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 الملخص 
هدف البحث إلى "تعرف العالقة بين األساليب المعرفية والتفضيل الجمالي لدى الطلبة" ي

لقياس كل من االسلوب المعرفي) التأمل ولتحقيق هذا الهدف فقد  استعان الباحث بمقياسين 
الحدسي (، وقد اعد اختبار التفضيل الجمالي  –( واالسلوب المعرفي ) المنظم  االندفاع –

ين لوحة تشكيلية )رسم( نصفها يمثل االتجاه التشخيصي في الفن ونصفها المكون من عشر 
يمثل االتجاه الالتشخيصي . ومن خالل تطبيق ادوات البحث على عينة من طلبة قسم 
الفنون التشكيلية فرع الرسم في كلية الفنون الجميلة جامعة بغداد . توصل البحث الى وجود 

لوبين المعرفيين والتفضيل الجمالي لدى الطلبة ضمن بين كل من االس يسيرارتباط ايجابي 
 عينة البحث .

 

 المقدمة
، ويتحدد ترتبط  تفضيالتنا الجمالية  بموقفنا الجمالي تجاه الظواهر الجمالية أو الفنية    

هنا نعلم إن خبراتنا  تستند إلى بعدين . و موقفنا الجمالي باالستناد الى خبرتنا السابقة 
التصورات الذهنية المستندة إلى ي المعرفي الدي يتضمن المدركات و البعد العقلأساسين هما 

جداني عاطفي يتضمن انفعاالتنا البعد األخر هو بعد و علومات سبق لنا إن تعلمناها ،  و م
يتداخل هذان البعدان لتحقيق الموقف الجمالي الذي نستند إليه في و  ،عواطفنا و ميولنا و 

 تفضيالتنا .
الجمالي يرتبط بالمعرفة وطريقة تناولنا للمعلومات التي تردنا عبر حواسنا وتشكل والتفضيل 

خبراتنا. فلفهم أسباب تفضيالتنا الجمالية وتفسير موقفنا الجمالي وجب علينا النظر إلى 
طريقتنا في تكوين المعلومات ومعالجتها والنظر إلى األساليب المعرفية " التي يمكن 
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األفراد في طرق تنظيم المدركات والخبرات وتكوين وتناول بين بواسطتها كشف الفروق 
  .المعلومات 

ت األطر والتصورات النظرية ددتزايد االهتمام بدراسة األساليب المعرفية لدى اإلفراد ، وتع   
دورها في تفسير كثير من مظاهر السلوك اإلنساني هتمت بتناول األساليب المعرفية و التي ا

المختلفة فهي تسهم بقدر كبير في الفروق الفردية بين اإلفراد بالنسبة لكثير من في مجاالته 
 المتغيرات المعرفية اإلدراكية  و الوجدانية .

وما يدور  ما يراهلطريقة المفضلة في األداء لدى الفرد في تنظيم افاألساليب المعرفية هي 
ـائها ، أي هي االختالفات بين من حوله، وفي تنظيم خبراته في ذاكرته ، وفي كيفية استدع

اإلفراد في أساليب اإلدراك والتذكر والتخيل والتفكير وحل المشكالت والحفظ والتحويل 
ص  -8991في عليان ، Messick ,1976.p10واستخدام المعلومات وفهم الذات  . ) 

62  ) 
لمعرفي وجمع فبعضها يؤشر البعد ا ،وقد تعددت األساليب المعرفية وتنوعت في تصنيفها    

المعلومات او يؤشر التمايز النفسي بين األفراد . فاألسلوب المعرفي هو الطريقة التي يتعامل 
  بها الفرد مع الـمعلومات الخاصة بموقف معين  . 

كما " ويهتم علماء النفس باالتجاه المعرفي كمنهج لتحديد البناء التنظيمي للشخصية        
  "نظيم خبرة الشخص االنفعالية وتحديد موقف االستثارة لديه يسهم األسلوب المعرفي في ت

 ( .   62ص 6222)االزيرجاوي ، 
وعة موقد تزايد االهتمام بدراسة االتجاه المعرفي واألساليب المعرفية بشكل خاص على يد مج

 (Oltman)و (Goodenough)وKagan) )و (Messick)و (Witkin)من العلماء أمثال

 وغيرهم  .     (Bieri)و
في ميادين الحياة واهميتها الدراسات المختلفة لهؤالء إلى دور األساليب المعرفية  شارتأاذ 

المختلفة وتأثيرها المباشر على سلوك وأداء اإلفراد في مختلف المجاالت. إن معرفتنا لعادات 
الطلبة الدراسية واألساليب المستخدمة في معالجة المعلومات يساعد على فهم الصعوبات 

كما يوفر األسس الموضوعية  للتغلب على تلك  ،االكاديمية التي يواجهها بعضهم 
فضال عن التعرف على الواقع السايكولوجي المعرفي للطلبة.  ،لصعوبات أو التخفيف منها ا
 (.  11ص 8911جابر وزميله،  )
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الى ارتباط األساليب المعرفية بالقدرة على حل  (Biggrstaff 1995 )وتشير دراسة       
ي ـم أكثر كفاءة فـالتحليلي هعرفي ـراد ذوي األسلوب المــتوصلت إلى  إن األف ذا ،كالت ـالمش

أهمية األسلوب المعرفي في  هفي دراستSheffield) )وأكد . حل المشكالت  من اآلخرين 
أساليبهم راد على وفق ــروق بين األفــود فـاذ توصل إلى وج ،عن المعلومات طريقة البحث 

 ( .2، ص  6222)الموسوي ،  ةــالمعرفي
 ،وجماعته إلى إن األساليب المعرفية تؤثر في عملية التعليم   ( Riding , 1977) وأشار  

 ،إن طريقة عرض المعلومات يكون لها اثر كبير على عملية التعليم  (Sadler)ويرى  
           خاصة أو معينة في السلوك المتعلموتأثير األساليب المعرفية في ميول الفرد لتفضيل أنواع 

 ( Sadler, 2001 p -1-2 ) . 
وتنوعت الدراسات التي تناولت  وقد تعددت األساليب المعرفية والمتغيرات المرتبطة بها

تقيس  ن  أاألساليب المعرفية في تقييم العديد من المواقف االعتبارية التي استطاعت 
لعالقات بين األساليب وتوصلوا إلى طبيعة ا ،ائص المعرفية لدى مختلف اإلفراد الخص

ة من الشخصية ويضمنها التربوية والمهنية واإلرشادية والتنشئة جوانب متعددالمعرفية و 
 االجتماعية  .

االعتماد  –أسلوب  ) االستقالل حد االساليب المعرفية وهو أتناول  ن  أوقد سبق للباحث 
لتعرف العالقة بين هدا األسلوب المعرفي والتذوق الفني لدى عينة ( على المجال اإلدراكي 

الطلبة المستقلين عن المجال اإلدراكي تميزوا بأفضلية  ن  أظهرت النتائج أوقد   ،من الطلبة  
نهم  المعتمدين على المجال اإلدراكي وهم ذوي لى تذوق الفنون التشكيلية من اقراقدرتهم ع

  (. 868ص ،  6228التمايز النفسي الواطئ . ) أمين 
 نظرية البحث 

الفرد يفسر معرفيًا  ن  أعلى   (L. Pervin , J. Piaget , G. Kelly) كل مناكد       
. ويرتبط  في تفسير السلوك االنساني مهم بعد  . وبهذا فللتوجه المعرفي  العالم المحيط به

 كاإلدراك، فالعمليات واالنشطة المعرفية لإلنسان السلوك بالبناء العقلي والبناء المعرفي 
ى الباحث ان عملية التفضيل السلوك. وير  ألشكالوالتفكير والتخيل ما هي اال محفزات 

الجمالي ما هي اال نتاج من نتاجات االداء العقلي والعمليات المعرفية، فهي مرتبطة بدوافع 
ن سلوكًا يقترب  وميول واتجاهات الفرد المرتكزة، الى مجموعة من الخبرات المكتسبة ، ليكو 
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ال انها تبدو كتفضيالت ذات من النمطية، فتفضيالتنا برغم انها ال تأخذ شكل الثبات الدائم، ا
نمط محدد كما يحدث عند تكرار اختيارنا لنوع من المالبس او االثاث، او تفضيالتنا لبعض 

ن لها ثبات نسبي وتؤشر المعرفية التي يكو  بأساليبناانواع االطعمة. وربما يكون لهذا ارتباطًا 
لمعرفية هما. االسلوب المعرفي. وقد نظر الباحث في اسلوبين من االساليب ا ئناشكل بنا

)بناءًا على الحدسي( فافترض –لمعرفي )المنظم االندفاعي( واالسلوب ا –المعرفي )التأملي 
المنطلقات النظرية لهذين االسلوبين( وجود عالقة بين كل من االسلوبين والتفضيل الجمالي 

 للفرد.
يون بانهم يتأملون في االندفاعي( يتميز االفراد التأمل –ففي االسلوب المعرفي )التأملي 

تحليل المعطيات الحسية )اعتمادًا على خبرتهم السابقة( في حل و البدائل المتاحة امامهم 
 المشكالت التي تواجههم.

التأمليون يخصصون وقتًا اطول للنظر الى معظم البدائل المتاحة امامهم، ثم  فاألفراد
يختارون البديل في النهاية. اما االندفاعيون فهم يتجاهلون العديد من البدائل فيحددون بديال 
واحدا، ثم ينفقون كمية غير متكافئة من الوقت للنظر الى هذا البديل، وبعد ذلك يختارون 

اعتبار انه صحيح دون االهتمام بالبدائل االخرى. وبالتالي فهم يستجيبون هذا البديل على 
، 6226لي، الحل الصحيح )الخو  إليجاددون ان يكون لديهم كمية كافية من المعلومات 

 (.881ص
واالفراد التأمليون يستغرقون وقتًا اطول في تأمل االحكام قبل اصدارها ومن هذه االحكام بال 

ة التي من خاللها يمكن لهم تحديد تفضيالتهم الجمالية. اما االندفاعيون شك االحكام الجمالي
فهم ال يقومون بتحليل المشكالت التي تصادفهم بل هم  ألحكامهمفهم ال يتأملون في بدائل 

. وهذا ينطبق على احكامهم الجمالية فهم ال  يسارعون الى اصدار احكام قد تكون خاطئة
ستنادًا الى عملية تحليل كما قد يفعل المتأملون بل يسارعون في  يقومون بتقويم العمل الفني ا

اصدار احكامهم  دون التأمل في معطيات العمل الفني التي تكون خافية عنهم للوهلة 
التهم تفضي ن  إمن التأمليين . لذا ف االولى، فهم شموليون في نظرتهم الى العمل الفني اكثر

هم غالبا ما يسلكون نفس االسلوب في  اصدار احكامهم الجمالية تكون قابلة للتغبير اال ان
 . في التفصيل الجمالي
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هناك فروقا فردية في معالجة المعلومات البصرية لدى  ن  أوقد اشارت بعض الدراسات الى 
االفراد التأمليون واالندفاعيون، كما ان االفراد الذين يميلون الى استخدام استراتيجية المعالجة 

، وبالتالي يكون زمن الكمون  دفاعيون( يأخذون زمنا قصيرًا في المعالجةالشاملة )االن
ستجابة لديهم قصيرًا، على العكس من االفراد الذين يستخدمون استراتيجية  المعالجة لال

 (.881، ص6226)الخولي،  .التحليلية )التأمليون(
فأن الباحث  . لجماليالحدسي( وبين التفصيل ا -اما العالقة بين االسلوب المعرفي )المنظم

يفترض ان االفراد ذوو التفكير المنظم عادة ما يعتمدون على خبرتهم السابقة لترتيب وتنظيم 
المعطيات الحسية للعمل الفني لذا فهم يربطون بين الشكل والمضمون او يحاولون استكشاف 

لمبررات واستخدام طريقة التعبير او استقراء الرموز، فهم قد تعودوا البحث وايجاد االسباب وا
الال تشخصي في العمل  االتجاهالتشخيصي. اقرب اليهم من  االتجاهالمنطق. لذا فربما يكون 

، وربما يكون الحدسيون اكثر تفضيال له بناء على اسلوبهم في اصدار التشكيلي  الفني
ترتكز الى منظور موضوعي او شكل مادي  االحكام الجمالية فاللوحات الال تشخيصية ال

محدد يمكن ان نطلق عليه صفة النظام اال اذا حاولنا النظر الى اللوحة التشكيلية بنظرة كلية 
شمولية فتشكل جميع اجزاءها كل موحد. فالحدسيون ال يحتاجون الى افكار مسبقة او معايير 

 راض الباحث.ثابتة نسبيًا يمكن القياس والحكم من خاللها على حد افت
 اذوو التفكير المنظم ينظمون المشكالت في حدود طريقة ما، ويتتبعونها حتى يصلو  فاألفراد

الى الحل المباشر. فهم واعون وعلى ادراك تام بطريقتهم ويمكنهم استبعاد البدائل بسرعة. اما 
ن طريقة الى االفراد الحدسيون فهم ذوو التفكير الوجداني، وهم على استعداد كبير لالنتقال م

اخرى ويستخدمون المحاولة والخطأ في تعاملهم مع المعطيات الحسية انهم يستبعدون 
ى تعريفها او تحديدها معلومات ويستخدمون مؤشرات دون ان يكونوا قادرين عل

 (. 22ص – 6226)الخولي،لفظياً 
نية، حكام آأى ته الجمالية استنادًا اللذا فان الباحث يفترض ان الحدسي يمكنه تحديد تفضيال

اما المنظمون فانهم ربما يترددون في اصدار االحكام اذا واجهوا موقفًا لم يختبروه من قبل، 
فاذا ما عرضت عليهم مجموعة من االعمال الفنية الغريبة التي لم يعهدوا مشاهدتها ، فأنهم 

ون اما الحدسي، سيحاولون تصنيف خصائصها ثم ينظمون معرفتهم قبل اصدار االحكام. 
 فهم يصدرون احكامًا مباشرة ، ولن يردعهم اذا كانوا يفهمون معنى العمل الفني ام ال.
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سبق ذكره فان البحث الحالي ينطلق من فرضية إن عملية التفضيل  على ما ابناء      
الجمالي عملية عقلية وجدانية تتمثل ببعدين بعد إدراكي عقلي وبعد وجداني انفعالي نفسي ، 
وهذان البعدان مستندان إلى بنية معرفية عقلية وجدانية . ترتبط بخبرة الفرد الجمالية . 

حث حدد أسلوبين معرفيين لتعرف العالقة بينهما وبين وللتحقق من  هذه الفرضية فان الب
التفضيل الجمالي لطلبة  كلية  الفنون ألجميلة .قسم الفنون التشكيلية  وقد اختير األسلوبين 

إلى التمايز النفسي بين  بوصفه أسلوب معرفي يشير (االندفاعي –)التأملي  اولهما االسلوب
والى النتائج التي توصلوا إليها في دراسات أخرى ( . وزمالئه kagan)بحسب دراسة  اإلفراد

اإلفراد ذوي االتجاه التحليلي يميلون إلى تأجيل االستجابة، رغبة في تأمل بدائل  ن  أومفادها 
بأنه يتصل االندفاعي –، األسلوب المعرفي التأملي  Kaganإجاباتهم المتاحة.  ويصف 

 . al اقف تحتوي على الشك  أو اليقينبدرجة ميل الفرد لالستجابة بسرعة أو بدقة في مو 

1964 .p . 36)     .et  .(Kagan . 
شر بعد الحدسي ( فهو من األساليب التي تؤ –األسلوب المعرفي  )المنظم  واالسلوب الثاني

بين  األسلوب المعرفي ما  (  McKinney & keen 1974)فقد صنف  تقييم المعلومات، 
) وبعد تقييم المعلومات (Information gathering)بعدين هما بعد جمع المعلومات 

evaluation Information )  االستقبالي –هما ) االستيعابي  اذ يتكون األول من قطبين
) (Receptive – perceptive )  ( بينما يتكون بعد تقييم المعلومات من قطبين هما

 122ص ، 8992 ، روجاب  )الكناني  ( Systematic – Intuitive)الحدسي ( –المنظم 
). 
 
  اهمية البحث   

 من : أهمية البحث  تنطلق
أهمية األساليب المعرفية ودورها في تفاعل اإلنسان مع المعلومات المقدمة إليه  .8

ثارة البحث في ما يخص العالقة بين االساليب  وأسلوب اكتساب هده المعلومات. وا 
انطالق  لبحوث ودراسات أخرى في هذا المعرفية والتفضيل الجمالي بما يشكل نقطة 

 المجال.
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بنظر االعتبار النتائج التي سيتوصل إليها البحث لوضع تصورات دقيقة حول  االخذ .6
اإلمكانيات التي يمكن إن تسهم  في  تقويم  وتصميم المواقف التعليمية ، وتطوير 

 تقنيات ومناهج التدريس من قبل المختصين  .
 هدف البحث    

 "،تعرف العالقة بين األساليب المعرفية والتفضيل الجمالي لدى الطلبة"إلى  يهدف البحث
 وذلك من خالل :

تعرف فيما اذا كان هناك ارتباط بين الطلبة ذوي األسلوب التأملي وذوي األسلوب  .8
 االندفاعي  وتفضيال تهم الجمالية  .

وذوي األسلوب تعرف فيما اذا كان هناك ارتباط بين الطلبة ذوي األسلوب المنظم   .6
 الحدسي وتفضيال تهم الجمالية .

 حدود البحث     
 باالتي: تحدد البحث    

قسم   ، 6281ـ  62281طلبة كلية الفنون الجميلة / جامعة بغداد للعام الدراسي  .8
 الفنون 

 . فرع الرسمالتشكيلية     
 المفاهيم النظرية للبحث 

 :  Cognitive Stylesاألساليب المعرفية  -اوال        
 :  منهالمصطلح األسلوب المعرفي ومتنوعة وردت في األدبيات تعريفات عديدة  

  تعريف (Kagan ) 1963  طريقة األداء الثابت نسبيا التي يفضلها الفرد في :
 . ( Kagan , 1963   , P.334) تنظيم مدركاته وتصنيف مفاهيم البيئة الخارجية 

  تعريف (Mckenney & Keen ) 1974  الطريقة التي يتبعها الفرد في التعامل :
 (Mckenney & Keen ,1974 ,P.80) مع المعلومات من حيث التنظيم والتقييم 

 . 
 فتعريwitkin) )  الطريقة التي يتميز بها االفراد والتي تظهر   1977  :واخرين "

ية، اثناء معالجة الموضوعات واالحداث التي يتعرضون لها في مواقف الحياة اليوم
وتعكس فروقًا في نظام الشخصية و تظهر في االنشطة االدراكية والعقلية". 

(Witkin et.al, 1977,p:179)  
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  تعريف ( ( Messicke 1984 :   الفروق الفردية الثابتة نسبيًا بين االفراد في "
 موضوعات( وفي معالجة المعلومات".طرائق تنظيم المدركات والخبرات )ال

(Messicke, 1984,p:58)   

  ) الفروق بين االفراد في كيفية ممارسة العمليات   8996تعريف ) الشرقاوي "
والتفكير وحل المشكالت، وكذلك المتغيرات التي  كاألدراكالمعرفية المختلفة 

االنفعالي "  يتعرضون لها في المواقف سواء كانت في المجال المعرفي أو
ريفات اخرى لألسلوب المعرفي اال ان وبرغم وجود تع (.811:8996.)الشرقاوي،

ونظرية  يتالءمالباحث يرى ان التعريفات الواردة هنا كافية لتوضيح هذا المفهوم بما 
 هما :معرفيين  بأسلوبينددت اجراءات هذا البحث تحوقد البحث .  

  Reflective – Impulsiveاالندفاع (    -األسلوب المعرفي )التأمل   - 1
و  ( 1963 )وزمالئه    ( Kagan )نشا التنظير لهدا األسلوب نتيجة للدراسة التي أجراها 

التي بنيت على   ( 1966 )،  ( 1965 )،    ( 1964 )ما تبعها من دراسات لهم في 
افتراضات مشتقة من مفهوم التمايز النفسي في ضوء البعد التحليلي مقابل الكلي أو الشمولي  

لدراسات تستهدف الكشف عن األسس التي يعتمدها األطفال في تصنيفهم ، اذ كانت هده ا
يسمى بتكوين المدركات   للمدركات  في ضوء تفضيل الصور الذهنية أو ما

Conceptualization    ويتضمن هدا األسلوب ثالثة إبعاد، ينظر الفرد بواحد منها إلى .
، أو تحليليا     Relationalالمدركات. فإما إن تتكون المدركات لديه عالقيا  

Analytical    أو استداللياInferential    2 ، (  22، ص 8991) عليان 
و قد الحظ الباحثون و جود ميل لدى اإلفراد المفحوصين في تأجيل استجاباتهم على 

 وقد وصف –مفردات اختبار الصور الذهنية و خاصة ذوو االتجاه التحليلي منهم. 
(Kagan )   1971 وي االستجابة ه أسلوب معرفي  لإلفراد ذ، األسلوب االندفاعي  بان

ملي  فهو أسلوب معرفي لإلفراد السريعة  و درجات عالية  في األخطاء . إما األسلوب التأ
ولهم  أو استجاباتهم مون حلين يستغرقون وقتا أطول في التأمل وفحص الفرضيات ويقي  الذ

 .  ( Kagan  , 1971 , p .54 )  قبل إعالنها
 سرعة االستجابة مع التعرض بالفروق الفردية بين األفراد في   يرتبط ألسلوب المعرفيفا 

فغالبا ما تكون استجابات المندفعين غير صحيحة لعدم دقة تناول البدائل المؤدية لحل للخطأ 
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الموقف. في حين يتميز األفراد الدين يميلون إلى التأمل بفحص المعطيات الموجودة في 
 . تحقق منها قبل إصدار االستجاباتوتناول البدائل بعناية وال ، الموقف

األسلوب االندفاعي يتوجهون نحو حل المشكلة   دون تفكير مبدئي في  وفذو           
نحو اختيار  األسلوب التأملي فهم يتوجهون وما ذو أالمشكلة ، ودون االهتمام  بالبدائل ، 

 , Gibson , 1980 ))  بدائل المختلفة قبل إقرار االجابةبالمن خالل االهتمام  االستجابات 

p -142   لذا فان  االندفاعيون  يميلون  إلى اتخاذ قرار سريع في حل المشكالت التي
. البدائل المطروحة لحل المشكالت يتعرضون لها . إما  التأمليون فهم يميلون إلى التأمل في

   
رد ــبأنه يتصل بدرجة ميل الف االندفاع (  –( األسلوب المعرفي ) التأمل  ( Kaganويصف 

 Kagan et al  ) دم اليقينــي مهام تحتوي على مواقف الشك وعــلالستجابة بسرعة أو بدقة ف

, 1964 , p .36 ) .  
ان المندفعين يستخدمون  (Zelniker and Jeffery 1976)وضحت دراسة أوقد 

استراتيجية التحليل الشامل للمثيرات التي توجد في المجال االدراكي، وذلك في اقصر وقت 
ممكن، بينما يفضل المتأملون استراتيجية التحليل الجزئي للمثيرات، وذلك في فترة زمنية 

فعين يستخدمون طويلة بهدف التأكد من نجاحهم في االداء، وبالتالي فيمكن القول بان المند
تصنيفًا شاماًل للتميز بين المثيرات بينما التأمليون يتخذون االسلوب التحليلي اثناء هذا 

 (882، ص6226. )الخولي  التمييز
 :   ( Systematic – Intuitive)الحدسي   -األسلوب المعرفي المنظم  - 2  
الحدسي ( فهو من األساليب التي توشر بعد تقييم المعلومات  –األسلوب المعرفي  )المنظم   

بين بعدين هما بعد األسلوب المعرفي ما (   McKinney & keen 1974)فقد صنف  
 evaluation) وبعد تقييم المعلومات( Information gathering)جمع المعلومات

Information )  االستقبالي (–هما ) االستيعابي  قطبيناذ يتكون األول من 
(Receptive – perceptive )  بينما يتكون بعد تقييم المعلومات من قطبين هما ) المنظم
 .   ( Systematic – Intuitive)الحدسي ( –

 Informationبعد تقييم المعلومات   Mckenney & Keenوقد عرف     

evaluation      بأنه : التسلسل أو التتابع الذي يحلل بواسطته الفرد المعلومات وهو
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( و  Systematicيتكون من طرفين مختلفين همـــــــــا ) األسلوب المعرفي المنظم أو التحليلي 
 . ( McKenney & Keen,1974, P.80) (  Intuitive) األسلوب المعرفي الحدسي 

بعد جمع وتقييم المعلومات انموذجا لكين(  -يوعلى هذا االساس فقد وضع )ماك كين
(Mckenny – Keen, Model)  تراض ان معالجة المعلومات لدى الفرد تعمل على اف

على اتصال الفرد بالبيئة المحيطة به وذلك لكي يكتسب او يحصل على بيانات ومعلومات 
عن المدخالت والمخرجات. وبذلك يتم تنظيم المعلومات المرتبطة بالمدخالت وبالتالي 

لمدركات الشعورية او الصيغ المعرفي يقوم االفراد بتطوير ا لألسلوباستقبالها وبهذا المفهوم 
الالشعورية، ومعالجة المعلومات المرتبطة بها وذلك بهدف حل المشكالت واتخاذ القرار 

         (.22، 62226)الخولى المناسب.
الى بعدين رئيسين للفروق الفردية في معالجة قد اشار   ( Mekenny – Keen)كانو      

ع ــيم )تنظيم( المعلومات. ويتكون البعد االول )جمالمعلومات هما بعدي جمع المعلومات وتقي
 وعلى طرفة االخر (Perceptive)رفية االسلوب االستيعابي ـد طـالمعلومات( على اح

 (Mckenne & Keen, 1974, p. 80)(.   Receptive )االسلوب االستقبالي 
على تفاصيل المثير ويستخلصون المعلومات  االستقبال بأسلوبويركز االفراد الذين يتصفون 

حكمهم االدراكي الى حين  تأخر اشر لصفات هذا المثير وهم يفضلون من الفحص المب
 القيام بفحص كامل لجميع المعلومات المرتبطة بالمثير.
احدهما هو االسلوب المعرفي المنظم  :اما بعد تقييم المعلومات فهو اآلخر يتكون من قطبين

Systematic سلوب الى استخدام الفرد الطريقة التحليلية واالستنتاجية في ألويشير هذا ا
او  (Intuitive)تحليل البيانات ، اما القطب االخر فهو االسلوب المعرفي الحدسي 

(heuristic)  لالستنتاج والتوصل الى  والخطأوهو يشير الى استخدام الفرد لطريقة المحاولة
ويمكن تحديد صفات االفراد من كال  ،(McKenney & Keen,1974, P.79-90)الحلول 

من ذوي االسلوب المعرفي المنظم يتصفون  فاألفراد ،سلوبين وفقًا لما اوردته االدبياتألا
 ،بموقف او مشكلة معينه للوصول الى الحل ةلون على تحليل المعلومات المتعلقبأنهم يعم

قة المرتبطة بالمشكلة واالستفادة منها . كما انهم وهم يستطيعون استخدام كل الخبرات الساب
ال يفضلون التنقل بين الحلول المختلفة وبذلك فهم يستبعدون البدائل ويبحثون عن معطيات 

. اما االفراد ذوو االسلوب المعرفي الحدسي  باألخرىقبل البدء  ةاكبر وينتهون من الخطو 
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دون تحليل البيانات المتوفرة ، وهم غير  والخطأفهم يميلون الى استخدام اسلوب المحاولة 
 الً من الخبرات السابقة المتعلقة بالموضوع كما انهم يضعون المشكلة ك االستفادةقادرين على 

 في اذهانهم ويعتمدون على التخمينات ويتخبطون في بحثهم من اجل تحديد المشكلة
  ( .124ص 8992)الفرماوي ، 

  Aesthetic Preferenceالتفضيل الجمالي  -ثانيا  
بين  (Child,I.L)ز مي  وقد  هو الميل او االقبال على فئة من االعمال الفنية دون غيرها . 

والحكم  Sensitivityثالث عمليات يمكن ان يحلل اليها التذوق الفني وهي الحساسية 
(. ان 8941. والحظ )ابو حطب  Preferenceوالتفضيل الجمالي  Judgementالجمالي 

 هذه العمليات ليست محدودة تحديدا دقيقا .فبينها قدر كبير من التداخل.
من االختالف  بشيء (Child)وقد تناول )ابو حطب(هذه العمليات الثالث )التي اشار اليها 

 وكما يأتي :
يتفق مع  الحساسية الجمالية : تشير الى استجابة الفرد الى المثيرات الجمالية بما .8

 مستوى محدد من مستويات الجودة في الفن .
 الحكم الجمالي : هو التفضيالت التي يصدرها االفراد على وفق محكات خارجية . .6
التفضيل الجمالي : وهو نوع من االتجاه الجمالي يتمثل في نزعة سلوكية عامة لدى  .1

غيرها ويتطلب الفرد تجعله يميل او يقبل على فئة معينة من االعمال الفنية دون 
 . التفضيل الجمالي ان تكون االعمال الفنية التي تعرض للمفاضلة من فئات مختلفة

 وقدم)حنورة( انموذجا تحليليا بنائيا للتذوق يشتمل على اربعة ابعاد او اوجه هي:
 . البعد العقلي المعرفي: ويشتمل على عمليات االستدالل والفهم والمقارنة .8
 على عمليات التقويم والتفضيل وااليقاع والميول .البعد الجمالي :ويشتمل  .6
البعد االجتماعي والثقافي : ويشتمل على المعايير والقواعد العامة لرفض العمل الفني  .1

 . او قبوله
 البعد الوجداني : ويعبر عن درجة الميل او الرضا واالنفعال .  .1

 (.11-11،ص6228حميد،)عبد ال                                                    
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 التفضيل الجمالي والعمل الفني  -أ
( بفكرة تولستوي القائلة ان العمل الفني ليس سجاًل   R . Fryاشاد ) روجر فراي           

للجمال الموجود بالفعل في موضع اخر ، انما هو تعبير عن انفعال يشعر به الفنان وينقله 
 ( .  612ص – 8941،  الى المشاهد .   ) ستولينتز

والعمل الفني الماثل امامنا يثير عواطفنا وانفعاالتنا ويؤثر على وجداننا ، وهذا يعني ان    
الموقف الجمالي ليس مجرد موقف ذاتي ينطوي على استجابة شخصية فحسب ، وانما هو 

يبدو  ايضًا موقف وجداني يفيض عاطفة ويثير انفعااًل . وعلى حين ان جانب ) المعرفة (
) كاالدراك الحسي ، والفهم العقلي ، شتى مظاهر نشاطنا البشري العادي بشكل ظاهر في 

الجمال  مظهرًا وجدانيًا يتجلى بوضوح ، فيعيدنا الى  تأملوالسلوك العملي ( . نجد ان في 
( . وال  662-689ص – 8929حالة بدائية من حاالت الوعي او الشعور . ) ابراهيم ، 

تنا للعمل الفني لن تكون قائمة على االستدالل او البرهنة العقلية . وانما نجد شك ان استجاب
بان الطابع  (  V. Basch) انفسنا مندفعين الى ما هو حدسي مفاجئ ، ويرى  فيكتور باش 

موضوع ما من الموضوعات ليس مجرد خاصية مميزة لهذا الموضوع بقدر ما  أليالجمالي 
. فنحن حين  وتأويلهواالستماع اليه او الحكم عليه  وتأملهه ، هو طريقة خاصة بنا في تصور 

َ  من صميم حياتنا . اال ان باش يقرر ايضًا ان  فأننااالشياء  نتأمل نضفي عليها شيئًا
انما يرجع الى  المتأملةالجمالي ال يتوقف على الذات وحدها بل ان روح االشياء  التأمل

االشياء نفسها ) اي الموضوع ( والموضوع شيء يمتع بطبيعة خاصة ويفرض علينا قاعدة 
 (. 22ص– 6228. ) امين ،  تأملهخاصة في 

( ان العنصر الذي   R. Fryو ) روجر فراي  (  C. Bell) ويرى كل من كاليف بل    
رة في العمل الفني ، وتركب الصو  تأمليحقق الوجدان الجمالي عند االنسان مستمد من 

الصورة من عالقات الخطوط وااللوان التي تحرك وجداننا وانفعالنا الجمالي . فالفن الجميل 
هو العناصر الشكلية منظمة في تنظيم شكلي ذي قيمة جمالية ، تثير لدى المشاهد انفعااًل 

 جماليًا . 
خياله وينتقل بوعيه الى عالم من  فالشكل في العمل الفني يثير متعة الفرد الحسية ويثير   

الصفاء او عالم من احالم اليقظة وهذا يمنح المشاهد فرصة التمتع بالتجربة التي تضيف 
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 8914شيئًا جديدًا ال يمكن ان ينال مثياًل لها بالوسائل االخرى . ) نوبلر ، خبرته الى ثراء 
 ( .  612ص –
في عالقات فيما  ؤهاجزاألية حية ، ترتبط والعمل الفني في حقيقته المادية هو بنية شك   

بينها ، وادراك تلك العالقات هو في الواقع كشف عن قيمته الجمالية. وعند ادراكنا لهذه 
 – 6228العالقات تتولد لدينا متعة حسية تتحول الى نوع من المتعة العقلية .   ) امين ، 

 ( . 21ص
 التفضيل الجمالي والموقف الجمالي  -ب
ترتبط تفضيالتنا الجمالية بموقفنا ازاء اي شيء . فعملية التفضيل ) وهي عملية اختيار (    

عملية شعورية ذاتية تتضمن موقفًا نحو شيء او ظاهرة ما . و الموقف يعني اتخاذ اتجاه 
ايجابي او سلبي نحو الشيء او الظاهرة ، موقف يتميز بالرضا او النفور فيولد لدينا 

 االستهجان .  االستحسان او
بين ) الموقف االستطيقي ( و ) الموقف العملي ( ويرى ان  8941يفصل ستولينتز    

ان اي موضوع للوعي على  "الموقف او االتجاه ينظم وعينا بالعالم ويوجهه .  ويرى 
بطريقة منزهة  يتأملوناالطالق يمكن ان يدرك جماليًا ، ومعنى ذلك ان الناس كانوا وما زالوا 

 . (11ص – 8941.  ) ستوليتنز  "لغرض عددًا هائاًل من الموضوعات الشديدة التنوع عن ا
    

ان تفضيالت االفراد متباينة ازاء العمل الفني الواحد وحتى موقفنا لن يكون ثابتًا ، فهو       
قابل للتغيير بفعل العوامل االدراكية والوجدانية وتبدالت الحالة المزاجية للشخص . فنحن 

سس موقفنا الجمالي باالعتماد على الفعل االدراكي الذي يشكل وعينًا تجاه الموضوع نؤ 
المدرك الذي يشمل على المحفزات التي تثير انفعاالتنا وتوجه وعينا . فطريقة الفرد في 
االستجابة للعمل الفني تتقرر الى حد بعيد بالتجارب الماضية التي مر بها ، فهو يحمل معه 

ه فيما يحمله من معرفة ومعتقدات ، وقيم واستعدادات انفعالية خاصة . تاريخه وخصوصيت
ويكون الموقف المبني على تجربة واعية متمرسة اكثر ثباتًا نسبيًا ، فالخبرة هي التي تصنع 

 ( .  21ص – 6228الموقف  . ) امين ، 
واقف ويشير الباحثون الى ان هناك عوامل عديدة . يمكن لها ان تؤثر في الم       

 الجمالية وبالتالي التفضيل الجمالي ، اهمها : 
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 الخبرة الجمالية .  .8
 التربية والتعليم .  .6
 االذواق السائدة .  .1
 المزاج والحالة النفسية .  .1
 االلفة .  .2
على العوامل االخرى ، وبمجموع هذه  تأثيروكل عامل من هذه العوامل قد يكون له     

 العوامل يتشكل الموقف الجمالي الذي يمكن لنا تحديده من خالل التفضيل الجمالي .
 التفضيل الجمالي والشخصية  -ج
الشخصية في مفهوم علم النفس هي جملة الصفات الجسمية والعقلية والمزاجية    

تمييزًا واضحًا ، وهي ليست مجرد حزمة واالجتماعية والخلقية التي تميز الشخص عن غيره 
من هذه الصفات مستقلة ومنعزلة بعضها عن بعض ، بل هي وحدة متكاملة من صفات 
يكمل بعضها بعضًا ، ويتفاعل بعضها مع بعض وتكون مجتمعة ومندمجة لتطبع سلوك 

 ( .  116ص – 8942-الفرد بطابع خاص يحدد نمط شخصية . ) راجح 
واالختالفات بين االفراد اختالفًا في شخصياتهم وفي قدرتهم على وتعكس الفروقات     

 االنتباه واالحساس واالدراك ومستوى الوعي المعرفي ، والقدرة على االستيعاب والفهم . 
 لألنماطتصنيفًا  (  Edward Bullough) وقد وضع عالم النفس االنكليزي بولو     

بينها ، وقد  والتأليفالبسيطة  ،  لأللواناالدراكية للشخصيات االنسانية بحسب استجابتها 
وهذه  لأللواننماط من االستجابة أنواع او أربعة ااستخلص من نتائج ابحاثه الى ان هناك 

 ( .  21ص– 6228، نقاًل عن امين ،  E. Bullough  - 8982) االنماط هي : 
حكم على االشياء بما تثيره في نفسه من ذكريات  ويعد )  : الذي ي النمط الربطي .8

 الترابط غير مشروع جماليا  .  بولو(  هذا
: يؤكد هؤالء على االحاسيس التي تحدث لهم خالل التجربة  النمط الفسيولوجي .6

 الجمالية ثم يحكمون على الموضوع تبعًا لطبيعة االحساس ونوعه.
: افراد هذا النمط عقالنيون وال يشيرون الى ردود افعالهم  النمط الموضوعي .1

الشخصية وانما يتحدثون عن الموضوع ويحللون خصائصه . ويعرف  ) بولو ( 
اصحاب هذا النمط بانهم ال يستمتعون بالموضوع في ذاته وهم يحسبون بطريقة الية 
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موضوع اذا الى حد ما مطابقة الموضوع لمعايير صيغت من قبل ، وهم يرفضون ال
 كان غير مالوف لديهم ، واحكامهم عادة ما تكون سطحية . 

: افراد هذا النمط يشخصون االشياء اي يتصورنها اشخاصًا .  النمط التشخيصي .1
ويتميز اصحاب هذا النمط بانهم يتذوقون الموضوعات بطريقة مفعمة بالحيوية 

 والعمق ، ويتميزون بنغمة انفعالية قوية . 
( ان الشخص الواحد يمكن ان يمثل انماطًا مختلفة في االوقات المختلفة  ويرى ) بولو  

، وذلك يتوقف على متغيرات كالنوع الفني الخاص الذي يدركه ، وألفة العمل الفني ، 
 وكون العمل الفني واضحًا او مباشرًا . 

     Figurative Artالتشخيص في الفن   -ثالثا   
والهيئات  Figuresتطلق مجموعة من المصطلحات حول مسالة استخدام الشخوص   

Forms  اطالق ويتبع ذلك  المحاكاة ، في الفن التشكيلي منها التشخيص او التمثيل ، او
 هذه الصفات على الفن فنقول الفن التشخيصي والفن التمثيلي والمحاكاة فــي الفن .

صور شكال مهما كانت فيه درجة التحوير واالختزال ي  Figurative Artوالفن التشخيصي 
ويوازي "هو مدرك بصريا )حسيا ( في العالم الخارجي  ، فهو يمكن ادراكه بالمماثلة مع ما

 ( . 816ص  8918. )امهز ،" ( ( Representatinal Artمعناه الفن الممثل 
او يستلهم الشكل ويستند الرسم التشخيصي الى  صياغة ) الشكل المشخص ( الذي يحاكي 

 المادي الذي تلتقطه حواسنا من العالم الخارجي فالتشخيص في الرسم يعني محاكاة المظهر
 الخارجي للظواهر المادية المرئية عن طريق استخدام اللون والخط والكتلة والسطح ..الخ .

الفن التشخيصي  (  Dictionary of Art Terms)ويحدد قاموس المصطلحات الفنية 
الممثل والرسم الموضوعي بانها مرادفات مصطلحية للرسم القائم على محاكاة العالم  والفن

 :  يأتيالمرئي ولكل مصطلح مستوى تحديد معين كما 
  Figure Paintingيعني اكثر تحديدا   Figurative Artالرسم التشخيصي  - أ

 ويعني الرسم الذي يستحضر بالمحاكاة الهيئة البشرية . 
الرسم  الذي يمثل صوريا ما هو مشاهد بصريا    Represntationalالرسم الممثل  - ب

 بالمشابهة ) المحاكاة ( .
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يتحدد بنقطه انطالق من الموضوع المرئي    Objective Artالرسم الموضوعي :  - ت
 .(Smith , 1993). انظر 

او النسخ او المحاكاة فأن ما  كالمطابقةوبالرغم من تنوع االستخدام التشخيصي في الفن    
يتحقق من قيمة العمل الفني  ليس مجرد ادراك حسي مباشر منقول عن الواقع بل هو بناء 

فالموضوع المادي  "المباشرة للعين مع اندماج الذاتي والموضوعي  التجربةعقلي يستند الى 
  (. 22،ص  8918.)ريد ،   "الحسي مجرد نقطة انطالق

تخدم التشخيص في بناءه الداللي وفي بنيته التصورية وفيه تبرز فالفن التشخيصي يس
قيمة التجسيد الواقعي لألشياء المادية سواء في تحقيق دالالت رمزية ام دالالت مغلقة 
توافقية . اما الفن الالتشخيصي فيختزل االشكال ويحولها الى رموز قد تكون لها دالالت 

 هد ، لتجعل الذاتية تطغى على الموضوعية .مدركة اال انها تلغي هوية الشكل المشا
ال يحاكي او يستحضر بشكل مباشر  شخيص في الفن او الفن الالتشخيصيالالت فان 

واقعية المظهر الخارجي ، وهذا ال يعني استبعاد المظهر الخارجي كنقطة انطالق بل 
اي عالم خيالي "كما يرى ) فجنشتين ( فمهما اختلف و استبعاد المحاكاة والمشابهة حسب ، 

متصور عن العالم الواقعي العيني  فأنه البد لمثل هذا العالم .. من ان ينطوي على شيء 
 (622ص  8912)ابراهيم ، " .( مع العالم الواقعي الصورةمشترك )اال وهو الشكل او 

ية في االفتراضات التجريد صيا" وتكمن قيمته الصوريةويعد الفن التجريدي فنا" ال تشخي  
ات بين عناصر التكوين التي تبتعد عن االشكال الواقعية لتحول الشكل الى عالق كليةالش

 عن مرجعها او منبعها االصلي . مستقلة
بين الحربين  وقد ازداد توجه الفن الى التجريد مع بداية القرن العشرين، وتحديدًا في فترة ما 

( الى ظاهرة معاصرة )وليس ليهالتجريدي بحسب تعبير )دورا فا العالميتين، وقد تحول الفن
في تاريخ الفنون التشكيلة غيرت رؤية العالم وطورت مفهوم اللوحة.  تأثيرمجرد تيار( لها 

عن تمثيل االشياء المادية  يستغنيفالفن التجريدي حرر الفنان من القواعد االكاديمية وجعله 
او تسجيل الواقع. والبحث بدال عن ذلك عن رؤى جديدة في تناول العمل الفني فظهرت 
التجريدية العاطفية عند كاندنسكي او ما يطلق عليه بالتعبيرية التجريدية عند عدد كبير من 

 فناني العصر.
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 لألشياءلها الى منطق جديد اما التجريدية الهندسية عند )موندريان( فحاول الوصول من خال
من خالل البحث عن حقيقة موجودة خلف الموضوع من خالل اختزال العالم الموضوعي. 
وقد ظهرت حركات ومدارس عديدة تخلت عن الشكل المادي المحسوس او االسلوب التمثيلي 

 في التعبير فاعتمدت الال تشخيص في التعبير.
ي من خالل التحول في مفهوم المحاكاة وتمثيل هو يعتمد نظام شكلفاما الفن التكعيبي 

الشكل المرئي الى البحث فيما وراء الشكل المشاهد .  ففي الفن التكعيبي تتم عملية تحليل 
المشهد المرئي )البصري( واعادة تركيبه للوصول الى الشكل المجرد من خالل تفكيك 

السطوح والمساحات  مباستخداعناصر الشكل في العالم الموضوعي، ثم اعادة صياغته 
المتقاطعة ، فيتحول السطح التصويري الى مساحات صغيره ومفككه تتداخل فيها زوايا 
النظر ورغم الصياغة الشكلية التجريدية الناتجة عن تركيب هذه السطوح واالشكال فاللوحة 

تكون التكعيبية تحتفظ بالعناصر االساسية للتشخيص التي تتيح امكانية التعرف اليها وربما 
التكعيبية مرحلة التوسط بين التشخيصي والالتشخيصي ، فالشكل في الفن التكعيبي يصف 

 ( . المشاهدةالكليات المستعارة من حقيقة المفهوم ال من حقيقة الرؤية )
 

 اجراءات البحث
 مجتمع البحث وعينته 

يتحدد مجتمع البحث بطلبة كلية الفنون الجميلة ، قسم الفنون التشكيلية ولغرض تحقيق    
/ جامعة من طلبة كلية الفنون الجميلة   هداف البحث فان الباحث اختار عينة عشوائيةأ

( وفد 22وعددهم )الرابعة فرع الرسم في قسم الفنون التشكيلية بغداد وهم طلبة المرحلة 
دون اجابة ( من الطلبة بسبب اهمال الطلبة لعدد من الفقرات وتركها 82جابات )إهملت أ

  .( طالبا وطالبة12،ليصبح العدد النهائي لعينة البحث)
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 ادوات البحث :         

 االساليب المعرفية  يقياسم –اواًل  
لغرض تحقيق هدف البحث فان الباحث تبنى مقياسين لقياس كل من االسلوب المعرفي            
الحدسي ( . وقام الباحث بعرض  –( واالسلوب المعرفي ) المنظم  االندفاع – التأمل) 

 المقياسين على مجموعة من الخبراء لغرض تعرف صالحيتهما للتطبيق . 
 االندفاع (  – أملالتمقياس االسلوب المعرفي )  -1 
( لطلبة الجامعة 8991 –االندفاع( الذي اعده )عليان  - التأملاعتمد البحث مقياس )  

وذلك كون المقياس يتمتع بلغة واضحة مفهومة في االجابة وقد تبنى الباحث هذا المقياس 
 لعدة اسباب اهمها:

 ان المقياس يؤشر التمايز النفسي بين االفراد. - أ
 تطبيقه على الطلبة الجامعيين.ان المقياس سبق  - ب
 سهولة تطبيقه. - ت
 له خاصية صدق وثبات جيدة. - ث
 يكشف الطلبة ذوي االسلوب التأملي والطلبة ذوي االسلوب االندفاعي. - ج

( 12( بحساب القوة التمييزية لكل فقرة من فقرات المقياس البالغة ) 8991وقد قام )عليان 
    وطالبة . ( طالباً 822بلغ عددهم )فقرة بعد تطبيق المقياس على عينة من الطلبة 

كما قام )عليان( بحساب الصدق البنائي للمقياس فاستخدم معامل ارتباط بيرسون الستخراج  
العالقة االرتباطية بين درجة كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية له. وتبين ان فقرات 

لغرض حساب الصدق ( و 2028 – 20228المقياس لها داللة احصائية عند مستوى )
التالزمي عن طريق المحك الخارجي فقد اعتمد عليان على اختبار )تزاوج االشكال المألوفة( 

(. وتم حساب معامل التوافق الختبار الداللة من حساب مربع 8912الذي اعده الفرماوي 
( وهو دال احصائيًا عند مستوى 20228( ومعامل التوافق )18048كاي وقد بلغ مربع كاي )

 ( وهذا يعني ان محتوى المقاسين غير مستقل احدهما عن االخر.2028)
( 22اما حساب الثبات فقد قام عليان بحساب الثبات بطريقة اعادة االختيار على عينة من )

(  يوما وقد بلغ معامل االرتباط 68طالبًا ثم اعادة تطبيق المقياس على نفس العينة بعد )
 ..،.(8معامل تبات له داللة احصائية عند مستوى)( وهو 2041بين التطبيقين )
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 الحدسي (  . –مقياس االسلوب المعرفي ) المنظم  -2
لغرض تعرف الطلبة ذوي االسلوب المعرفي ) المنظم ( والطلبة ذوي األسلوب          

( ولحساب  6222المعرفي ) الحدسي( فقد استعان الباحث بالمقياس الذي اعده ) الموسوي 
( استخدم 6222لتميزية لفقرات االختبار واالتساق الداخلي للفقرات فأن )الموسويالقوة ا

اختبار مربع كاي السلوب العينتين المتطرفتين وذلك بترتيب الدرجات العليا لألفراد ترتيبًا 
%( من االستمارات الدنيا وكانت نتيجة التحليل االحصائي حذف 64تنازليًا واختيار نسبة)

فقرة وذلك لكونها غير دالة احصائيًا عند مستوى  64جموع الفقرات البالغة فقرة واحدة من م
 ( 8( بمقارنتها بالقيمة الجدولية المحسوبة بدرجة حرية تساوي )2022)

كما قام )الموسوي( بحساب العالقة بين درجة الفقرة وبقية الفقرات للمقياس مستخدمًا التحليل 
( 2028المقياس بداللة احصائية عند مستوى داللة ) العاملي. وظهر وجود ارتباط بين فقرات

 باستثناء فقرة واحدة كانت عالقتها بالفقرات االخرى غير دالة احصائيًا قام الموسوي بحذفها .
 ثبات المقياس 

الحدسي ( بعدة طرق  –قام )الموسوي( بحساب الثبات لمقياس االسلوب المعرفي )المنظم 
 هي:
بلغ معامل الثبات بعد تصحيحه بمعادلة سبيرمان بروان طريقة التجزئة النصفية، و -8
(2091) 
 (91.2كرونباخ  ،وبلغ معامل الثبات بهذه الطريقة ) -طريقة الفا-6
 (2.  92معادلة هوايت للثبات)تحليل التباين( وبلغ معامل الثبات) -1

وقد الحظ الباحث ان نسبة الثبات العالية التي اوجد ها)الموسوي( بحاجة الى تأكيد  لذا فأن 
( على عينة من االندفاع -) التأمل الباحث قرر تطبيق المقياس مع مقياس االسلوب 

 الطلبة.

 ( لمقياسي االساليب المعرفيةالتطبيق االستطالعي)االولي 
االندفاع( و - التأمللغرض التأكيد من صالحية مقياس االساليب المعرفية )       
الحدسي( للتطبيق على طلبة الجامعة. قام الباحث بأجراء تطبيق استطالعي اولي  -)المنظم

( طالبا وطالبة. وقد 22على عينه من طلبة كلية الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية بلغت )
-واالسلوب المعرفي)المنظم االندفاع(- التأملى مقياس االسلوب المعرفي )اجابت العينة عل
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الحدسي( وعند احتساب الدرجات استبعد الباحث اجابات لعشرة من عينة الطلبة) بسبب 
ح عدد بوجود نقص في االجابة عن الفقرات او عدم فهم طريقة االجابة عن الفقرات(. فأص

 وطالبة .( طالبا 12العينة الخاضعة للفحص )
استخدم الباحث معامل ارتباط )بيرسون(  -وعند تفريغ البيانات الخاصة بالمقياسين 

الستخراج معامل االرتباط بين نتائج المقياسين، وقد اظهرت النتائج ان معامل االرتباط بلغ 
 التأمل( وهذا يعني عدم وجود داللة احصائية لالرتباط بين االسلوبين المعرفيين )202882)
الحدسي(  وهذه النتيجة ال تتفق مع االطار النظري لكل من  –ندفاع( و )المنظم اال-

االسلوبين المعرفيين المذكورين. لذا فأن الباحث حاول تحديد اهم االسباب التي ادت الى 
 هذه النتيجة. وقد اوعز الباحث اهم اسباب هذه النتيجة الى عدة احتماالت.

 س.عدم فهم الطلبة لمحتوى المقيا -8
 اندفاعية الطلبة في االجابة عن المقياس بشكل صحيح. ضعف -6
 صعوبة وغموض الفقرات ما ادي الى صعوبة فهمها من قبل المفحوصين. -1

فقد طلب الباحث . الحظ الباحث ان هناك فروقًا لدى الطلبة في االجابة عن المقياسين كما 
غير واضحة تمامًا قبل االجابة  من المفحوصين االستفسار عن أي فقرة يجدونها غامضة او

  -عنها:
الحظ الباحث النسبة االكبر من االستفسارات كانت تدور حول فقرات المقياس االسلوب  -8

 الحدسي( وطريقة االجابة عنه. –المعرفي )المنظم 
الحظ الباحث ان هناك عددًا من االستجابات المتطرفة وان اغلب المفحوصين اختاروا -6

دائمًا( ونسبة قليلة جدًا اختارت البديل )نادرًا ما يحصل لي ذلك(. أي ان هذا البديل االول )
 البديل غير فعال ربما بسبب عدم فهم المفحوصين طريقة االجابة بشكل واضح.

الحظ الباحث ان عددًا من المفحوصين اختار الفقرات اما أ او ب لجميع اجاباتهم عن -1
 استيعابهم لطريقة االجابة عن المقياس. المقياس وهذا يدل بشكل واضح على عدم

اكثر سهولة للمفحوصين  االندفاع( -الحظ الباحث ان مقياس االسلوب المعرفي )التأمل -1
 الحدسي( . –من مقياس االسلوب المعرفي )المنظم 
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 تعديل وعرض مقياس االساليب المعرفية على الخبراء 
االندفاع( واالسلوب المعرفي )المنظم -االسلوب المعرفي )التأمل  يقام الباحث بعرض مقياس

الحدسي( على الخبراء مع النتائج التي حصل عليها من خالل التطبيق االستطالعي  –
االولي. وقد اقترح على الخبراء )من المختصين باإلحصاء والمختصين باالختبارات 

الحدسي( من صيغته  –معرفي )المنظم والمقاييس النفسية( تعديل شكل اختبار االسلوب ال
الحالية الى اسلوب االنتخاب من بدائل على متصل متكون من خمس بدائل على شكل 

( ليسهل على المفحوصين Osgoodاالندفاع( )اسلوب   -مشابه لشكل اختبار )التأمل
احث االجابة عن االختبارين معًا وقد حصلت موافقة الخبراء على التعديل الذي اقترحه الب

 (.8)ملحق الانظر 
 

 التفضيل الجمالي  اختبار -ثانيا
( لوحة  12اعد الباحث انموذجًا من )  الفرق بين الطلبة في التفضيل الجماليلغرض تعرف 

عرضها على مجموعة من  تعود لفترات زمنية متباينة . تم زيتية مختلفة لفنانين مختلفين 
الخبراء لتمييز اللوحات التي تتصف بالسمة التشخيصية وهي السمة التي الزمت الفن 
لعصور طويلة ومدارس فنية متعددة مثل ) الكالسيكية و الرومانتيكية واالنطباعية والواقعية ( 

ات . والمجموعة الثانية تتصف بسمة الالتشخيص وهي السمة البارزة في بعض االتجاه
 الفنية الحديثة )التجريدية( . 

طلب الباحث من الخبراء تحديد اللوحات التي تتصف بكل من سمة التشخيص او و    
( من اللوحات التي  82اختيار ) تم بعد ذلك  او التي تجمع بين السمتين .  الالتشخيص

كون ( من اللوحات الالتشخيصية لي 82صنفها الخبراء كلوحات تستخدم التشخيص . و ) 
 (2،14وقد بلغ معامل الصدق الظاهري لالختبار ) ( لوحة . 62مجموع اللوحات ) 

 ثبات االختبار
( الستخراج معامل الثبات من Test Retestقام الباحث باستخدام طريقة )اعادة االختبار  

 82خالل ايجاد العالقة بين درجات المفحوصين من خالل اعادة تطبيق االختبار بعد )
( طالبا وطالبة من طلبة الدراسة المسائية فرع الرسم ، وقد بلغ 12عينة من ) يوما( على

 (.2011معامل الثبات )
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  تطبيق االختبار على عينة البحث 
( 62بعد االنتهاء من اجراءات الصدق والثبات واختيار فقرات االختبار)اللوحات ( وعددها )

لكل مجموعة ( تمثل احداهما صفة التشخيص  82مقسمة الى مجموعتين متساويتين )
والثانية صفة الالتشخيص ، يعرض االختبار بصورته النهائية على عينة البحث ، الختيار 

 ديهم من ضمن مجموع  اللوحات  .  ل هي االفضل( لوحات 82)
  تطبيق ادوات البحث على عينة البحث 

والتفضيل الجمالي  لغرض الوصول الى النتائج وتحديد العالقة بين االساليب المعرفية   
 م الباحث بتطبيق ادوات البحث الثالث على عينة من الطلبة وهي : اقلدى الطلبة ، 

 االندفاع ( .  – التأملمقياس االسلوب المعرفي )  .8
 الحدسي ( .  –مقياس االسلوب المعرفي ) المنظم  .6
 اختبار التفضيل الجمالي .  .1
 حساب درجات ادوات البحث 
 االندفاع ( . –حساب درجة مقياس االسلوب المعرفي ) التأمل  -اوال 
االندفاع( كما  -يتم حساب الدرجة التي يحصل عليها الطالب لمقياس ) التأمل  .8

 يأتي.
درجات عن كل فقرة من فقرات المقياس، فإذا اشر المربع  4-8الطالب من يحصل  .6

االول  يحصل على درجة واحدة والمربع الثاني درجتان والمربع الثالث ثالث درجات 
والرابع اربع درجات والخامس خمس درجات والسادس ست  درجات والسابع سبع 

  2درجات
الب من اجابته عن جميع فقرات يتم حساب مجموع الدرجات التي حصل عليها الط .1

 ( فقرة .12المقياس وعددها )
 (612( واعلى درجة هي) 12اقل درجة يمكن الحصول عليها من هذا المقياس هي ) .1

 وهما درجتان افتراضيتان .
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 الحدسي ( . –حساب درجات مقياس االسلوب المعرفي ) المنظم  –ثانيا 
 الحدسي( كما يأتي. –لمقياس )المنظم يتم حساب الدرجة التي يحصل عليها الطالب  .8
درجات عن كل فقرة من فقرات المقياس، فإذا اشر المربع   2-8يحصل الطالب من  .6

االول  يحصل على درجة واحدة والمربع الثاني درجتان والمربع الثالث ثالث درجات 
 والرابع اربع درجات والخامس خمس درجات .

ا الطالب من اجابته عن جميع فقرات يتم حساب مجموع الدرجات التي حصل عليه .1
 ( فقرة .62المقياس وعددها )

 ) ( واعلى درجة هي 62اقل درجة يمكن الحصول عليها من هذا المقياس هي ) .1
 .وهما درجتان افتراضيتان  (812

 
 حساب درجة اختبار التفضيل الجمالي -ثالثا 

 يقوم الباحث بوضع الدرجة بالشكل التالي:
 التفضيل الجمالي من مجموعتين متساويتين من اللوحات.يتكون اختبار  -8
يحصل المفحوص على درجة واحدة عند اختياره ألي من لوحات المجموعة االولى من  -6

 جزئي االختبار.
يحصل المفحوص على درجتين عند اختياره ألي من لوحات المجموعة الثانية من جزئي  -1

 االختبار.
 ( درجة.62-82ا المفحوص بين )تكون الدرجة التي يحصل عليه -1
( التي يحصل عليها المفحوص درجة حيادية فهي ناتجة عن اختيار 82تكون الدرجة ) -2

( درجات عن 2المفحوص لخمس لوحات من كل مجموعة، فيحصل المفحوص على )
( درجات عن لوحات المجموعة الثانية فيكون المجموع 82لوحات المجموعة االولى زائدًا )

 ة.( درج82)
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 وتفسيرها نتائج البحث

وذوي االسلوب  التأمليالستخراج معامل االرتباط بين الطلبة ذوي االسلوب  .8
تبين وجود ، ( باستخدام معامل ارتباط ) بيرسون االندفاعي وتفضيالتهم الجمالية

 –)التأمل ( على وفق درجات الطلبة في اختباري 2011121ارتباط ايجابي قيمته )
)التفضيل الجمالي( ، وهذه الدرجة تفسر وجود عالقة بسيطة بين ( و االندفاع

االسلوب المعرفي للطالب وتفضيالته الجمالية ، فالطالب ذو االسلوب التأملي لديه 
 ميل بسيط لالتجاه التشخيصي .

 الحدسيالستخراج معامل االرتباط بين الطلبة ذوي االسلوب المنظم وذوي االسلوب  .6
( ، تبين وجود ارتباط ايجابي باستخدام معامل ارتباط ) بيرسون وتفضيالتهم الجمالية

( و الحدسي – المنظم( على وفق درجات الطلبة في اختباري )2084616قيمته )
)التفضيل الجمالي( ، وهذه الدرجة تفسر وجود عالقة بسيطة بين االسلوب المعرفي 

يه ميل بسيط لالتجاه لد المنظمللطالب وتفضيالته الجمالية ، فالطالب ذو االسلوب 
 التشخيصي .

هاتان النتيجتان تؤيدان االفتراضات النظرية للبحث ، وقد الحظ الباحث من خالل  .3
تحليل البيانات ان الثقافة السائدة للطلبة في قسم الفنون التشكيلية الذين يمثلون 
مجتمع البحث تميل نحو االتجاه التشخيصي ، ربما بسبب المنهج الدراسي المعتمد 

. وقد اظهرت البيانات ة في الجانب العملي خاصة الذي يركز على الدراسة االكاديمي
 الخاصة باختبار التفضيل الجمالي ما يأتي :

، اي  % من الطلبة كانوا محايدين بين االتجاهين التشخيصي و الالتشخيصي62 - أ
( درجة في اختبار التفضيل الجمالي ، وهذا يشير الى انهم 82انهم حصلوا على )

 يتوسطون بين الميل لالتجاه التشخيصي واالتجاه الالتشخيصي .
( 82% من الطلبة يميلون الى االتجاه الالتشخيصي وكانت درجاتهم ال تتجاوز )82 - ب

 درجة في اختبار التفضيل الجمالي .
-81-86ميلون الى االتجاه التشخيصي وكانت درجاتهم بين )% من الطلبة ي22 - ت

81) . 
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 التوصيات
 ن  إألهمية النتائج التي توصل اليها البحث ولعدم وجود دراسات تنفي او تؤكد هذه النتائج ف

بدراسة العالقة بين  تمامهزيادة االبالباحث يوصي الباحثين المتخصصين في هذا المجال 
 االساليب المعرفية والتفضيل الجمالي .

 
Abstract 

Cognitive Styles and their Relation with Aesthetical Preference 

Keywords: Aesthetics 

Ins. Ma'am J. M. Amee 

University of Diyala, College of Fine Arts 
 

The study aims at investigating the relation between the cognitive 

styles and aesthetic preferences in students. To achieve the aim of the 

study, the researcher utilized two scales to measure the cognitive style 

"reflective-implusive" and the cognitive approach "systematic-

intuitive". The aesthetic preference test was built of twenty plastic art 

paintings. Half of them represent the figurative orientation, while the 

other half stands for the non-figurative stream. The tools of the study 

were applied on a sample of students from the Department of Plastic 

Arts, College of Fine Arts, University of Baghdad. The study found 

that there is a slight positive relation between the two cognitive styles 

and aesthetic preference in the students of the study sample.     
 

 

 المصادر 
  (  8929ابراهيم ، زكريا :) دار مصر للطباعة . مشكلة الفن ، 
  ( دراسات في الفلسفة المعاصرة 8912ابراهيم ، زكريا  :) مكتبة القاهرة .القاهرة ، 
 ( 6222االزيرجاوي، فاضل محسن حسين :) عالقة االعتماد على المجال مقابل

االستقالل عن المجال سمة ادراكية واسلوب االعتماد على المجال مقابل االستقالل 
، الجامعة المستنصرية )  المجال سمة شخصية على وفق بعض المتغيراتعن 

 اطروحة دكتوراه غير منشورة (  .
 ( 8918امهز، محمود  :)دار المثلث ، بيروت . الفن التشكيل المعاصر، 
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 ( 6228امين ، معن جاسم محمد :) الحكم الجمالي بين االدراك الحسي والتذوق
 نون الجميلة ،) رسالة ماجستير غير منشورة (.، جامعة بغداد ، كلية الف الفني

 ( 8911جابر ، عبد الحميد ومحمد جمال الدين :) العالقة بين االساليب المعرفية
وكل من النمط المعرفي المفضل والعادات الدراسية واالتجاهات نحو الدراسة 

وية ، مركز البحوث التربوالتحصيل لدى عينة من طالب المرحلة الثانوية بدولة قطر
 جامعة قطر ، المجلد الثامن عشر. –

 ( 6226الخولي، هشام محمد  :)دار االساليب المعرفية وضوابطها في علم النفس ،
 الكتاب الحديث، القاهرة.  

  ( 8942راجح ، احمد عزت  : )المكتب المصري 82، ط   اصول علم النفس ،
 الحديث ، االسكندرية .

 ( 8918ريد ، هربرت :) رجمة محمد فتحي ، جرجيس عبده ، دار ، تالفن اليوم
 المعارف ، القاهره .

  ( 8941ستولينتز ، جيروم  : )ترجمة فؤاد  النقد الفني دراسة جمالية وفلسفية ،
 زكريا ، القاهرة . 

 ( 8996الشرقاوي ، انور محمد :)مكتبة االنجلو  علم النفس المعرفي المعاصر ،
 المصرية ، القاهرة .

 ( 6228عبد الحميد ، شاكر  ) التفضيل الجمالي دراسة في سايكولوجية التذوق
 ، المجلس الوطني للثقافة والفنون. 624، سلسلة عالم المعرفة ، العدد  الفني

 ( 8991عليان ، محمد محمد مصطفى :) بعض االساليب المعرفية وعالفتها بحل
كلية  –امعة المستنصرية ، الج المشكالت دراسة مقارنة بين الطلبة المتفوقين

 اآلداب )اطروحة دكتوراه غير منشورة(.
 ( اال8991الفرماوي ، حمدي علي :)8، ط  ساليب المعرفية بين النظرية والبحث ،

 القاهرة ، مكتبة االنجلو المصرية.
 ( 8992الكناني، ممدوح عبد المنعم و جابر ، عيسى عبد اهلل :) القياس والتقويم

 مكتبة الفالح للنشر والتوزيع ، بيروت. ،  و التربوي النفسي
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 ( 6222الموسوي ، حسن علي فاضل :) دراسة مقارنة في العجز المتعلم تبعا لبعض
، الجامعة المستنصرية ، كلية اآلداب ، بــغــداد ) اطــروحة دكتـوراه غـير االساليب 

  2(منشورة
  ( 8914نوبلر ، ناثان  ) والتجربة الجمالية: حوار الرؤية مدخل الى تذوق الفن  ،

  ، دار المأمون للترجمة والنشر ، بغداد 8ترجمة فخري خليل ، ط
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