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ملخص البحث :
لعمل االكادیمي التخصصـي لـدى طلبـة كلیـة یعد التذوق الجمالي واحدا من اهم مفردات ا

الفنون الجمیلة والجل توخي هذه االهمیة فقد دعـت الحاجـة الـى اجـراء قیـاس موضـوعي لـه الجـل 

تقدیره بین الطلبة وفق متغیري (الجنس والف الدراسي ) .

) ٣٢) الشــهیر للتــذوق الجمــالي والمتضــمن علــى (Gravesواســتخدم الجــل ذلــك مقیــاس (

ة ، وقــد طبــق المقیـاس علــى طلبــة القســم التشــكیلي فـي كلیــة الفنــون الجمیلــة بجامعــة صـورة تجریبیــ

الموصل ، تم التوصل الى نتائج تدل على عدم وجود فروق ذات داللة وفق متغیـر الجـنس ، فـي 

الرابـع) ولصـالح طلبـة الصـف الرابـع –حین وجدت فروق ذات داللة على مسـتوى الصـف (االول 

ج تم التوصل الى جمـل مـن التوصـیات والمقترحـات ذات العالقـة بموضـوع وفي ضوء هذه النتائ.

البحث .

Measurement of the Aesthetic taste for students of
College of Fine Arts At University of Mosul

Dr. Mahfoodh M. AL-Kazzaz Osama H. Muhammed
University of Mosul - College of Education

Abstract:
The Aesthetic taste is taken to be one of the most important

element of the Specialized Academic Achievement for students of
College of Fine Arts . In order to achieve this importance , thus the need
arises to do an Objective measurement of it to evaluate it according to the
variables of sex and study stage .

To achieve this aim , Graves scale has been used . This scale was
famous for Aesthetic tasting , includes (32) experimental pictures . The
scale has been applied on students of plastic department in college of Fine
Arts at University of Mosul . The result revealed that there is no
significant differences according to sex variable , while some significant
differences have been found within the level ( First – Fourth ) class for
the benefit of the fourth year students. In the light of these results ,
several relevant recommendations and suggestions have been given .
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اھمیة البحث والحاجة الیھ :
یعد العلم والفـن حقـالن متصـالن ینظـر الیهمـا فـي ضـوء المزایـا التـي یشـتركان فیهـا حیـث 

الى تحفیز جوانب سلوك االفراد نحو اتجاهات بیئیة واجماعیة . نیهدفا

ان اكتشافات علم النفس الحدیث تقدم الدلیل على تأثیراته الكبیرة في بعض انماط التعبیر 

ني حیث ثبت تأثیر علم النفس تأثیرا كبیرا في التفكیـر العلمـي والسـیما فـي الظـواهر الطبیعیـة ، الف

) الى االعتقاد بان دراسة االشیاء الخارجیة یجب ان Poulyفقد توصل احد علماء الفیزباء (بولي 

  ) .١٧،ص١٩٨٦تسیر جنبا الى جنب مع الدراسة السایكولوجیة (رایسر ،

تعبیرات عن احساسات االنسان ، فمنها مایعبر عنه بالصوت ومنهـا ان الفنون ماهي اال

مایعبر عنه بالرسم ومنها مـایعبر عنـه بالحركـة او بنمـاذجهم فـي صـور او نمـاذج اصـوات یسـتمع 

  ) .١٣١،ص١٩٩٩بها طالما تعبر عن احاسیسه وآالمه او طموحاته وأحالمه (العطا ،

وعلى سلوكهم فـي حیـاتهم الیومیـة فهـي تعبـر عـن نون لها تأثیراتها الكبیرة على الناس ففال

تطلعاتهم كما انها في خلق بیئة مؤثرة تعنى بوجودهم ، فتذوق الفنون یشكل جزءا مهما في حیاتنا 

، فنحن نقیم ملبسنا ومظهرنا ونعتني بها وبالتالي فهي تؤدي دورا كبیرا وهاما في تقویم شخصیاتنا 

التــي تتكــون مــن مســاحات وخطــوط او القمــاش الــذي ) ، فاللوحــة مــثال ١٣٥،ص١٩٩٩(العطــا ،

یتــألف مــن الــوان وزخــارف ، كلهــا تخلــق عالقــات جمالیــة وتــذوق جمــالي یــنعكس علــى قلوبنــا او 

رفضنا لبعضها او ربما نفورنا منها ، وهذا ما یستشعر به الفرد فـي مجـال تـذوق هـذه الفنـون قبـوال 

وعلمــاء الــنفس ان ردود فعلنــا كانــت ســارة ام او رفضــا ، ویعتقــد كثیــر مــن الجمــالیین المعاصــرین 

اعــة عاطفیــة ، ولــذلك فــنحن نســتجیب للفنــون نغیــر ســارة تجــاه الفــن ، هــي التــي تمنحنــا رضــا او ق

حسبما یالئمنا ، لكن ردود الفعل هذه ال تقصر على االعتراف بالجمال من العمل الفني وحده بل 

الفا للنظرة العامة الشائعة عن الجمـال (نـوبلر تشمل نطاقا واسعا اوسع من االستجابة االنسانیة خ

ل منهمــــا نتلقــــى ) فـــرد الفعــــل الجمــــالي مماثـــل لــــرد الفعــــل العـــاطفي فــــنحن فــــي كـــ٤٢،ص١٩٨٧،

حساســـات تشـــكل فـــي داخلنـــا اســـتجابات معینـــة ، فـــالفنون وبمـــا فیهـــا مـــن اســـتجابات واحساســـات ا

سـائل االتصـال االخـرى ، فقـد وجمالیات یمكن ان تكون خیر وسیلة لالتصال ال تقل اهمیة عـن و 

یكــون التبــادل بــین االفكــار والمعلومــات صــعبا غیــر ان التــذوق الجمــالي واالحســاس بــه یمكنــه ان 

یوفر اتصاال افضل فالرسوم والمنحوتات هي لغة الفنان ومادته الفكریة وتعبر عـن مدركاتـه للبیئـة 

التي یعیشها .

الي ، تتمثل في :ممن جهة اخرى فهنالك مقومات اساسیة للتذوق الج

الیوجد انسان یمتلك وعیا ونضجا طبیعیین ان لم یكن له خصوصیة التذوق الجمالي .. ١

یدل التذوق الجمالي على استعداد نفسي ثابت نسبیا .. ٢
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مــن الممكــن تنمیــة االســتعداد النفســي للتــذوق الجمــالي وصــقله نحــو االفضــل بواســطة التــدریب . ٣

ة والهندسة المعماریة ).لكادیمیات ومعاهد الفنون الجمیوالتعلیم (وهذا ما تفعله ا

للفروق الفردیة داللة في تباین االستعداد للتذوق الجمالي.. ٤

للعمر اهمیة في وجود حدود واضحة في االستعداد للتذوق الجمالي  وغالبا مـا تتجـاوز مرحلـة . ٥

بهــا حـاالت الموهبــة واالبــداع الطفولـة والبلــوغ ، اال ان ذلـك الیعنــي وجـود حــاالت نــادرة تـرتبط

في مرحلة الطفولة كحالة عباقرة الموسیقى والفنون التشكیلیة وغیرهم . 

للبیئــــــة تــــــأثیر كبیــــــر فــــــي معــــــاني التــــــذوق الجمــــــالي وتفســــــیره واســــــتنتاج تفاصــــــیله (البیرونــــــي . ٦

  ) . ١٠٢-٤١،ص٢٠٠١،

اما آلیة التذوق الجمالي فیمكن اجمالها باالتي : 

او الشيء او الموقف ، ویكون ذلك رد فعل للتحسس او االحساس به .االنتباه للنعصر.١

المیــل العــاطفي النــاتج عــن اختیــاره لــه بقناعــة ورضــا ، ویرجــع ذلــك الــى وجــود خبــرة ســارة او .٢

عالقته بالشعور باالرتیاح نتیجة وجود حالة من االحساس بالتوازن الذي یعكسه . 

واستنتاج مقوماته .القدرة على ادراك تفاصیله وتشخیص عناصره.٣

االیمــان بقیمــة الشــيء المتــذوق وبالتــالي الــدفاع عنــه ضــد كــل مــن ینــتقص مــن قیمتــه او یهــدد .٤

) .٩٤-٩٣،ص١٩٩٠وجوده (مراد ،

وبالتــالي فــان البحــث الحــالي یتنــاول موضــوعا ثنائیــا یقــع بــین علــم الــنفس والجمــال فهــو 

البحـث وعینتـه ، فهـو اذن بحـث یتنـاول محاولة للتعرف على االستجابات الجمالیة مـن خـالل اداة

ولدى شریحة اجتماعیة تربویة تعني بالفن –الباحثین  محسب عل–مادة لم یتناولها باحثون آخرون 

حث .بم عینة الهوشؤونه 

مشكلة البحث :  
بالقدر الذي یعتبر فیه التذوق الجمالي المادة االساسیة التي تسعى كلیة الفنون الجمیلة 

ا لــدى طلبتهــا خــالل ســنوات الدراســة االكادیمیــة والعملیــة فیهــا ، اال ان الكلیــة ال تــزال الــى تنمیتهــ

السـتعداد فـي الوقـت اتعتمد اجراءات واسـالیب تقلیدیـة قـد ال تكشـف وبشـكل مباشـر عـن واقـع ذلـك 

الذي توجد هناك اجراءات موضوعیة معتمدة في العدید من المؤسسات العلمیة واالكادیمیة والفنیة 

الـــدول المتقدمـــة والمتمثلـــة باســـتخدام االختبـــارات والمقـــاییس الخاصـــة باالســـتعدادات المتنوعـــة فـــي 

ومنها مقیاس التذوق الجمالي الذي یمكنه تشخیص مقدار ذلك االستعداد وبشكل مباشر .

بنــاء علیــه فــان البحــث الحــالي یعــد بمثابــة تطبیقــا عملیــا مــن اجــل توظیــف اداة القیــاس 

ع التـــذوق الجمالیـــة ومـــدى امكانیـــة لـــدى طلبـــة كلیـــة الفنـــون الجمیلـــة بجامعـــة الحالیـــة لتقصـــي واقـــ

الموصل .
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اھداف البحث :
یهدف البحث الحالي الى : 

قیاس التـذوق الجمـالي لـدى طلبـة قسـم تشـكیلي فـي كلیـة الفنـون الجمیلـة مـن الصـفوف االولـى . ١

والرابعة .

فق متغیري :التعرف على داللة الفروق في التذوق الجمالي و . ٢

بنات) .–الجنس (بنین  .أ

الرابع) .–الصف الدراسي (االول  .ب

حدود البحث :
شمل البحث جمیع طلبة الصفوف االولى والرابعة من قسم التشكیلي بكلیة الفنون الجمیلة 

) ، ومن كال الجنسین .٢٠٠٢- ٢٠٠١بجامعة الموصل للسنة الدراسیة (

طلحات :  صتحدید الم
،  ١٩٨٦، (رایسو): بانه احساس باللذةBungrayلجمالي عرفه (بونكاري التذوق ا

من الجمال كما ا. ویعرف ایضا بانه االحساس بجمالیة العمل الفني وتفحص الیجاد مك)٢٤ص

  . )٨،ص٢٠٠٢عمل الفني (مال اهللا ،ال يعرفه آخرون بانه القدرة على ایجاد مفردات الجمال ف

الشخصیة في التعامل مع البیئة ) بانه خیاراتsolowایضا (سولو 

)Solow,1997,p:310. (

وقد عرفه الباحثان بانه : احساس بالتناسق والتناعم والتنظیم في الصورة والشكل من 

خالل عملیة االدراك .

ئیا بانه الدرجة التي یحصل علیها الطالب (عینة البحث) من خالل ار جكما عرفاه تعریفا ا

الجمالي المطبق في البحث الحالي .اجابتهم على اختبار التذوق
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الخلفیة النظریة :
من رواد علماء النفس الذین اكدوا على اهمیة یعد عالم النفس االنساني (ابراهام ماسلو)

دأ بالحاجات بالجمال وتذوقه وعده حاجة سامیة في سلم الهرم للحاجات التي افترضها والتي ت

لة بتحقیق الذات ، وكما یوضحها المخطط االتي : الفسلجیة وتنتهي بحاجة التفوق والمتمث

  ) ١٧٩، ص١٩٨١( الدباغ ، 

ویعتبر (ماسلو) ان الجمال یشكل احد اهم الحاجات العلیا والتي تظهر متأخرة فـي تطـور 

لـــى الجـــنس البشـــري مقارنـــة ببقیـــة الكائنـــات االخـــرى التـــي تكتفـــي بحاجـــات ال یمكنهـــا ان تصـــل ا

درجات السلم العلیا والمتمثلة بحاجات (االحترام والمعرفة والجمال وتحقیق الذات ) التي یتمیز بها 

االنسان .

تظهـر متـاخرة فـي حیـاة الفـرد وهـي ال تظهـر اال –باعتبارها حاجة علیـا –وحاجة الجمال 

وجیة بعــــد ان یشــــارف االنســــان علــــى عمــــره المتوســــط بینمــــا نــــرى ان لــــدى الطفــــل حاجــــات فســــیول

  ) .٢٩١-١٩٠، ص ١٩٨٣وحاجات تتعلق باالمن (شلتز ،

وعند ایجاد نقطـة انطـالق فـي بـدء محـاوالت االدراك الجمـالي وتـذوق االعمـال الفنیـة فانـه 

یمكن االعتماد على محاوالت نظریة الجشطلت في موضـوع الشـكل واالرضـیة الن هـذا الموضـوع 

.له عالقة وثیقة بطبیعة البحث–برأي الباحثین -

) كلمة المانیة تعني (الكل) او ( الشكل الكلـي ) ویعنـي الكـل اكبـر Gestaltفالجشطلت (

من مجموعة اجزاءه وعلیه فالشكلیون او الكلیون یحددون صفات االجزاء ومكوناتها وصفات الكل 

الذي یختلف عن صفات االجزاء .

تحقیق

  الذات

الجمال والفن 

المعرفة

نتماءاال 
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یة واننا نمیل الى ان قانون الشكل واالرضیة عند الجشطلت یعني ان للصورة شكال وارض

كـل ان ادراك الشكل ینفصل عـن ادراك االرضـیة بمـا یتصـفو ادراك الشكل قبل ادراك االرضیة ، 

:ة فروق بین الشكل واالرضیة اهمهاوتوجد ثم.منهما بأوصاف تختلف عن االخر

االرضیة ابسط مـن الشـكل ، فاالرضـیة تمتـاز بنـوع مـن االطـراد فزرقـة البحـر تمثـل فـي صـورة . ١

رضیة) والمركب او الطیور فیها تمثل (شكال) بارزا .انظر بحري (م

ان الشكل لـه حـدود معینـة بینمـا النجـد لالرضـیة حـدودا ، فالكتابـة علـى صـفحة هـي (الشـكل) . ٢

بینما الصفحة (االرضیة) .

ان تركیز الـذات ال یكـون اال علـى الشـكل فـنحن نـدرك صـوت المطـرب فـي اغنیـة بینمـا تكـون . ٣

ى (ارضیة) .الموسیق

الشـــكل متماســـك واالرضـــیة مائعـــة ، معنـــى ذلـــك ان تنظـــیم الشـــكل اقـــوى مـــن تنظـــیم االرضـــیة . ٤

وعلیــه یمكننــا ان نــدخل مانشــاء مــن متغیــرات علــى االرضــیة بینمــا الیمكننــا ذلــك علــى الشــكل 

  ) .٣٨،ص١٩٧٢(صالح ،

و المصـورة ولكي یكون االدراك على اكبر قدر من الوضوح لمحتـوى االشـكال المرسـومة ا

، فالبد من ان یمر االنسان بعدة مراحل هي : 

فصل الشكل او االشكال العامة عن ارضیتها من خالل تمیز الشكل عن االرضیة .. ١

اعطـــاء معنـــى كلـــي للشـــكل ، اذ ان هـــذه المرحلـــة تخضـــع لمبـــدأ (فرتهـــایمر) مـــن ان االجـــزاء . ٢

Bourneكلیة (التعطي معنى اال عندما تتشكل مع بعضها البعض بصورة  , 1979 ,p:22(

.

غیــر الهامـــة فـــي الشـــكل ، بهـــدف ) لالجـــراء Fliterationالقیــام بعملیـــة التصـــفیة (الترشـــیح   . ٣

تشخیص نواحي القوة والضعف في معناه لتوخي ایجاد توازن في ترابط اجزائه ، وهذه المرحلة 

تخضــع لمبــدأ "الیانورغبســون" التــي تعتقــد " بهــدف الزیــادة فــي معنــى الشــكل المــدرك فالبــد مــن 

الهامـة فیـه " (عاقـل فیته او طرح االجزاء او العناصر غیر الهامة واالبقاء علـى العانصـرصت

  ) .٦٤٢،ص ١٩٧٧،

) مـن " مالحظـة التفاصـیل Williamsالقیام بسلسلة عملیات متتابعة كما یقررها (ویلیامس   . ٤

ثــــم تســــمیة االشــــیاء او االشــــكال وفهــــم وظــــائف عناصــــرها ثــــم ربــــط الصــــورة بــــالخبرة ورســــم 

Williamsورة (االســتدالالت ثــم اضــافة العناصــر التخیلیــة وانشــطة اضــافیة توحیهــا الصــ ,

1973 , p25. (

وممـا تجـدر االشــارة الیـه ان هـذه المراحــل تمـر بشــكل سـریعا نسـبیا نظــرا لوجـود مبــادئ او 

قوانین تسهل من ادراكنا لالشكال المرئیة وهي :
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، التقــــــارب  Similarity، التشــــــابه  Constancy، الثبــــــات  Closure"الغلــــــق  

Proximity  التماثــل ،Symmetry  مایســمى بقــانون بســاطة الشــكل اوSimplicity of

form) االســتمرار او الســیطرة او الشــكل الجیــد والــذي یعــرف بـــ ،Prgnans) (Dember ,

1981 , p252. (

ان ادراك موضوع معین شكال او ارضیة یعني االحتفاظ بشكله او حجمه او لونه وهو ما 

Preceptionثبـــات االدراك بیســـمى  Constancyاالشـــیاء واالشـــخاص الـــى االحتفـــاظ فتمیـــل

بحجمهــا او صــورتها وخصائصــها حینمــا نــراه مــن ابعــاد مختلفــة ومــن مواقــف مختلفــة وهــو دحــض 

Perceptionلنظریــة استنســاخ االدراك  Copy Theory التــي تــرى ان العــالم المحــیط بنــا هــو

ــــات االدراك یتحــــدد بال١٨٣،ص ١٩٧٨انعكــــاس كــــالمرآة (منصــــور وآخــــرون ، شــــخص ) ومــــع ثب

المالحظ اكثـر ممـا یتحـدد بـالمثیر المـدرك ، ویمكـن تفسـیر الكثیـر مـن ظـاهرة خـداع االدراك بمیـل 

الشخص المالحظ الى عمل كلیات متكاملة ذات معنى من المثیرات المركبة المقدمة الیه .

وعمومـــا فـــان للعمـــل الفنـــي هیئـــة وشـــكال ، فهـــو یمثـــل فراغـــا وحیـــزا معلومـــا فاللوحـــة التـــي 

لها بعدان او ثنائیة البعد ، وفي كل االحوال فان الفنون بما –في ضوء ما تقدم –فنان یرسمها ال

فیها من احساسات وجمالیات تعطي تذوقا له نكهته في الحیاة ینبغي التعرف علیها ودراستها .

اجراءات البحث :
اتبع الباحثان في اعداد وتطبق وتصحیح اداة البحث على االجراءات االتیة :

عینة البحث :.١
شمل البحث جمیع طلبة قسم التشكیلي من الصفوف االولى والرابعة في كلیة الفنون 

) طالبا وطالبة ٩٣) حیث بلغ عددهم (٢٠٠٢-٢٠٠١الجمیلة ومن كال الجنسین للسنة الدراسیة (

) ١) طالبا وطالبة في الصف الرابع ، والجدول رقم (٤١) طالبا في الصف االول و(٥٢بواقع (

ین ذلك : یب

  )١جدول (

یبین عدد افراد عینة البحث

المجموعالرابعاالولالجنس

طالب

طالبات

٢٥

٢٧  

٢١

٢٠  

٤٦

٤٧  

  ٩٣  ٤١  ٥٢  المجموع
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اداة البحث :.٢
Gravesاعتمد الباحثان اختبار (كرافس)  Judgement Test)Graves , 1951 ,

p:68-79فقرة ، تمثل كل فقرة صورتین او ٣٢( ) لقیاس التذوق الجمالي . واالختبار مكون (

شكلین احدهما عن تذوق جمالي بینما االخر عن هذا االحساس ، والطالب الذي لدیه تذوقا 

Gravesجمالیا سیختار الشكل الذي ینم عنه دون الشكل االخر ( ,1951, p66 والملحق (

یوضح ذلك .

یة والنفسیة وعدد من وقد عرض الباحثان االداة على متخصصین في العلوم التربو 

تدریسي القسم التشكیلي بكلیة الفنون الجمیلة في جامعة الموصل فاجمعوا على صدقها وانها 

تحقق هدف البحث الحالي ، وعلیه فقد اعتمدها الباحثان اداة لبحثهما .

تطبیق االداة :.٣
Gravesطبق الباحثان اختبار (كرافس)  Design Judgement)على  ) ، اداة البحث

عینة البحث بصورة جماعیة وقد حث الطلبة على االجابة بموضوعیة ودقة وعدم ترك ایة فقرة 

دونما االجابة عنها .

تصحیح االداة :. ٤
) فقرة وفي كل فقرة صورتین او شكلین احدهما هي ٣٢بما ان االداة تتكون من (

الجابة الصحیحة عن الفقرة الصحیحة من الناحیة الجمالیة فقد اعطى للباحثان درجة واحدة ل

) والدرجة ٣٢تبار (و(صفرا) اذ كانت االجابة خاطئة عن الفقرة وعلیه فان الدرجة العلیا لالخ

علما بان هناك قائمة ملحقة باالختبار تبین نوع االجابات الصحیحة عن الخاطئة الدنیا (صفرا).

على سریة المعلومات .(مفتاح التصحیح) اال انها غیر معروضة في البحث الحالي حفاظا 

الوسائل االحصائیة : 
الباحثان االختبار التائي في المعالجة النتائج التي تم التوصل الیها للكشف عن استخدام 

داللة الفروق بین متغیري البحث الحالي .
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٩

نتائج البحث وتفسیرھا : 
حث واهدافه توصل الباحثان بعد المعالجات االحصائیة المستخدمة وفي ضوء طبیعة الب

الى النتائج االتیة :

بالنسبة للهدف االول وهو قیاس التذوق الجمالي لدى طلبة كلیة الفنون الجمیلة (عینة . ١

البحث) ومن الصفوف االولى والرابعة ومن كال الجنسین فقد تراوحت درجاتهم على االختبار 

) وهو اعلى من ٢.١٧) وانحراف قدره (٢٣.٥) درجة بمتوسط متحقق قدره (٢٩-١٨بین (

) ولدى التحقق من داللة الفروق بین المتوسطین النظري ١٦المتوسط النظري لالختبار وهو (

والتحقق فقد استخدم الباحثان االختبار التائي لعینة واحدة فاظهرت القیمة التائیة المحسوبة 

حریة ) وبدرجة٠.٠٥) عند مستوى (١.٩٦) وهي اكبر من القیمة التائیة الجدولیة (٧.٨٠(

) یوضح ذلك :٢) . الجدول رقم (٩٢(

  )٢جدول (

یبین نتائج قیاس التذوق الجمالي لعینة البحث ككل

XS  العدد
الوسط 

الفرضي

T

المحسوبة

T

الجدولیة

مستوى 

  الداللة

درجة 

الحریة

٩٣٢٣.٥٢.١٧١٦٧.٨٥١.٩٦٠.٠٥٩٢

جمالي بنـاء علـى مـا اظهرتـه ان هذه النتیجة تشیر الى ان البحث عموما یتمیزون بتذوق 

هذه النتیجة .

دف الثاني وهو التعرف على داللة الفـروق فـي التـذوق الجمـالي وفـق متغیـري هاما بالنسبسة لل. ٢

الجنس والصف الدراسي فقد توصل الباحثان الى النتائج االتیة : 

متوسـط قـدره بالنسبة لمتغیر الجـنس فقـد حصـل الطـالب ومـن كـال الصـفین االول والرابـع علـى. أ

ـــــــــدره () ٤.١٥) بـــــــــانحراف (٢٤.١٤( ـــــــــى متوســـــــــط ق ـــــــــات عل ) ٢٦.٢١بینمـــــــــا حصـــــــــلن الطالب

) ١.٣٠) . وبعــد اســتخدام االختبــار التــائي تبــین ان القیمــة التائیــة المحســوبة (٥.٢١بــانحراف(

) . وهـذا یعنـي ان الفـرق معنـوي فـي ٠.٠٥) عنـد مسـتوى (١.٩٦بینما القیمة التائیة الجدولیـة (

مالي وفق متغیـري الجـنس ویعـزو الباحثـان هـذه النتیجـة الـى ان التـذوق الجمـالي هـو التذوق الج

) ٣احســـاس بالتناســـق فـــي الصـــورة والشـــكل وال عالقـــة لهـــذا االحســـاس بـــالجنس والجـــدول رقـــم (

یوضح ذلك .
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  )٣دول (ج

یبین قیاس التذوق الجمالي وفق متغیر الجنس

XS  العددنوع الجنس
T

المحسوبة
T

الجدولیة

مستوى 

الداللة

طالب

طالبات

٤٦

٤٧

٢٤.١٤

٢٦.٢١

٤.١٥

٥.٢١
٠.٠٥  ١.٩٦  ١.٣٠  

امــا بالنســبة لمتغیــر الصــف فقــد بلــغ متوســط درجــات طلبــة الصــف االول ومــن كــال الجنســین . ب

) وبلــغ متوسـط درجـات طلبـة الصــف الرابـع ومـن كــال ٤.١٤) بـانحراف معیـاري قـدره (٢٢.٥(

) ولدى اسـتخدام االختبـار التـائي للتعـرف علـى داللـة ٢.١٦) بانحراف قدره (٢٧.٤الجنسین (

) وهـي اعلـى مـن ٣.٢١الفروق في متغیر المرحلة الدراسیة تبین ان القیمة التائیة المحسوبة (

  ) .٠.٠٥) عند مستوى (١.٩٦القیمة التائیة الجدولیة البالغة (

صـــف الرابـــع ولـــدى مناقشـــة هـــذه النتیجـــة یـــرى الباحـــث ان هـــذه بدیهیـــه حیـــث ان طلبـــة ال

(المنتهیــة) قــد تشــربوا بالتــذوق الجمــالي مــن خــالل مــوادهم الدراســیة النظریــة والعلمیــة یتعــرف علیــه 

طلبــة الصــف االول . فالصــف الدراســي االعلــى ضــمن االختصــاص یعطــي نوعــا مــن االحســاس 

) یوضح ذلك : ٤الفني فیتعرف علیه الطالب ویتذوقه والجدول رقم (

  )٤جدول (

س التذوق الجمالي وفق متغیر الصف الدراسيیبین نتائج قیا

XS  العددنوع الصف
T

المحسوبة
T

الجدولیة

مستوى 

الداللة

اول

رابع

٥٢

٤١

٢٢.٥

٢٧.٤

٤.١٤

٢.١٦
٠.٠٥  ١.٩٦  ٣.١٢  

:التوصیات والمقترحات
في ضوء النتائج التي توصل الیها البحث الحالي فان الباحثین یوصیان بضرورة اشباع 

. كما یرى لتذوق الجمالي واالحساس فیه والسیما بانهم ضمن التخصص العلمي الطلبة با

الباحثان بضرورة اغنائهم بكل ما هو جدید في نظریات علم الجمال مع تطبیقات عملیة في هذا 

المجال .

ویقترحان اجراء دراسة یطبق فیها اختبار التذوق الجمالي لـ(كرافس) ومتغیرات اخرى غیر 

البحث الحالي كمستوى الطموح والثقة بالنفس وبعض سمات الشخصیة االخرى كما التي تناولها 

یقترحان اجراء دراسة مماثلة لطلبة معاهد الفنون الجمیلة ( قسم التشكیلي) ومن كال الجنسین ، 

.-القسم المعماري –باالضافة الى طلبة كلیة الهندسة 
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المصادر :
الجمال . عودة للنشر ، بیروت ) . مدرسة ٢٠٠١البیروني ، سامس (. ١

، مطابع دار الكتب ، جامعة  ١) . مقدمة في علم النفس . ط١٩٨٢الدباغ ، فخري . (. ٢

الموصل .

) . بین الفن والعلم . ترجمة سلمان الواسطي ، دار المأمون للترجمة ١٩٨٣رایسر ، دولف (. ٣

والنشر ، بغداد .

. ترجمة حمد دلي الكربولي وعبدالرحمن القیسي ) . نظریات الشخصیة١٩٨٣شلتز ، داون (. ٤

. مطبعة جامعة بغداد .

، دار النهضة العربیة القاهرة .١) . علم النفس التجریبي . ط١٩٧٢صالح ، احمد زكي (. ٥

، دار العلم للمالیین ، بیروت .٥) . علم النفس . ط١٩٧٧عاقل ، فاخر (. ٦

" . مجلة افاق ، العدد االول ، السنة االولى ، ) . "االدراك الجمالي١٩٩٩العطا ، طه (. ٧

  . ١٣٦-١٣٠جامعة الزرقاء ، االردن ،ص
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