يف العام اجلامعي 1437هـ.
تتحدد نتائج هذا البحث وفق ًا للبيانات التي
مت جمعها من خالل اال�ستبانة التي مت �إعدادها
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لهذه الغاية.
م�صطلحات البحث:
املعارف العلمية :هي املعلومات النظرية املكت�سبة
واملرتبطة بتخ�ص�ص الرتبية الفنية والفنون
الب�صرية.
املهارات الفنية :هي املهارات العملية املكت�سبة
واملرتبطة بتنفيذ الأعمال الفنية يف جماالت
الرتبية الفنية والفنون الب�صرية.
الإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة:
مبا �أن هذا البحث يهدف يف الأ�صل �إلى معرفة
�أثر التدريب على كفايات طلبة ق�سم الرتبية
الفنية ف�إن الباحث �سوف يقوم با�ستعرا�ض بع�ض
املوا�ضيع التي تتعلق مبا�شرة بالتدريب من حيث
مفهومه ،و�أهميته ،و�أهدافه ,و�أ�ساليبه .كذلك
يتناول الباحث التدريب املخ�ص�ص للطالب يف
جامعة امللك �سعود حيث تتم هذه الدرا�سة .كما
�سيتم تناول مو�ضوع التدريب الفني املتخ�ص�ص
كجزء من الإطار النظري املرتبط مبا�شرة بهذا
البحث .بعد ذلك �سيتم االنتقال �إلى ا�ستعرا�ض
الدرا�سات ال�سابقة التي ي�ؤمل منها �أن تكون داعم ًا
لهذا البحث.
مفهوم التدريبTraining Concept :
يعد تعريف امل�صطلحات وحتديد املفاهيم من
اخلطوات الأ�سا�سية لأي درا�سة جادة وبحث علمي
مقنن؛ حيث �إن املفاهيم تلعب دور ًا مهم ًا يف حتديد
الت�صورات ،وو�ضعها يف �إطارها ال�صحيح عندما
يتم تعريفها ب�صيغة تزيل �أي تداخل مع م�صطلحات
قد تكون قريبة من حيث الداللة واال�ستخدام .ويف
هذا اجلانب بالتحديد جاء تو�ضيح مفهوم التدريب
لفك �أي التبا�س مع مفاهيم مقاربة وجماورة يف
اال�ستخدام.
لقد عرفت هيئة الأمم املتحدة التدريب ب�أنه
“عملية تبادلية لتعليم وتعلم جمموعة من املعارف
والأ�ساليب املتعلقة باحلياة العملية ،وهو ن�شاط
لنقل املعرفة �إلى الأفراد واجلماعات الذين من
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املفرت�ض �أن ي�ستفيدوا منها” (نعمان,2008 ,
�ص .)11.ويف هذا التعريف مت الرتكيز على نقل
املعارف والأن�شطة املتعلقة بالأعمال �إلى الفئة
امل�ستهدفة وامل�ستفيدة.
كما مت تعريف التدريب ب�أنه “عملية م�ستمرة
منظمة �شاملة تهدف �إلى تزويد العاملني باملعارف
و�إك�سابهم املهارات واخلربات الهادفة �إلى التطوير
وحت�سني الإنتاج كما ونوع ًا بالإ�ضافة �إلى تعديل �سلوك
الأفراد واجلماعات وتوجيه اجتاهاتهم وتطوير
�أ�ساليب تفكريهم” (دخيل اهلل� ,1431 ,ص.)14.
ومن خالل التعريفات ال�سابقة ملفهوم التدريب
ميكن القول �أن التدريب هو عملية خمطط لها
بنظام معني تهدف �إلى �إحداث تغيريات �إيجابية
من خالل �إك�ساب املعارف ،وتطوير املهارات,
واخلربات ,واالجتاهات ,وحتديث املعلومات،
وحت�سني ال�سلوك ،وزيادة احلافزية ،ورفع الكفاءة
الأدائية والت�أهيل ملواجهة امل�ستجدات امل�ستقبلية
بطريقة علمية حمددة يغلب عليها اجلانب
التطبيقي.
�أهمية التدريب :Training Importance
ميكن مالحظة زيادة االهتمام بالتدريب يف
الع�صر احلا�ضر ب�شكل ملحوظ على كل امل�ستويات
ويف �أغلب القطاعات ،وذلك االهتمام يعود يف
الأ�صل �إلى الأهمية الوا�ضحة للتدريب والتي يتم
ت�أكيدها و�إثباتها من خالل التجارب ومن خالل
الدرا�سات والأبحاث التي يتم �إجرا�ؤها يف امليدان
التطبيقي والواقعي.وي�ؤكد ولينقز (Wellings,
 )2013في�إحدى �أطروحاته �أن الأبحاث امليدانية
�أثبتت �أن التدريب يرفع معدل الإنتاجية ،ويوجهها
الوجهة ال�صحيحة ،كما �أنه يعمل على زيادة
الدافعية والتحفيز لدى املتدربني ،وميكنهم من
فهم واقعهم امليداين ب�شكل �أف�ضل.
لقد انتقل مفهوم اال�ستثمار يف ر�أ�س املال والذي
كان �سائد ًا يف ال�سابق �إلى اال�ستثمار يف املوارد
الب�شرية من خالل التدريب والتطوير والتي بدورها
وب�شكل تلقائي ت�ؤدي �إلى زيادة ر�أ�س املال على
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م�ستوى امل�ؤ�س�سات ،وعلى م�ستوى احلكومات يف
الع�صر احلديث� .إن بع�ض الدول قد �سنت قوانني
تلزم امل�ؤ�س�سات بتخ�صي�ص جزء من ميزانيتها
لال�ستثمار يف املوارد الب�شرية من خالل برامج
التدريب الإلزامية للموظفني (.)Billett, 2014
و�إن االلتفات الوا�ضح لأهمية التدريب جعل �أحد
�أهم �شركات ال�شحن والربيد العاملية وهي �شركة
فيديرال �إك�سربي�س تنفق حوايل  225مليون دوالر
�سنوي ًا لتدريب موظفيها (نابتي.)2009 ،
ومع الأخذ بعني االعتبار ملا تو�صلت �إليه
الأبحاث العلمية من �أن الإن�سان العادي ين�سى %58
من املعلومات التي يتلقاها يف عملية التعليم خالل
ال�ساعة الأولى ،ف�إن التدريب ي�شكل عامال حيويا يف
عملية تثبيت املعلومات و�صقلها (� .)Silver, 2015إن
التدريب من خالل هذا الطرح يكت�سب �أهمية بالغة
كو�سيلة مهمة يف عملية التطوير مبفهومها ال�شامل.
�أهداف التدريب :Training Goals
لي�س من ال�صعب الت�أكيد على �أن جناح
التدريب يعود �إلى جمموعة من العوامل من �أهمها
و�ضوح �أهدافه (دخيل اهلل1431 ،هـ) .وميكن
حتديد الغر�ض من التدريب بتح�سني الأداء
والإنتاجية يف املقام الأول الذي ين�شده الأفراد
وامل�ؤ�س�سات واملجتمعات على اختالف توجهاتها
وعلى اختالف مواطنها وع�صور �إقامتها� ،إال �أن
التدريب �أ�صبح �ضرورة ملحة يف هذا الع�صر نظر ًا
للتناف�س ال�شديد والوا�ضح بني الأفراد واملجتمعات،
لذلك كان من الطبيعي �أن تتو�سع �أهداف التدريب
وغاياتها نظر ًا لتو�سع التدريب ذاته وتطوره الذي
ي�أتي تباع ًا للمجاالت التي يدخلها والتي قد يفيدها.
وميكن ا�ستعرا�ض بع�ض �أهداف التدريب التي تنبع
يف الأ�سا�س من الغر�ض من التدريب كما يلي:
تنمية القدرات واملهارات العلمية والعملية للأفراد
واملجموعات يف جمال �أعمالهم (.)Billet, 2014
حتفيز الدافعية لدى املتدربني ي�ؤدي �إلى
حت�سني الأداء ب�شكل وا�ضح؛ حيث �إن الكثري من
النا�س يحتاج من فرتة لأخرى �إلى عملية تن�شيط
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للهمة وحتفيز للدافعية يف ظل الركود الذي قد
ي�صيب بع�ض الأفراد نتيجة العمل الروتيني املتكرر
(.)Bergo, 2008
�إحداث تغيريات �إيجابية يف �سلوك واجتاهات
املتدربني (نعمان� .)2008 ،إن الرتكيز على
ال�سلوكيات واالجتاهات يف التدريب قد تكون
املفتاح الأهم للدخول �إلى عامل �أف�ضل و�أجود
�إنتاجية وعم ًال.
الك�شف عن نقاط القوة والإمكانيات الذاتية
لدى الأفراد واملجموعات (� .)Berings, 2008إن
�أحد �أهم �أهداف التدريب هو الك�شف عن القدرات
الذاتية ،وقد متثل بع�ض الدورات التدريبية منعطف ًا
مهما لدى بعد املتدربني للدخول �إلى عامل النجاح
من خالل اكت�شاف مهارات مميزة لدى ذلك
املتدرب و �صقل هذه املهارات واملواهب وتطويرها.
�إك�ساب املهارات ،واملعلومات ،واملعارف العلمية,
والتكنلوجية ,والإدارية اجلديدة وامل�ستحدثة
(دخيل اهلل1431 ،هـ).
التذكري بقواعد و�أ�ساليب الأداء الفعالة
()Danielle et al., 2016؛ حيث �إن الكثري من
الأفراد يحتاجون �إلى دورات تذكريية وخ�صو�ص ًا
يف املجاالت التكنولوجية التي يكون ا�ستخدامها
على فرتات متباعدة ،كما �أن الأداء االعتيادي
ال�صحيح يحتاج من فرتة �إلى �أخرى �إلى املراجعة
حتى ي�ستمر يف ذات االجتاه الفعال.
حت�سني الأداء مبا يكفل خمرجات نهائية
متميزة� .إن من �أهم �أهداف التدريب هو امل�ساعدة
على حت�سني الإنتاج لإنه الهدف الأ�سا�س الذي
يبقي كل من الأفراد واجلماعات وامل�ؤ�س�سات يف
دائرة التناف�س.
تقدير الذات وتعزيز الكفاءات الذاتية
(� .)Berings, 2008إن �أحد �أهم �أهداف التدريب
هو �إك�ساب الثقة بالنف�س ،وتقدير الذات ،و�إقناع
املتدرب باملقومات الذاتية التي ميلكها والتي ت�ؤهله
لأداء �أف�ضل ولطموح يف الرتقية �إلى منا�صب �أعلى.
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نقل املتدربني من م�ستوى الأداء الفعلي �إلى
م�ستوى الأداء املطلوب وامل�أمول (نعمان.)2008 ،
امل�ساهمة يف تنظيم التوازن الكمي والكيفي
يف املن�شئات (� .)Billet, 2014إن التدريب من �ش�أنه
تنظيم التوازنات بني �أعداد العاملني وبني الأعباء
التي يقومون بها ،كما �أنه ي�ساهم يف التطوير
التنظيمي للم�ؤ�س�سات؛ حيث �إن كل فرد يف امل�ؤ�س�سة
يكون قادر ًا وم�ؤه ًال للقيام بكل املهام املوكلة �إليه.
كما �أ�ضاف بريقو ( )Bergo, 2008بع�ض ًا
من �أهداف التدريب منها التعريف باحلقوق
والواجبات ،و�إدراك ومعرفة الفر�ص املتاحة،
وتنمية حتمل امل�سئولية ،وتنمية التعلم الذاتي
للأفراد واجلماعات.
�أ�ساليب التدريب :Training Methods
نعني بالأ�ساليب التدريبية هنا الطرق التي
يتم من خاللها تنفيذ التدريب كعملية م�ستقلة لها
�أهدافها اخلا�صة مب�ساعدة وا�ستخدام الو�سائل
املنا�سبة .والأ�ساليب التدريبية وفق ًا لهذا املفهوم
متعددة ومتجددة يف ذات الوقت؛ حيث �إن هناك
�أ�ساليب تقليدية يف التدريب قد يتولد منها �أ�ساليب
�أكرث حداثة ،ف�ض ًال عن التطور الذي يحدث يف
داخل الأ�ساليب التقليدية ذاتها.وميكن الإ�شارة
�إلى بع�ض الأ�ساليب التدريبية كما يلي:
�أ�سلوب املحا�ضرة Lecturing Method
ويعد �أ�سلوب املحا�ضرة من �أقدم �أ�ساليب
التعليم والتدريب ،و�أكرثها تقليدية؛ حيث يتم فيه
عملية االت�صال من طرف واحد هو املدرب ويكون
دور املتدرب هو دور املتلقي الذي ال يحمل �أي دور
�سوى اال�ستماع والتلقي.
�أ�سلوب املناق�شة Discussion Method
يعد �أ�سلوب املناق�شة من الأ�ساليب الفعالة
يف الق�ضايا املعرفية ،وتكوين االجتاهات لدى
املتدربني ،كما �أنها تظهر القناعات ال�شخ�صية
والدوافع ،مما ي�سهل عملية �إدراك التوجهات ،ومن
ثم تعديلها �إلى امل�سار الذي تهدف �إليه الدورات
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التدريبية (.)Silver, 2015
�أ�سلوب الور�ش التدريبية Workshop Method
يهدف هذا الأ�سلوب �إلى �إك�ساب املتدرب وب�شكل
مبا�شر معارف ومهارات معينة هو يف حاجة �إليها,
وتدخل �ضمن الأهداف التي بنيت ور�ش العمل
عليها .وهذا الأ�سلوب من التدريب قد ي�شرتك
فيه �أ�ساليب تدريبية �أخرى يف تقدميهبحيث تكون
ور�شة العمل على �شكل جمموعات قد تكون �صغرية
�أو متو�سطة يكون الهدف منها هو حتقيق املخرجات
التي ت�سري ور�ش العمل نحوها (.)Manuti, 2015
�أ�سلوب الزيارات امليدانية Method Field Visits
وهذا الأ�سلوب من التدريب يعتمد على �إك�ساب
املهارات واخلربات من خالل االنتقال �إلى احلقل
امليداين ،واالطالع املبا�شر على مو�ضوع التدريب؛
مما يتيح بناء خربات مبا�شرة وعملية(Danielle et
.)al., 2016
�أ�سلوب درا�سة احلالة Case Study Method
هذا الأ�سلوب من التدريب يعتمد على طرح
م�شكلة واقعية �أو مفرت�ضة من قبل املدرب ،وتكون
لتلك امل�شكلة �أو الق�ضية عالقة مبا�شرة مع مو�ضوع
التدريب ،مع �إيراد تفا�صيل تلك امل�شكلة وخلفياتها
يف �شكل تقرير على �أن يطلب من املتدربني حتليلها
و�إدراك تفا�صيلها ،ومن ثم تقدمي اقرتاحات عملية
حللها (نابتي.)2009 ,
�أ�سلوب التدريب املربمج Programmed Training
Method

وهذا الأ�سلوب من التدريب يعتمد على تق�سيم
املعارف واملهارات �إلى وحدات �صغرية ،ثم وب�شكل
منطقي مدرو�س تقدم تلك املعارف والأفكار
واملهارات للمتدربني وفق خطوات مت�سل�سلة من
الأب�سط �إلى الأ�صعب (دخيل اهلل1431 ،هـ).
�أ�سلوب متثيل الأدوار Role Playing Method
يقوم املتدربون وفق هذا الأ�سلوب بتقم�ص �أدوار
�ضمن مواقف معينة قد تكون واقعية �أو افرتا�ضية
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للم�ساعدة على فهم ال�سلوك والت�صرفات ،وتقدير
ردود الأفعال من بقية املتدربني (نعمان.)2008 ،
وي�ساهم هذا الأ�سلوب يف تكوين التوجهات،
وتعديل ال�سلوكيات ،ورفع م�ستوى القدرات النقدية
املو�ضوعية لدى الأفراد واجلماعات.
�أ�سلوب الندوات Seminar Method
وهذا الأ�سلوب يعد من الأ�ساليب التقليدية
التي تك�سب املتدربني الكثري من املعارف النظرية
حول مو�ضوع معني وميكن �أن ي�شرتك جمموعة من
املدربني املتخ�ص�صني يف الندوة (.)Cohen, 2013
�أ�سلوب املباريات الإدارية Management Games
هناك تيار حديث يف جمال التدريب يعتمد
على �إيجاد نوع من املواقف التدريبية يتم ا�ستخدام
اللعب فيها لتحقيق �أهداف التدريب .و�أ�سلوب
املباريات الإدارية �أو الألعاب الإدارية تقع �ضمن
ذلك الت�صنيف؛ حيث يتم يف هذا الأ�سلوب �إيجاد
الدافعية والتناف�سية للتدريب الإداري،وهنا يق�سم
املتدربون �إلى جمموعات بعد �أن يتم عمل منوذج
افرتا�ضي لبيئة العمل احلقيقية ومن ثم متثل كل
جمموعة �إدارة معينة يتم فيها �إجراء العمليات،
واتخاذ القرارات املنا�سبة ،ويعتمد هذا الأ�سلوب
على التناف�سية بني املجموعات املختلفة (Danielle
.)et al., 2016
�أ�سلوب الع�صف الذهني Brainstorming Method
يعد هذا الأ�سلوب من الأ�ساليب التدريبية
الإبداعية؛ حيث �أنه يعتمد على حث املتدربني
على توليد �أعداد كبرية من الأفكار يف فرتة زمنية
ق�صرية حول مو�ضوع معني ،وتدوين تلك الأفكار
�أي ًا كان نوعها وم�ستواها .بعد ذلك يتم الربط بني
تلك الأفكار للخروج ب�أفكار تت�سم بالإبداع واجلدة
(نابتي.)2009 ,
�أ�سلوب �سلة القرارات The Basket Technique
وهذا الأ�سلوب التدريبي قد يكون موجه ًا
ب�شكل �أو ب�آخر �إلى املدراء والتنفيذيني ومتخذي
القرارات؛ حيث �إنه يعتمد على �إعداد جمموعة من
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امل�شكالت املتعلقة بالعمل ،وتقدميها على �شكل �سلة
�إلى املتدربني التخاذ القرارات املنا�سبة حلل تلك
امل�شكالت (.)Cohen, 2013
كما �أن هناك العديد من الأ�ساليب التدريبية
املتعددة التي يتم ا�ستخدامها يف عامل التدريب،
منها �أ�سلوب احلدث ،و�أ�سلوب العرو�ض العملية،
و�أ�سلوب التدريب امل�صغر ،و�أ�سلوب امل�شاريع،
و�أ�سلوب دلفي ،و�أ�سلوب املواجهة ،و�أ�سلوب البحث،
و�أ�سلوب احلوادث الطارئة ،و�أ�سلوب التدريب
الفردي اخلا�ص ،و�أ�سلوب التدريب النموذجي
وغريها من الأ�ساليب املتعددة التي تتزايد بتزايد
�أهمية التدريب ،وانت�شاره ومدى احلاجة �إلية.
تدريب طالب ق�سم الرتبية الفنية بجامعة امللك
�سعود:
هناك عدد ًا من اجلهات ذات العالقة يف داخل
اجلامعة تعمل على �صناعة التدريب املتخ�ص�ص
يف جماالت الفن والرتبية الفنية� ،أو ت�شارك فيه
على اعتبارها حا�ضنات للتدريب ب�شكل عام .ومن
تلك اجلهات التي تقدم دورات تدريبية يف جماالت
الفن والرتبية الفنية ما يلي:
 عمادة �شئون الطالب. عمادة تطوير املهارات. مركز التدريب وخدمة املجتمع. النادي الفني.جميع هذه اجلهات داخل اجلامعة تقدم �أو
ت�شارك يف تقدمي دورات متخ�ص�صة للطالب
املنتمني �إلى ق�سم الرتبية الفنية؛ حيث �إن عمادة
�شئون الطالب ممثلة يف الأن�شطة الطالبية تقوم
بعقد دورات تدريبية جلميع طالب اجلامعة ،ومن
�ضمن تلك الدورات التدريبية دورات يف بع�ض
املجاالت الفنية ،وتركز ب�شكل وا�ضح على الدورات
التكنولوجية املرتبطة مبجاالت الفنون الب�صرية.
كما �أن عمادة تطوير املهارات تقدم دورات تدريبية
جلميع طالب وطالبات اجلامعة مبا يف ذلك بع�ض
الدورات املتعلقة ببع�ض الربامج التي ت�ستخدم
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يف املجاالت الفنية� .إ�ضافة �إلى ذلك ف�إن مركز
التدريب وخدمة املجتمع �أي�ض ًا يقدم دورات عامة
يف بع�ض املجاالت الفنية .كما �أن النادي الفني
يقدم دورات يف عمق التخ�ص�ص؛ حيث �إنه هو
اجلهة الر�سمية يف اجلامعة التي تقدم دورات
متخ�ص�صة يف املجاالت الفنية التي يحتاج �إليها
طالب ق�سم الرتبية الفنية.
التدريب املتخ�ص�ص يف املجاالت الفنية:
املتابع حلالة التدريب على جوانب الفنون
الب�صرية التي ت�شاركها الرتبية الفنية يف تلك
املجاالت يجد اهتمام ًا عاملي ًا متزايد ًا على تلك
اجلوانب؛ خ�صو�ص ًا و�أن الت�صميم والفنون
الب�صرية �أ�صبحت م�ؤثرة يف العديد من الق�ضايا
العاملية ،بل �إنها يف كثري من احلاالت كانت حمرك ًا
وموجه ًا لق�ضايا اجتماعية وفكرية و�سيا�سية
معينة .وقد �أ�صبح ا�ستخدام الر�سوم الرمزية مبا
حتمله من �إيحاءات وتوجيهات �أكرث فاعلية وت�أثري ًا
يف الأفراد واجلماعات (.)Bond, 2015
وميكن الت�أكيد على ازدياد االهتمام بالتدريب
الفني املتخ�ص�ص يف جماالت الفنون والت�صميم
والرتبية الفنية من خالل مالحظة واقع التدريب
الذي ي�شهد منو ًا يف تلك املجاالت ،ومن خالل �أي�ض ًا
نتائج الدرا�سات والأبحاث .لقد �أكد بول (Poll,
 )2005يف بحث له حول التدريب الفني املتخ�ص�ص
�أن هناك زيادة يف الطلب على الدورات التدريبية
يف جماالت الفنون تبلغ � %2سنوي ًا بني الطالب
والطالبات ،وهذه الزيادة ال�سنوية تعطي م�ؤ�شر ًا
على �أهمية التدريب الفني املتخ�ص�ص ،وعلى �أن
التخ�ص�صات الفنية تعد جماالت متجددة تخ�ضع
للتحديث الذي يحتاج �إلى تدريب موازٍ ال�ستيعاب
كل جديد فيها.
�إن التدريب على جماالت الرتبية الفنية
والفنون الب�صرية ي�شمل جانبني مهمني هما
اجلانب النظري ،واجلانب التطبيقي العملي.
وبالإ�ضافة �إلى �أن التدريب البد �أن يكون م�صمم ًا
لتطوير العديد من املهمات الفنية املرتبطة باملجال
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العملي فهو �أي�ض ًا مطالب ب�أن يكون منمي ًا للخلفية
النظرية للمتدربني لتكون داعم ًا وم�ساند ًا لأي
منجز تطبيقي ينتجونه.
ومن �أكرث املجاالت الفنية التي يتم الطلب عليها
لدى مراكز التدريب املختلفة هي املجاالت املتعلقة
بالفنون املرتبطة بالتكنلوجيا احلديثة مثل برامج
الت�صميم املختلفة كالفوتو�شوب ،والأل�سرتيتور،
والدرمي ويفر ،والت�صوير الرقمي ()Digital Art
والت�صوير ال�ضوئي بالتقنيات احلديثة ،وكذلك
التطبيقات الفنية اخلا�صة بالأجهزة الذكية
(.)Gonzalez & Watts, 2013
ومن خالل الإطار النظري ال�سابق تربز �أهمية
التدريب يف ع�صر اليوم الذي يتميز بالتغري والتطور
يف املجاالت العلمية واملعرفية .هكذا يتبني مما
�سبق ب�أن التدريب ميلك من املرونة ما ي�ؤهله للحاق
بالتغريات التي تطر�أ على �أي من املجاالت العلمية
املتخ�ص�صة .كما ميكن �أن يتم ا�ستخدام طيف
وا�سع من الأ�ساليب التدريبية التي يخ�ضع انتقا�ؤها
ملو�ضوع التدريب وجماله .و يف ظل التطورات يف
جمال الفنون الب�صرية والت�صميم فقد زاد الطلب
على التدريب املتخ�ص�ص كما مت بيانه يف ال�سابق.
ويف جمال الدرا�سات ال�سابقة مت تناول العديد
من الدرا�سات والأبحاث التي ناق�شت موا�ضيع
التدريب الفني املتخ�ص�ص ،وكذلك التدريب
املتعلق بالطالب وحت�صيلهم املعريف والدرا�سي،
كما �سيتم تناوله يف الفقرات القادمة.
لقد قام بوند ( )Bond, 2015بعمل درا�سة على
طالب كلية الفنون بجامعة تك�سا�س الأمريكية
ملعرفة دور الدورات التدريبية يف تطوير مهارات
التعامل مع الأدوات التي ي�ستخدمها طالب الفنون
يف درا�ستهم ،ورفع م�ستوى ال�سالمة لديهم،
وقد ا�ستخدمت تلك الدرا�سة التطبيقية املنهج
التجريبي على جمموعتني من طالب الكلية .تو�صل
الباحث �إلى �أن الدورات التدريبية ت�ساهم وب�شكل
ملحوظ يف رفع م�ستوى مهارات ال�سالمة ،وكذلك
تطوير مهارات الطالب فيما يتعلق با�ستخدام
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الأدوات الفنية التي يتعاملون معها ب�شكل دائم
�أثناء درا�ستهم.
ويف درا�سة قام بها الذيابات ( )2009هدفت
ملعرفة �أثر التدريب باحلا�سب على �إتقان طالب
الفنون لأ�س�س الت�صميم الفني .وقد مت ا�ستخدام
املنهج التجريبي يف هذه الدرا�سة ،وذلك من
خالل جمموعتني من الطالب بلغ جمموعهما 162
طالبا؛ املجموعة الأولى كانت جمموعة �ضابطة
والأخرى جمموعة جتريبية .وقد �أظهرت النتائج
وجود فرق ذي داللة �إح�صائية عند ()0.05=a
وهذا الفرق يعود للتدريب باحلا�سب على �إتقان
�أ�س�س الت�صميم الفني .وقد �أو�ضحت الدرا�سة �أن
ا�ستخدام التدريب على الربامج الفنية املحو�سبة
قد �أ�سهمت يف �إحداث التفاعل والن�شاط والتحفيز
التي بدورها �ساعدت على التقدم يف �إتقان �أ�س�س
الت�صميم الفني.
�أما ناق�شيني و�آخرون (Naghshineh et al.,
 )2008فقد �أجروا درا�سة ممتعة ومثرية لالهتمام
هدفت �إلى تدريب طلبة كلية الطلب بجامعة
هارفارد على م�شاهدة �أعمال فنية ب�صرية،
ومعرفة �أثر ذلك التدريب على تطور قوة املالحظة
الب�صرية لديهم يف جماالت الفنون اجلميلة ،ومن
ثم تطبيق ذلك على عملهم يف جمال الطب .وقد مت
ا�ستخدام املنهج التجريبي على عينة مكونة من 34
طالبا وطالبة .وكانت النتيجة �أن امل�شاركني الذين
خ�ضعوا للربنامج التدريبي الفني �أ�صبح لديهم
قدرة �أكرب على املالحظة والو�صف وخا�صة فيما
يتعلق بالأ�شعة الطبية.
فيما هدفت درا�سة عبد ربه (� )2008إلى
الك�شف عن الأثر الذي يرتكه التدريب على الأداء
العملي للمتخ�ص�صني يف الفنون؛ ومت ا�ستخدام
املنهج الو�صفي التحليلي يف هذه الدرا�سة ،كما مت
حتديد العينة بعدد ( )110من املتخ�ص�صني يف
الفنون .وقد �أظهرت النتائج التي مت التو�صل �إليها
يف هذه الدرا�سة �أن التدريب املتخ�ص�ص الذي تلقاه
�أفراد العينة �ساهم ب�شكل وا�ضح وكبري يف تطوير
املهارات الفنية ،و�ساعد على رفع كفاءة الأداء
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واملعلومات والأ�ساليب التي يحتاجها املتخ�ص�صون
يف تلك املجاالت الفنية؛ مما يعطي دالله وا�ضحة
على الأثر الإيجابي الذي يحدثه التدريب
املتخ�ص�ص على املجاالت املهارية التطبيقية ،وعلى
املعلومات التنظريية.
كما قام باول ()Paul, 2006بعمل درا�سة
هدفت ملعرفة �أثر التدريب يف رفع م�ستوى التذوق
الفني لدى الطالب .ويعترب التذوق الفني من
�أحد �أهم املهارات التي ت�سعى الأق�سام املعنية
بالفنون لتنميتها لدى الطالب املتخ�ص�صني .وقد
مت ا�ستخدام املنهج التجريبي يف هذه الدرا�سة
من خالل تعري�ض جمموعة جتريبية لتدريب
متخ�ص�ص لتطوير مهاراتهم يف جمال التذوق
الفني .وقد �أظهرت النتائج �أن للتدريب �أثر وا�ضح
على تنمية التذوق الفني لدى العينة التي تعر�ضت
للتدريب .ومن النتائج املثرية يف تلك الدرا�سة �أن
التدريب ي�ؤثر �أي�ض ًا على التف�ضيالت ال�شخ�صية
للفنون ،حيث �أظهرت النتائج �أن الطالب الذين
تعر�ضوا للتدريب �أ�صبحوا �أكرث مي ًال لتف�ضيل الفن
التجريدي ،والفنون املركبة التي متيل �إلى التعقيد.
�أما تقرير التجمع الوطني لوكاالت الفنون
احلكومية (National Assembly of State Arts
 )Agencies, 2006والذي قام على عدة درا�سات
فقد متت فيه مناق�شة العالقة بني التدريب
املتخ�ص�ص يف الفنون وبني النجاح الذي يحققه
الطالب .وخرجت نتائج ذلك التقرير ب�أن هناك
جمموعة من الفوائد التي حققها التدريب يف جمال
الفنون؛ البع�ض منها يرتبط بالأمور الأكادميية
داخل قاعات الدرا�سة ،وذلك من خالل ارتفاع كم
املعارف واملعلومات التي يح�صل عليها الطالب،
وكذلك الفوائد التي ميكن ت�صنيفها ب�أنها فوائد
عامة ميكن للطالب اال�ستفادة منها خارج قاعات
الدرا�سة ،مثل التفكري الناقد ،واتخاذ القرارات،
واملهارات االجتماعية التي تفيد الطالب يف
حياتهم العامة.
بينما قام بول ( )Poll, 2005بعمل درا�سة
م�سحية هدفت ملعرفة �آراء الأمريكيني نحو
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التدريب والتعليم املرتبط بالفنون ،وقد ا�ستخدم
الباحث منهج الو�صف التحليلي ،وتكونت العينة
من  502م�شاركا .و�أ�شارت النتائج �إلى �أن %86
من امل�شاركني ي�ؤكدون على �أن ا�ستخدام التدريب
على بع�ض جماالت الفنون الب�صرية يح�سن
تقبل الطالب لعمليات التعلم .كما ر�أى  %83من
امل�شاركني �أن التدريب الفني ي�ساعد الطالب على
اكت�ساب مهارات التوا�صل ب�شكل �أكرث فاعلية .فيما
وافق  %79من امل�شاركني على �أن التدريب الفني
ميكنه �أن ي�ساهم يف دعم التح�صيل الدرا�سي
واحل�صول على درجات درا�سية �أعلى .كما �أن %79
من امل�شاركني يعتقدون �أن التدريب الفني ي�ساعد
الطالب على اكت�ساب مهارات تتعلق باجلوانب
الكيفية.
ويف درا�سة ل�سكوت و�آخرون (Scott et al.,
 )2009حول �أثر التدريب على تطوير القدرات
الإبداعية؛ حيث مت تطبيق برنامج تدريبي على
عينة ع�شوائية من الطالب ،ومن ثم قيا�س �أداء
تلك العينة ،ومقارنتها ب�أداء املجموعات التي مل
تخ�ضع للربنامج التدريبي .وقد خرجت النتائج
لت�ؤكد على �أن التدريب له ت�أثري �إيجابي على تطوير
الأداء اخلا�ص بالأعمال الإبداعية ،كما �أن للتدريب
دور �إيجابي يف تنمية املهارات الإدراكية لدى العينة
التي خ�ضعت للتدريب.
من جهة �أخرى �أجرت مطر ( )2014درا�سة
هدفت ملعرفة �أثر التدريب على تنمية مهارات
التفكري الإبداعي لدى الطلبة يف منطقة الباحة.
وقد ا�ستخدمت الباحثة الأ�سلوب التجريبي
على عينة مكونه من  80طالب وطالبة .وقد مثل
 40م�شارك ًا املجموعة ال�ضابطة ،و 40م�شارك ًا
املجموعة التجريبية .وقد خرجت النتائج لت�ؤكد
على �أن التدريب له دور �إيجابي يف جماالت التفكري
الإبداعي املتمثلة يف الطالقة ،والأ�صالة ،واملرونة.
�أما بوق�س ( )2008فقد هدفت درا�ستها
�إلى معرفة �أثر التدريب املبا�شر على التح�صيل
الدرا�سي وتنمية املهارات لدى طالبات كلية
الرتبية .وقد ا�ستخدمت الباحثة االختبارات
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القبلية والبعدية على عينة الدرا�سة املكونة من
 242طالبة .وقد خرجت نتائج الدرا�سة لت�ؤكد على
�أن التدريب ي�ؤثر ب�شكل �إيجابي على �أداء الطالبات
وعلى رفع م�ستوى التح�صيل الدرا�سي.
�أما درا�سة برانقن ( )Branigan, 2003فقد
هدفت �إلى معرفة ت�أثري التدريب على التح�صيل
الدرا�سي للطالب .وقد مت تطبيق تلك الدرا�سة
يف �سان دييغو يف الواليات املتحدة الأمريكية ،ومن
�أهم النتائج التي خرجت بها تلك الدرا�سة هي �أنه
بالرغم من البطء يف تطبيق تدريب الأفراد يف
املدار�س الأمريكية �إال �أن التجارب الأولية لذلك
النوع من التدريب قد �ساهم وب�شكل ناجح يف رفع
قدرات الطالب ،وتطوير م�ستواهم الدرا�سي؛ مما
يعطي داللة وا�ضحة على �أهمية التدريب يف عملية
التطور التح�صيلي للطالب.
درا�سة الريا�شي وح�سن ( )2014هدفت �إلى
التعرف على �أثر التدريب على تنمية املهارات
البحثية للطالب اجلامعيني .وقد مت ا�ستخدام
ا�ستبانة على عينة ع�شوائية من الطالب بلغ عددها
( ،)64ومت �إجراء االختبارات القبلية عليها �ضمن
املنهج التجريبي التي قامت عليه تلك الدرا�سة.
كما مت �إخ�ضاع عينة الدرا�سة لربنامج تدريبي
متخ�ص�ص يف مهارات البحث العلمي ،و�أظهرت
النتائج الأثر الإيجابي للتدريب على الطالب يف
تنمية مهاراتهم البحثية بن�سبة بلغت ( ،)%94مما
يعطي داللة وا�ضحة على الت�أثري الإيجابي الفعال
لذلك الربنامج التدريبي.
ومن خالل ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة
ميكن مالحظة �أن العديد من الدرا�سات تناولت
�أثر التدريب املتخ�ص�ص يف جماالت الفنون على
رفع م�ستوى العديد من املهارات لدى الطالب
والطالبات .وجمال تلك الدرا�سات م�شرتك مع
هذه الدرا�سة� ،إال �أن جميع تلك الدرا�سات مل تتم
يف املجتمع ال�سعودي ،والأغلب منها مت يف الواليات
املتحدة الأمريكية� .أما الدرا�سات التي متت يف
الوطن العربي �أو يف املجتمع ال�سعودي ,فقد تناولت
موا�ضيع متعلقة بالتدريب و�أثره يف رفع بع�ض
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املهارات الأكادميية ,والتح�صيل الدرا�سي ,ورفع
م�ستوى الإبداع ,ولكن تطبيقها مت على الطالب
ب�شكل عام ،ومل تخ�ص�ص لطالب الفنون �أو الرتبية
الفنية .وهذا قد يعطي لهذه البحث ف�ضاء �أرحب
من حيث �إمكانية توافق نتائجه مع نتائج تلك
الدرا�سات �أو خمالفتها.
منهج البحث:
يتم ا�ستخدام املنهج الو�صفي التحليلي يف
هذا البحث على اعتبار �أنه املنهج الأن�سب؛ حيث
�إنه يتم جمع البيانات ,واملعلومات من امل�صادر
ذات العالقة ،وي�ساعد يف فهم الواقع كما هو؛ مما
يعطي جما ًال للخروج با�ستنتاجات ت�ساهم يف �إيجاد
احللول من جهة ،واقرتاحات ت�ساهم يف التطوير
من جهة �أخرى.
�إجراءات البحث:
قام الباحث باحل�صول على املوافقات اخلطية
الر�سمية من قبل اجلهات املخت�صة بجامعة امللك
�سعود لإجراء هذا البحث .بعد ذلك قام الباحث
ب�إعداد �أداة البحث املنا�سبة ،ومت عمل الإجراءات
الالزمة للت�أكد من �صدق وثبات اال�ستبانة التي
بنيت لهذا البحث .ومت تطبيق اال�ستبانة على عينة
ا�ستطالعية .وبعد الت�أكد من �سالمة اال�ستبانة ،مت
تطبيقها على عينة البحث الع�شوائية املكونة من 86
من طلبة ق�سم الرتبية الفنية بجامعة امللك �سعود.
بعد ذلك مت جمع البيانات ،وحتليلها ،وا�ستخراج
النتائج ،ومناق�شتها ،واخلروج بتو�صيات منها.
جمتمع البحث:
ميثل جمتمع البحث هنا طالب وطالبات ق�سم
الرتبية الفنية بجامعة امللك �سعود للعام 1437هـ
والبالغ عددهم حوايل  250طالبا وطالبة.
عينة البحث:
مت اختيار عينة ع�شوائية ب�سيطة من طالب
وطالبات ق�سم الرتبية الفنية بجامعة امللك �سعود
بلغ عددها  89موزعة كالتايل 48 :طالباو 41طالبة.
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�أداة البحث:
مت ا�ستخدام اال�ستبانة يف هذا البحث ملنا�سبتها
للم�ساعدة يف الإجابة على ت�سا�ؤالت البحث.
وت�ستخدم اال�ستبانة املقيا�س الرباعي (موفق
ب�شدة ،موافق ،غري موافق ،غري موافق ب�شدة)
للإجابة على حماور اال�ستبانة الثالثة �إ�ضافة �إلى
�س�ؤال مفتوح.تتكون اال�ستبانة من �صفحة التعريف
بالبحث ,ومعلومات عن الباحث ,وو�سيلة التوا�صل
معه ،وكذلك حق امل�شارك يف امل�ساهمة يف هذا
البحث �أو الرف�ض .وقد تكونت اال�ستبانة من خم�سة
�أجزاء :اجلزء الأول يت�ضمن معلومات عامة حول
امل�شارك .اجلزء الثاين يحتوي على ال�س�ؤال املتعلق
ب�أثر الدورات التدريبية على م�ستوى الطالب
املعريف والعلمي ،ويتكون من ثمان فقرات (،)8-1
لكل منها �أربعة اختيارات متدرجة من موافق ب�شدة
�إلى غري موافق ب�شدة .اجلزء الثالث يحتوي على
ال�س�ؤال الثاين املرتبط ب�أثر الدورات التدريبية على
م�ستوى الطالب املهاري والفني ،ويتكون من �سبع
فقرات ( )15-9يختار امل�شارك مدى موافقته لكل

فقرة ح�سب املقيا�س الرباعي .اجلزء الرابع يحتوي
على ال�س�ؤال الثالث املتعلق بال�صعوبات التي قد
حتد من دور الدورات التدريبية ،ويتكون من ت�سع
فقرات ( ،)24-16ويختار امل�شارك مدى موافقته
على كل فقرة �ضمن املقيا�س الرباعي� .أما اجلزء
اخلام�س من اال�ستبانة ف�إنه يحتوي �س�ؤاال مفتوحا
حول الدورات التدريبية التي يحتاج �إليها امل�شارك.
بناء اال�ستبانة:
مت بناء اال�ستبانة من قبل الباحث ومن قبل
�أحد املخت�صني يف القيا�س من ق�سم علم النف�س
بجامعة امللك �سعود .وعند بناء اال�ستبانة ثم �أخذ
االعتبار ب�أن تغطي جميع املحاور التي �شملتها �أ�سئلة
البحث .كما مت �أخذ االعتبار ب�أن تراعي م�ستلزمات
اال�ستبانة ال�صحيحة التي ت�ستخدم يف مثل هذه
احلاالت .وقد مت بعد ذلك عر�ض اال�ستبانة على
�أربعة حمكمني كما �سيتم ا�ستعرا�ضه الحق ًا للت�أكد
من �أن اال�ستبانة �ستقي�س ما بنيت من �أجله.
البيانات العامة:

جدول ( )1يبني توزيع �أفراد عينة الدرا�سة ح�سب اجلن�س

اجلن�س
طالب
طالبة
الإجمايل

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن �أكرث �أفراد
العينة من الطالب حيث كانت ن�سبتهم املئوية

الن�سبة املئوية
%53.93
%46.07
%100

العدد
48
41
89

( ،)%53.93ثم يليهم �أفراد العينة من الطالبات
وذلك بن�سبة مئوية (.)%46.07

جدول ( )2يبني توزيع �أفراد عينة الدرا�سة ح�سب ال�س�ؤال هل �سبق و�أن التحقت ب�أية دورات تدريبية متخ�ص�صة؟
هل �سبق و�أن التحقت ب�أية دورات تدريبية؟
نعم
ال
الإجمايل

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن معظم �أفراد
العينة قد �سبق وح�صلوا على دورات تدريبية حيث
كانت ن�سبتهم املئوية ( ،)%64.38ثم ي�أتي �أفراد
العينة ممن مل يح�صلوا على �أي دورة تدريبية
http://journals.uob.edu.bh

العدد
84
5
89

الن�سبة املئوية
%94.38
%5.62
%100

وذلك بن�سبة مئوية ( )%5.62وهذا العدد �سوف
يتم ا�ستبعاده من هذه الدرا�سة نظرا لأنها تبحث
يف دور الدورات التدريبية لدى العينة التي �سبق
وح�صلت على دورات تدريبية متخ�ص�صة.
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جدول ( )3يبني توزيع �أفراد عينة الدرا�سة ح�سب مكان الدورة
مكان الدورة
داخل اجلامعة
خارج اجلامعة
داخل وخارج اجلامعة
مل يحدد (مل يلتحق ب�أي دورة)
الإجمايل

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن �أكرث �أفراد العينة قد
�أخذوا دوراتهم التدريبية �إما جميعها داخل و خارج
اجلامعة و�إما خارج اجلامعة فقط (,%38.21
 )%37.07على الرتتيب ،ثم ي�أتي �أفراد العينة
ممن �أخذوا دوراتهم التدريبية داخل اجلامعة
وذلك بن�سبة مئوية ( ،)%19.10و�أخ ًريا ي�أتي من
مل يحددوا مكان دوراتهم لأنهم مل ي�سبق لهم �أخذ
�أي دورة تدريبية وهذه الفئة �سوف يتم ا�ستبعادها
من هذا البحث كما مت ذكره يف اجلدول ال�سابق.
ال�صدق الظاهري لال�ستبانة:
للت�أكد من �صدق اال�ستبانة الظاهري اعتمد
الباحث على �صدق املحكمني ك�أحد الطرق ،حيث
مت عر�ض اال�ستبانة على �أربعة حمكمني من �أع�ضاء
هيئة التدري�س بجامعة امللك �سعود من �أجل الت�أكد

الن�سبة املئوية
%19.10
%37.07
%38.21
%5.62
%100

العدد
17
33
34
5
89

من �سالمة الأداة وارتباطها املبا�شر ب�أهداف
وت�سا�ؤالت البحث وقد مت تعديل اال�ستبانة بنا ًء
على �آراء املحكمني يف املوا�ضع التي �أبدوا فيها
مالحظاتهم.
ال�صدق الداخلي (االت�ساق الداخلي):
مت ح�ساب �صدق االت�ساق الداخلي لال�ستبانة يف
هذا البحث بالتطبيق على �أفراد العينة من خالل
ح�ساب معامل ارتباط بري�سون بني درجة كل عبارة
من عبارات اال�ستبانة وبني الدرجة الكلية للمحور
التابعة له ،كما مت ح�ساب معامل ارتباط بري�سون
بني الدرجة الكلية لكل حمور من حماور اال�ستبانة
من جهة وبني الدرجة الكلية لال�ستبانة من جهة
�أخرى ومت ا�ستخدام برنامج ( )SPSSلذلك الغر�ض
واجلداول التالية تو�ضح ذلك:

جدول ( )4يبني معامالت ارتباط بري�سون كل عبارة من عبارات املحور الأول� :أثر الدورات التدريبية على م�ستوى
الطالب املعريف والعلمي وبني الدرجة الكلية للمحور
م�ستوى الداللة
الإح�صائية
**0.00
**0.00
**0.00
**0.00

معامل االرتباط
رقم
باملحور
العبارة
0.63
1
0.68
2
0.73
3
0.70
4
* يعني م�ستوى الداللة ( ** ،)0.05يعني م�ستوى الداللة ()0.01
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رقم العبارة
5
6
7
8

معامل االرتباط
باملحور
0.65
0.72
0.69
0.55

م�ستوى الداللة
الإح�صائية
**0.00
**0.00
**0.00
**0.00
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جدول ( )5يبني معامالت ارتباط بري�سون كل عبارة من عبارات املحور الثاين� :أثر الدورات التدريبية على م�ستوى
الطالب املهاري والفني وبني الدرجة الكلية للمحور
رقم
العبارة

معامل االرتباط
باملحور

م�ستوى الداللة
الإح�صائية

رقم
العبارة

معامل االرتباط باملحور

م�ستوى الداللة
الإح�صائية

9
10
11
12

0.73
0.82
0.77
0.65

**0.00
**0.00
**0.00
**0.00

13
14
15

0.59
0.86
0.64

**0.00
**0.00
**0.00

* يعني م�ستوى الداللة ( ** ،)0.05يعني م�ستوى الداللة ()0.01

جدول ( )6يبني معامالت ارتباط بري�سون كل عبارة من عبارات املحور الثالث :ال�صعوبات التي قد حتد من دور
الدورات التدريبية وبني الدرجة الكلية للمحور
رقم
العبارة

معامل االرتباط
باملحور

م�ستوى الداللة
الإح�صائية

رقم
العبارة

معامل االرتباط
باملحور

م�ستوى الداللة
الإح�صائية

16
17
18
19
20

0.56
0.63
0.74
0.58
0.72

**0.00
**0.00
**0.00
**0.00
**0.00

21
22
23
24

0.54
0.52
0.57
0.65

**0.00
**0.00
**0.00
**0.00

* يعني م�ستوى الداللة ( ** ،)0.05يعني م�ستوى الداللة ()0.01

من خالل الثالثة جداول ال�سابقة يت�ضح من
معامالت بري�سون ارتباط جميع عبارات حماور
اال�ستبانة بالدرجة الكلية للمحور التابعة له و�أن

جميع هذه االرتباطات عند م�ستوى داللة ()0.01
مما يعطي داللة على حتقق ال�صدق الداخلي
للثالث حماور.

جدول ( )7معامالت ارتباط بري�سون بني كل حمور من حموري اال�ستبانة وبني الدرجة الكلية لال�ستبانة
املحور
الأول� :أثر الدورات التدريبية على م�ستوى الطالب املعريف والعلمي
الثاين� :أثر الدورات التدريبية على م�ستوى الطالب املهاري والفني
الثالث :ال�صعوبات التي قد حتد من دور الدورات التدريبية

* يعني م�ستوى الداللة ( ** ،)0.05يعني م�ستوى الداللة ()0.01

من خالل اجلدول يت�ضح وجود ارتباط دال
�إح�صائ ًيا بني الدرجة الكلية لكل حمور من حماور
اال�ستبانة وبني الدرجة الكلية لال�ستبانة عند
م�ستوى داللة ( ،)0.01وذلك يدل على ارتفاع
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معامل االرتباط

م�ستوى الداللة

0.79
0.85
0.66

**0.00
**0.001
**0.001

االت�ساق الداخلي لال�ستبانة وي�ؤكد قوة االرتباط
الداخلي للعبارات كما يدل على �أن �أداة الدرا�سة
تت�سم بدرجة عالية من ال�صدق ،و�أنها �صاحلة
لقيا�س ما و�ضعت لقيا�سه.
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ثبات اال�ستبانة :Reliability
عندما تعطي اال�ستبانة نف�س النتائج تقريب ًا
عند تطبيقها على نف�س الأ�شخا�ص ويف نف�س
الظروف ف�إنه ميكن القول بثبات تلك اال�ستبانة
(الع�ساف2003 ،م).

وقد مت ح�ساب ثبات اال�ستبانة بالتطبيق
اال�ستطالعي على جزء من �أفراد العينة بلغ ()20
من الطالب والطالبات ،ومت ح�ساب معامل �ألفا
كرونباخ  ,Cronbach›s Alphaكما هو مو�ضح يف
جدول ( .)8وقد ا�ستغرق متو�سط زمن الإجابة
على اال�ستبانة ( )20دقيقة.

جدول ( )8معامل �ألفا لكرونباخ حل�ساب ثبات اال�ستبانة

الأول� :أثر الدورات التدريبية على م�ستوى الطالب املعريف والعلمي

عدد
العبارات
8

0.81

الثاين� :أثر الدورات التدريبية على م�ستوى الطالب املهاري والفني

7

0.84

الثالث :ال�صعوبات التي قد حتد من دور الدورات التدريبية

9

0.79

الدرجة الكلية لال�ستبانة

24

0.87

املحور

يت�ضح من اجلدول ال�سابق االرتفاع يف معامالت
ثبات معظم حماور اال�ستبانة وذلك من خالل
معامل �ألفا كرونباخ حيث انح�صرت بني (،0.79
 ،)0.84كما يت�ضح ارتفاع ثبات �إجمايل اال�ستبانة
حيث بلغ ( ،)0.87مما يدل على ثبات اال�ستبانة
ب�شكل عام.
ومن �أجل تف�سري النتائج ب�صورة �أ�سهل مت
ا�ستخدم الرتقيم لتحديد م�ستوى الإجابة على
بدائل املقيا�س .حيث مت �إعطاء وزن للبدائل:

معامل ثبات �ألفا كرونباخ

(موافق ب�شدة =  ،4موافق =  ،3غري موافق = ،2
غري موافق ب�شدة = ،)1ثم مت و�ضع تلك الإجابات
يف �أربع م�ستويات مت�ساوية املدى ح�سب املعادلة
التالية:
طول الفئة = (�أكرب قيمة� -أقل قيمة) ÷
عدد بدائل املقيا�س = (0.75 =4 ÷ )1-4
لنح�صل على مدى املتو�سطات التالية لكل
و�صف �أو بديل:

جدول ( )9يبني توزيع مدى املتو�سطات وفق التدرج امل�ستخدم يف �أداة البحث
مدى املتو�سطات
الو�صف
4 – 3.26
موافق ب�شدة
3.25 – 2.51
موافق
2.50 – 1.76
غري موافق
1.75 – 1
غري موافق ب�شدة

الأ�ساليب الإح�صائية:
التكرارات والن�سب املئوية لو�صف خ�صائ�ص
�أفراد العينة.
املتو�سط احل�سابي « “ Meanوذلك ملعرفة مدى
ارتفاع �أو انخفا�ض ا�ستجابات �أفراد الدرا�سة حول
عبارات حماور اال�ستبانة.
http://journals.uob.edu.bh

مت ا�ستخدام االنحراف املعياري
 »Deviationللتعرف على مدى انحراف ا�ستجابات
�أفراد الدرا�سة لكل عبارة من عبارات حماور
اال�ستبانة ،ويالحظ �أن االنحراف املعياري يو�ضح
الت�شتت يف ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة حول
كل عبارة ،فكلما اقرتبت قيمته من ال�صفر تركزت
اال�ستجابات وانخف�ض ت�شتتها بني املقيا�س.

«Standard
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معامل ارتباط “بري�سون” لقيا�س �صدق اال�ستبانة.
معامل ثبات “�ألفا كرونباخ” لقيا�س ثبات
اال�ستبانة.
اختبار (ت)  T.testلعينتني م�ستقلني ولذلك
للوقوف على الفروق يف ا�ستجابات �أفراد الدرا�سة
حول حماور اال�ستبانة والتي ترجع الختالف متغري
اجلن�س.
نتائج البحث:
ويف هذا اجلزء �سيتم الإجابة على �س�ؤال البحث
من خالل �أ�سئلته الفرعية التالية:

ال�س�ؤال الأول :ما �أثر الدورات التدريبية
يف رفع الكفاءة العلمية واملعرفية لطالب ق�سم
الرتبية الفنية بجامعة امللك �سعود؟
وللإجابة على هذا ال�س�ؤال وملعرفة �أثر الدورات
التدريبية يف رفع الكفاءة العلمية واملعرفية لطالب
ق�سم الرتبية الفنية بجامعة امللك �سعود وذلك من
وجهة نظر الطالب والطالبات مت ح�ساب التكرارات
والن�سب املئوية واملتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية والرتتيب للمتو�سط احل�سابي لعبارات
املحور الأول� :أثر الدورات التدريبية على م�ستوى
الطالب املعريف والعلمي كما هو مو�ضح فيما يلي:

جدول ( )10التكرارات والن�سب املئوية واملتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والرتتيب للمتو�سط احل�سابي
لأفراد العينة حول عبارات املحور الأول
م
1
2
3
4

موافق
ب�شدة

موافق

غري
موافق

ك
%
ك
%
ك

49
34
58.33 40.48
48
34
57.14 40.48
43
33

1
1.19
2
2.38
7

%

51.19 39.29

8.33

1.19

ك
%

40
20
47.62 23.81

21
25

3
3.57

7

0

8.33

0

1

0

1.19

0

7

1

8.33

1.19

13

2

15.5

2.38

العبارة
ت�ساهم الدورات التدريبية يف تزويدي مبعارف
�ضرورية.
تك�سبني الدورات التدريبية مبعلومات وم�ستجدات
علمية حديثة.
ت�ساعد الدورات التدريبية يف رفع م�ستوى حت�صيلي
الأكادميي.
ت�ساهم الدورات التدريبية يف رفع درجات معديل
الدرا�سي

تقدم يل الدورات التدريبية موا�ضيع متخ�ص�صة مل
5
ت�شملها املقررات الدرا�سية.
جتعلني الدورات التدريبية �أكرث تقب ًال للأفكار
6
اجلديدة يف جمال التخ�ص�ص.
ت�ساعدين الدورات التدريبية على التعرف على
7
خامات فنية جديدة يف تخ�ص�صي.
تتوافق الدورات التدريبية املتاحة مع احتياجات �سوق
8
العمل.

غري
موافق
ب�شدة
0
0
0
0
1

ك
%
ك
%
ك
%
ك
%

املتو�سط العام

40

37

44.05 47.62
39

44

52.38 46.43
33

43

51.19 39.29
22

47

55.95 26.19

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الرتتيب

3.39

0.52

2

3.38

0.54

4

3.29

0.67

5

2.92

0.8

8

3.39

0.64

2

3.45

0.52

1

3.29

0.67

5

3.06

0.72

7

3.27

0.64

يت�ضح من اجلدول �أعاله وجهات نظر �أفراد العينة من طالب وطالبات ق�سم الرتبية الفنية بجامعة امللك
�سعود حول درجة موافقتهم على عبارات املحور الأول� :أثر الدورات التدريبية على م�ستوى الطالب املعريف
http://journals.uob.edu.bh
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والعلمي ,وقد تراوح املتو�سط احل�سابي لدرجة
املوافقة لكل من تلك العبارات من وجهة نظر �أفراد
العينة ما بني ( )3.45 – 2.92ومبتو�سط ح�سابي
عام بلغ ( )3.27درجة من �أ�صل ( )4درجات
وهي متو�سطات تقابل درجتي املوافقة (موافق
ب�شدة  ،موافق) ،وفيما يلي نتناول عبارات حمور
�أثر الدورات التدريبية على م�ستوى الطالب املعريف
والعلمي بالتف�صيل:
معظم �أفراد العينة يوافقون ب�شدة على �ست عبارات
من عبارات حمور �أثر الدورات التدريبية على
م�ستوى الطالب املعريف والعلمي وذلك بدرجة
(موافق ب�شدة) حيث انح�صرت متو�سطها
احل�سابي بني ( )3.45 – 3.29وميكننا ترتيبها
تنازل ًيا ح�سب املتو�سط احل�سابي كما ي�أتي:
جاءت العبارة (جتعلني الدورات التدريبية �أكرث
تقب ًال للأفكار اجلديدة يف جمال التخ�ص�ص)
يف املرتبة الأولى مبتو�سط ح�سابي (.)3.45
جاءت العبارتان (ت�ساهم الدورات التدريبية يف
تزويدي مبعارف �ضرورية ،تقدم يل الدورات
التدريبية موا�ضيع متخ�ص�صة مل ت�شملها
املقررات الدرا�سية) يف نف�س املرتبة الثانية
مبتو�سط ح�سابي ( )3.39لكل منهما.
جاءت العبارة (تك�سبني الدورات التدريبية
مبعلومات وم�ستجدات علمية حديثة) يف املرتبة
الرابعة مبتو�سط ح�سابي (.)3.38
جاءت العبارتان (ت�ساعد الدورات التدريبية يف
رفع م�ستوى حت�صيلي الأكادميي ،ت�ساعدين
الدورات التدريبية على التعرف على خامات
فنية جديدة يف تخ�ص�صي) يف نف�س املرتبة
اخلام�سة مبتو�سط ح�سابي (.)3.29
كما جند �أن معظم �أفراد العينة يوافقون على
العبارتني (تتوافق الدورات التدريبية املتاحة مع
احتياجات �سوق العمل ،ت�ساهم الدورات التدريبية
يف رفع درجات معديل الدرا�سي) من عبارات
حمور �أثر الدورات التدريبية على م�ستوى الطالب
http://journals.uob.edu.bh

املعريف والعلمي بدرجة (موافق) حيث جاءتا يف
املرتبتني ال�سابعة والثامنة والأخرية ومبتو�سط
ح�سابي ( )2.92 ،3.06على الرتتيب.
ويت�ضح من خالل اجلدول ال�سابق �أن معظم
قيم االنحراف املعياري لعبارات حمور �أثر الدورات
التدريبية على م�ستوى الطالب املعريف والعلمي
تنح�صر بني ( )0.80 ،0.52وهي قيم �صغرية
مما يدل على تقارب �آراء �أفراد العينة حول معظم
عبارات هذا املحور وكان �أقل انحراف معياري
للعبارتني (جتعلني الدورات التدريبية �أكرث تقب ًال
للأفكار اجلديدة يف جمال التخ�ص�ص ،ت�ساهم
الدورات التدريبية يف تزويدي مبعارف �ضرورية)
مما يدل على �أنهما �أكرث العبارات التي تقاربت �آراء
�أفراد العينة حولهما ،وكانت �أكرب قيمة لالنحراف
املعياري للعبارة (ت�ساهم الدورات التدريبية يف رفع
درجات معديل الدرا�سي) مما يدل على �أنها �أكرث
عبارة اختلفت حولها �أفراد العينة حيث �إن بع�ض
الطالب قد ال يرى �أن هناك ترابط بني الدورات
التدريبية وبني درجات املعدل الدرا�سي من وجهة
نظرهم ،ولكن يف العموم ف�إن جزء ًا مهم ًا يجب
�أخذه يف االعتبار يف هذا اجلانب وهو �أن العديد من
املقررات الدرا�سية بق�سم الرتبية الفنية تعتمد على
مهارات فنية معينة وعلى معارف علمية حمددة
وبالتايل ف�إن الدورات التدريبية املتخ�ص�صة من
املفرت�ض �أن تنمي تلك املهارات واملعارف وبالتايل
ينعك�س ذلك على التح�صيل الأكادميي للطالب.
ال�س�ؤال الثاين :ما �أثر الدورات التدريبية
يف رفع الكفاءة املهارية والفنية لطالب ق�سم
الرتبية الفنية بجامعة امللك �سعود ؟
وللإجابة على هذا ال�س�ؤال وملعرفة �أثر الدورات
التدريبية يف رفع الكفاءة املهارية والفنية لطالب
ق�سم الرتبية الفنية بجامعة امللك �سعود ,مت ح�ساب
التكرارات والن�سب املئوية واملتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية والرتتيب للمتو�سط
احل�سابي لعبارات املحور الثاين� :أثر الدورات
التدريبية على م�ستوى الطالب املعريف والعلمي كما
هو مو�ضح فيما يلي:
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جدول ( :)11التكرارات والن�سب املئوية واملتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والرتتيب للمتو�سط احل�سابي
لأفراد العينة حول عبارات املحور الثاين
م
1
2
3
4

5
6
7

موافق
ب�شدة

موافق

ك
%
ك
%
ك
%

31
36.9
31
36.9
29
34.52

46
54.76
44
52.38
46
54.76

ك

37

43

%

44.05

ك

27

%

32.14

ك

28

%

33.33

ك

26

%

30.95

العبارة
تزودين الدورات التدريبية باملهارات الفنية
املنا�سبة.
ي�ساهم التدريب يف �أدائي �أعما ًال فنية
بجودة عالية.
توفر يل الدورات التدريبية العديد من
اخلربات الفنية يف جمال التخ�ص�ص.
�أك�سبتني الدورات التدريبية مهارات
االت�صال واالحتكاك بذوي اخلربة والتجربة
يف جمال االخت�صا�ص.
ت�ساعدين الدورات التدريبية على
اال�ستخدام ال�صحيح لربامج الكمبيوتر
الفنية املتخ�ص�صة.
متكنني الدورات التدريبية من اال�ستخدام
الأمثل للأدوات الفنية.
ت�ساهم الدورات التدريبية يف تقبلي
الإيجابي لعملية النقد املو�ضوعي.

املتو�سط العام

يت�ضح من اجلدول �أعاله وجهات نظر �أفراد
العينة من طالب وطالبات ق�سم الرتبية الفنية
بجامعة امللك �سعود حول درجة موافقتهم على
عبارات املحور الثاين� :أثر الدورات التدريبية
على م�ستوى الطالب املهاري والفني ،وقد تراوح
املتو�سط احل�سابي لدرجة املوافقة لكل من تلك
العبارات من وجهة نظر �أفراد العينة ما بني (3.1
–  )3.39ومبتو�سط ح�سابي عام ( )3.24درجة
من �أ�صل ( )4درجات وهي متو�سطات تقابل
درجتي املوافقة (موافق ب�شدة ،موافق) ،وفيما يلي
نتناول عبارات حمور �أثر الدورات التدريبية على
م�ستوى الطالب املهاري والفني بالتف�صيل:
معظم �أفراد العينة يوافقون ب�شدة على
العبارتني (�أك�سبتني الدورات التدريبية مهارات
http://journals.uob.edu.bh

غري
املتو�سط االنحراف
غري
الرتتيب
موافق
احل�سابي املعياري
موافق
ب�شدة
0
7
2
0.61
3.29
0
8.33
1
8
3
0.67
3.25
1.19 9.52
0
9
4
0.63
3.24
0
10.7
4

4.76 51.19
40

15

17.9 47.62
47

9

10.7 55.95
49

9

10.7 58.33

0
0
2
2.38
0
0
0
0

3.39

0.58

1

3.1

0.77

7

3.23

0.63

5

3.2

0.62

6

3.24

0.64

االت�صال واالحتكاك بذوي اخلربة والتجربة يف
جمال االخت�صا�ص ،تزودين الدورات التدريبية
باملهارات الفنية املنا�سبة) من عبارات حمور �أثر
الدورات التدريبية على م�ستوى الطالب املهاري
والفني بدرجة (موافق ب�شدة) حيث جاءتا يف
املرتبتني الأولى والثانية ومبتو�سط ح�سابي (،3.39
 )3.29على الرتتيب.
كما جند �أن معظم �أفراد العينة يوافقون على
خم�س عبارات من عبارات حمور �أثر الدورات
التدريبية على م�ستوى الطالب املهاري والفني
وذلك بدرجة (موافق) حيث انح�صرت متو�سطها
احل�سابي بني ( )3.25 – 3.10وميكننا ترتيبها
تنازل ًيا ا�ستكما ًال للعبارتني ال�سابقتني ح�سب
املتو�سط احل�سابي كما ي�أتي:
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جاءت العبارة (ي�ساهم التدريب يف �أدائي �أعما ًالفنية بجودة عالية) يف املرتبة الثالثة مبتو�سط
ح�سابي (.)3.25
جاءت العبارة (توفر يل الدورات التدريبية العديدمن اخلربات الفنية يف جمال التخ�ص�ص) يف
املرتبة الرابعة مبتو�سط ح�سابي (.)3.24
جاءت العبارة (متكنني الدورات التدريبية مناال�ستخدام الأمثل للأدوات الفنية) يف املرتبة
اخلام�سة مبتو�سط ح�سابي (.)3.23
جاءت العبارة (ت�ساهم الدورات التدريبية يفتقبلي الإيجابي لعملية النقد املو�ضوعي) يف
املرتبة ال�ساد�سة مبتو�سط ح�سابي (.)3.20
جاءت العبارة (ت�ساعدين الدورات التدريبية علىاال�ستخدام ال�صحيح لربامج الكمبيوتر الفنية
املتخ�ص�صة) يف املرتبة ال�سابعة والأخرية
مبتو�سط ح�سابي ( .)3.10وجميئ هذه
العبارة يف املرتبة الأخرية من اختيارات �أفراد
العينة مل يكن متوقعا وقد يعطينا �إ�شارة معينة
ميكن تناولها يف جزء املناق�شة يف هذا البحث.
ويت�ضح من خالل النظر �إلى قيم االنحراف
املعياري يف اجلدول ال�سابق جند �أن معظم قيم
االنحراف املعياري لعبارات حمور �أثر الدورات
التدريبية على م�ستوى الطالب املهاري والفني
تنح�صر بني ( )0.77 ،0.58وهي قيم �صغرية
مما يدل على تقارب �آراء �أفراد العينة حول معظم
عبارات هذا املحور وكان �أقل انحراف معياري
م

1
2
3
4

العبارة

ك
الدورات املتخ�ص�صة يف جماالت الرتبية الفنية نادرة.
%
ك
ال تتوفر دورات متقدمة يف بع�ض املجاالت الفنية.
%
ك
القاعات التي تقدم فيها الدورات التدريبية غري
%
منا�سبة وال مهي�أة للدورات الفنية.
املدربون الذين يقدمون الدورات التدريبية الفنية ك
غري م�ؤهلني.
%

http://journals.uob.edu.bh

للعبارة (�أك�سبتني الدورات التدريبية مهارات
االت�صال واالحتكاك بذوي اخلربة والتجربة يف
جمال االخت�صا�ص) مما يدل على �أنها �أكرث العبارات
التي تقاربت �آراء �أفراد العينة حولها ،وكانت
�أكرب قيمة لالنحراف املعياري للعبارة (ت�ساعدين
الدورات التدريبية على اال�ستخدام ال�صحيح لربامج
الكمبيوتر الفنية املتخ�ص�صة) مما يدل على �أنها
�أكرث عبارة اختلفت حولها �أفراد العينة.
ال�س�ؤال الثالث :ما هي ال�صعوبات التي قد
حتد من دور الدورات التدريبية يف رفع امل�ستوى
املعريف واملهاري لطالب ق�سم الرتبية الفنية
بجامعة امللك �سعود؟
وللإجابة على هذا ال�س�ؤال وملعرفة ال�صعوبات
التي قد حتد من دور الدورات التدريبية يف رفع
امل�ستوى املعريف واملهاري لطالب ق�سم الرتبية
الفنية بجامعة امللك �سعود لطالب ق�سم الرتبية
الفنية بجامعة امللك �سعود وذلك من وجهة نظر
الطالب والطالبات مت ح�ساب التكرارات والن�سب
املئوية واملتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية والرتتيب للمتو�سط احل�سابي لعبارات
املحور الثالث :ال�صعوبات التي قد حتد من دور
الدورات التدريبية كما هو مو�ضح فيما يلي:
جدول ( )12يبني التكرارات والن�سب املئوية
واملتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والرتتيب
للمتو�سط احل�سابي لأفراد العينة حول عبارات املحور
الثالث

موافق
ب�شدة

موافق

غري
موافق

غري
موافق
ب�شدة

22
26.19
19
22.62
20

54
64.29
52
61.9
40

8
9.52
12
14.3
23

0
0
1
1.19
1

23.81

47.62

27.4

1.19

11
13.1

32
38.1

31
36.9

10
11.9

املتو�سط

االنحراف

احل�سابي

املعياري

3.17

0.58

1

3.06

0.65

4

2.94

0.75

7

2.52

0.87

9

الرتتيب
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م

موافق

العبارة

ب�شدة

5

التغطية الإعالنية للدورات الفنية اجلديدة �ضعيفة.

6

كاف.
الوقت املخ�ص�ص للدورات التدريبية غري ٍ

7

الأوقات التي تقدم فيها الدورات التدريبية غري
منا�سبة جلدويل الدرا�سي.

8

االعتماد على التكنولوجيا احلديثة املتخ�ص�صة يف
الدورات الفنية قليل و�ضعيف.

9

الدورات التدريبية الفنية ال تتوافق مع �سوق العمل.

موافق

غري
موافق

غري
موافق
ب�شدة

ك

25

47

9

3

%

29.76

55.95

10.7

3.57

ك

22

42

17

3

%

26.19

50

20.2

3.57

ك

22

49

13

0

%

26.19

58.33

15.5

0

ك

15

55

14

0

%

17.86

65.48

16.7

0

ك

13

40

31

0

%

15.48

47.62

36.9

0

املتو�سط العام

املتو�سط

االنحراف

احل�سابي

املعياري

3.12

0.74

2

2.99

0.78

6

3.11

0.64

3

3.01

0.59

5

2.79

0.7

8

2.97

0.70

الرتتيب

يت�ضح من اجلدول �أعاله وجهات نظر �أفراد العينة من طالب وطالبات ق�سم الرتبية الفنية بجامعة امللك
�سعود حول درجة موافقتهم على عبارات املحور الثالث :ال�صعوبات التي قد حتد من دور الدورات التدريبية،
اجلديدة �ضعيفة) يف املرتبة الثانية مبتو�سط
وكان املتو�سط احل�سابي العام لهذا املحور (2.97
ح�سابي (.)3.12
من  )4.0وهو متو�سط يقع يف الفئة الثالثة من
فئات املقيا�س الرباعي مما يعني �أن �أفراد العينة
جاءت العبارة (الأوقات التي تقدم فيها الدورات
يوافقون على عبارات حمور ال�صعوبات التي قد
التدريبية غري منا�سبة جلدويل الدرا�سي) يف
حتد من دور الدورات التدريبية بدرجة (موافق)
املرتبة الثالثة مبتو�سط ح�سابي (.)3.11
وذلك ب�شكل عام.
جاءت العبارة (ال تتوفر دورات متقدمة يف بع�ض
وعلى م�ستوى العبارات فقد تراوح املتو�سط
املجاالت الفنية) يف املرتبة الرابعة مبتو�سط
احل�سابي لدرجة املوافقة لكل منها من وجهة نظر
ح�سابي (.)3.06
�أفراد العينة ما بني ( )3.17 – 2.52درجة من
جاءت العبارة (االعتماد على التكنولوجيا احلديثة
�أ�صل ( )4درجات وهي متو�سطات جميعها تقابل
املتخ�ص�صة يف الدورات الفنية قليل و�ضعيف)
درجة املوافقة (موافق) مما يعني �أن معظم
يف املرتبة اخلام�سة مبتو�سط ح�سابي (.)3.01
�أفراد العينة يوافقون بدرجة (موافق) على جميع
عبارات حمور ال�صعوبات التي قد حتد من دور
جاءت العبارة (الوقت املخ�ص�ص للدورات
الدورات التدريبية وفيما يلي ترتيبها تنازل ًيا ح�سب
كاف) يف املرتبة ال�ساد�سة
التدريبية غري ٍ
املتو�سط احل�سابي:
مبتو�سط ح�سابي (.)2.99
جاءت العبارة (الدورات املتخ�ص�صة يف جماالت
جاءت العبارة (القاعات التي تقدم فيها الدورات
الرتبية الفنية نادرة) يف املرتبة الأولى مبتو�سط
التدريبية غري منا�سبة وال مهي�أة للدورات
ح�سابي (.)3.17
الفنية) يف املرتبة ال�سابعة مبتو�سط ح�سابي
(.)2.94
جاءت العبارة (التغطية الإعالنية للدورات الفنية
http://journals.uob.edu.bh
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جاءت العبارة (الدورات التدريبية الفنية ال تتوافق
مع �سوق العمل) يف املرتبة الثامنة مبتو�سط
ح�سابي (.)2.79
جاءت العبارة (املدربون الذين يقدمون الدورات
التدريبية الفنية غري م�ؤهلني) يف املرتبة
التا�سعة والأخرية مبتو�سط ح�سابي (.)2.52
ويت�ضح من خالل النظر �إلى قيم االنحراف
املعياري يف اجلدول ال�سابق جند �أن معظم قيم
االنحراف املعياري لعبارات حمور ال�صعوبات التي
قد حتد من دور الدورات التدريبية تنح�صر بني
( )0.87 ،0.58وهي قيم �صغرية مما يدل على
تقارب �آراء �أفراد العينة حول معظم عبارات هذا
املحور وكان �أقل انحراف معياري للعبارة (الدورات
املتخ�ص�صة يف جماالت الرتبية الفنية نادرة) مما
يدل على �أنها �أكرث العبارات التي تقاربت �آراء
�أفراد العينة حولها ،وكانت �أكرب قيمة لالنحراف

املعياري للعبارة (املدربون الذين يقدمون الدورات
التدريبية الفنية غري م�ؤهلني) مما يدل على �أنها
�أكرث عبارة اختلفت حولها �أفراد العينة.
ال�س�ؤال الرابع :ما هي الدورات التدريبية
التي يحتاج �إليها طالب ق�سم الرتبية الفنية
بجامعة امللك �سعود ؟
وللإجابة على هذا ال�س�ؤال وللتعرف على �أهم
الدورات التدريبية التي يحتاج �إليها طالب ق�سم
الرتبية الفنية بجامعة امللك �سعود مت ح�صر
الدورات التدريبية التي يحتاج �إليها �أفراد العينة
من طالب وطالبات ق�سم الرتبية الفنية وتكراراتها
وهي مو�ضحة يف اجلدول الآتي:
جدول ( )13الدورات التدريبية التي يحتاج �إليها �أفراد
العينة من طالب وطالبات ق�سم الرتبية الفنية

م

الدورة التدريبية

التكرار

الن�سبة املئوية

1
2
3
4
5
6

الر�سم الت�شكيلي
الفن الرقمي وفنون احلا�سب
الت�صوير الت�شكيلي امللون
الفوتو�شوب
الت�صميم الإعالين والقرافيكي
تقنيات التلوين

16
15
15
10
10
9

%19.05
%17.86
%17.86
%11.90
%11.90
%10.71

7
8

اخلط العربي
املونتاج والإخراج احلديث

6
5

%7.14
%5.95

9

الطباعة

4

%4.76

10

اخلزف

4

%4.76

11

النقد الفني

2

%2.38

12

بوب �آرت

1

%1.19

13

الت�صوير ال�ضوئي

1

%1.19

ويت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن من �أهم الدورات التدريبية التي يحتاج �إليها طالب ق�سم الرتبية الفنية بجامعة
امللك �سعود ح�سب �آراءهم ما ي�أتي:
الر�سم الت�شكيلي.الفن الرقمي وفنون احلا�سب.http://journals.uob.edu.bh

الت�صوير الت�شكيلي امللون.الفوتو�شوب.-الت�صميم الإعالين والقرافيكي.
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تقنيات التلوين.اخلط العربي.املونتاج والإخراج احلديث.ال�س�ؤال اخلام�س :هل هناك فروقات ذات
داللة �إح�صائية يف �أثر التدريب على الطلبة
تن�سب �إلى متغري اجلن�س؟

وللإجابة على هذا ال�س�ؤال وللتحقق من الفروق
ذات الداللة الإح�صائية حول حماور اال�ستبانة
الثالث والتي ترجع الختالف متغري اجلن�س �سيتم
�إجراء اختبار ت ( )T. testلعينتني م�ستقلتني حول
كل حمور من حماور اال�ستبانة ،وهذا ما يت�ضح فيما
ي�أتي:

جدول ( )14الفروق بني متو�سطات ا�ستجابات �أفراد العينة حول حماور اال�ستبانة والتي ُتعزى الختالف متغري اجلن�س
با�ستخدام اختبار  T. testلعينتني م�ستقلتني
املحور
الأول� :أثر الدورات التدريبية على
م�ستوى الطالب املعريف والعلمي
الثاين� :أثر الدورات التدريبية على
م�ستوى الطالب املهاري والفني
الثالث :ال�صعوبات التي قد حتد من
دور الدورات التدريبية

االنحراف
املعياري
3.28

اجلن�س

العدد

املتو�سط

طالب

46

26.52

طالبة

38

25.74

3.48

طالب

46

23.17

3.21

طالبة

38

22.11

3.25

طالب

46

26.98

3.68

طالبة

38

26.37

4.11

درجة
احلرية
82

82

82

قيمة ت
1.06

1.51

0.72

م�ستوى
الداللة
0.294

0.135

0.476

* دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ( ** ،)0.05دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ()0.01

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أنه ال توجد فروق
ذات داللة �إح�صائية حول �أي حمور من حماور
اال�ستبانة الثالثة (�أثر الدورات التدريبية على
م�ستوى الطالب املعريف والعلمي� ،أثر الدورات
التدريبية على م�ستوى الطالب املهاري والفني،
ال�صعوبات التي قد حتد من دور الدورات
التدريبية) ترجع الختالف متغري اجلن�س �أي �أنه ال
يوجد ت�أثري ملتغري اجلن�س حول �أي حمور من حماور
اال�ستبانة.
مناق�شة النتائج:
نتائج هذا البحث ت�ؤكد على الأثر الإيجابي
للدورات التدريبية التي ح�صل عليها امل�شاركون
يف هذا البحث .ويتجلى الت�أثري الإيجابي للدورات
التدريبية يف املجال املعريف والعلمي من خالل
http://journals.uob.edu.bh

م�ساهمتها يف تزويد الطالب باملعارف ال�ضرورية،
وكذلك تزود الطالب باملعلومات اجلديدة التي
بدورها ت�ساهم يف عملية تقبل الطالب للأفكار
احلديثة �إذا ما كانت نافعة .كما �أنها تقدم معلومات
وم�ستجدات علميه للمتدربني وهذه النتائج تتوافق
مع عدد من الدرا�سات ال�سابقة مثل درا�سة بول
( )Poll, 2005وكذلك تقرير التجمع الوطني
لوكاالت الفنون احلكومية (National Assembly of
.)State Arts Agencies, 2006
كما �أن نتائج هذه البحث تقر ب�أن الدورات
التدريبية ت�ؤثر ب�شكل �إيجابي على النواحي املعرفية
للطالب ،وذلك لأنها تقدم موا�ضيع متخ�ص�صة مل
ت�شملها املقررات الدرا�سية ،وتقدم �أي�ضا معلومات
وم�ستجدات علمية حديثة للمتدربني .وهذه النقطة
املهمة التي �أكد عليها امل�شاركون تدل على �أن
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امل�شاركني يركزون على الأهمية الوا�ضحة للدورات
يف لعبها �أدوارا �إيجابية يف تقدمي اجلديد واحلديث
يف جمال التخ�ص�ص ،وهذا بدوره يقودنا �إلى ق�ضية
مهمة مرتبطة بهذا ال�سياق وهي �أن الطالب من
املحتمل �أنهم ي�شريون �إلى ق�صور اخلطة لدرا�سية
لق�سم الرتبية الفنية يف تغطية اجلديد واحلديث يف
جمال تخ�ص�صهم ،ويتفق الباحث مع هذا التوجه
خ�صو�صا يف املجاالت التكنولوجية واحلا�سوبية
احلديثة؛ حيث �إن اخلطة الدرا�سية لق�سم الرتبية
الفنية مبا حتويه من مقررات ومفردات هي خطة
قدمية ،ومل يتم حتديثها منذ فرتة طويلة ،ولذلك
ف�إن من �أولويات الق�سم املفرت�ضة هي مراجعة تلك
اخلطة وتطويرها وحتديثها مبا يتفق مع التغريات
العلمية والتكنولوجية احلديثة يف جماالت الفن
والرتبية.
ويف جانب الت�أثري املعريف والعلمي للدورات
التدريبية على م�ستوى التح�صيل الدرا�سي
للم�شاركني ت�ؤكد النتائج يف هذا البحث على
�أن الدورات التدريبية ت�ساهم يف رفع م�ستوى
التح�صيل الدرا�سي للطلبة .وهذه النتيجة متفقه
مع نتائج درا�سات كل من بول ()Poll, 2005
وبوق�س ( )2008وبرانيقن ( )Branigan, 2003التي
�أو�ضحت �أن الدورات التدريبية ت�ساهم يف رفع
م�ستوى التح�صيل الدرا�سي للطالب ،وهي نتيجة
منطقية هنا ي�ؤيدها البحث العلمي.
ومن خالل نظرة �إجمالية على الأثر الإيجابي
للدورات التدريبية على اجلوانب املعرفية والعلمية
للطلبة امل�شاركني ،ميكن الت�أكيد على �أن تلك
الدورات يت�سع ت�أثريها لي�شمل العديد من املعارف
العلمية مثل ارتفاع امل�ستوى املعريف التنظريي،
وارتفاع م�ستوى الإبداع لدى الطلبة ،وكذلك ميكن
للدورات التدريبية �أن ترفع م�ستويات التذوق
الفني وزيادة قوة املالحظة .وهذه الت�أثريات قد
وردت يف عدد من الدرا�سات ال�سابقة مثل درا�سة
�سكوت و�آخرون ( ،)Scott et al., 2009ودرا�سة مطر
( )2014التي ت�ؤكد على الت�أثري الإيجابي للدورات
التدريبية على الإبداع .وكذلك درا�سة باول (Paul,
http://journals.uob.edu.bh

 )2006التي �أكدت على وجود الأثر الإيجابي للتدريب
على التذوق الفني ،وكذلك درا�سة (Naghshineh et
 )al., 2008التي �أكدت على الأثر الإيجابي للتدريب
الفني على رفع م�ستوى املالحظة لدى املتدربني.
يف جانب �آخر �أظهرت نتائج هذا البحث �أن
الدورات التدريبية ت�ؤثر �إيجابي ًا على اجلوانب
املهارية والفنية لدى الطلبة .وجتدر الإ�شارة �إلى �أن
�أهمت�أثريات الدورات التدريبية يف هذا املجال ترتكز
حول �أن تلك الدورات تهيئ لهم فر�صة االت�صال
واالحتكاك بذوي اخلربة يف جمال االخت�صا�ص،
كما �أنها تزودهم باملهارات الفنية املنا�سبة وتزيد
م�ستوى جودة الأعمال التي ينجزونها كما �أنها
تزودهم باخلربات التخ�ص�صية .ويف هذا اجلانب
ميكن مالحظة �أن الت�أثريات املتعلقة برفع م�ستوى
املهارات الفنية ورفع م�ستوى اخلربات املتخ�ص�صة
متفقة مع نتائج عدد من الدرا�سات ال�سابقة
مثل درا�سة بوند (،)Bond, 2015ودرا�سة عبدربه
( )2008التي �أكدت على الأثر الإيجابي للتدريب
على االرتقاء باملهارات الفنية لدى الطلبة .كما
�أن درا�سة الذيابات (� )2009أكدت على الت�أثري
الوا�ضح للتدريب من خالل احلا�سب على �إتقان
املهارات الفنية املتعلقة ب�أ�س�س الت�صميم.
وقد يكون ترتيب الت�أثريات املهارية والفنية
للدورات التدريبية التي �أوردها امل�شاركون يف هذا
البحث وامل�شار �إليها يف الفقرة ال�سابقة منطقية يف
ت�سل�سلها �إال �أن �إيراد امل�شاركني لعبارة �أن الدورات
التدريبية ت�ساعد على اال�ستخدام ال�صحيح
لربامج الكمبيوتر الفنية املتخ�ص�صة يف مرتبة
�أقل �أهمية يثري لدى الباحث ت�سا�ؤال حول قلة �أهمية
هذا الدور من وجهة نظر امل�شاركني ،وقد يكون
ال�سبب يف الغالب عائدا �إلى قلة �أو �ضعف الدورات
املتخ�ص�صة التي تقدمها اجلامعة يف جمال
برامج الكمبيوتر املتعلقة بالتخ�ص�صات الفنية
والقرافيكية ،و�أن تلك الدورات ال تلبي طموحات
واحتياجات الطالب خ�صو�صا �إذا عرفنا �أن
ال�سباق التطويري يف هذا املجال كبري بني �شركات
برامج الت�صميم احلديثة والربامج الفنية؛ حيث
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�إن الدورات املتخ�ص�صة التي كانت تقدم قبل ثالث
�سنوات قد ال يكون تقدميها منا�سبا هذا اليوم نظرا
للتطورات ال�سريعة التي حتدث يف هذا املجال .من
هنا قد يكون امل�شاركون ر�أوا �ضعف �أهمية هذا
الدور الذي تقدمه الدورات التدريبية التي ح�صلوا
عليها يف هذا املجال ،ومن هنا �أي�ضا ميكن اقرتاح
تطوير وحتديث برامج التدريب التي تقدم مثل
هذه الدورات ب�شكل دوري م�ستمر.
من هنا ميكن الت�أكيد على �أهمية الدورات
التدريبية املتخ�ص�صة و�أثرها الإيجابي يف املجاالت
العلمية واملعرفية من جهة ،ويف املجاالت املهارية
والفنية من جهة �أخرى ،وهذا يتوافق مع نتائج
الدرا�سات ال�سابقة املختلفة .وميكن مالحظة �أن
نتائج هذه الدرا�سة جاءت �أ�شمل و�أعم على م�ستوى
املجاالت الأكادميية حيث �أنه من املعروف �أن
تخ�ص�ص الفنون والرتبية الفنية مبجملها ال تعتمد
على جانب علمي فقط �أو جانب مهاري فقط ،و�إمنا
البد �أن يكون هناك توافقا وتوازنا بني كل من
املجاالت املعرفية والعلمية ،وبني املجاالت املهارية
والأدائية.
ويف جانب ال�صعوبات التي قد حتد من الت�أثري
الإيجابي للدورات التدريبية على طلبة ق�سم
الرتبية الفنية �أظهرت نتائج هذا البحث عدد
من ال�صعوبات تركز �أهمها حول قلة الدورات
التدريبية املتخ�ص�صة ك�أحد �أهم ال�صعوبات التي
يواجهها الطالب يف احل�صول على دورات تدريبية
متخ�ص�صة .وهنا ميكن الت�أكيد على هذه ال�صعوبة
من خالل الواقع الفعلي يف اجلامعة حيث �أن
الدورات الفنية واملهارية قليلة مقارنة بالدورات
الأكادميية يف املجاالت الأخرى .وبحكم عمل
الباحث ك�أحد امل�سئولني عن �صناعة التدريب داخل
جامعة امللك �سعود ف�إن قلة الدورات التدريبية
�سببه عدم �إقبال �أعداد كافية من الطالب على
الدورات الفنية املتخ�ص�صة وذلك عائد يف الأ�صل
�إلى قلة عدد الطالب يف ق�سم الرتبية الفنية.
وبالتايل ف�إن طرح الدورات التدريبية حتكمه �أمور
�إدارية ،وارتباطات مالية؛ حيث امل�ؤثر الأول فيها
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هو عدد املتدربني الذين يطلبون دورة معينة� ،إذ �أن
هناك ن�سبة دنيا لعدد املتدربني حتى تقر وتقام �أي
دورة تدريبية.
كما ظهرت �صعوبات �أخرى �أكد عليها امل�شاركون
يف هذا البحث قد حتد من الأدوار الإيجابية
للدورات التدريبية املتخ�ص�صة منها عدم وجود
تغطية �إعالنية كافية للدورات املقامة ،و�أي�ضا مت
ذكر عدم منا�سبة �أوقات الدورات جلداول الطلبة،
وعدم وجود دورات متقدمة ،وخ�صو�صا يف املجال
التكنولوجي واحلا�سوبي ،وجميع هذه ال�صعوبات
ميكن تداركها وتخطيها من قبل اجلهات التي
تقدم الدورات الفنية املتخ�ص�صة داخل اجلامعة.
وفيما يخ�ص �أهم الدورات التدريبية التي
يحتاج �إليها طالب وطالبات ق�سم الرتبية الفنية
فقد انح�صرت يف الر�سم الت�شكيلي الذي ي�أتي يف
املقدمة متبوع ًا بالفن الرقمي املتعلق باحلا�سب،
ثم الت�صوير الت�شكيلي ،ثم الفوتو�شوب والت�صميم
الإعالين والقرافيكي ,و�أما الدورات التدريبية
املتخ�ص�صة والتي متثل �أقل �أهمية بالن�سبة لأفراد
العينة فانح�صرت يف الت�صوير ال�ضوئي والبوب
�آرت.
ما ميكن التعليق عليه هنا وت�سليط ال�ضوء
عليه يف ترتيب الدورات التدريبية التي يحتاج
�إليها طالب وطالبات ق�سم الرتبية الفنية هو ورود
تلك الدورات ح�سب الت�سل�سل املتوقع ،حيث �إن
الباحث كان يتوقع احتالل ا�ستخدام التكنولوجيا
احلديثة املتعلقة باحلا�سب يف املراكز الأولى
من حيث �أهميتها ،وحاجة الطلبة لها ،وذلك ما
ح�صل حيث بلغ عدد التكررات فيها  35وذلك
من خالل جمع الفن الرقمي مع الفوتو�شوب ومع
الت�صميم القرافيكي التي ت�صب جميعها يف وعاء
واحد وهو تكنلوجيا احلا�سب� .إال �أن الرتتيب غري
املتوقع من احتياج الطلبة للدورات التدريبية كان
متعلق ًا برتتيب الت�صوير ال�ضوئي؛ حيث احتل
املركز الأخري مع البوب �آرت؛ وهي حقيقة نتيجة
مل يكن يتوقعها الباحث ،حيث �إن الإقبال الكبري
على الت�صوير ال�ضوئي ميكن مالحظة انت�شاره يف
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املجتمع ال�سعودي �سواء من قبل املتخ�ص�صني يف
جمال الفن الب�صري� ،أو من غري املتخ�ص�صني.
�إن احتالل البوب �آرت للرتتيب الأخري قد جند له
�أكرث من تف�سري؛ حيث �إن هذا النوع من الفن لي�س
م�شهور ًا ،وقد ال يكون معروف ًا لدى �شريحة وا�سعة
من املجتمع ،ولكن �أن يقرتن الت�صوير ال�ضوئي يف
ترتيبه بفن البوب �آرت عندها تقل التف�سريات،
وتنح�صر االحتماالت املنطقية يف جمرد ت�أويالت
قد تكون �صحيحة وقد يجانبها ال�صواب .و�إذا
عرفنا �أن ق�سم الرتبية الفنية بجامعة امللك �سعود
ال يقدم �أي مقرر للت�صوير ال�ضوئي ف�إن دائرة
الت�سا�ؤل امل�شروع تت�سع يف ظل عدم وجود �أبحاث �أو
درا�سات تناق�ش هذا املو�ضوع ،لذلك ف�إن الباحث
يقرتح �أن يتم بحث هذه امل�س�ألة يف درا�سات و�أبحاث
م�ستقبلية لتو�ضيح ال�صورة املتعلقة بهذه اجلزئية.
�أما امل�س�ألة املتعلقة بت�أثري التدريب على متغري
اجلن�س،ف�إن جميع حماور البحث مل تظهر �أي فروق
ذات داللة �إح�صائية ترجع �إلى اختالف متغري
اجلن�س بني طالب وطالبات ق�سم الرتبية الفنية
بجامعة امللك �سعود.وقد يعود ال�سبب يف ذلك �إلى
متاثل نوعية الدورات التدريبية التي تقدم �إلى كل
من الطالب والطالبات امل�شاركني يف هذا البحث،
وبالتايل ف�إن النتائج والت�أثريات تكون متقاربة.
اخلامتة والتو�صيات:
من خالل هذا البحث ميكن الت�أكيد على
الأثر الإيجابي الذي تلعبه الدورات التدريبية
املتخ�ص�صة يف رفع امل�ستوى العلمي واملعريف
لطالب وطالبات ق�سم الرتبية الفنية بجامعة امللك
�سعود .كما ميكن الت�أكيد على الت�أثري الإيجابي
الذي تلعبه تلك الدورات على امل�ستوى املهاري
والفني لطالب وطالبات الرتبية الفنية� .إ�ضافة
�إلى �أن هذا البحث �أظهر بع�ض ال�صعوبات التي
قد حتد من �أثر الدورات التدريبية يف رفع كفاءة
الطلبة املتخ�ص�صينمنها قلة تلك الدورات ،و�ضعف
احلمالت الإعالنية للدورات� ،إ�ضافة �إلى �أن �أوقات
�إقامة الدورات غري منا�سب للطالب ،كما يعاين
الطالب من عدم توفر دورات فنية متقدمة �إ�ضافة
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�إلى �ضعف االعتماد على توظيف التكنولوجيا
احلديثة يف الدورات الفنية .بالن�سبة للدورات
التدريبية التي �أظهر امل�شاركون يف هذا البحث
احلاجة �إليها فقد كانت يف جماالت �أهمها الر�سم
الت�شكيلي ،والفن الرقمي واحلا�سوبي ،والت�صوير
الت�شكيلي ،والفوتو�شوب ،والت�صميم الإعالين
القرافيكي.
فيما يتعلق بت�أثري التدريب على متغري اجلن�س
ف�إن جميع حماور البحث مل تظهر �أي فروق ذات
داللة �إح�صائية ترجع �إلى اختالف متغري اجلن�س
بني امل�شاركني.
وبنا ًء على نتائج هذا البحث ميكن اخلروج
بالتو�صيات التالية:
1.1االهتمام بربط الدورات التدريبية لطلبة ق�سم
الرتبية الفنية بحاجات الق�سم الفعلية ،والتي
من املفرت�ض �أن تخرج بناء على تو�صيات
املجل�س العلمي للق�سم.
�2.2ضرورة مراجعة اخلطة الدرا�سية لق�سم الرتبية
الفنية من �أجل تطويرها وحتديثها بناء على
امل�ستجدات املعا�صرة يف جمال التخ�ص�ص.
�3.3ضرورة حتديث وتطوير الدورات الفنية
املتخ�ص�صة يف النواحي املهارية والفنية التي
تقدمها اجلامعة للطالب والطالبات.
4.4الرتكيز يف نوعية الدورات التدريبية على
التكنلوجيا احلديثة التي �أ�صبحت ع�صب
الفنون املعا�صرة ،مثل دورات برامج الت�صميم
الفنية املختلفة.
�5.5إجراء تقييم دوري م�ستمر لدورات احلا�سب
الفنية املتخ�ص�صة التي تقدم للطالب لغر�ض
تطويرها ،وتقدمي الأحدث والأف�ضل يف هذا
املجال.
6.6مراعاة منا�سبة مكان �إقامة الدورات التدريبية
املتخ�ص�صة للطالب والطالبامتع االقرتاح
ب�أن تكون تلك الدورات داخل احلرم اجلامعي
ت�سهي ًال لو�صول الطالب والطالبات �إليها.
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7.7مراعاة زمن �إقامة الدورات التدريبية
املتخ�ص�صة جلداول الطلبة و�أوقاتهم ك�أن
تكون يف الفرتة امل�سائية مثال �أو وفق �أوقات يتم
التن�سيق مع الق�سم املعني حولها.
�8.8ضرورة وجود �إعالنات كافية للدورات املقامة
ت�صل �إلى ال�شريحة امل�ستهدفة من تلك
الدورات.
9.9من �أهم الدورات التي يو�صي بها هذا البحث
بناء على نتائجه هي دورات الر�سم الت�شكيلي،
والفن الرقمي ،وفنون احلا�سب ،والت�صوير
الت�شكيلي ،والفوتو�شوب ،والت�صميم الإعالين
والقرافيكي.
1010القيام ب�أبحاث م�ستقلة حول االحتياج
الفعلي لدورات تدريبية يف جمال الت�صوير
ال�ضوئي لطالب وطالبات ق�سم الرتبية الفنية
خ�صو�ص ًا و�أن اخلطط الدرا�سية ال ت�شمل
�أي مقرر حول الت�صوير ال�ضوئي بالرغم
من االحتياج الفعلي ملثل هذا املقرر للطلبة
�أثناء درا�ستهم ،وعند التحاقهم بالعمل
كمتخ�ص�صني بعد تخرجهم.
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