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األحكام الجمالیة في الرسم لدى طلبة المرحلة الثانویة 
                        وأسالیب التعلم 

  "دراسة مقارنة " 
  
  جامعة دیالى / كلیة التربیة األساسیة                            عاد محمود حمادي                  . د.م.أ

  
  

  : خالصة البحث 
نة في االحكام الجمالیة لدى طلبة المرحلة الثانوی¤ة ، واس¤الیب المقار استھدف البحث الحالي  

التعلم ، وقد اقیم ھذا البحث على عینتین من طلبة الصفوف السادسة الثانویة بفرعیھا العلم¤ي واالدب¤ي 
) ٧٠(طالباً وطالبة بواقع ) ١٤٠( ھافي مدینة بعقوبة ومن كال الجنسین احداھما استطالعیة بلغ تعداد

طالب¤¤اً و ) ١٦٠(طالب¤¤اً وطالب¤¤ة بواق¤¤ع ) ٣٢٠(طالب¤¤ة واالخ¤¤رى أساس¤¤یة بل¤¤غ تع¤¤دادھا ) ٧٠(طالب¤¤اً و 
  .. ن من حیث الفرع الدراسي علمي او ادبي یطالبة وكان أفراد كل عینة متساو) ١٦٠(

 ادات¤اواس¤تخدمت " الدراس¤ات المقارن¤ة " في أنجاز البحث الحالي الم¤نھج الوص¤في  أستخدم  
ف¤ي ) ٢٠٠٥(س¤نة ) الربیع¤ي (حكام الجمالیة لطلبة المرحلة الثانویة الذي بنت¤ھ بحث احداھا مقیاس اال

) الب¤دران(ال¤ذي عّرب¤ھ ) ش¤میك(كلیة التربیة األساسیة بجامعة دیالى والثانی¤ة مقی¤اس اس¤الیب ال¤تعلم ل¤ـ 
 لطلبة الجامعة ، وقد كیّف في البح¤ث الح¤الي لطلب¤ة المرحل¤ة الثانوی¤ة بع¤د تطبیق¤ھ عل¤ى) ٢٠٠٠(سنة 

الفرعی¤ة  ھعینة استطالعیة من طلبة المرحلة الثانویة واستخراج صدق وثبات لكل مقیاس م¤ن مقاییس¤
  . األربع وظھورھا بصدق وثبات عالیین 

دالل¤ة عولجت بیانات الدراسة األساسیة بالطرق األحصائیة وظھر أن ھن¤اك أختالف¤ات ذات   
اس¤¤لوب (رحل¤¤ة الثانوی¤¤ة ف¤¤ي أس¤¤لوبي ال¤¤تعلم طلب¤¤ة المالعالی¤¤ة م¤¤ن  األحك¤¤ام الجمالی¤¤ة ب¤¤ین ذويمعنوی¤¤ة 

وعدم وج¤ود اختالف¤ات ذات دالل¤ة معنوی¤ة ) الدراسة المنھجیة ، واسلوب المعالجة المفصلة والموسعة
، كم¤ا ظھ¤ر ) ، واس¤لوب االحتف¤اظ بالحق¤ائق العلمی¤ة المعمق¤ةاس¤لوب المعالج¤ة (في األسلوبین الباقیین 

الفات التي ظھرت ذات داللة معنویة في اس¤لوبي الدراس¤ة عدم وجود تأثیر ألختالف الجنس في االخت
  . المنھجیة ، والمعالجة المفصلة والموسعة 

  
  : أھمیة البحث وأھدافھ وحدوده  -١

  : مشكلة البحث  - ١-١
تتمثل مشكلة البحث الحالي في معان¤اة طلب¤ة المرحل¤ة الثانوی¤ة ف¤ي ض¤عف األحك¤ام الجمالی¤ة 

) ٢٠٠٢(س¤ومة وق¤د ش¤عر الباح¤ث بھ¤ذه المش¤كلة من¤ذ س¤نة التي یصدرونھا عل¤ى اللوح¤ات الفنی¤ة المر
عندما كان یأخذ عینات من الطالب والطالبات في مدارس مدینة بعقوبة لیجري علیھا البحوث ، وف¤ي 

شرعت احدى طالبات الماجستیر في بناء مقیاس لألحكام الجمالیة في المرحلة الثانوی¤ة ) ٢٠٠٥(سنة 
حثھ¤ا فكان¤ت تع¤اني معان¤اة كب¤رى م¤ن ت¤دني األحك¤ام الجمالی¤ة ل¤دى وقد كان الباحث احد الخب¤راء ف¤ي ب

طلبة المرحلة الثانویة في جمیع مدارس االقضیة الت¤ي اخ¤ذت منھ¤ا عین¤ات لبن¤اء المقی¤اس األم¤ر ال¤ذي 
اكد تصور الباح¤ث الس¤ابق ع¤ن ھ¤ذا الجان¤ب ، كم¤ا بل¤ور ھ¤ذا التص¤ور ل¤دى الباح¤ث ش¤كاوى مدرس¤ي 

ك¤ل س¤نة ف¤ي كلیتن¤ا ) الماجس¤تیر(ینتظمون في برامج الدراسات العلی¤ا  لذینا. ومدرسات التربیة الفنیة 
من عدم تمكن طلبة المرحلة الثانویة من اصدار احكام جمالیة صحیحة على األعمال الفنیة المرسومة 

" مما حفز الباحث على ضرورة إیجاد حل أو حلول لھذه المشكلة وذلك من خ¤الل اج¤راء بح¤وث ف¤ي 
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م¤ن خ¤الل ربطھ¤ا بمتغی¤رات م¤ن اج¤ل المقارن¤ة بینھ¤ا " ة ل¤دى طلب¤ة المرحل¤ة الثانوی¤ة األحكام الجمالی
وبین تلك المتغی¤رات عل¤ى اعتب¤ار ان الدراس¤ات المقارن¤ة تستكش¤ف المی¤دان لغ¤رض اج¤راء دراس¤ات 

" العالقة ، لذلك فأن الباحث وفي اطار ایجاد حلول للمشكلة شرع بتحدید موض¤وع البح¤ث الح¤الي ب¤ـ 
عل¤¤ى " دراس¤¤ة مقارن¤¤ة . الجمالی¤¤ة ف¤¤ي الرس¤¤م ل¤¤دى طلب¤¤ة المرحل¤¤ة الثانوی¤¤ة ، واس¤¤الیب ال¤¤تعلم األحك¤¤ام 

م¤ن المرحل¤ة الثانوی¤ة ق¤د تلق¤ي  المنتھی¤ةأعتبار أن اس¤الیب ال¤تعلم الت¤ي ینتھجھ¤ا الطلب¤ة وف¤ي الص¤فوف 
  .الضوء من زاویة ما على المشكلة وتسھم في وضع احد الحلول او تسھم بشكل او بأخر فیھ 

  
  : اھمیة البحث والحاجة إلیھ  - ٢-١

   -:یمكن تلخیص اھمیة البحث والحاجة الیھ في النقاط التالیة 
انھ اول بحث بحسب علم الباحث یبحث في المقارنة في األحكام الجمالیة لدى طلبة المرحل¤ة  -١-٢-١

  . ا الثانویة في المرحلة األخیرة منھالثانویة وإسالیب التعلم التي ینتھجھا طلبة المرحلة 
معرفی¤ة لیس¤ت بقلیل¤ة عل¤ى أي  إض¤افة تمث¤لان نتائج البحث الحالي ایاً كانت طبیعتھ¤ا س¤وف  -٢-٢-١

  . حال في میدان التربیة الفنیة وعلم نفس الفنون 
مش¤كلة ع¤دم مق¤درة طلب¤ة المرحل¤ة الثانوی¤ة عل¤ى  قد تس¤ھم ف¤ي ح¤لان البحث الحالي محاولة  -٣-٢-١

  . للوحات المرسومة اصدار احكام جمالیة صحیحة على ا
ان نتائج البحث تسھم ف¤ي تط¤ویر ب¤رامج التربی¤ة الفنی¤ة ف¤ي الم¤دارس الثانوی¤ة كم¤ا تس¤ھم ف¤ي  -٤-٢-١

  تطویر برامج اقسام التربیة الفنیة بكلیات الفنون الجمیلة فضالً عن كلیات التربیة االساسیة 
لق¤ي االض¤واء عل¤ى المش¤¤كلة ان البح¤ث الح¤الي م¤ن خ¤الل م¤ا ق¤د یترش¤ح عن¤¤ھ م¤ن نت¤ائج ق¤د ی -٥-٢-١

  . في تطویر الذائقة الفنیة لدى الطلبة  أخیراً ویسھم في حلھا مما یسھم 
  
  : اھداف البحث  - ٣-١

یھدف البحث الحالي إلى المقارنة في االحكام الجمالیة في الرسم لدى طلبة المرحلة الثانویة 
   : واسالیب التعلم وذلك من خالل االتي 

ب¤ین متوس¤ط درج¤ات طلب¤ة المرحل¤ة ) ٠.٠٥(مس¤توى ف¤ي لة معنویة ھل ھناك اختالفات ذات دال -
اس¤¤لوب : وذوي االحك¤¤ام الجمالی¤¤ة الواطئ¤¤ة ف¤¤ي ك¤¤ل م¤¤ن  ذوي االحك¤¤ام الجمالی¤¤ة العالی¤¤ة الثانوی¤¤ة

، ) االحتف¤¤اظ بالحق¤¤ائق العلمی¤¤ة(، وأس¤¤لوب ) الدراس¤¤ة المنھجی¤¤ة(واس¤¤لوب ) المعالج¤¤ة المعمق¤¤ة(
  باعتبارھا اربعة اسالیب للتعلم ؟ ) ةالمعالجة المفصلة والموسع(وأسلوب 

االحك¤¤ام  اإلن¤¤اث م¤¤ن ذويھ¤¤ل ھن¤¤اك اختالف¤¤ات ب¤¤ین متوس¤¤ط درج¤¤ات ال¤¤ذكور ومتوس¤¤ط درج¤¤ات  -
م¤ن ) ٠.٠٥(مستوى التي یظھر وجود فروق ذات داللة معنویة في  األسالیبفي العالیة الجمالیة 

 األسالیب المارة أنفاً ؟ 
  
  : حدود البحث  - ٤-١

  : لى األتي یقتصر البحث الحالي ع
  .  ٢٠٠٩/  ٢٠٠٨طلبة المدارس الثانویة النھاریة في محافظة دیالى للسنة الدراسیة  -١-٤-١
  . طلبة الصفوف السادسة العلمیة واالدبیة ومن كال الجنسین  -٢-٤-١
  . األحكام الجمالیة في الرسم فقط  -٣-٤-١
  
  : تحدید المصطلحات  - ٥-١

  )األحكام الجمالیة ، أسالیب التعلم( 
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  : األحكام الجمالیة  -١-٥-١
بانھا كشف الحقائق الخاصة باألعمال الفنیة باعتبارھا نوع من الظ¤واھر  (Munro)عرفھا     

األنسانیة ذات الصیغة األبداعیة الممیزة ویتم تحدیدھا عن طریق صلتھا بالظواھر األخ¤رى كخب¤رات 
  اإلنسان وسلوكھ وثقافتھ وبیئتھ وحیاتھ االجتماعیة 

  )٧٢، ص١٩٩٧سید ،(                                                                                           
واص¤دار  تذوقھبأنھا ادراك قیمة العمل الفني الذي یراد ) ١٩٩٨(فقد رآھا سنة ) الحیلة(أما     

.                                        متكامل¤¤ة  الحك¤¤م علی¤¤ھ بع¤¤د االس¤¤تمتاع ب¤¤ھ ، وھ¤¤ي ف¤¤وق ذل¤¤ك اس¤¤اس عملی¤¤ة الت¤¤ذوق الفن¤¤ي بص¤¤ورة
  ) ٩٣، ص ١٩٩٨الحیلة ، (
  
المرتبط¤ة  النقدی¤ةانھا احك¤ام فنی¤ة ت¤ربط العملی¤ات العقلی¤ة " بـ ) ٢٠٠١(سنة) أمین(وحددھا     

بالحكم بما تتضمنھ ھذه العملیة من أدراك وفھم وتقویم وموازنة من حیث األفضل واألحسن واألجم¤ل 
                                                         " ة الوج¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤دان بم¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ا تص¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤احبھ ھ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ذه العملی¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ة م¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ن ارتی¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤اح ورض¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ا وبمش¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ارك

  ) ١٣، ص ٢٠٠١أمین ، (
قدرة الفرد على تحدید صفة الجم¤ال م¤ن ع¤دم " بأنھا ) ٢٠٠٥(فقد رأتھا سنة ) الربیعي(أما     

وح¤¤ات الفنی¤¤ة المخت¤¤ارة والمتمی¤¤زة باألس¤¤س وجودھ¤¤ا بأعط¤¤اء حكم¤¤ھ او رأی¤¤ھ عل¤¤ى مجموع¤¤ة م¤¤ن الل
والعناصر الجمالیة التكوینیة والمنظور وذلك بتحدید اللوحات األكثر جماالً بالنسبة الیھ نتیجة لمروره 

  " بخبرات تعلیمیة تتعلق بدراسة الفن 
  ) ١٣، ص ٢٠٠٥الربیعي ، (                                                                                    

ق¤د أش¤ارت إل¤ى أن األحك¤ام  (Munro)من النظر إلى التعریفات أعاله نجد انھا جمیعاً ع¤دا     
الجمالیة احكاماً متعلقة بصفة الجمال التي یستدل علیھا من األعمال الفنیة ، كما أن ھن¤اك م¤ن اض¤اف 

ن فھي لذلك عملی¤ة یمك¤ن وص¤فھا بأنھ¤ا الوجدا وصفھا بأنھا عملیة عقلیة أو ذھنیة یشترك بھاإلى ذلك 
  ) عقلیة –حسیة (

  ) ٢٠٠٥الربیعي ، (و ) ٢٠٠١أمین ، (                                                                         
الحیلة (بعد االستمتاع بھ ) اصدار الحكم علیھ(و ) أدراك قیمة العمل الفني(وھناك من رآھا     

وھ¤¤ي بطبیع¤¤ة ) كش¤¤ف الحق¤¤ائق الخاص¤¤ة باالعم¤¤ال الفنی¤¤ة(أختزلھ¤¤ا ف¤¤ي  (Munro)أن بی¤¤د ) ١٩٩٨، 
وق¤د ال تنط¤وي ) جمیل¤ة أم ال(، ) جی¤دة أم ال(الحال قد تنطوي على تبین ھذه الحقیق¤ة م¤ن حی¤ث كونھ¤ا 

وال یھ¤م س¤وى ) موج¤ودة أم ال(على ھذا التحدید وانما تقتصر على كشف تلك الحقیقة في اطار كونھ¤ا 
  .  وجودھا

فق¤¤د ك¤¤ان تعریفھ¤¤ا اكث¤¤ر التعریف¤¤ات ش¤¤مولیة ، واوض¤¤ح اس¤¤تھدافاً ل¤¤ـ ) ٢٠٠٥الربیع¤¤ي ، (أم¤¤ا     
المنف¤ذة ) اللوحات(لھا الوسیط الذي یستدل على األحكام الجمالیة منھ  حددتكونھا ) األحكام الجمالیة(

ی¤ة تعریف¤ات م¤رت أو األكثر جماالً من اللوحات وھو م¤الم یح¤دده أ) األجمل(بالرسم من خالل اختیار 
لألحك¤¤ام الجمالی¤¤ة فض¤¤الً ع¤¤ن ك¤¤ون أداة بحثھ¤¤ا ) الربیع¤¤ي(انف¤¤اً ، ل¤¤ذلك ف¤¤أن الباح¤¤ث ق¤¤د تبن¤¤ى تعری¤¤ف 

  . ھو الذي سوف یستخدمھ الباحث في الدراسة الحالیة ) المقیاس(
  
  : أسالیب التعلم  -٢-٥-١

ھ بی¤د أن¤ھ عث¤ر بص¤فة الجم¤ع رغ¤م محاوالت¤) أس¤الیب ال¤تعلم(لم یعثر الباحث على تعریف ل¤ـ     
األمر الذي سوف یحتم عل¤ى الباح¤ث ت¤دوینھا بص¤یغة المف¤رد ، وھ¤ذه ) أسلوب التعلم(على تعریفات لـ 

   -:التعریفات كثیرة منھا 
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أسلوب التعلم بأنھ مجموع¤ة م¤ن العملی¤ات العقلی¤ة م¤ن أج¤ل  (1977)سنة  (Gagne) عرف    
على ترتیب المعلومات على وفق نس¤ق مع¤ین  أساساً  تقومالسیطرة والمراقبة ، وضبط الوعي والتنفیذ 

  أثناء عملیة التعلم 
                                                                 (Gagne , 1977, P.276)  

بأن¤¤¤ھ طریق¤¤¤ة ذھنی¤¤¤ة یس¤¤¤تخدمھا الف¤¤¤رد ف¤¤¤ي معالج¤¤¤ة  (1977)فق¤¤¤د رآه س¤¤¤نة  (Yettes)أم¤¤¤ا     
  . م یشترك بھا المعلومات عندما تكون ھناك عملیة تعل

                                                         (Yettes & oth , 1977,P.296)  
بأنھ استعداد لدى بعض الطلبة ألعتماد ستراتیجیة تعل¤م  (1983)سنة  (Schmeck)وحدده     

 ,Schmeck)محدودة بعیداً عن متطلب¤ات مھم¤ة ال¤تعلم یعتم¤دونھا ف¤ي مواق¤ف متع¤ددة وبش¤كل م¤نظم 
1983 , P.233)  .  

الف¤رد ف¤ي  یض¤عھابأنھ مجموعة من األج¤راءات الت¤ي  (1986)سنة  (Snowman)وعرفھ     
  . ترتیب او نسق معین من اجل تحقیق عملیة التعلم 
                                                            (Snowman , 1986 , P.243)  

مجموع¤¤ة الط¤¤رق الشخص¤¤یة المكتس¤¤بة المنظم¤¤ة ذھنی¤¤اً " بأن¤¤ھ ) ٢٠٠٤(س¤¤نة ) ال¤¤ذھبي(ورآه     
  " داخل الفرد للتعامل مع المعلومات أثناء عملیة التعلم 
  ) ١١٧، ص ٢٠٠٤الذھبي ، (                                                                

   -:ألتي كشف ات) أسلوب التعلم(ن النظر في التعریفات أعاله لـ اأن أمع    
ھو مجموعة من العملیات العقلیة أو األجراءات التي یتخذھا الف¤رد ف¤ي ترتی¤ب المعلوم¤ات بش¤كل  -

  ). ٢٠٠٤الذھبي،(و  (Snowmen,1986)و  (Gagne,1977)معین 
 .  (Schmeck,1983)منتظماً ویستخدمھ الفرد بأنتظام أن أسلوب التعلم یكون  -
 ) . ٢٠٠٤ي،الذھب(أن أسلوب التعلم مكتسب یمكن تعلمھ  -
 .(Yettes,1977)و  (Gagne,1977)ترتیب المعلومات یكون أثناء عملیة التعلم  -
م مع طبیعة الدراسة الحالیة لذلك فأن الباحث ءأكثرھا تحدیداً ، ویتال) ٢٠٠٤(أن تعریف الذھبي  -

 . قد تبناه في الدراسة الحالیة 
  
  : الرسم  -٣-٥-١

) محس¤وس(الفني الذي یتكون من بعدین أولھا ھو ذلك النتاج ) ١٩٧٩(عرفھ الصراف سنة   
  . ویتعلق بالذوق والجمالیة والجمالیة الفنیة ) ملموس(ویتطلب عمق التفكیر ، واألخر 

  )٢٦٦، ص ١٩٧٩الصراف ، (                                                                                 
بأنھ تنظیم األشكال عل¤ى س¤طح مس¤تو ذي بع¤دین ، أو ) ٢٠٠١(قد رأتھ سنة ) الرماحي(أما   

،  ٢٠٠١الرم¤احي ، (أنھ وسیلة أبھامیة تقدم لن¤ا نظی¤راً لش¤كل ذي ابع¤اد ثالث¤ة عل¤ى س¤طح ذي بع¤دین 
  ) . ٢٤ص

فن تمثیل الشكل بالخط أو الل¤ون بطریق¤ة تعب¤ر ع¤ن " بأنھ ) ٢٠٠٥(سنة ) الربیعي(ھ توحدد  
ب معینین على سطح مستو ذي بعدین بأعتباره لغ¤ة بص¤ریة ی¤تم م¤ن المشاعر اإلنسانیة بطریقة وأسلو

  " خاللھا التواصل بین الناس 
  ) ١٥، ص ٢٠٠٥الربیعي ، (                                                                                     

ص¤¤ریة ، وف¤ن تجس¤¤یم م¤ن النظ¤ر إل¤¤ى التعریف¤ات أع¤¤اله نج¤د أنھ¤¤ا تش¤یر إل¤ى أن الرس¤¤م لغ¤ة ب  
  . األشكال على سطوح مستویة ذات بعدین بطریقة تعبر عن االحساس بالجمال 

ویعرفھ الباحث نظریاً بأنھ فن تجسیم األشكال على سطح مستو ذي بعدین بأستخدام أسالیب   
ضاء فنیة تجعلھ یبدو للرائي مجسماً بأستخدام الظالل والنور والمنظور ویتم توزیع تلك األشكال في ف

  . اللوحة بطریقة فنیة تعكس الجانب الجمالي 
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أما أجرائیاً فأن الباحث یعرفھ بأنھ الفن الذي نفذت بھ اللوحات الفنیة المستخدمة ف¤ي فق¤رات   
ذات البع¤¤دین ) اللوح¤¤ة(مقی¤¤اس األدراك الفن¤¤ي المس¤¤تخدم ف¤¤ي الدراس¤¤ة الحالی¤¤ة مس¤¤تخدمة س¤¤طح مس¤¤تو 

  . تلك اللوحات موزعة فیھا األشكال واأللوان في فضاء 
  
  : خلفیة نظریة ودراسات سابقة  -٢
  : خلفیة نظریة  - ١-٢
  : األحكام الجمالیة  -١-١-٢

یعد الحكم الجمالي عماد علم الجمال والدراس¤ات الجمالی¤ة وذل¤ك ألن األنت¤اج الفن¤ي أی¤اً ك¤ان   
ي ل¤ذلك طبیعتھ ال یمكن أن یكتسب قیمتھ الجمالیة إالّ من خالل عنص¤ر الوج¤وب والمطالب¤ة م¤ن المتلق¤

األنتاج ، كما أن الحكم الجمالي في حقیقتھ حكماً مرتبط¤اً ب¤القیم الجمالی¤ة لألش¤یاء ، فھ¤و یج¤زم بوج¤ود 
صفة الجمال في العمل الفني من عدمھ ، ویكون ھذا الحكم في غالب األمر تق¤دیراً حس¤یاً ، أو عقلی¤اً ، 

  .   (Wolff, 1983, P.61)أو یقع تحت تأثیرھما في الوقت نفسھ 
وبسبب تأثر الحكم الجمالي بكل من الحس ، والعقل فقد اتسعت الطروحات واآلراء فی¤ھ بی¤د   

نوعین رئیسین للحك¤م الجم¤الي  اعتبارھمایمكن  واسعینأن جمیع ما قیل فیھ یمكن وضعھ في صنفین 
 .  
  . نوع یرتبط بالمنھج المتبع في الحكم على العمل الفني  -
 . طبیعتھا نوع یرتبط بنوع القیمة الجمالیة و -

  ) ٢٠، ص ١٩٩٨جلبي ، (                                                                   
ین¤تظم تح¤ت الن¤وع األول ث¤الث من¤اھج رئیس¤¤ة اولھم¤ا م¤نھج األحك¤ام الذاتی¤ة وثانیھم¤ا م¤¤نھج   

ش¤رح مبس¤ط لك¤ل الموضوعیة ، وف¤ي م¤ا یل¤ي  –األحكام الموضوعیة ، وثالثھما منھج األحكام الذاتیة 
   -:منھا 

  :  Subjective Judgementمنھج األحكام الذاتیة  -
أن أصحاب ھذا المنھج یرون أن قیمة كل عمل فني یتجلى في تأثیره بمن یشاھده ویدرك¤ھ ، وأن 
جمال العمل الفني یقوم على أساس تقدیر الناس لھ ، على أعتبار أن الجمال ل¤یس بظ¤اھرة موض¤وعیة 

،  ١٩٧٧أب¤¤و ری¤¤ان ، (ب¤¤ھ م¤¤ن خ¤¤الل الت¤¤أثیر ال¤¤ذي یحدث¤¤ھ ف¤¤ي نف¤¤وس المش¤¤اھدین  وأنم¤¤ا ی¤¤تم األحاط¤¤ة
  ) . ١٠٥ – ١٠٤ص

وطبیعة الحكم في أطار ھذا المنھج تعتم¤د عل¤ى ال¤ذات ، وحی¤ث أن الن¤اس یختلف¤ون ف¤ي ھ¤ذا     
ك¤ل واح¤د م¤¤نھم (یجعلھ¤¤م یختلف¤ون ف¤ي احك¤امھم الجمالی¤¤ة عل¤ى العم¤ل الفن¤ي ذات¤¤ھ  األم¤ر ال¤ذيالجان¤ب 

ذل¤ك بش¤كل محك¤م عن¤دما رأى أن ) س¤تولنتیز(، وقد لح¤ض ) احكامھ بحسب تجربتھ واستمتاعھ یصدر
وب¤ین ) العمل الفن¤ي(األحكام في منھج األحكام الذاتیة تترشح من العالقة بین الموضوع المحكوم علیھ 

س¤واه تجربة االستمتاع الخاصة بالفرد تلك التجربة التي ال یمكن أن یالحظھ¤ا او یحك¤م علیھ¤ا ش¤خص 
  ) . ٦١٩، ص ١٩٧٤ستولنتیز ، (
أن غیاب مقی¤اس الحك¤م الجم¤الي ف¤ي ھ¤ذا الم¤نھج بس¤بب ع¤دم وج¤ود قیم¤ة ثابت¤ة یتف¤ق علیھ¤ا     

الناس جعل االحكام الجمالیة بعیدة عن الموضوعیة وواقعة تحت تأثیر الحالة المزاجیة لألنسان األمر 
  . مة بوجھة نظر المتلقي الذي یجعل مسألة الحكم الجمالي على العمل الفني محكو

  :  Objective Judgementمنھج األحكام الموضوعیة  -
الدجیلي (صفة موجودة في الشيء تالزمھ وتقوم فیھ ) الجمال(ھذا المنھج أن  یرى اصحاب    

وتنبث في ارجائھ بغض النظر عن وجود عقل یقوم بأدراك ھذه الصفة او ت¤ذوقھا ) ٦٣،ص ١٩٩٩، 
  ) . ١٣٦، ص ٢٠٠٢،  المالكي(
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أن أصحاب ھذا الموقف یعتمدون على مجموعة من المعاییر والخصائص الموضوعیة ف¤ي     
الشكل عندما تكون متحقق¤ة فی¤ھ یك¤ون الش¤كل جم¤یالً ، وإذا ل¤م تتحق¤ق یك¤ون غی¤ر جمی¤ل ول¤یس لل¤ذات 

رد مكان في اص¤دار ھ¤ذه االحك¤ام ، كم¤ا ان ق¤انون الجم¤ال الب¤د أن یك¤ون مس¤تقالً تمام¤اً ع¤ن می¤ول الف¤
ورغباتھ ، وھو موجود ضمن قوانین الع¤الم وم¤ا عل¤ى الف¤ن إالّ أن یكتش¤ف ھ¤ذه الق¤وانین الموض¤وعیة 
للجمال ، ومما تجدر األشارة إلیھ أن افالطون ك¤ان أول م¤ن ن¤ادى بھ¤ذا االتج¤اه مؤك¤داً عل¤ى ض¤رورة 

تحق¤ق مع¤اییر االنفاق العام ب¤ین الن¤اس عل¤ى ت¤ذوق الش¤يء الجمی¤ل ف¤ي ك¤ل زم¤ان ومك¤ان اس¤تناداً إل¤ى 
  . معینة إذا تحققت یصبح الشيء جمیالً وإالّ فھو لیس بجمیل 

  ) ٣١٢، ص ١٩٨٧عباس ، (                                                                                   
ة ، األول¤ى ھ¤ي النظری¤) ستولنتیز(حددھا  مثلماوھناك ثالث نظریات تنتمي إلى ھذا المنھج     

الحدسیة ، والثانی¤ة نظری¤ة الس¤مات المص¤احبة ، والثالث¤ة ھ¤ي النظری¤ة المعرفی¤ة ، فأص¤حاب النظری¤ة 
یرون أن كل عمل فني یمكن أن ی¤درك مباش¤رة دون أس¤تدالل او أس¤تنتاج ، وعندئ¤ذ ) الحدسیة(األولى 

یختل¤ف  ق¤د یتع¤ارض أو) الح¤دس(بص¤ورة حقیقی¤ة ب¤دون أي ش¤ك ، بی¤د أن ) القیم¤ة(یمكن إدراك سمة 
مما یجعل الناس بالنتیجة مختلفین في أصدار حك¤م م¤ا عل¤ى عم¤ل فن¤ي الناس بعضھم عن بعض فیھ ، 

  . ما ، لذلك فلن یكون ھناك منھج یمكن االعتماد علیھ أن أخطأ الناس في حدوسھم 
  ) ٦٠٢ -٦٠٠، ص ١٩٧٤ستولنتیز ، (                                                                         

فی¤¤رون أن الق¤¤یم الجمالی¤¤ة تتحق¤¤ق ف¤¤ي ) الس¤¤مات المص¤¤احبة(أم¤¤ا أص¤¤حاب النظری¤¤ة الثانی¤¤ة     
الخصائص الموضوعیة الشكلیة التي یتمت¤ع بھ¤ا العم¤ل الفن¤ي وذل¤ك م¤ن خ¤الل تض¤منھا مجموع¤ة م¤ن 

ھ¤ذه  )س¤تولینتنز(، ویؤك¤د ) ١٠٤،ص١٩٧٢مط¤ر ،(األسس والقواعد كالوحدة ، الت¤وازن واألنس¤جام 
التصور واص¤فاً ھ¤ذه الس¤مات المص¤احبة بإنھ¤ا لیس¤ت الجم¤ال بذات¤ھ ، وانم¤ا ھ¤ي اح¤دى عالم¤ات ذل¤ك 

  ) . ٦٠٣،ص١٩٧٤ستولینتنز،(الجمال 
یمكن تحدیده ، فھو یمك¤ن مالحظت¤ھ ) الجمال(أن ) المعرفیة(ویرى اصحاب النظریة الثالثة     

جمی¤ل یمك¤ن اثب¤ات ) س(وتحدیدھا وأن الحكم  بطریقة مشتركة ، كما أن القیمة الجمالیة یمكن تعریفھا
  ) . ٦١٠المصدر نفسھ ، ص(یتصف فعالً بصفة الجمال ) س(صحتھ عندما یكون 

  الموضوعیة  –منھج األحكام الذاتیة  -
Subjective-Objective Judgement                                    :  

الس¤¤ابقین إذ ت¤¤رتبط احكام¤¤ھ بالس¤¤مات یمك¤¤ن اعتب¤¤ار ھ¤¤ذا الم¤¤نھج ناش¤¤يء م¤¤ن م¤¤زج المنھج¤¤ین     
الموضوعیة للشكل من جھة ، والذاتیة الفردیة من جھة اخرى وعلى ذلك یؤك¤د اص¤حاب ھ¤ذا الم¤نھج 
على ان من األشیاء ما ھي جمیلة جماالً موضوعیاً من جانب ، وأن ف¤ي عقولن¤ا ونفوس¤نا جم¤االً س¤ابقاً 

، واألش¤¤یاء تخل¤¤ع علین¤¤ا جم¤¤االً ) ذات¤¤ي(االً علی¤¤ھ م¤¤ن جھ¤¤ة اخ¤¤رى ، إذ انن¤¤ا نخل¤¤ع عل¤¤ى االش¤¤یاء جم¤¤
اب¤و (، وی¤رى ) ١٣،ص١٩٩٩ال¤دجیلي ،(وبھ¤ذا یلتق¤ي االتجاھ¤ان ال¤ذاتي والموض¤وعي ) موضوعي(

اب¤و (أننا نجد في العمل الفني وحدة او شكالً یظھر امامنا ویعكس على نفوسنا فیجد صدى فیھ¤ا ) ریان
  ) . ١٢٢، ص١٩٧٧ریان ، 

ذي ی¤¤رى أن األحك¤¤ام الجمالی¤¤ة بن¤¤وع القیم¤¤ة الجمالی¤¤ة وطبیعتھ¤¤ا ، ف¤¤أن أم¤¤ا الن¤¤وع الث¤¤اني ال¤¤    
اذ یرتبط قسم منھا بالخصائص الش¤كلیة للتكوین¤ات . األحكام الجمالیة ترتبط بنوعین من القیم الجمالیة 

فتمثل ھنا القیم الجمالیة الشكلیة ، بینما یرتبط القسم اآلخ¤ر م¤ن األحك¤ام الجمالی¤ة بم¤ا تعب¤ر عن¤ھ وت¤دل 
لیھ ھذه الخصائص الشكلیة المنتظمة وما تحتوي علیھ من عناصر ك¤الخطوط واالل¤وان والمس¤احات ع

، وھنا تجعل القیم الجمالیة الرمزیة لھا على اعتبار ان كل شكل او جزء منھ یحمل قیماً شكلیة وفك¤رة 
منص¤بة  ، ل¤ذلك یمك¤ن اعتب¤ار احك¤ام القس¤م األول) ٢٣-٢٢،ص١٩٩٨جلب¤ي ،(داخلیة وداللة تعبیریة 

وھم¤ا مفھوم¤ان ) المض¤مون(، بینما احكام القسم الثاني منص¤بة عل¤ى ) الشكل(على ما یمكن تسمیتھ بـ 
  . یحمالن المعنى نفسھ في كافة انواع الفنون وكذلك اللغة 
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أن االدبیات في عالق¤ة الش¤كل بالمض¤مون یمك¤ن تص¤نیفھا ف¤ي ص¤نفین رئیس¤ین األول یمثل¤ھ     
  . دنیة ، والثاني یمثلھ اصحاب المدرسة الرمزیة اصحاب المدرسة الشكلیة الم

ی¤¤رى اص¤¤حاب المدرس¤¤ة الش¤¤كلیة الحدیث¤¤ة ان¤¤دماج الش¤¤كل والمض¤¤مون بق¤¤یمھم الجمالی¤¤ة وأن     
العالقة بین ھ¤ذین المفھ¤ومین تق¤وم عل¤ى اعتب¤ار الش¤كل األط¤ار ال¤ذي یض¤م المض¤مون أو األن¤اء ال¤ذي 

ل¤¤ى أن الف¤¤وارق الممی¤¤زة الخاص¤¤ة ب¤¤المعنى ال تتمث¤¤ل یحتوی¤¤ھ ، كم¤¤ا أن الوق¤¤ائع الفنی¤¤ة تق¤¤وم ال¤¤دلیل ع
بالعناصر الداخلة في تكوین العمل الفني وانما في الكیفیة التي تستخدم بھا تلك العناصر ، وبذلك یرى 

أن فكرة الشكل تكتسب معنى مختلفاً وال یحتاج إلى فك¤رة مكمل¤ة لھ¤ا ، كم¤ا ان ال¤ذي یمی¤ز ) الشكلیون(
اصر بعضھا ببعض ولیس مادتھ ، وتبقى ھذه العالق¤ات بالش¤كل نفس¤ھ حت¤ى عما سواه ھو عالقات العن

  .) ٢٥٧، ص ١٩٨٧فضل ، (عند التعبیر ببعض العناصر 
وتتمیز القیمة الشكلیة عن الرمزیة بأنھا اقل تنوعاً مما یجعل مجالھا اكثر تحدیداً واقل تشتتاً     

الدراكھ¤ا ة كما انھا ال تحتاج الى ثقافة عالی¤ة في أستجاباتنا النھا اقل ارتباطاً بالخبرة واكثر موضوعی
، األمر الذي یؤشر أن األحكام الجمالیة للق¤یم الش¤كلیة ) ١٥٩،ص......یونان،( مقارنة بالقیمة الرمزیة

فض¤الً ع¤ن بع¤ض الخص¤ائص ) التكوین¤ات الش¤كلیة(ترتبط ب¤القیم الجمالی¤ة المرتبط¤ة ب¤القیم الحس¤یة ل¤ـ 
) الس¤طح الحس¤ي للع¤الم(اس¤م ) س¤تولنتینز(والت¤ي یطل¤ق علیھ¤ا .... و ... الشكلیة كالوح¤دة والتناس¤ب و 

  ) . ٨٣،ص١٩٧٤ستولنتینز،(
فأنھم یرون ان القیم الجمالی¤ة ناش¤ئة مم¤ا تعكس¤ھ التكوین¤ات  )المدرسة الرمزیة(اما أصحاب     

مباش¤رة  االنس¤ان ال یع¤یش الشكلیة من رموز ، او التي یحددھا الجھاز الرمزي عند االنس¤ان ذل¤ك ألن
التعبی¤¤ر (، وت¤¤رتبط ھ¤¤ذه الق¤¤یم ب¤¤ـ ) ١٢،ص١٩٧٢مط¤¤ر ،(م¤¤ع االش¤¤یاء ، ب¤¤ل یتعام¤¤ل معھ¤¤ا ب¤¤الرموز 

المتعلقة بالمضمون الذي یقتصر على ضبط ادراك المش¤اھد ، وارش¤اده وتوجی¤ھ انتباھ¤ھ ) والمدلوالت
رفض الجم¤ال للمضمون دون الشكل ، كما أن القیمة الرمزیة تسبق القیمة الش¤كلیة ب¤ل أن ھن¤اك م¤ن ی¤

، وق¤د اك¤دت اكث¤ر ) ١٥٩،ص١٩٧٨حنف¤ي، (الصادر عن الحواس او یراه في الدرجة او منزل¤ة دنی¤ا 
م¤¤ن دراس¤¤ة عل¤¤ى أن ت¤¤أثیر الق¤¤یم الش¤¤كلیة یف¤¤وق ت¤¤أثیر الق¤¤یم الرمزی¤¤ة ف¤¤ي أط¤¤ار م¤¤ا یع¤¤رف باألس¤¤تجابة 

أزمن¤¤ة  ، ول¤¤یس ھ¤¤ذا التوج¤¤ھ بجدی¤¤د وانم¤¤ا یمك¤¤ن ارجاع¤¤ھ إل¤¤ى) ١٩٨٦،ص١٩٧٨نظم¤¤ي ، (الجمالی¤¤ة 
سحیقة إذ أكد ارسطو على أن الشكل جانب جوھري في الفن ، والمضمون یعد جانب ثانوي ، كما ان 

عل¤¤ى أن الحقیق¤¤ة ) كروتش¤¤ھ(، وأك¤¤د ) ١١٥،ص١٩٨٥یاس¤¤ین ، (الش¤¤كل الخ¤¤الص ھ¤¤و ج¤¤وھر الواق¤¤ع 
  ) . ٢٣،ص... كروتشھ ،(وال شيء غیر الشكل ) شكل(الجمالیة ھي 

وھ¤ذه العالق¤ة تعتب¤ر قض¤یة ) تكاملی¤ة(یمكن ع¤دھا عالق¤ة ) ضمونالم(بـ ) الشكل(أن عالقة     
ھامة ف¤ي الف¤ن ولك¤ل م¤نھم اھمیت¤ھ ومكانت¤ھ ف¤ي العم¤ل الفن¤ي بی¤د أن الش¤كل ینف¤رد بمكان¤ة متمی¤زة بھ¤ذا 

لع¤ل ) أداة الجم¤ال ودالت¤ھ(السیاق على أعتبار أن أغلب علماء الجمال والفالسفة قد جعلوا م¤ن الش¤كل 
وربطھم¤ا بالل¤ذة الجمالی¤ة عن¤دما حص¤ر  )الش¤كل والمض¤مون(ما تن¤اول موض¤وع عن¤د) كانت(ابرزھم 

ال یمك¤¤ن أن یك¤¤ون موض¤¤وعاً لحك¤¤م ) المض¤¤مون(ورأى أن ) المض¤¤مون(دون ) الش¤¤كل(ب¤¤ـ ) الجم¤¤ال(
  . الذوق وانما ھو من اختصاص العقل والفھم 

  
  :أسالیب التعلم  -٢-١-٢

لبح¤ث ف¤ي ال¤تعلم ال¤ى ث¤الث مراح¤ل ت¤اریخ ا) ١٩٧٧(س¤نة  (Horton & Turnage)قّس¤م     
  . اولھا المرحلة قبل السلوكیة وثانیھا المرحلة السلوكیة وثالثھما المرحلة المعاصرة 

لل¤تعلم عل¤ى ) ارس¤طو(الت¤ي تمت¤د م¤ن عص¤ور ) المرحلة فبل السلوكیة(ففي المرحلة األولى     
یتك¤ون م¤ن ن المعرف¤ة والعق¤ل ھي ا) ارسطو(انھ ربط واقتران على اعتبار اذ ان الفكرة الرئیسة عند 

احساسات انسانیة تتشابك معاً عن طری¤ق الت¤رابط ، وال تت¤وفر ل¤دى الكائن¤ات ای¤ة معرف¤ة نظری¤ة فھ¤ي 
تول¤¤د وعقولھ¤¤ا عب¤¤ارة ع¤¤ن ص¤¤فحة بیض¤¤اء تخ¤¤ط علیھ¤¤ا البیئ¤¤ة م¤¤ا تش¤¤اء اذ تتك¤¤ون المعرف¤¤ة م¤¤ن االش¤¤یاء 
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ث¤م ی¤تم ال¤ربط بینھ¤ا بش¤كل میك¤انیكي  اصوات ، مرئیات ، روائح احساس بالدفىء والب¤رودة(االساسیة 
  . على وفق قوانین الربط واالقتران 

ان قانون الربط عن طریق االقتران او التجاور على اساس االختالف والتض¤اد والتش¤ابھ اذ     
كانت فكرة ارس¤طو ع¤ن الت¤رابط او االقت¤ران نظری¤ة ف¤ي ال¤ذاكرة الس¤یما فیم¤ا یتعل¤ق باس¤تدعاء اش¤یاء 

تن¤اولوا ) الفالس¤فة التج¤ریبین(رة س¤ابقة بی¤د أن مجموع¤ة م¤ن البریط¤انیین یس¤مونھم تعرضنا لھا في فت
یتض¤من ال¤تعلم واكتس¤اب الخب¤رة باعتبارھ¤ا م¤ن ) عل¤م نف¤س(ھذه االفك¤ار االرسطوطالیس¤یة وجعلوھ¤ا 

ث¤م انتقل¤ت ھ¤ذه ) ھ¤ارتلي... ھ¤وبز ، ل¤وك (امث¤ال ) ١٨٥٠ – ١٦٥٠(مكوناتھ وقد ظھ¤رت ف¤ي الفت¤رة 
ى امریكا فأتسمت بالطابع العملي واالھتم¤ام بوظیف¤ة الس¤لوك ، وفائدت¤ھ وخاص¤ة ف¤ي التربی¤ة االفكار إل

ذات الصیغة السلوكیة عند واطسن ث¤م اض¤یف ) س_ م (رشح عنھا والدة نظریات المنیر واالستجابة 
  ال حقاً عن سكنر) االجراء(الیھ ما یعرف بـ 

  ) . ٢١، ص ٢٠٠٠السلوم ، (                                                                                     
ش¤كل متط¤رف (التي تعتبر من وجھة نظر كثیر من الب¤احثین ) السلوكیة(اما المرحلة الثانیة     

أذ كانت رد فعل للنظریات النفسیة السابقة من جھة ، وثورة على ما كان یجري في ) لنظریة االرتباط
ة للش¤¤عور ومكونات¤¤ھ وعل¤¤ى االعتم¤¤اد عل¤¤ى التأم¤¤ل الب¤¤اطني كطریق¤¤ة للبح¤¤ث ف¤¤ي المختب¤¤رات م¤¤ن دراس¤¤

تحلیل الشعور من جھة اخرى ، إذ كان ھدفھا ھو القضاء عل¤ى ك¤ل نزع¤ة فلس¤فیة ف¤ي التفكی¤ر النفس¤ي 
من اجل ھذا العلم في اطار العلوم الطبیعیة یعتمد في الوصول إلى حقائقھ عل¤ى التجری¤ب والمالحظ¤ة 

  . سلوك الظاھر الموضوعیة لل
ھذه الحركة ووضع تفسیر للسلوك یقوم على اس¤اس الع¤ادات الت¤ي تتك¤ون ) واطسن(وتزعم     

،  ١٩٩٤حس¤¤ن ، (بش¤¤كل أل¤¤ي وتتس¤¤بب بتغی¤¤رات فس¤¤یولوجیة یمك¤¤ن تفس¤¤یرھا عل¤¤ى اس¤¤اس میك¤¤انیكي 
  ) . ٦٥ص

ل¤ـ ) نظری¤ة االش¤تراط الكالس¤یكي(أن من أبرز النظریات السلوكیة في ھ¤ذا المض¤مار كان¤ت     
  ) . اإلجرائیةالسلوكیة ) (رسكن(، ونظریة ) المحاولة والخطأ) (ثورندایك(ونظریة ) بافلوف(
اتجھ تفكی¤ر علم¤اء ال¤نفس إل¤ى ب¤ذل جھ¤ود كبی¤رة م¤ن اج¤ل ) المعاصرة(وفي المرحلة الثالثة     

بالدافعیة  وضع تخطیط للقدرات المعرفیة والوجدانیة للكائن الحي في التعلم فضالً عن ازدیاد االھتمام
كم¤¤ا أن النظری¤¤ات المعرفی¤¤ة لل¤¤تعلم م¤¤ا ھ¤¤ي إالّ ) ١٦٧،ص٢٠٠٠اب¤¤و ج¤¤ادر ، (واالقت¤¤ران والتعزی¤¤ز 

تفسیرات لطرق حدوث التعلم وھي تؤكد على الروابط الموجودة ب¤ین اعم¤ال الف¤رد وافك¤اره وخبرات¤ھ 
غ¤ة وتعبی¤رات ، وقد شھدت ھذه المرحلة استخدام ل) ٢٥٣،ص١٩٩٩عدس،(السابقة ومھاراتھ العقلیة 

واص¤¤طالحات تختل¤¤ف ع¤¤ن تل¤¤ك الت¤¤ي تس¤¤تخدم عن¤¤د الس¤¤لوكیین منھ¤¤ا المنی¤¤ر ، االس¤¤تجابة ، التعزی¤¤ز ، 
، واص¤بح ال¤تعلم ال یمك¤ن النظ¤ر الی¤ھ ) ١٤٩،ص١٩٩٨عدس ، وكوف ،(الذاكرة ، االنتباه ، االدراك 

سلوك یظھر للعی¤ان ، بھ من بأنھ تعلم إالّ بتغیر االنسان بطریقة تفكیره وبقائھ المعرفي ولیس بما یقوم 
ھ¤و ال¤ذي ی¤ؤدي إل¤ى تغیی¤ر ف¤ي س¤لوكھ ول¤یس نتیج¤ة التعزی¤ز  وان تعثر عقل االنسان وطریق¤ة تفكی¤ره

  . والتدریب 
ف¤ي ال¤تعلم االكتش¤افي اذ تق¤دم الم¤¤ادة ) برون¤ر(وف¤ي اط¤ار النظری¤ات المعرفی¤ة ھن¤اك نظری¤ة     

لمتعلم¤ین عل¤ى ترتیبھ¤ا واكمالھ¤ا ، وتتض¤من ویج¤ري تش¤جیع ا) غیر متكاملة(الدراسیة للمتعلم ناقصة 
ھ¤¤ذه العملی¤¤ة اكتش¤¤اف الم¤¤تعلم للعالق¤¤ات القائم¤¤ة ب¤¤ین ھ¤¤ذه المعلوم¤¤ات فیص¤¤بح االكتش¤¤اف حینئ¤¤ذ تك¤¤وین 

  ) ٢٠٢،ص١٩٨٨فطیم والجمال ، (الفئات 
بش¤¤كل ھرم¤¤ي عل¤¤ى وف¤¤ق ) ١٩٦٠(ف¤¤ي ال¤¤تعلم اذ نظ¤¤م محاوالت¤¤ھ س¤¤نة ) أوزب¤¤ل(أم¤¤ا نظری¤¤ة     

ع¤ال یق¤ع تحتھ¤ا مف¤اھیم جانبی¤ة اق¤ل ش¤موالً وأض¤افة ل¤ذلك تق¤ع تح¤ت عن¤اوین تل¤ك مفاھیم شاملة بشكل 
المفاھیم معلومات تتعلق بھا ، كما ان المصنفات العامة الكبی¤رة ھ¤ي الفك¤رة الرئیس¤ة الت¤ي طغ¤ت عل¤ى 

تولی¤¤د تراكی¤¤ب ادراكی¤¤ة للس¤¤یطرة عل¤¤ى (لل¤¤تعلم مم¤¤ا یجع¤¤ل الت¤¤دریس وال¤¤تعلم ) أوزب¤¤ل(ك¤¤ل نظری¤¤ة 
                                                                   (Ausubel,1960,p.272)جدیدة المعلومات ال
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النمو المعرفي بناء على نم¤ط ال¤تعلم التراكم¤ي اذ ان نم¤و االمكان¤ات الجدی¤دة ) كانیھ(ویفسر     
ة ل¤تعلم یعتمد بشكل كامل على ما ل¤دى الف¤رد م¤ن مخ¤زون مھ¤اري وع¤ادات باعتبارھ¤ا متطلب¤ات س¤ابق

  الفرد ما ھو اكثر صعوبة وتعقیداً منھا 
  ) . ٣٣٧، ص١٩٩١،االزیرجاوي(                                                                              

  
  : دراسات سابقة  - ٢-٢

اجرى الباحث مس¤حاً ش¤امالً ف¤ي می¤دان االختص¤اص والمی¤ادین القریب¤ة باحث¤اً ع¤ن دراس¤ات 
وع البحث الحالي فلم یعثر على ایة دراس¤ة س¤ابقة تم¤س موض¤وع الدراس¤ة بش¤كل مباش¤ر سابقة لموض

بید انھ عثر على دراس¤ة اقیم¤ت ف¤ي اس¤الیب ) المقارنة في االحكام الجمالیة في الرسم واسالیب التعلم(
الج¤¤نس ، المرحل¤¤ة ، طبیع¤¤ة الدراس¤¤ة ف¤¤ي (ال¤¤تعلم ف¤¤ي المرحل¤¤ة الجامعی¤¤ة وعالقتھ¤¤ا ب¤¤بعض المتغی¤¤رات 

وقد اطلع علیھا الباحث فوجدھا بعی¤دة ) ٢٠٠٤(سنة ) الذھبي(وھي دراسة ) انسانیة/ علمیة (جامعة ال
تمام¤¤اً ع¤¤ن موض¤¤وع الدراس¤¤ة الح¤¤الي بحك¤¤م اخ¤¤تالف اھ¤¤دافھا والمرحل¤¤ة الدراس¤¤یة الت¤¤ي اقیم¤¤ت بھ¤¤ا 

  ) . ١١٧،ص٢٠٠٤الذھبي،(
ثانویة فلم یعثر الباح¤ث عل¤ى ای¤ة دراس¤ة أما في میدان االحكام الجمالیة لدى طلبة المرحلة ال  

  . سابقة لذلك فأن الباحث اكتفى بھذه االشارة 
  
  : منھج البحث واجراءاتھ  -٣
  : منھج البحث  - ١-٣

   –الدراسات المقارنة  –استخدم في انجاز البحث الحالي منھج البحث الوصفي 
  
  : مجتمع األصل  - ٢-٣

دبی¤¤ة ف¤¤ي ثانوی¤¤ات واع¤¤دادیات یتمث¤¤ل مجتم¤¤ع االص¤¤ل بطلب¤¤ة الص¤¤فوف السادس¤¤ة العلمی¤¤ة واال
أن¤اث یتوزع¤ون عل¤ى ) ٢٠٧٢(ذك¤ور و ) ١٧٨٥(بواق¤ع ) ٣٨٥٧(الب¤الغ ع¤ددھم مركز مدینة بعقوبة 

مدرسة للبنات بحسب أحصاء المدیریة ) ٦(مدرسة للبنین و ) ٦(مدرسة ثانویة واعدادیة بواقع ) ١٢(
  .  ٢٠٠٨/٢٠٠٩العامة للتربیة في محافظة دیالى للسنة الدراسیة 

  
  : عینات البحث  - ٣-٣

أستخدمت في أنجاز البحث الحالي عینتان احداھما للدراسة االستطالعیة واالخرى للدراسة 
    -:االساسیة وعلى وفق الضوابط والتفصیالت التالیة 

  
  : عینة الدراسة االستطالعیة  -١-٣-٣

) ٧٠(ة بواق¤ع طالباً وطالبة من طلبة الصفوف السادس¤ة العلمی¤ة واالدبی¤) ١٤٠(بلغ تعدادھا     
طالباً وطالبة لكل من الفرع العلمي والفرع االدبي أختبروا بالطریق¤ة العش¤وائیة وبالتس¤اوي م¤ن حی¤ث 

مدارس ثانویة أثنتان منھا للبنین ومثلھا للبنات وقد اس¤تخدمت ھ¤ذه العین¤ة ف¤ي ) ٤(الجنس اختیروا من 
  ) .١(جدول ) قیاس اسالیب التعلم مقیاس االحكام الجمالیة ، وم(اداتي البحث اجراءات صدق وثبات 
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  )١(جدول 
  عینتا البحث الحالي بموجب طبیعة العینة واعداد الطلبة واالفراد والمجموع

  الجنس وعدد االفراد والمجموع 
  
  

  طبیعة العینة 

  المجموع  عدد االفراد والجنس والفرع

  اناث  ذكور

  ادبي  علمي  ادبي  علمي 

  ١٤٠  ٣٥  ٣٥  ٣٥  ٣٥  ةعینة الدراسة االستطالعی

  ٣٢٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  عینة الدراسة االساسیة

  ٤٦٠  ١١٥  ١١٥  ١١٥  ١١٥  المجموع

  
  :  األساسیةعینة الدراسة  -٢-٣-٣

روا بص¤ورة عش¤وائیة م¤ن طلب¤ة الص¤فوف السادس¤ة ی¤طالب وطالب¤ة اخت) ٣٢٠(بلغ تعدادھا     
طالب¤اً وطالب¤ة لك¤ل م¤ن الف¤رع ) ١٦٠(مدارس في مركز مدینة بعقوبة بواق¤ع  ستالعلمیة واالدبیة من 
روا بالتس¤¤اوي م¤¤ن حی¤¤ث الج¤¤نس وق¤¤د اس¤¤تخدمت ھ¤¤ذه العین¤¤ة ف¤¤ي انج¤¤از الدراس¤¤ة ی¤¤العلم¤¤ي واالدب¤¤ي اخت

  ) . ١(االساسیة جدول 
  
  : الدراسة األستطالعیة  - ٤-٣

) ١٤٠(أقیم¤ت ھ¤¤ذه الدراس¤¤ة عل¤¤ى جمی¤¤ع اف¤راد عین¤¤ة الدراس¤¤ة االس¤¤تطالعیة الب¤¤الغ تع¤¤دادھم 
  : أنجزت بالشكل التالي  طالباً وطالبة وقد

  . تطبیق مقیاس االحكام الجمالیة على جمیع افراد عینة الدراسة االستطالعیة  -
عل¤ى جمی¤ع اف¤راد عین¤ة الدراس¤ة ) ٢٠٠٠(تطبیق مقیاس اسالیب التعلم الذي عّربھ الب¤دران س¤نة  -

 . االستطالعیة 
ین لجمی¤ع اف¤راد عین¤ة وقد استمرت ھذه الدراسة ی¤ومین رش¤ح عنھ¤ا وج¤ود اجاب¤ات عل¤ى المقیاس¤
  . الدراسة االستطالعیة في كل منھا اسم الطالب وفرعھ الدراسي علمي او ادبي 

  . استخدمت ھذه البیانات في اجراءات الصدق والثبات الداتي البحث     
  
  : أداتا البحث  - ٥-٣

استخدمت في انجاز البحث الحالي اداتان ، األولى مقیاس االحكام الجمالیة في الرسم لطلب¤ة 
  . المرحلة الثانویة ، والثانیة ھي مقیاس اسالیب التعلم 

وقد عمد الباحث الى استخراج صدق وثبات لألولى ، وتكیی¤ف األداة الثانی¤ة لطلب¤ة المرحل¤ة 
الثانوی¤ة كونھ¤ا مع¤دة اص¤الً لطلب¤ة الجامع¤ة وف¤ي ادن¤اه وص¤ف م¤وجز لك¤ل منھ¤ا فض¤الً ع¤ن اج¤¤راءات 

  . أعتمادھا في الدراسة الحالیة 
  : مقیاس اإلحكام الجمالیة في الرسم  -١-٥-٣

ف¤¤ي الدراس¤¤ة ) ٢٠٠٥(س¤¤نة ) الربیع¤¤ي(م¤¤ن قب¤¤ل وھ¤¤و مقی¤¤اس ت¤¤م بن¤¤اؤه ف¤¤ي البیئ¤¤ة العراقی¤¤ة   
یت¤ألف المقی¤اس م¤ن ) . بناء مقیاس لألحكام الجمالیة في الرسم لدى طلبة المرحل¤ة الثانوی¤ة(الموسومة 

صورة اصلیة واالخریات احدث في كل منھا  صور ملونة احداھا) ٣(فقرة تتكون كل منھا من ) ٣٠(
خلل واحد او اكثر من االسس اوالعناصر الجمالیة التي اعتمدت ف¤ي بن¤اء المقی¤اس ، إذ كان¤ت األس¤س 

الل¤ون ، الخ¤ط ، (، أم¤ا العناص¤ر الجمالی¤ة فكان¤ت ) الوحدة ، الت¤وازن ، الس¤یادة ، التناس¤ب ، والتن¤وع(
  . المنظور یضاف لھما ) االتجاه ، الحجم ، الشكل
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ص¤¤ور لك¤¤ل فق¤¤رة ث¤¤م یطل¤¤ب م¤¤ن الطال¤¤ب ان یح¤¤دد ) ٣(تع¤¤رض الص¤¤ور ف¤¤ي ك¤¤راس بواق¤¤ع   
. الص¤¤ورة األص¤¤لیة ف¤¤اذا كان¤¤ت محاولت¤¤ھ ص¤¤حیحة فیعط¤¤ى درج¤¤ة واح¤¤دة وأذا أخط¤¤أ فیعط¤¤ى ص¤¤فراً 

  ) . ٦٥-٦٣،ص٢٠٠٥الربیعي ، (
  
  : صدق المقیاس  -١-١-٥-٣

ل¤درجات االف¤راد عل¤ى المقی¤اس فق¤ط اذ استخرج ص¤دق المقی¤اس بطریق¤ة المقارن¤ة الطرفی¤ة   
طالب¤¤اً وطالب¤¤ة عل¤¤ى ) ١٤٠(س¤¤جلت درج¤¤ات جمی¤¤ع اف¤¤راد عین¤¤ة الدراس¤¤ة االس¤¤تطالعیة الب¤¤الغ تع¤¤دادھم 
من مجم¤وع اف¤راد %) ٢٧(مقیاس االحكام الجمالیة في الرسم ورتبت ترتیباً تنازلیاً ثم حددت نسبة الـ 

ال¤دنیا م¤ن العین¤ة %) ٢٧(وحددت نسبة ال¤ـ ) درجة ٣٨ى أعل(طالباً وطالبة ) ٣٨(العینة تبلغ تعدادھم 
وحس¤¤بت القیم¤¤ة التائی¤¤ة لتع¤¤رف الف¤¤رق وداللت¤¤ھ ) درج¤¤ة ٣٨أدن¤¤ى (طالب¤¤اً وطالب¤¤ة ) ٣٨(فبل¤¤غ تع¤¤دادھم 

و ) ٠.٠٥(وھ¤¤و ذو دالل¤¤ة معنوی¤¤ة ف¤¤ي المس¤¤تویات ) ٣.٣٨(المعنوی¤¤ة ب¤¤ین الط¤¤رفین فوج¤¤د ان¤¤ھ یس¤¤اوي 
اس بأمكان¤ھ التمیی¤ز بش¤كل كبی¤ر ب¤ین االقوی¤اء والض¤عاف فی¤ھ مما یعني أن المقی¤) ٠.٠٠٥(و ) ٠.٠١(

المس¤توى  درج¤ة ف¤ي ٧٤قیمة ت الجدولیة بدرجة حریة (مما یعكس بشكل واضح صدق ھذا المقیاس 
   .النھایتین ذي ) ت(في أختبار  )١.٩٩٣(ھي )  ٠.٠٥ (

  ) ٥٦٣، ص ١٩٧٩السید ، (                                                                                       
  
  : ثبات المقیاس  -٢-١-٥-٣

اس¤تمارة ) ٥٠(إذ عمد الباحث إلى س¤حب ) أعادة االختبار(تم حساب ثبات المقیاس بطریقة   
من استمارات عین¤ة الدراس¤ة االس¤تطالعیة بص¤ورة عش¤وائیة تل¤ك االس¤تمارات عل¤ى ك¤ل واح¤دة منھ¤ا 

) ٢٠(عل¤ى مقی¤اس االحك¤ام الجمالی¤ة ث¤م اعی¤د عل¤یھم االختب¤ار بع¤د م¤رور درجة فرد من افراد العین¤ة 
ب¤¤ین درج¤¤ات االف¤¤راد عل¤¤ى المح¤¤اولتین ) بیرس¤¤ون(یوم¤¤اً ، بع¤¤دھا ق¤¤ام الباح¤¤ث بحس¤¤اب معام¤¤ل ارتب¤¤اط 

مم¤ا یعن¤ي أن ) ٠.٠١(والمس¤توى ) ٠.٠٥(وھو ذو داللة معنویة في المستوى ) ٠.٨٩٨(فوجدانھ بلغ 
  . الركون الیھ وان نتائجھ مستقرة عبر الزمن یمكن  اً للمقیاس ثبات

  )١٤١، ص ١٩٩٩الظاھر ، (                                                                                    
  : مقیاس أسالیب التعلم  -١-٢-٥-٣

لقی¤اس اس¤الیب ال¤تعلم ) ١٩٨٣(س¤نة  (Schmeck)) ش¤میك(ھو مقیاس تم وض¤عھ م¤ن قب¤ل   
دى الطلبة وقد تبین ان ھن¤اك اربع¤ة اس¤الیب رئیس¤ة ھ¤ي االس¤الیب الت¤ي تجم¤ع كاف¤ة توجھ¤ات الطلب¤ة ل

أولھا أسلوب المعالجة المعرفة وثانیھما أسلوب الدراسة المنھجیة وثالثھما أس¤لوب األحتف¤اظ بالحق¤ائق 
للبیئ¤¤ة العراقی¤¤ة وكیف¤¤ھ ) الب¤¤دران(العلمی¤ة ورابعھ¤¤ا أس¤¤لوب المعالج¤¤ة المفص¤¤لة والموس¤¤عة ، وق¤¤د عرب¤¤ھ 

أس¤¤الیب ال¤¤تعلم (ف¤¤ي دراس¤¤ة ) ٢٠٠٤(س¤¤نة ) ال¤¤ذھبي(، كم¤¤ا أس¤¤تخدمھ ) ٢٠٠٠(لطلب¤¤ة الجامع¤¤ة س¤¤نة 
)          عن¤¤دما اق¤¤ام دراس¤¤تھ عل¤¤ى طلب¤¤ة الجامع¤¤ة للم¤¤رحلتین األول¤¤ى والرابع¤¤ة) وعالقتھ¤¤ا ب¤¤بعض المتغی¤¤رات

  ) . ١٣٠-١٢٩، ص  ٢٠٠٤الذھبي ، ( 
   -:في الدراسة الحالیة لألسباب التالیة وقد عمد الباحث إلى استخدامھ   

  . عدم تمكن الباحث من الحصول على مقیاس السالیب التعلم مصمم لطلبة المرحلة الثانویة  -
تقارب طلبة المرحلة األولى من المرحلة الجامعیة مع الصف السادس العلمي او االدب¤ي حی¤ث ال  -

 . یفصلھما إالّ سنة دراسیة واحدة 
التمییز بین االقویاء والضعاف علیھ من طلبة المرحلة الثانویة مثلما اسفرت  مقدرة المقیاس على -

عنھ بیانات الدراسة االستطالعیة اذ انھ ظھر ممیزاً ب¤ین الفئت¤ین بمس¤توى الدالل¤ة االحص¤ائیة ف¤ي 
)٠.٠١ . ( 
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تمتع¤¤ھ بثب¤¤ات ع¤¤ال بل¤¤غ ف¤¤ي الدراس¤¤ة االس¤¤تطالعیة ف¤¤ي الدراس¤¤ة الحالی¤¤ة بطریق¤¤ة اع¤¤ادة االختب¤¤ار  -
وفي ما یل¤ي ش¤رح م¤وجز لألس¤الیب الت¤ي ) ٠.٠١(وھو ذو داللة معنویة في المستوى ) ٠.٨٨٤(

 . یؤشرھا ھذا المقیاس 
  :  Deep Processingاسلوب المعالجة المعتمة  -

فق¤¤رة تؤش¤¤ر ق¤¤درة الطال¤¤ب عل¤¤ى تحلی¤¤ل وتنظ¤¤یم المعلوم¤¤ات ) ٢٠(یتك¤¤ون ھ¤¤ذا االس¤¤لوب م¤¤ن   
  . رض استیعابھا بشكل دقیق فضالً عن تقویمھا وتصنیفھا ذھنیاً لغ

  :  Methodical Studyاسلوب الدراسة المنھجیة  -
فقرة تؤشر قدرة الطالب على استخدام عادات محددة وطرق ) ٢٥(السلوب من یتكون ھذا ا  

منتظم¤¤ة فض¤¤الً ع¤¤ن ال¤¤تحكم بالوق¤¤ت ووض¤¤ع ج¤¤دول للمراجع¤¤ة المنظم¤¤ة والق¤¤درة عل¤¤ى ترتی¤¤ب الم¤¤ادة 
  . الدراسیة بشكل مناسب 

  :   Fact retentionاسلوب األحتفاظ بالحقائق العلمیة  -
فقرة مؤشرة قدرة الطالب على خزن المعلومات في ذاكرتھ ) ١٣(ھذا األسلوب  تبلغ فقرات  

فضالً عن أمكانیتھ أستدعاء تفصیالت المادة الدراسیة متى شاء یضاف إلى ذلك مقدرتھ على تصنیف 
  . المعلومات بشكل دقیق 

  :  Elaborative Processingجة المفصلة والموسعة أسلوب المعال -
فقرة تؤشر قدرة الطالب في ترجمة المعلومات الدراسیة ) ٢٠(أن فقرات ھذا األسلوب تبلغ   

وتحویلھا إلى مصطلحات ومفاھیم خاص¤ة وتك¤وین أمثل¤ة محسوس¤ة ف¤ي واق¤ع خب¤رة الطال¤ب وتجاری¤ة 
صورة ذھنیة عن المعلومات واالفك¤ار واس¤تنتاج  فضالً عن مقدرتھ على ربط الحقائق منطقیاً وتكوین

  . اضافات خاصة تتعلق بالمادة الدراسیة 
  ) ١٣٠، ص٢٠٠٤الذھبي (                                                

  
  : صدق المقیاس  -١-١-٢-٥-٣

أستخرج لمقیاس التعلم صدق ع¤ن طری¤ق ارتب¤اط درج¤ة ك¤ل م¤ن فق¤رة م¤ن فقرات¤ھ بالدرج¤ة   
لمقیاس الفرعي الذي تنتمي الیھ على اعتبار ان ارتب¤اط درج¤ة الفق¤رة بالدرج¤ة الكلی¤ة للمقی¤اس الكلیة ل

یعني ان الفقرة مقیاس المفھوم الذي نفسھ الدرجة الكلیة وھذه الطریقة معروفة في اإلحصاء الترب¤وي 
یة للمقی¤اس والنفسي ویسمیھا البعض الصدق باستخدام داخلي او خارجي ، ویمكن اعتبار الدرجة الكل

الفرعي محكاً داخلیاً األمر الذي یجعل ك¤ل فق¤رة م¤ن الفق¤رات الت¤ي تظھ¤ر بارتب¤اط ع¤ال مؤش¤ر أعل¤ى 
  ) . ٣١٢،ص١٩٨٠فرج،(صدقھا ، وصدق جمیع الفقرات یمكن أعتباره مؤشراً على صدق المقیاس 

ة وف¤¤ي الدراس¤¤ة الحالی¤¤ة اس¤¤تخرج الباح¤¤ث مع¤¤امالت ارتب¤¤اط درج¤¤ة ك¤¤ل فق¤¤رة بالدرج¤¤ة الكلی¤¤  
   -:للمقیاس الفرعي الذي تنتمي الیھ وتبین االتي 

معامالت ارتباط فقرات أسلوب المعالجة المعرفة كل منھ¤ا عل¤ى انف¤راد بالدرج¤ة الكلی¤ة لمقیاس¤ھا  -
  ) ٠.٥١١(و ) ٠.٣٣٣(تراوحت ما بین ) أسلوب المعالجة المعقة(

بالدرج¤ة الكلی¤ة لقیاس¤ھا معامالت ارتباط فقرات اسلوب الدراس¤ة المنھجی¤ة ك¤ل منھ¤ا عل¤ى انف¤راد  -
 ) ٠.٥١٨(و ) ٠.٣٤١(تراوحت ما بین ) أسلوب الدراسة المنھجیة(

معامالت ارتباط فقرات اسلوب االحتفاظ بالحق¤ائق العلمی¤ة ك¤ل منھ¤ا عل¤ى انف¤راد بالدرج¤ة الكلی¤ة  -
 ) . ٠.٥٥٩ – ٠.٣٠٦(أسلوب األحتفاظ بالحقائق العلمیة كانت بین (لمقیاسھا 

ات أسلوب المعالجة المفصلة الموسعة كل منھا عل¤ى أنف¤راد بالدرج¤ة الكلی¤ة معامالت ارتباط فقر -
وجم¤¤ع ھ¤¤ذه ) ٠.٥٣٣ – ٠.٣٠٣(كان¤¤ت ب¤¤ین ) أس¤¤لوب المعالج¤¤ة المفص¤¤لة والموس¤¤عة (لمقیاس¤¤ھا 

مم¤ا یؤش¤ر أن المقی¤اس یتمت¤ع بص¤دق ) ٠.٠٥(االرتباطات كانت ذات داللة معنویة في المستوى 
 ) . ٢(دق المقیاس جدول بنائي وھذا األخیر مؤشر على ص
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  )٢(جدول 
  *معامالت ارتباط الفقرات بالدرجة الكلیة لكل اسلوب تعلم على انفراد 

اسلوب المعالجة المفصلة   اسلوب االحتفاظ بالحقائق العلمیة  اسلوب الدراسات المنھجیة  اسلوب المعالجة المعرفة
  والموسعة

ت 
  الفقرة

معامل 
  االرتباط

ت 
  القوة

معامل 
  االرتباط

ت 
  الفقرة

معامل 
  االرتباط

ت 
  القوة

معامل 
  االرتباط

ت 
  الفقرة

معامل 
  االرتباط

ت 
  القوة

معامل 
  االرتباط

ت 
  الفقرة

معامل 
  االرتباط

ت 
  القوة

معامل 
  االرتباط

٠.٣٠٨  ٦٤  ٠.٤٤٥  ٥٤  ٠.٤٢١  ٣١  ٠.٤٧١  ٢١  ٠.٣٤٨  ١١  ٠.٣٤١  ١  ٠.٥١١  ٤٤  ٠.٣٣٥  ٣٤  

٠.٣٠٣  ٦٥  ٠.٤٨١  ٥٥  ٠.٥٥٣  ٣٢  ٠.٤١١  ٢٢  ٠.٣٨١  ١٢  ٠.٣٨٨  ٢  ٠.٤٩٣  ٤٥  ٠.٣٣٧  ٣٥  

٠.٣٩٣  ٦٦  ٠.٣٣٩  ٥٦  ٠.٥٥٩  ٣٣  ٠.٤٤٠  ٢٣  ٠.٣٦٦  ١٣  ٠.٣٨٣  ٣  ٠.٤١٧  ٤٦  ٠.٤١٣  ٣٦  

٠.٣٥١  ٦٧  ٠.٣٥٣  ٥٧      ٠.٣٨٣  ٢٤  ٠.٥٥٨  ١٤  ٠.٣٤٤  ٤  ٠.٤٧٣  ٤٧  ٠.٤٤٣  ٣٧  

٠.٣١٩  ٦٨  ٠.٣٨١  ٥٨      ٠.٣٩١  ٢٥  ٠.٣٩٣  ١٥  ٠.٤١٤  ٥  ٠.٤٨٢  ٤٨  ٠.٣٩٣  ٣٨  

٠.٣٠٥  ٦٩  ٠.٣٢١  ٥٩      ٠.٤٤١  ٢٦  ٠.٣٩٨  ١٦  ٠.٤٦١  ٦  ٠.٣٥١  ٤٩  ٠.٤٨١  ٣٩  

٠.٥٣٣  ٧٠  ٠.٣٨٨  ٦٠      ٠.٣٨٣  ٢٧  ٠.٣٧٥  ١٧  ٠.٣٩٣  ٧  ٠.٣٥٥  ٥٠  ٠.٤٤٩  ٤٠  

٠.٣٨٥  ٧١  ٠.٣١٣  ٦١      ٠.٣٩٤  ٢٨  ٠.٣٩٩  ١٨  ٠.٣٥١  ٨  ٠.٣٣٣  ٥١  ٠.٣٨١  ٤١  

٠.٤٤٤  ٧٢  ٠.٣٠٨  ٦٢      ٠.٣٠٦  ٢٩  ٠.٤١٥  ١٩  ٠.٣٥٨  ٩  ٠.٣٧٨  ٥٢  ٠.٣٩٣  ٤٢  

٠.٣٤٣  ٧٣  ٠.٤١٥  ٦٣      ٠.٤٠٨  ٣٠  ٠.٥١٨  ٢٠  ٠.٣٥٢  ١٠  ٠.٣٥٥  ٥٣  ٠.٤٤٤  ٤٣  

  
  : ثبات المقیاس  -٢-٢-٥-٣

) ٥٠(إذ عم¤¤د الباح¤¤ث إل¤¤ى س¤¤حب ) أع¤¤ادة األختب¤¤ار(ت¤¤م اس¤¤تخراج ثب¤¤ات المقی¤¤اس بطریق¤¤ة   
أستمارة من أستمارات عینة الدراسة األستطالعیة بصورة عشوائیة ودونت درجاتھم على كل مقیاس 

یوم¤اً وأحتس¤ب معام¤ل ) ٢٠(سالیب التعلم ثم أعاد علیھم األختب¤ار بع¤د م¤رور من المقاییس الفرعیة ال
لك¤¤ل أس¤¤لوب م¤¤ن أس¤¤الیب ال¤¤تعلم عل¤¤ى ح¤¤دة تب¤¤ین أن مع¤¤امالت االرتب¤¤اط بلغ¤¤ت ) بیرس¤¤ون(االرتب¤¤اط 

عل¤¤ى الت¤¤والي وعن¤¤دما عولج¤¤ت ھ¤¤ذه االرتباط¤¤ات بأس¤¤تخدام ) ٠.٧٩٦،  ٠.٨١٨،  ٠.٨٠٥،  ٠.٧٨٣(
 مم¤ا) ٠.٠٥(رتباط وجد أن جمیعھا كانت ذات داللة معنویة ف¤ي المس¤توى الحرجة لمعامالت اال) ت(

یؤشر أن لمقیاس أسالیب التعلم بمقاییسھ الفرعیة ثبات یمكن الركون الیھ وأن نتائج¤ھ تتمت¤ع بأس¤تقرار 
  ) . ٣(عبر الزمن جدول 

  )٣(جدول 
  معامالت ارتباط بیرسون ودالالتھا المعنویة

  
  اسالیب التعلم 

تباط معامل ار
  بیرسون

الداللة في 
٠.٠٥  

  دال  ٠.٧٨٣  اسلوب المعالجة المعتمة

  دال  ٠.٨٠٥  اسلوب الدراسة المنھجیة

  دال  ٠.٨١٨  اسلوب االحتفاظ بالحقائق

  دال  ٠.٧٩٦  اسلوب المعالجة المفصلة والموسعة 

  : الدراسة األساسیة  - ٦-٣
ز الدراس¤ة االساس¤یة بعد أن تحقق الباحث من الصدق والثبات ألداتي البحث ش¤رع ف¤ي أنج¤ا

طالباً وطالبة لك¤ل م¤ن الف¤رع ) ١٦٠(طالب وطالبة بواقع ) ٣٢٠(على عینة الدراسة األساسیة البالغة 
أیام بواق¤ع ی¤وم واح¤د ف¤ي ك¤ل  ستةوقد أستمرت ھذه الدراسة ) طالبة ٨٠طالباً و  ٨٠(العلمي واألدبي 

  . مدرسة مدرسة وقد قام الباحث باالجراءات التالیة في كل 
  . رتب جلوس الطالب او الطالبات من افراد العینة في قاعة دراسیة یجب منع تأثرھا باألخرین  -١

                                                 
 ) . ٠.٠٥(جمیع معامالت االرتباط ذات داللة معنویة في المستوى   *
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وزع مقی¤¤اس األحك¤¤ام الجمالی¤¤ة عل¤¤ى الطلب¤¤ة وأك¤¤د عل¤¤یھم كتاب¤¤ة األس¤¤م والج¤¤نس والف¤¤رع الدراس¤¤ي  -٢
دقیق¤ة ) ٣٠(بعد وضح لھم أسلوب األجابة ثم ترك لھم وقت لألجابة وبع¤د م¤رور ) أدبي/ علمي (

الطلبة بأن الوقت أنتھى وتم جمع كراسات اللوحات واستمارات األجابة التي أش¤ر علیھ¤ا ك¤ل  بلغ
 . طالب أو طالبة على الحرف الموجود تحت اللوحة التي أختارھا 

علم¤ي (وزع على الطلبة مقیاس أسالیب التعلم وأكد علیھم كتابة األسم والجنس والفرع الدراس¤ي  -٣
دقیق¤ة بلغھ¤م ب¤أن ) ٣٥(جابة ثم طلب منھم األجابة وبع¤د م¤رور بعد وضح لھم أسلوب األ) ادبي/ 

 . الوقت أنتھى ، بعدھا جمع نسخ المقیاس الذي أشروا علیھ منھم وطلب ألیھم مغادرة القاعة 
أس¤تمارة أجاب¤ة عل¤ى مقی¤اس األحك¤ام الجمالی¤ة ف¤ي ) ٣٢٠(وفي نھایة الدراسة تجمع لدى الباحث 

الیب ال¤تعلم تمث¤ل بیان¤ات لعین¤ة الدراس¤ة األساس¤یة ف¤ي متغی¤ري نسخة م¤ن مقی¤اس أس¤) ٣٢٠(الرسم و 
األحكام الجمالیة وأسالیب التعلم وق¤د أخض¤عت جمی¤ع ھ¤ذه البیان¤ات للتحلی¤ل األحص¤ائي لتع¤رف نت¤ائج 

  . البحث 
  

  : الوسائل اإلحصائیة المستخدمة 
  : في انجاز الدراسة األساسیة الوسائل األحصائیة التالیة أستخدمت     

وقد أستخدمت في ك¤ل م¤ن أج¤راءات الص¤دق لمقی¤اس األحك¤ام الجمالی¤ة ) ت(األختبار التائي  -١-٧-٣
  : فضالً عن تحلیل بیانات الدراسة األساسیة ألستخراج نتائج الدراسة وقد أستخدمت المعادلة 

                  X-
1 – X-

2 
t = ____________________                     
 
      S1

2 / N1 + S2
2 / N2 

  ) ٢٢١، ص١٩٩١فیركسون ، (
معام¤¤ل ارتب¤¤اط بیرس¤¤ون وق¤¤د اس¤¤تخدم ف¤¤ي اج¤¤راءات الثب¤¤ات ألدات¤¤ي البح¤¤ث وق¤¤د أس¤¤تخدمت  -٢-٧-٣

  : المعادلة 
  

  ) مج ص) (مج س( –ن مج س ص                         
  ________________________________________= ر 
  

  ]  ٢)مج ص( – ٢ن مج ص] [  ٢)س  مج( – ٢ن مج س[           
  

  )١٨٣، ص ١٩٧٧البیاتي ، وأخر ، (                                                      
وق¤¤د أس¤¤تخدمت لتع¤¤رف دالل¤¤ة مع¤¤امالت ) بیرس¤¤ون(لدالل¤¤ة معام¤¤ل األرتب¤¤اط ) ت(معادل¤¤ة  -٣-٧-٣

  : لة ألداتي البحث من عدمھا وقد أستخدمت المعاد) الثبات(األرتباط 
 
             N – 2  
t = r    _________ 
              1 – r 2  

   
  ) ٢٤١، ص ١٩٩١فیركسون ، (                                                            
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  : نتائج البحث وتفسیرھا  -٤
  : نتائج البحث  -١-٤

   -:أسفر التحلیل اإلحصائي للبیانات عن األتي     
بین متوس¤ط درج¤ات طلب¤ة المرحل¤ة ) ٠.٠٥(عدم وجود فرق ذي داللة معنویة في المستوى  -١-١-٤

الثانویة ذوي األحكام الجمالیة العالیة ومتوسط درجات طلبة المرحل¤ة القانونی¤ة ذوي األحك¤ام الواطئ¤ة 
  ) ٤(جدول ) المعمقةالمعالجة (في أسلوب 

  )٤(جدول 
والواطئة من طلبة المرحلة الثانویة في أسالیب التعلم كل  متوسطات ذوي األحكام الجمالیة العالیة

  )*( المحسوبة والجدولیة ودالالتھا المعنویة) ت(على انفراد وقیم 
المتوسطات وقیم 

ودالالتھا ) ت(
  المعنویة 

  
   اسالیب التعلم

ذوو االحكام الجمالیة 
  العالیة

ذوو االحكام الجمالیة 
  الواطئة

الداللة في   قیم ت
)٠.٠٥(  

  الجدولیة  المحسوبة  التباین  المتوسط  التباین  المتوسط

المعالجة 
  المعمقة

  غیر دال  ١.٩٩٣  ٠.٩٩٨  ٤.٠٨  ١١.٧٥  ٥.٧٦  ١٢.٢٥

الدراسة 
  المنھجیة

  دال  ١.٩٨٧  ٦.٣٧  ٤.١٦  ١٠.٧٥  ١٠.٢٤  ١٤.٢٥

 ظاالحتفا
بالحقائق 

  العلمیة

  غیر دال  ١.٩٩٥  ١.١  ٣.٦٤  ٨.٢٥  ٣.٧٢  ٨.٧٥

المعالجة 
المفصلة 

  وسعةوالم

  دال  ١.٩٨٦  ٥.٥٦  ٦.٥  ٩.٥  ١٠.٠٤  ١٢.٧٥

  ) ذو النھایتین) ت ( استخدام اختبار(
  
ب¤¤ین متوس¤¤ط درج¤¤ات طلب¤¤ة المرحل¤¤ة ) ٠.٠٥(وج¤¤ود ف¤¤رق ذي دالل¤¤ة معنوی¤¤ة ف¤¤ي المس¤¤توى  -١-٢-٤

الثانویة ذوي األحكام الجمالیة العالیة ومتوسط درجات طلبة المرحلة الثانویة ذووي األحكام الجمالی¤ة 
  ) . ٤(جدول ) الدراسة المنھجیة(طئة في أسلوب الوا

بین متوس¤ط درج¤ات طلب¤ة المرحل¤ة ) ٠.٠٥(عدم وجود فرق ذي داللة معنویة في المستوى  -٣-١-٤
الثانویة ذوي األحكام الجمالیة العالیة ومتوسط درجات طلب¤ة المرحل¤ة الثانوی¤ة ذوي األحك¤ام الجمالی¤ة 

  ) . ٤(جدول ) العلمیة األحتفاظ بالحقائق(الواطئة في أسلوب 
ب¤¤ین متوس¤¤ط درج¤¤ات طلب¤¤ة المرحل¤¤ة ) ٠.٠٥(وج¤¤ود ف¤¤رق ذي دالل¤¤ة معنوی¤¤ة ف¤¤ي المس¤¤توى  -٤-١-٤

الثانویة ذووي األحكام العالیة ومتوسط درجات طلبة المرحلة الثانویة ذوي األحك¤ام الجمالی¤ة الواطئ¤ة 
  ) . ٤(جدول ) المعالجة المفصلة والموسعة(في أسلوب 

ب¤¤ین متوس¤¤ط درج¤¤ات ال¤¤ذكور ) ٠.٠٥(ف¤¤ي المس¤¤توى ج¤¤ود ف¤¤روق ذات دالل¤¤ة معنوی¤¤ة ع¤¤دم و -٥-١-٤
والمعالج¤ة الدراس¤ة المنھجی¤ة ، (واألناث من ذوي األحكام الجمالیة العالیة ف¤ي ك¤ل م¤ن أس¤لوب ال¤تعلم 

ال¤¤ذي ظھ¤¤ر ف¤¤ي ك¤¤ل منھ¤¤ا وج¤¤ود ف¤¤رق ذو دالل¤¤ة معنوی¤¤ة لص¤¤الح ذوي األحك¤¤ام ) المفص¤¤لة والموس¤¤عة
  ) . ٥(جدول  الجمالیة العالیة

                                                 
  ) . طالبة  ٤٠طالباً و  ٣٧(طالباً وطالبة ) ٧٧(ھو ) المعالجة المعمقة(عدد افراد اسلوب  -١ *

  ) . طالبة ٤١طالباً و  ٤٤(طالباً وطالبة ) ٨٥(ھو )الدراسة المنھجیة (عدد افراد اسلوب  -٢
  ) . طالبة ٣٧طالباً و  ٣٤(طالباً وطالبة ) ٧١(ھو ) االحتفاظ بالحقائق العلمیة(عدد افراد اسلوب  -٣
 ) . طالبة ٤٥طالباً و  ٤٢(طالباً وطالبة ) ٨٧(ھو ) المعالجة المفصلة والموسعة(عدد افراد اسلوب  -٤
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  : تفسیر النتائج  -٢-٤
ب¤ین متوس¤ط درج¤ات ) ٠.٠٥(عدم وج¤ود ف¤روق ذات دالل¤ة معنوی¤ة ف¤ي المس¤توى ) ٤(یكشف جدول 

المعالج¤ة (ف¤ي ك¤ل م¤ن أس¤لوب ال¤تعلم  والواطئ¤ةطلبة المرحل¤ة الثانوی¤ة ذوي األحك¤ام الجمالی¤ة العالی¤ة 
أذ لم تبلغ الفروق في ك¤ل منھ¤ا مس¤توى الدالل¤ة ) ةاألحتفاظ بالحقائق العلمی(، وأسلوب التعلم ) المعمقة

  ) . ٤(ما یؤشر عدم تفوق أي من المجموعتین في ھذا األسلوب جدول ) ٠.٠٥(في 
فقد ظھر أن الفرق بین متوسطي المجموعتین كان ) الدراسة المنھجیة(اما في اسلوب التعلم     

جمالی¤ة العالی¤ة وھ¤ذا واض¤ح م¤ن كب¤ر ولص¤الح ذوي األحك¤ام ال) ٠.٠٥(ذو داللة معنویة في المستوى 
في ح¤ین بل¤غ متوس¤ط ذوي األحك¤ام ) ١٤.٢٥(متوسط درجات ذوي األحكام الجمالیة العالیة الذي بلغ 

  ) . ١٠.٧٥(الجمالیة الواطئة 
ویمكن أرجاع ذلك إلى طبیع¤ة الص¤فات العام¤ة الت¤ي یتمی¤ز بھ¤ا اص¤حاب ھ¤ذا األس¤لوب م¤ن     

وھ¤ذا یجعلھ¤م تنظیم الوقت والقدرة عل¤ى ترتی¤ب الم¤ادة الدراس¤یة قدرة على أستخدام عادات محدودة و
، ویمكن ترحیل ھذه الصفة إلى ) ١٣٠، ص ٢٠٠٤الذھبي ، (في الحكم على األشیاء  غیر متسرعین

وع¤دم التس¤رع غالب¤اً م¤ا یجع¤ل الطال¤ب أكث¤ر مص¤داقیة ف¤ي حكم¤ھ عل¤ى  الت¤أنياألحكام الجمالیة حی¤ث 
  ) . ٤(جدول      األشیاء ومنھا العمل الفني  

ق¤د ) لة والموسعةصنرى أن أصحاب أسلوب المعالجة المف) ٤(وأن أمعان النظر في جدول     
دالل¤ة معنوی¤ة  ذياقرانھم ذوي األحكام الجمالیة الواطئة بف¤رق ظھ¤ر  علىالجمالیة  االحكامفي  تفوقوا

لى درجات مرتفعة في أذ رافق تمتعھم بأصدار أحكام جمالیة عالیة حصولھم ع) ٠.٠٥(في المستوى 
 ینض¤وونویرجع السبب إلى طبیعة ھؤالء األفراد ال¤ذین ) المعالجة المفصلة والموسعة(أسلوب التعلم 

ھ¤¤ذا األس¤¤لوب م¤¤ن حی¤¤ث ق¤¤درتھم عل¤¤ى رب¤¤ط الحق¤¤ائق منطقی¤¤اً وتك¤¤وین ص¤¤ور ذھنی¤¤ة مح¤¤ددة ع¤¤ن  تح¤¤ت
  ) . ١٣٠، ص ٢٠٠٤الذھبي ، (المعلومات 

ع¤ن  مح¤ددةكما أن ق¤درتھم ف¤ي تك¤وین ص¤ورة . ار األحكام في أصد تأنیھممما قد یؤدي إلى     
من ھذه األشیاء ھ¤ي األعم¤ال الفنی¤ة مم¤ا والشيء یجعلھم اكثر موضوعیة من سواھم في تقییم األشیاء 

  ) ٤(في مجال من یصدرون األحكام الجمالیة العالیة جدول  یقعونیجعلھم بالتالي 
  )٤(جدول 

جمالیة العالیة من طلبة المرحلة الثانویة في أسلوب التعلم متوسطات ذكور وأناث ذوي األحكام ال
  ودالالت المعنویة) ت(واألختالفات بینھم وقیم ) المعالجة المفصلة والموسطة(و ) الدراسة المنھجیة(

متوسطات الذكور 
) ت(واالناث وقیم 

  ودالالت 
  

  أسالیب التعلم 

الداللة من     )ت(قیم     اناث    ذكور
)٠.٠٥(  

  الجدولیة  المحسوبة  التباین  المتوسط  التباین  المتوسط

  غیر دال  ١.٩٨٧  ٠.٢٨٦  ٢.٩٦  ١٤.٣٢  ٢.٨  ١٤.١٨  اسلوب الدراسة المنھجیة 

  غیر دال   ١.٩٨٦  ٠.٥٢  ٤.٩١  ١٢.٥٨  ٥.١١  ١٢.٩٢  اسلوب المعالجة المفصلة 

+  ذ٢٣(ق¤¤ع بوا ٤٨ھ¤¤و ) الدراس¤¤ة المنھجی¤¤ة(ع¤¤دد ذوي األحك¤¤ام الجمالی¤¤ة العالی¤¤ة ف¤¤ي أس¤¤لوب ال¤¤تعلم     
، واس¤تخدام ) ث٢٢+  ز٢٥(بواق¤ع ) ٤٧(ھ¤و ) المعالجة المفصلة الموسعة(وعددھم في أسلوب التعلم ) ث٢٥

  . ذو النھایتین ) ت(اختبار 
   
و ) الدراس¤¤ة المنھجی¤¤ة(أم¤¤ا فیم¤¤ا یتعل¤¤ق ب¤¤الفروق ب¤¤ین ال¤¤ذكور واألن¤¤اث ف¤¤ي أس¤¤لوبي ال¤¤تعلم     

البیان¤ات ع¤ن ع¤دم بل¤وغ الف¤روق ف¤ي ك¤ال األس¤لوبین فقد أوضح تحلی¤ل ) المعالجة المفصلة والموسعة(
مم¤ا یؤش¤ر ع¤دم وج¤ود اختالف¤ات ) ٠.٠٥(بین متوسطي الذكور واألناث مستوى الداللة المعنویة ف¤ي 

  ) ٥(بین متوسطیھما في كال األسلوبین جدول 
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  : االستنتاجات  -٣-٤
  : أستنتج الباحث من ھذه الدراسة األتي     

جمالیة العالیة من طلبة المرحلة الثانویة یغلب أن تكون أس¤الیبھم التعلیمی¤ة أن ذوي األحكام ال -١-٣-٤
أو أس¤لوب المعالج¤¤ة المفص¤لة والموس¤عة بینم¤ا تك¤ون أس¤الیب ال¤¤تعلم ) الدراس¤ة المنھجی¤ة(ھ¤ي أس¤لوب 

 أو أس¤لوب) المعالج¤ة المعمق¤ة(لطلبة المرحلة الثانویة ذوو األحكام الجمالیة المتدنیة غالباً ھي أسلوب 
  ) . األحتفاظ بالحقائق العلمیة(
  األحكام الجمالیة العالیة من قبل طلبة المرحلة الثانویة  إصدارلیس ألختالف الجنس أثر في  -٢-٣-٤
  
  : التوصیات  -٤-٤

   -:یوصي الباحث باألتي     
ح اعتماد نتائج ھذه الدراسة بأتخاذ أسلوب التعلم دال¤ة عل¤ى األحك¤ام الجمالی¤ة والعك¤س ص¤حی -١-٤-٤

  .في الدراسات الجمالیة في أقسام كلیات التربیة األساسیة والفنون الجمیلة 
  تطبیق نتائج ھذه الدراسة على الذكور واالناث على حد سواء  -٢-٤-٤
  
  : المقترحات  -٥-٤

  : یقترح الباحث اجراء الدراسة التالیة     
  .  عالقة القیم الجمالیة لدى طلبة المرحلة الثانویة بأسالیب التعلم
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  : المصــــــــــادر 
  

أسس علم النفس التربوي ، دار الكتب للطباعة والنشر ) ١٩٩١(، فاضل محسن االزیرجاوي  -١
  . ، الموصل ، العراق 

، دار المس¤¤¤یرة للنش¤¤¤ر ٢عل¤¤¤م ال¤¤¤نفس الترب¤¤¤وي ،ط) ٢٠٠٠(اب¤¤¤و ج¤¤¤ادو ، ص¤¤¤الح محم¤¤¤د عل¤¤¤ي  -٢
 . والتوزیع والطباعة ، عمان ، األردن 

، دار المع¤ارف ،  ٥سفة الجم¤ال ونش¤أة الفن¤ون الجمیل¤ة ، طلف) ١٩٧٧(ابو ریان ، محمد علي  -٣
 . االسكندریة 

الحك¤¤م الجم¤¤الي ب¤¤ین األدراك الحس¤¤ي والت¤¤ذوق الفن¤¤ي ، رس¤¤الة ) ٢٠٠١(أم¤¤ین ، مع¤¤ن جاس¤¤م  -٤
 . ماجستیر غیر منشورة ، جامعة بغداد ، كلیة الفنون الجمیلة 

األحص¤¤اء الوص¤¤في واالس¤¤تداللي ف¤¤ي التربی¤¤ة وعل¤¤م ال¤¤نفس ، ) ١٩٧٧(البی¤¤اتي ، عب¤¤د الجب¤¤ار  -٥
 . المؤسسة الثقافیة العمالیة ، بغداد 

الش¤¤كل الجم¤¤الي ، الخص¤¤ائص الش¤¤كلیة ، قیاس¤¤ھا وأث¤¤ر ) ١٩٩٨(جلب¤¤ي ، ش¤¤وان عب¤¤د الخ¤¤الق  -٦
، الجامع¤¤¤ة ) غی¤¤¤ر منش¤¤¤ورة(تغییرھ¤¤¤ا عل¤¤¤ى درج¤¤¤ات األس¤¤¤تجابة الجمالی¤¤¤ة ، رس¤¤¤الة ماجس¤¤¤تیر 

 . ، بغداد  التكنلوجیة
 . علم النفس التربوي ، مكتبة الرواد للطباعة ، بغداد )  ١٩٩٤(حسن ، عامر  -٧
، دار الع¤¤ودة ،  ٣موس¤¤وعة عل¤¤م ال¤¤نفس والتحلی¤¤ل النفس¤¤ي ، ج) ١٩٧٨(حنف¤¤ي ، عب¤¤د الم¤¤نعم  -٨

 . بیروت 
، دار المس¤یرة للنش¤ر  ١التربی¤ة الفنی¤ة وأس¤الیب تدریس¤ھا ، ط) ١٩٩٨(الحیلة ، محمد محم¤ود  -٩

 . توزیع والطباعة ، عمان ، االردن وال
غی¤ر (التقییم الجمالي للزخرفة في العم¤ارة ، رس¤الة ماجس¤تیر ) ١٩٩٩(الدجیلي ، نداء صباح  -١٠

 .جامعة بغداد / كلیة الھندسة ) منشورة
أس¤¤الیب ال¤¤تعلم وعالقتھ¤¤ا ب¤¤بعض المتغی¤¤رات ، مجل¤¤ة البح¤¤وث ) ٢٠٠٤(ال¤¤ذھبي ، جم¤¤ال حمی¤¤د  -١١

-١١٤(، ص ص  ٥البح¤¤وث التربوی¤¤ة والنفس¤¤یة بجامع¤¤ة بغ¤¤داد ع  التربوی¤¤ة والنفس¤¤یة ، مرك¤¤ز
١٤٢ . ( 

بناء مقی¤اس لألحك¤ام الجمالی¤ة ف¤ي الرس¤م ل¤دى طلب¤ة المرحل¤ة ) ٢٠٠٥(الربیعي ، زینب جاسم  -١٢
 . كلیة التربیة األساسیة في جامعة دیالى ، العراق ) غیر منشورة(الثانویة رسالة ماجستیر 

بن¤اء اختب¤ار ف¤ي أدراك التنظ¤یم الفن¤ي ف¤ي الرس¤م ، رس¤الة ) ٢٠٠١(الرماح ، سھى عبد الباقي  -١٣
 . بغداد / كلیة الفنون الجمیلة ) غیر منشورة(ماجستیر 

النق¤د الفن¤ي ، ترجم¤ة ف¤ؤاد زكری¤ا ، مطبع¤ة جامع¤ة ع¤ین ش¤مس ، ) ١٩٧٤(ستولینتز ، جیروم  -١٤
 . القاھرة 

 . ، عمان ) ٥( التعلم ونظریاتھ ، مجلة النبأ عدد) ٢٠٠٠(السلوم ، عبد الحكیم  -١٥
 . ، دار عالم الكتب ، القاھرة  ٢البحث في الفن والتربیة الفنیة ، ط) ١٩٩٧(سید ، فتح الباب  -١٦
، دار الفك¤ر  ٣علم النفس األحص¤ائي وقی¤اس العق¤ل البش¤ري ، ط) ١٩٧٩(السیدة ، فؤاد البھي  -١٧

 . العربي ، مطبعة دار التألیف ، القاھرة 
التش¤¤كیلي ، دار الرش¤¤ید للنش¤¤ر ، سلس¤¤لة الكت¤¤ب الفنی¤¤ة  أف¤¤اق النق¤¤د) ١٩٧٩(الص¤¤راف ، عب¤¤اس  -١٨

 . بغداد ) ٣١(
كلی¤ة األداب ، دار . الق¤یم الجمالی¤ة ، جامع¤ة األس¤كندریة ) ١٩٨٧(عباس ، روای¤ة عب¤د الم¤نعم  -١٩

 . االسكندریة . المعرفة الجامعیة 
لفك¤ر ، دار ا ٥المدخل إلى علم ال¤نفس ، ط) ١٩٩٨(عدس ، عبد الرحمن ، وتوف محي الدین  -٢٠

 . للطباعة والتوزیع ، عمان األردن 
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عل¤¤م ال¤¤نفس الترب¤¤وي ، نظ¤¤رة معاص¤¤رة ، دار الفك¤¤ر للطباع¤¤ة ) ١٩٩٩(ع¤¤دس ، عب¤¤د ال¤¤رحمن  -٢١
 . والتوزیع ، عمان 

 . القیاس النفسي ، دار الفكر العربي ، القاھرة ) ١٩٨٠(فرج ، صفوت  -٢٢
ر الش¤ؤون الثقافی¤ة العام¤ة ، ، دا ٣نظریة البنائیة في النقد األدبي ، ط) ١٩٨٧(فضل ، صالح  -٢٣

 . بغداد 
نظریات التعلم المعاصرة وتطبیقاتھ¤ا التربوی¤ة ، ) ١٩٨٨(فطیم ، محمد ، والجمال ابو العزایم  -٢٤

 . ، مكتبة النھضة العربیة ، القاھرة  ١ط
التحلی¤¤ل األحص¤¤ائي ف¤¤ي التربی¤¤ة وعل¤¤م ال¤¤نفس ، ترجم¤¤ة ھن¤¤اء ) ١٩٩٠(فیركس¤¤ون ، ج¤¤ورج  -٢٥

 . للطباعة والنشر ، الجامعة المستنصریة ، بغداد العكیلي ، دار الحكمة 
عل¤¤م الجم¤¤ال والنق¤¤د الح¤¤دیث ، ترجم¤¤ة عب¤¤د العزی¤¤ز حم¤¤ودة ، مكتب¤¤ة (....) كروتش¤¤ھ ، بن¤¤دیتو  -٢٦

 . األنجلو المصریة ، القاھرة 
الس¤نة ) ٢٢(الجم¤ال ف¤ي الفك¤ر العرب¤ي ، مجل¤ة الحكم¤ة الع¤دد ) ٢٠٠٢(المالكي ، قبیلة فارس  -٢٧

 . الخامسة 
 . مقدمة في علم الجمال ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ) ١٩٧٢(أمیرة حلمي مطر ،  -٢٨
 .األبداع في علم الجمال ، دار المعارف ، القاھرة) ١٩٧٨(نظمي ، محمد عزیز  -٢٩
، حزی¤ران ) ٦(البح¤ث ع¤ن المعن¤ى ، مجل¤ة األدب المعاص¤ر ، الع¤دد ) ١٩٨٥(یاسین ، رش¤ید  -٣٠

 . ، بغداد  ١٩٨٥
 . دراسات في الفن ، الھیأة المصریة العامة للتألیف والنشر ، القاھرة ) (....یونان ، رمسیس  -٣١
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