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 ملخص البحث:

لفني من  المااينيا المةمنة اني الت اينة الفنينة ذو التنذوق الفنني تعد عملية التذوق ا 

هي م  المشكالت ال ئيسية التي ناقشةا علم الجمال االتذوق يعتمند علنا التامنا والمشنا  ة 

انني اا ام ماينناي معنني  منن  ماينناعات العننالم الجمننالي واو مةمننة المتننذوق ليسنن  هنني 

شنا  ة وددانينة وعلينص تصندا هنذا التعبي  ع  انفعاذت شخصنية انا هني اذاصنا  عن  م

البحث للتع ف علا التذوق الفنني وعالقتنص االتحصنيا المع اني عنند تالبنات معةند الفنناو 

 الجميلة اي ايالا ويحاول البحث الحالي اختبا  الف يية التالية :

ذتادد عالقة ا تباتية  اي  التذوق الفني والتحصيا المع اي لدا تالبات معةد الفناو 

 اي ايالا. الجميلة

 3102-3102وقد  او مجتما البحث م  تالبات معةد الفناو الجميلة للعام الد اسي 

(تالبة وتم اختينا هم ار يقنة عشناائية اسنيرة واعتمند 031اما عينة البحث اقد تكاو م  )

البحث اختبا  مقنن   ااا  لنص وقند اتةن ت النتنائ  اننص ذتادند عالقنة ا تباتينة اني  مسنتاا 

ي والتحصنيا المع اني لندا الرالبنات واني يناا تلنئ النتنائ   اوثن  البا  نة التذوق الفن

استخدام مقياس التذوق الفني الذي استخدم اي البحث الحالي اي قبال الرلبة المتقندمي  النا 

 . معةد الفناو الجميلة للبنات اي ايالا

 

Abstract : 

 The process of artistic taste of the central themes and 

important in art education and the fact that artistic taste is one of the 

main problems discussed by the  the art appriciation depends on 

meditation and participation in realizing a particular topic of the 

topics of the world of aesthetic and mission Taster are not 

expreossion about emotions figure but is disclosed post affective and 

confronted him this research to identify the artistic taste and its 

relationship to academic achievement when students of the Institute 

of Fine Arts in Diyala and tries to find the current test the following 

hypothesis  :  

 There is no correlation between the artistic taste and cognitive 

achievement among students of the Institute of Fine Arts in Diyala  .  
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 It was the research community of students from the Institute of 

Fine Arts for the academic year 2013-2014 

 The research sample consistsf( 120 ) students were randomly 

selected simple and adopted the search test standardized tool has 

been the results showed that there was no correlation between the 

level of artistic taste and academic achievement among students in 

the light of these findings , the researcher recommended the use of a 

measure of artistic taste , which was used in the search current 

students in the admission of applicants to the Institute of Fine Arts 

for Girls in Diyala 

 

 مقدمة البحث وأهميته:

اي المستايات العليا وذ يمك    للعملية التعليمية اهداف واغ اض يضعةا المخرط 

تحقيق هذه اذهداف ذاد م  وداا ااوات اعالة للاثال  الا هذه الغاية ويعد المعلم م  

 اهم هذه اذاوات وال    اذول اي تحقيق سياسة واهداف هذا النظام التعليمي ،وذيمك 

للمعلم م  الاثال الا هذا المستاا م  اذااا اي تحقيق تلئ الغايات اذ اذا امتلئ الكفاا  

وتحلا االمااثفات التي تؤهلص الا خاض هذا العما ذسيما اي مجال تخصصص واما او 

التذوق الفني ا د اهم العااما التي يجب او تتاا  اي معلم الت اية الفنية وها م  اذما  

  )تحقيق التكاما اي شخصية معلم الت اية الفنية  يث ت ا ) وزنتال(المةمة اي 

RosenlhL,1996:97)  او التذوق الفني  الة نفسية وددانية تعتمد علا اذا ام الجمالي

للظااه  الجمالية التي قد ت تبط االااقا والمجةال الغامض وهكذا ااو التذوق الفني ها 

م تبط االمجةال اي اما ساف يكاو اي الخرا   مفةام م تبط االااقا وهي ذات الاق 

 القاامة وليس ما ها خيالي

واي دانب اخ  ن ا مفةاما اخ  ذا ثلة وثيقة ولص اث   بي  علا ثال ية واهلية معلم 

الت اية الفنية اذ وها التحصيا المع اي الذي يعد معيا ا عاما اي التفضيا اي دميا 

م  ودةة نظ  البا  ة يم ا الجانب الم ئي  اذختصاثات علا اختالف انااعةا وها

والااقعي اي مفةام التذوق الفني وال  يز  ال انية خاللص والتي تعد مدخال للالاج م  الااقا 

الا المجةال  يث يجب او تتاا  لدا معلم الت اية الفنية اذ  او المع اية  لكي يكاو 

 قاا ا لتفسي   ا ماها دديد قد يم  عليص 

ة البحث م  خالل قبال تالبات معةد الفناو الجميلة اناا علا معيا  وتب ز مشكل

التحصيا المع اي اوو اذستناا علا اختبا ات داه ية اي مجال اذختصاص وا وعص 

ومنةا التذوق الفني  يث اتة ت نتائ  الفحاثات الفصلية للرالبات يعفا وايحا اي 

التحصيلي للرالبات انفسة  اي ااقي  ماا  التذوق الفني علا ال غم م  ا تفاي المستاا

المااا وتة ت نتائ  اخ ا تعكس  اذت مغاي   لذلئ عمدت البا  ة لد اسة مدا 

اذ تبات مااي  ماا  التذوق الفني  ماا  تد س اي المعةد وتتصا اشكا مباش  االفناو 

للرالبات التشكيلية وتنعكس علا مستاا اااا الرالبات المةا ي والتحصيا المع اي العام 

وويا اختبا  م  شانص او يكاو معيا ا م  معايي  اختبا  الرالبات اي المستقبا  انص 

 .فني مقننا علا البيئة الع اقية اختبا  للتذوق ال
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 : مشكلة البحث والحاجة اليه

م  الاادبات اذساسية للمعلم والمختصي  االجانب التعليمي الاقاف علا المشكالت      

ي  العملية التعليمية وذسيما تلئ التي تاادص المتعلم اي الم ا ا المختلفة التي تاادص س

للعملية التعليمية ،االمعلم يحما  سالة وامانة خلقية سامية يجب الحفات عليةا ايجب عليص 

او يؤث  اي سلام الرالب والبيئة التعليمية المحيرة وذلئ م  خالل اعداا معلمي الت اية 

ايي  اي مجال اذختصاص، و اما قد تكاو قد   المعلم علا التغيي  الفنية متذوقي  و  

اي اذسلاب التد يسي واذاداي اي مجال عملص وتفانيص اي اااا وادبص،و او البا  ة 

مد سة اي معةد الفناو الجميلة ت ا او هذا ذيكفي لتحقيق اذهداف المنشاا  اذ اذاما 

لمتعلم نفسص ومقد   عالية علا التفاعا ما ما ا  دانب م  اذستعداا وال غبة لدا ااتا

يقدمص المد س م  تفصيالت الماا  التعليمية يم  او خا ج المنةاج والتي تكاو علا 

ا  عنص  اخ  مةم ددا اي مجال اذختصاص اشكا نشاتات يكلف اةا الرالب و ذلئ تا

 .ها الماهبة التي قد تتفاوت م  شخص ذخ  وللت اية الفنية 

نا تب ز مشكلة البحث اي  او اختيا  تالبات المعةد يتم اذعتماا علا الجاانب وه      

المع اية م  خالل اعتماا التحصيا المع اي للرالبات اوو ال داي الا ما تتمتا اص 

الرالبات م  عناث  الماهبة التي يجب تتاا ايةاشيئا  لدا تالبات الت اية الفنية الالتي  

 .ايات لةذه الماا  ياما معلمات وم   ساف يك

لذلئ لجأت البا  ة القيام اةذه الد اسة لمع اة مدا عالقة التحصيا المع اي االتذوق الفني 

و للمعةد امساعد  ذنتقاا الرالبات المتقدموت   اختبا  التذوق الفني ليكاو وسيلة 

     .يا ساس وتذوق عال اتذو اتتم الاثال الا مخ دات م  المعلمللسناات القاامة لكي ي

 

 : هدف البحث

 يةدف البحث الحالي تع ف العالقة مااي  التحصيا المع اي والتذوق الفني.

 

 حدود البحث:

 يحدد البحث الحالي بطالبات معهد الفنون الجميلة للبنات في محافظة ديالى

  4131-4132 

 

 فرضية البحث:

(  اي  مستاا التذوق  1، 1 5ذ تادد ا وق ذات اذلة معناية عند مستاا اذلة )        

الفني والتحصيا المع اي اي دميا الماااالد اسية لدا تالبات معةد الفناو الجميلة اي 

 ايالا.

 

 تحديد المصطلحات:

 التذوق الفني

 (بانه: 411عرفه)حنورة:

تقايم لماا  مع وية م  ت ف علا ت ف اخ  تكاو لص استجااة تقايمية تحما بانه)

 اذعمال الفنية ( المتعة م  المتلقي ذ د

 (011،ص3110) نا  ،                                                         
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 ( بانه:4113وعرفه) كاليف بل :

)ماياي م  مااييا الجمال يستند االض و   الا تصا ات وا كام واو هذه اذ كام 

 اي النةاية مسالة ذوق شخصي(

 ( 21،ص3110) اليف،                                                          

 التع يف اذد ائي)الد دة التي يحصا عليةا المفحاص علا اختبا  التذوق الفني(

 التحصيل

 (بانه:4134عرفه )نوفل واخرون: 

مجماعة م  المفاهيم والمصرلحات والمةا ات التي ا تسبةا الرالب نتيجة م و ه اخب   )

االعالمة التي يحصا عليةا الرالب علا اختبا  التحصيا ويقاس التحصيا الد اسي 

 الد اسي والذي اعد لغايات هذه الد اسة (

 (67،ص3103)نااا واخ وو ،                                                          

 التحصيل المعرفي

 (بانه:3895عرفه )جالل:

ها  صيلة الرالب اعال م  المحتاا  )مقدا  ما يحققص الرالب م  اذهداف التعليمية او

 التعليمي اعد ا استص اياه ويقاس ااختبا ات التحصيا المعد  لذلئ المحتاا( 

 (217،ص0815)دالل،                                                       

 التذوق الفني

اة تجعا مشاع  او التذوق الفني ها القد   علا اذستجااة للمؤث ات الجمالية استجا    

الشخص تةتز لةا وتجعلص يعيش معةا ويستمتا اةا ويجعلةا دزاا م    ياتص و ثيدا 

( ااو التذوق  0872(ويذ   )اياي،01،ص 0882يزااا علا م  الزم  )البسياني ،

الفني ها الاسيلة التي  تسما االمتذوق الا المستاا الجمالي الذي نستريا عنده او ند م 

( اي ا 3110الحيلة ،) ( اما301 لياتةا)ستيالينزودي وم،ب ت،ص الجزئيات اي اتا 

و التذوق ها التفاعا ما اذخ  انفعاليا ونفسيا ومد  ات شكلية وماياعية وقيم دمالية أ

مؤسسة علا اعمال الحااس البص ية والسمعية واللمسية والمع اية والمد  ات العقلية 

 ان  اناو مع اية او اااية او تعبي ية أسااا  وتلمس اذث  اي مجاذتص وميااينص المتعدا 

( او 0886( ويضيف )ااي،26،ص0818)قرامي، او تشكيلية او مةنية يدوية اوتقنية

االتقييم والتع ف علا اذشياا م  خالل المما سة واذلفة اي  المتعلم  يعناالتذوق الفني 

المتذوق الفني م  قبال او  علا اذستجااة التي يم  اةاواذاوات والخامات ايضا االقد   

 اض للماياعات ذات الرااا الجمالي والفني والتذوق وعي وتنبيص و ياية واذنتباه لص 

 ذا ام والتاما الكاما قبا الفةما دات وها يزااا شد  او ينقص ااختالف  اذت ا

والتذوق ها  صالنا علا المتعة الجمالية تتأتا م  تالؤم اي  ثا   الماياي واعا 

ملكات الذات المد  ة للماياي والتذوق يعد مةا   يجب او تصقا وتد ب وم  ثم و

يترلب تادةا وت يقة لل ؤية م  ناي خاص وانتباها معينا يحدا اسلاب ال ؤية ذنص يشكا 

مجماعة م  الكيفيات الحسنة الناتجة ع  الكيفيات الجمالية التي يد  ةا العقا ويحققةا م  

 Day,1997:293)حدا قيمة هذه الكيفيات الحسية للتمتا اةا)خالل الاعي والمتذوق ي
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 : اسس التذوق الفني

 التذوق الفني يخضا الا اذسس اذتية:

:  ا متعلم لص تبيعتص الخاثة االتذوق اذم  الذي  يؤ د او النظرة السليمة للعمل الفني-0

ي معي  ويخضا ذلئ اذذواق متعدا  ومختلفة  تا اي الحكم علا شيا معي  او عما ان

 الا ناا ي نفسية وثقااية وادتماعية وايئية وسياسية واقتصااية....الخ

ذاد م  الت  يز علا ت اث المايي وتذوقص ومع اة تراث الماضي وتواصله بالحاضر: -3

الفلسفة والفك  الذي قام عليص ذلئ الف  م  خالل معايشة ت اث المايي االفك الذي  او 

حضا ي اي ذلئ العص  والمستاا ال قااي واذاوات المتاا   اي تلئ سائدا والتقدم ال

 الفت   

ال قااة لةا او   بي  اي عقا المتعلم المتذوق الثقافة ودورها في تعدد الرؤية :  -1

لالعمال الفنية اأذا ودد المتعلم اي ايئة انية يتحاو  ما المتذوقي  للف  ااستم ا  اذم  

العما الفني م  خالل ال ااا  التي  صوالفةم لمضماو و ن عليةالذي يسةم اي ايجاا الفا

ت سب  اي ذه  المتذوق وهذا يخضا لخب ات تذوقية ليس علا مستاا الف ا اا علا 

 مستاا المجتما اذا شاا الاعي ال قااي

او التقدم العلمي والتكنالادي يسةم اي  قي مستاا التذوق من ضروريات المدنية : -2

تعلمي  االتذوق ينت  م  التعلم والشعب المتعلم والم قف االض و   شعب التذوق لدا الم

ذواق  اق والعكس تماما  ما او نظام البناا اي المدينة وتنظيم شاا عةا ومسا نةا و  ية 

الح  ة وتحما المسؤلية والمعامالت المنظمة والسلا يات المةذاة اي  المتعلمي  تخضا 

  للذوق

 (311- 311، ص 3881)القدس المفتوح ،                                             

 

 : مراحل التذوق الفني

يشي  البسياني الا وداا معايي  ومستايات تذوقية ويعتمد التذوق علا ثالث م ا ا      

اذ ساس ومعناه  -3الت اية امعناها المقصاا وغي  المقصاا  -0علا النحا التالي 

اذخالق وتشما مجماعة العقائد التي تح م سلام  -2 اسيس اذا ام او استقبال اذ

المتعلم وتمكنص م  الحكم علا سلام اذخ ي  ويكتسب التذوق اتفاعا المتعلم المستم  

ابيئتص اي اذس   والمد سة والمجتما و لما ا تق  البيئة اي تذوقةا ا تق  اذواق المتعلمي  

 ( 213-210،ص 0811))البسياني،

 ق الفنيعوامل التذو

هنام عااما مؤث   اد دة  بي   علا المتذوق يكاو اختالاةا او تا دها مؤث ا علا 

التذوق اي العملية التذوقية وم  اهمةا مايلي:الحالة النفسية، وناي الف  ومااتص ،والمجةاا 

الح  ي ،والزماو والمكاو المع وض ايص العما الفني والحيز الزماني للعما الفني 

 (078-076،ص 0888الفني)اياب ، ومضماو العما

 

 : المقصود بالمتذوق

يقصد االمتذوق متلقي الصا   او العما الفني ويفت ض ايص انص نال قسرا م  تد يب 

الفك واذ اسيس لكي ينفعا ما اذشياا انفعاذ اق ب او يكاو مبدعا وها مبدي ليس 

وانجازه اذاداعي اعمال انية  االمجاز ولكنص مبدي علا سبيا الحقيقة وااداعص  ااداي ااخلي

ا يد  تتحقق ذول م   ذنةا قاالة للتك ا  او للع ض علا اذخ ي  هي خاثية ددا 

وخصاثيتةا تنبا  انةا تحقق  اي الداخا وع ي  علا عي  العقا وتنسم  هااا 
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الخيال وتعمق  اي س اايب الادداو ثم اخذت ت يقةا لكي يضاف الا  ثيد الخب   

(او المتذوق عندما يقبا علا  32،ص0815اي البناا النفسي لالنساو) نا  ،المتكاو اي 

مشاهد  العما الفني انما ي  ز اص ه نحا تلئ الجةة التي يدلص عليةا الفناو و انص ينظ  م  

خالل نااذ  قد اعدها لص ذلئ الفناو اثناا ااداعص لعملص محاوذ او يعيد اي نفسص تسلسا 

ناية والذهنية التي  او قد م  اةا الفناو اثناا انجازه لعملص وعندما العمليات التقنية والمع

يتذوق المتلقي العما الفني يستريا او يتمتا اقد  م  الغبرة التي  او قد شع  الفناو م  

 (01،ص0885د اا انجازه لعملص ايحالص الا غبرة تذوق)عرية،

اذشياا م  خالل المما سة  ويضيف )ااي( او التذوق الفني يعني االتقييم والتع ف علا

واذلفة اي  المتعلم واذاوات والخامات ايضا االقد    علا اذستجااة التي يم  اةا المتذوق 

الفني م  قبال او  اض للماياعات ذات الرااا الجمالي والفني والتذوق وعي وتنبيص 

اذا ام  و ياية واذنتباه لص اائما ا دات وها يزااا شد  او ينقص ااختالف  اذت

والتاما الكاما قبا الفةم  والتذوق ها  صالنا علا المتعة الجمالية تتأتا م  تالؤم اي  

ثا   الماياي واعا وملكات الذات المد  ة للماياي والتذوق يعد مةا   يجب او 

تصقا وتد ب وم  ثم يترلب تادةا وت يقة لل ؤية م  ناي خاص وانتباها معينا يحدا 

يشكا مجماعة م  الكيفيات الحسنة الناتجة ع  الكيفيات الجمالية التي  اسلاب ال ؤية ذنص

يد  ةا العقا ويحققةا م  خالل الاعي والمتذوق يحدا قيمة هذه الكيفيات الحسية للتمتا 

 Day,1997:293)اةا)

 

 : اسس التذوق الفني

 او التذوق الفني يةدف الا تحقيق عدا م  اذسس اهمةا

 لجميا اشكال اذا ام واذ ساس وما يتصا اتناول الجماليات تجنب التات  الربيعي -

 التعبي  ع  اذ ساس اصيغة قاالة للنقا دماليا -

 التعبي  ع  منظامات دمالية  دديد  لال تقاا اشكا الحيا  اي  ااة مدخالتةا -

احث وا اسة انظمة التقنيات المعاث   ومدا تاثي ها علا الماات  الع اي المسلم اي  -

 مجتمعات البك  ال

محاولة لحفظ وثيانة ال ماز الحضا ية الع اية اذسالمية م  متغي ات قد يحدثةا  -

 الغزو ال قااي ذذااة دماليات الف  الع اي اذسالمي 

 (81،ص 0867تحديد معالم القيم الجمالية لدا اذنساو الع اي المسلم )خميس، -

 

 : وسائط التذوق الفني

 يقةا ا داث التذوق الفني وهي:تادد قناات يتم ع  ت 

 الت اية البص ية ع  ت يق العي .-

 الت اية التشكيلية ع  ت يق اللمس.-

 التصميم. -اذشغال–الت اية البنائية وتتم ع  ت يق الفك  -

 الت اية اللفظيةع  ت يق الكالم م  شع  ون   وتم يا .-

 ال قص اذيقاعي.–الت اية الح  ية ع  ت يق العضالت -

 الماسيقا.–ت اية الماسيقية ع  ت يق اذذاو ال-

 

 العوامل التي يخضع لها التذوق او المتلقي

 عاما مع اي:ويشما اذستعدااات العقلية والمع اية.-0
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عاما ودداني:ويتضم  القيم الشخصية واذتجاهات والميال والدوااا وخصائص  -3

 الشخصية.

تصااي واذدتماعي وما ها شائا اي  عاما ادتماعي :ويشما الت اث ال قااي واذق -2

 الجماعات.

 عاما دمالي :ويتضم  التشكا الفني والخصائص الكامنة ااخلص -2

 (87-80،ص3110)غ اب،                                                         

 

 التحصيل المعرفي

دمةا اذا ا اا او التحصيا المع اي يشكا دزاا اساسيا ومةما م   يا  اذنساو يستخ

ماادةةالصعااات وايجاا الحلال البديلة لةا اةي الا دانب ذلئ تعد دزاا مةما وعنص ا 

 عقليا ونفسيا ومةا يا .اعداا ا نام  للمتعلمي  وتةيئتص اساسا اذ ذ يمك  اذستغناا عنص اي 

يقاس م   العما المد سي محدا م  اذنجاز او ا اعة اي هامستاا والتحصيا المع اي

(والمقياس الذي 02،ص311قبا المعلمي  اوااذختبا ات المق   )العيساي واخ وو ،

يعتمد عليص لمع اة مستاا التحصيا الد اسي ها مجماي الد دات التي يحصا عليةا 

التلميذ اي نةاية العام الد اسي او نةاية الفصا اذول او ال اني وذلئ اعد تجاوز 

ئ ها مستاا محدا م  اذنجاز او الب اعة اي العما اذختبا ات واذمتحانات انجا  و ذل

المد سي يقام م  قبا المد س او المعلم اااسرة اذختبا ات )الكبيسي 

( وتشتق م  الماا  المع اية اذهداف المع ايةالتي تعما علا 062،ص3111والداه ي،

انمات  عابتنمية المد  ات العقلية للمتعلم ع  ت يق ا تساب الحقائق والمعلامات واستي

مستايات مختلفة ومتد دة تبدا م   ةم  اذهداف المع اية ستضمختلفة م  المع اة وتت

مستاا التذ   والفةم والتربيق وهي المستايات الدنيا اي التفكي  وتنتقا الا المستايات 

العقلية المج ا  اذ    تعقيدا وهي مستايات التحليا والت  يب والتقييم وهي دميعا 

مك  اذستناا اليةا اي ثياغة اذهداف المع اية )اا اهيم مستايات ي

 ( 38،ص3112واازي:

 

 انواع التحصيل الدراسي

 انااي وهي  ةيمك  تقسيم انااي التحصيا الد اسي الا ثالث 

ويكاو ايص اااا الرالب م تفا اااائص المع اي االنسبة ذق انص اي نفس  التحصيل  الجيد-0

استخدام دميا القد ات اذمكانيات التي تكفا للرالب الحصال المستاا ونفس القسم ويتم 

علا مستاا اعلا لالااا التحصيلي الم تقب منص احيث يكاو مستاا تحصيلص اي قمة 

 اذنح اف المعيا ي م  النا ية اذيجااية مما يمنحص التفاق علا اقية اق انص

الد دة التي يحصا  المتاسط:اي هذا الناي م  التحصيا تكاو التحصيل الدراسي -3

عليةا الرالب تم ا نصف اذمكانيات التي يمتلكةا ويكاو ااائص متاسط وا دة ا تفاتص 

 واستفااتص م  المعلامات متاسرة

:يع ف هذا الناي م  اذااا االتحصيا الد اسي الضعيف التحصيل الدراسي المنخفض -2

ما مستاا زمالئص، انسبة   يث يكاو ايص اااا الرالب  اقا م  المستاا العااي مقا نة

استغاللص واستفااتص مما تقدم م  المق   الد اسي يعيفة الا ا دة اذنعدام . واي هذا 

الناي م  التحصيا يكاو استغالل المتعلم لقد اتص العقلية والفك ية يعيفا علا ال غم م  

ا وها ما تاادد نسبة ذااس اةا م  القد ات ويمك  او يكاو هذا التاخ  اي دميا الماا

يرلق عليص االفشا الد اسي العام ذو الرالب يجد نفسص عادزا ع  اةم ومتااعة الب نام  
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الد اسي  غم محاولتص التفاق علا هذا العجز او قد يكاو اي ماا  وا د  او اثني  ايكاو 

 (67،ص 3111ناعي وهذا علا  سب قد ات التلميذ وامكانياتص )ا  ياسف امال،

 

 في التحصيل الدراسي:العوامل المؤثرة 

 تادد عد  عااما تتدخا اي التحصيا المع اي  للرالب منةا:

: ت تبط الت اية الديمق اتية االتحصيا لدا الم اهقي  وتعتب  ممارسة التنشئة الوالدية*

انمات الت اية الديكتاتا ية والمتسامحة ات تبط  اة المتنبئ للد دات العالية اي ام ا

 االد دات اذانا .

اثبت  اعض الد اسات او الزمالا يما ساو تاثي ا يفاق تاثي  الاالدي  اي تاثير الرفاق: * 

مجال السلا يات المد سية اليامية م ا الاادبات المد سية والجةد المبذول اي الصف 

 وانص ليس م  الض و ي او يكاو تاثي  ال ااق سلبيا ااستم ا .

ف الصفية ايئة تعليمية ايجااية االمتعلماو م  الض و ي او تم ا الغ *البيئة الصفية : 

احادة الا ايئة تتسم االد ااا والتفةم وتشكيا عالقات قاية ما المعلمي  ليكاناا متعلمي  

 (55،ص3118قاا ي  علا تنظيم ذواتةم وتحقيق النجا  اي ا استةم.) غد ،ش يم،

د المستاا التعليمي ت ا البا  ة او التحصيا الد اسي يعتب  معيا ا يمك  اي يائص تحدي

للمتعلم ومصد ا لتقدي ه وا ت امص م  المحيري  اص وها يعتمد االد دة اذولا علا 

قد ات الرالب وما لديص م  خب   ومةا   وتد يب اذ انص يتاث  ابعض المتغي ات منةا 

التنشئة الاالدية ،ال ااق ،البيئة الصفية ،ويقاس االد دات التي يحصا عليةا الرالب اي 

 ذمتحانات.ا

 

 : الدراسات السابقة

اد ت البا  ة ا اسة استرالعية ميدانية اغية الحصنال علنا ا اسنات سنااقة تمنس البحنث 

الحننالي الننم تجنند ا اسننة تناولنن  ماينناي الد اسننة اشننكا مباشنن  غينن  انةننا ودنندت ا اسننة 

ز ( غ-دامعةاذزه  3101ع اية تناول  عالقة ا تباتية االتذوق الفني  وهي ا اسة )لبد،

الماسامة)الكفايات اذساسية لدا معلمي الت اينة الفنينة وعالقتةنا االتنذوق الفنني اني يناا 

 اعض المتغي ات((

هننندا  الد اسنننة للكشنننف عننن  مننندا تااا الكفاينننات اذساسنننية لننندا معلمننني الت اينننة الفنينننة 

(من  027ومةا ات التذوق الفني لديةم والعالقة اينةما اي يناا النناي والتخصنص لندا )

(معلمنة  ولتحقيننق اهنداف الد اسننة تنم تربيننق 51(معلمننا و)17ي الت اينة الفنيننة مننةم )معلمن

استبانة الكفايات اذساسنية لمعلنم الت اينة الفينة ومقيناس مةنا ات التنذوق الفنني لندا معلمني 

الت اية الفنية . وتاثل  الد اسة لنتائ  اهمةا : او الازو النسبي للكفايات اذساسية للمعلنم 

و الكفايات تتد ج اي سلم اعاله الكفايات الشخصية واذاا ينة واانناه  فاينات %( وا6101)

اسننتخدام مصنناا  الننتعلم و فايننات التقننايم . واو الننازو النسننبي لمةننا ات التننذوق الفننني يقننا 

%(ولننم تجنند الد اسننة ا وقننا االننة ا صننائيا انني  متاسننري ا دننات المعلمنني  7101عننند)

ينة ،اني  ني  ني مةا ات التذوق الفني لمعلنم الت اينة الفوالمعلمات اي الكفايات اذساسية وا

 وددت الد اسة ا وقا االة ا صائيا 

اي  متاسري ا دات المعلمي  متخصصني وغين  متخصصني الت اينة الفنينة اني الكفاينات 

اذساسية لندا معلنم الت اينة الفنينة واني مةنا ات التنذوق الفنني لصنالا متخصصني الت اينة 

وددت عالقة مادبة االة اي  الكفايات اذساسية لندا معلمني الت اينة الفية م  المعلمي   ما 

 . الفنية ومةا ات التذوق الفني لديةم
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 :مناقشة الدراسات السابقة 

استةدا  الد اسة السنااقة الكشنف عن  مندا تنااا  الكفاينات اذساسنية لندا معلمني  -

مننا اسننتةدف البحننث الحننالي الت ايننة الفنيننة ومةننا ات التننذوق الفننني لننديةم والعالقننة اينةما.اين

 مع اة العالقة مااي  التحصيا المع اي والتذوق الفني لدا تالبات معةد الفناو الجميلة.

اقتصنن ت الد اسننة الحاليننة علننا عينننات منن  تالبننات الفننناو الجميلننة  ايننالا اينمننا  -

  ان  عينة  )لبد( مكانة م  معلمي ومعلمات محااظتي غز  وشمالةا 

(اقن   اينمنا الد اسننة الحالينة علننا 52اني ا اسنة )لبنند(هي )  انن  اقن ات اذختبننا  -

 (اق  31)

 تشااة  الد استي   اي منةجية البحث الاثفي -

 

 : منهج البحث

استخدم  البا  ة المنة  الاثفي م  خنالل تصننيف البياننات للتعن ف علنا التنذوق الفنني 

 وعالقتةا االتحصيا الد اسي لدا الرالبات اي ماا التذوق الفني.

 

 : ينة البحثع

اختا ت البا  ة  عينة م  الصف اذول معةد الفناو الجميلة اني اينالا واصنا   عشناائية 

وقنند   3102-3102(تالبننة للعننام الد اسنني 311(تالبننة منن  مجمنناي) 071والبنال  عننداه) 

 . صل  البا  ة علا معدذت الرالبات  اي دميا  المااا م  سجالت المعةد 

 

 : اجراءات البحث

 بحثاداة ال

اعتمنندت البا  ننة انني قينناس متغينن ات البحننث الحالي)التننذوق الفننني( علننا اذاا  التنني تننم 

اعنندااها)  لقينناس التننذوق الفننني( لنندا الرالبننات وهننا مقينناس مقننن  علننا البيئننة الع اقيننة 

للبا ث)الخز دي()تنمية اذستيعاب المفناهيمي لمناا  التنذوق الفنني اني يناا ااعناا النتعلم 

(اقنن   ثننا ية وقنند تننم منننا المسننتجيب علننا  71اغننداا، يتكنناو منن  )، 3100لمننا زانا( 

 )ا دة وا د (اذا  ان  اذدااة ثحيحة و)ثف (اي اذدااة خاتئة.

 

 مج             الوسائل االحصائية

 ___             الوسط الحسابي   س=    

 ن                                      

 

 4س(-مج ))س االنحراف المعياري: ع=

                               ______________ 

 3-ن                                   

 معامل ارتباط بيرسون=

 مج س مج ص                        

 ن -مج س ص    ر=

        ___________________ 

 4)مج ص(        4) مج س(    

 }ن-مج ص {    }ن -4مج س{ 
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 اللة معنوية االختبارلد t)  اختبار ) 

T                       ر            =× 

 4 -____________                         ن       

 ر -3

 

 : نتائج البحث

 : اعد تحليا البيانات ومعالجتةا ا صائيا تاثل  البا  ة الا النتائ  التالية

التاذوق الفناي  يمكن قيااس التاذوق الفناي مان خاالل تطبياة االداة الخاصاة بقيااس -0

واتضننا اعنند ادنن اا المعالجننات اذ صننائية او الاسننط الحسننااي للعينننة  علااى عينااة البحااث

(واعنند اسننتخدام 051اينمننا الاسننط الف ينني ) )33،3( واذنحنن اف المعيننا ي)063،3النن )

( وهنني ذات 2،30اذختبننا  التننائي لعينننة البحننث ودنند او القيمننة التائيننة المسننتخ دة  اننن )

النا ودناا ينعف اني التنذوق الفنني ( ممنا يشني  1،15ند مستاا الدذلة)اذلة ا صائية ع

 مايا االجدول اذتي: لدا تالبات المعةد  ما ها
 

الاسنننننننننننننننط  العينة تالبة

 الحسااي

اذنحننننننن اف 

 المعيا ي

الاسنننننننننننننننط 

 الف يي

مسنننننننننننننتاا  القيمة التائية

 الدذلة

031 063،3 33،3 051 2،30 1،15 
 

يمكن  او تشني  النا انخفناض مسنتاا التنذوق الفنني لندا  لبناتاوهذه النتيجة الخاثة االر 

 تالبات المعةد

والطالبااات جااراء المقارنااة بااين افااراد العينااة الحاصااالت علااى المعاادالت المرتفعااة ا -4

 :التذوق الفني والتحصيل الدراسي على المعدالت المنخفضة في متغيرات الحاصالت

البننات الحاثننالت علننا اعلننا يال ننظ منن  خننالل الجنندول التننالي او الاسننط الحسننااي للر

( اينما ال  الاسط  2، 1 3 0(وانح اف معيا ي  )   11، 21المعدذت الد اسية قد ال   ) 

(واننننانح اف 12،603الحسننننااي للرلبننننة الحاثننننلي  علننننا اانننننا المعنننندذت الد اسننننية )

 ( واعد استخدام اذختبنا  التنائي للعينتني  ودند او القيمنة التائينة المسنتخ دة3،67معيا ي)

علا اعلا  لرالبات الحاثالت( وهي ا ب  م  القيمة الجدولية وهي لصالا ا00،07 ان )

 الد دات الد اسية 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والقيم التائية المستخرجة لعينة      )

 طالبات اعلى وادنى المعدالت(

 العدا الرالبات
الاسط 

 الحسااي

اذنح اف 

 المعيا ي

التائية القيمة 

 المستخ دة

مستاا 

 الدذلة
الرالبات الحاثالت 

علا اعلا المعدذت 

 الد اسية
71 11،21 2،103 00،07 1،15 

الرالبات الحاثلي  

علة اانا المعدذت 

 الد اسية
71 12،603 3،67   

( وهني 00، 07وم  خالل النظ  النا الجندول يتضنا او القيمنة التائينة المحسنااة تسناوي)

( اننني 1، 1 5) (عنننند مسنننتاا اذلنننة 3،2 0منننة المحسنننااة  التننني تسننناوي)ا بننن  مننن  القي

اختبا التذوق الفني وهذا يعني  اض الف يية الصف ية وقبال الف يية البديلنة التني تؤ ند 
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المعنندذت والنتيجننة   1،1 5علننا ودنناا انن وق ذات اذلننة ا صننائية عننند مسننتاا اذلننة ) 

اني  التنذوق الفنني لندا الرالبنات والتحصنيا  تشي  اانص ذ تادد عالقة ذات اذلة ا صنائية

المع اي، اذ اتضا او الرالبات اللااتي  صل  علا اعلا الد دات اي التحصيا الد اسي 

ه  انفسة  التي  صل  علا ا دات منخفضة اي مقياس التذوق الفني ممنا يحقنق ا ينية 

يا المع اني لندا ا تباتينة اني  التنذوق الفنني والتحصن عالقنة اعندم ودنااالبحث والمتم لة)

 تالبات معةد الفناو الجميلة اي ايالا(

وم  ذلئ يتبني  او التحصنيا المع اني ذينتم اعتمنااه  معينا  اساسني ذنتقناا الرالبنات اني 

معةد الفناو الجميلة للبنات اني اينالا وانمنا يجنب اذعتمناا علنا معنايي  مةمنة ذات عالقنة 

ي والذي يمك  التاثنا الينص من  خنالل اعتمناا وثيقة االت اية الفنية وم  يمنةا التذوق الفن

 مقياس التذوق النفسي .

 

 االستنتاجات 

ت نتننائ  البحننث او التننذوق الفننني ذو عالقننة سننلبية امتغينن  التحصننيا الد اسنني لنندا اتةنن 

 الرالبات النادحات .

  

 التوصيات:

اسننتخدام مقينناس التننذوق الفننني الننذي اسننتخدم انني البحننث الحننالي انني قبننال الرلبننة  -0

متقدمي  الا معةند الفنناو الجميلنة للبننات اني ايالا)المقصناا امقيناس ات و نة ا تنا اه ال

للبا ث)الخز دي(الماسامة)تنمية اذستيعاب النفاهيمي لماا  التذوق الفني اي ياا ااعناا 

 ،دامعة اغداا. 3100التعلم لما زانا(

 

 : المصادر

 يس الت اية الفنية اي  اا اهيم ،ليلا  سني واازي ياس  محماا )مناه  وت ق تد -0

 .  3112النظ ية والتربيق( عماو،اذ او،

 .0811،القاه  ،اا  المعا ف02البسياني ،محماا )ت ق تعليم الفناو (ت -3

 .0882،عالم الكتب ،القاه   ،7البسياني ،محماا )اسس الت اية الفنية( ت -2

    ننننا   ،مصننن ي عبننند الحميد)سنننيكلادية التنننذوق الفنننني (اا  المعنننا ف ،القننناه -2

0815. 

 .0885خميس،محمد)تذوق الف (اا  المعا ف،القاه   ، -5

 .0815اا  الفك  الع اي،’سعد،دالل)الم دا اي علم النفس( القاه    -7

سننيتالنتيزودي وم )النقنند الفني(ت دمننة ز  يننا اننؤاا ،الماسنناعة الع ايننة للد اسننات  -6

 . 0862والنش  ،ب ت ،

 .0885عرية ،محس  )تذوق الف (اا  المعا ف ،القاه  ، -1

عبنند الحميد،شننا   )التفضننيا الجمننالي( ا اسننة سننيكلادية التننذوق الفننني ،مرننااا  -8

 .3110الكاي  ،

 3110غ اب ،  ياسف خليفة،المدخا للتذوق والنقد الفني،اا  اسامة ،ال ياض،-01

 08860القدس المفتا ة،الت اية الفنيةوت ائق تد يسةا،الربعة اذولا،عماو،ام السماق00

،اا  الشننن وق للنشننن  عمننناو 3كلادية النننتعلم والتعلنننيم الصنننفي،تقرنننامي ،ياسف،سننني-03

،0818 . 

 . 3110عاال مصرفا،اا  النةضة ،’ اليف اا،الف  ت دمة -02
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،اا  2نااننا ،محمنند واخنن وو ،منندخا الننا مننناه  البحننث انني الت ايننة وعلننم النننفس ،ت-02

 . 3103المسي   ،عماو ،اذ او 

سية لدا معلمي الت اية الفنية وعالقتةا اني يناا لبد،عبد الك يم محمد،الكفايات اذسا -05

اعض المتغي ات،احث منشا  مجلة الجامعة اذسالمية)سلسلة الد اسات اذنسنانية( المجلند 

  .3101 غز ،-دامعة اذزه –ال ام  عش ،العدا اذول ، لية الت اية 

الفنني اني الخز دي،محمد ثبيا محمناا )تنمينة اذسنتيعاب المفناهيمي لمناا  التنذوق  -07

 .3100ياا ااعاا التعلم لما زانا(ات و ة ا تا اه غي  منشا   ،دامعةاغداا،
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