
مجلة العلوم التربوية والنفسية 341المجلد )13(  العـدد )1(   يناير - مارس  2021 م340

 

 

 

 

 

 

 

 مناذج الًتعُلم السلوكي كمدخل لتعزيز اإلستجابة اجلمالية 

 لدى طالب كلية التصاميم والفنون التطبيقية جبامعة الطائف

 

 

 

 فيصل بن عبد الوهاب الزهراني
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 لدي طالب كلية التصاميم والفنون التطبيقية جبامعة الطائف

 فيصل بن عبد الوهاب الزهراني .د

 :ملخص البحث

هدفت الدراسة إىل الوقوف على فاعلية مناذج الًتعُلم السلوكي يف تعزيز اإلستجابة اجلمالية لدي 
تطبيقية جبامعة الطائف، حيث ترى نظرية التتعلم الستلوكية  ن الستلو     طالب كلية التصاميم والفنون ال

عبارة عن جمموعة من العادات اليت يتعلمها الفرد ويتحكم يف تكوينها قتوان  الكتف وقتوى اإلستت ارة     
اللتان تّسريان جمموعة اإلستتجابات الرترطية، وير تل ذلت  إىل العوامتل البيعيتة وعالقتهتا بالستمات         

رتطبيقات هذه النظرية حول فاعلية مناذج التعُلم يف دعم إكتستاب اععتارف واإلحتفتا     الرخصية، وتدو
( لكل من اجملموعتة التجريبيتة   10( بواقل )20بها بإستخدام اعنهج شبه التجرييب على عينة بلغ عددها )

بيعتة  والضابطة، فرضت الدراسة  ن سلو  اإلستجابة اجلمالية حالة ستيكولو ية قابلتة للقيتاهلا طتا ط    
إعتمادًا علتى  ن مفهتوم اجلمتال     اميكن تعديلها بتوفري   واء تعليمية ُمعيًنة على تلقى احملتوي التركيلي

يولد لدى اُعتلقي تغريات  سمية ونفسية ويست ري إنتباهه ويدفعه إىل اإلستجابة، ركتزت الدراستة علتى    
اليت تلعب تتثرر يف ترتكيل فلفيتة    الُبعد الو داني الذي يتضمن القيم واإلجتاهات والسمات الرخصية 

و دانية ُتعزز عمليات التلقي جملاالت الفنون البصرية لدى الطالب، استتخدم الباحتث منتوذج دن ودن    
(Dunn&Dunn)         ألمناط التعلم وهو منوذج يقدم إطتارا تعليميتًا يعتمتد علتى نظريتة مفادهتا  ن كتل

منت  التعلتيم اعفضتل لتدي الطالتب       طالب يتعلم  فضل بطريقته اخلاصتة، وذلت  يتدعو إىل ترتخيص    
وتو يفه يف تصميم البيعة التعليمية اليت تالئم اخلصائص والسمات الرخصية للطالب.  وصت الدراستة  
إىل تهيعة البيعة التعليمية من اعراسم والقاعات الدراسية مبا يتناسب مل منوذج دن ودن، و وصت كتذل   

 الت التصاميم والفنون التطبيقية.بتطبيق مفاهيم االستجابة اجلمالية على جما
   (Dunn&Dunn) . منوذج دن ودن. اإلستجابة اجلماليةالًتعُلم السلوكي الكلمات اعفتاحية:
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Behavioral learning Models as an Approach to Enhance the Aesthetic Response 
For the Students of Faculty of Designs and Applied Arts at Taif University 

Faisal Abdul Wahab Alzhahrani 
 

Study Summary 
The study aimed to determine the effectiveness of behavioral learning models in 

enhancing the aesthetic response of students of the Faculty of Design and Applied Arts at 
Taif University, where the theory of behavioral learning sees that behavior is a set of habits 
learned by the individual and controlled by the laws of the palm and powers The excitement 
that triggers the police response group. Due to environmental factors and their relationship 
to personality traits, the applications of this theory revolve around the effectiveness of 
learning models in supporting the acquisition and retention of knowledge using the quasi-
experimental method on a sample of (20) by (10) for both the experimental and control 
group. The study assumed that the behavior of the aesthetic response is a measurable 
psychological condition, a nature that can be modified by providing an educational 
atmosphere that is aided by the receiving of the plastic content, based on the fact that the 
concept of beauty generates physical and psychological changes in the recipient and 
provokes his attention and prompts him to respond. The study focused on the emotional 
dimension that includes values, trends and personality traits that play influence in the 
formation of an emotional background that enhances the reception of the fields of visual 
arts in the student, the researcher used the model of (Dunn &dunn) for learning patterns, a 
model that provides an educational framework based on The theory that each student learns 
better in his or her own way, and that calls for the diagnosis of the student's preferred type 
of education and its use in designing the educational environment that suits the personal 
characteristics and characteristics of the student The study recommended the creation of an 
educational environment of ceremonies and classrooms in accordance with the (Dunn 
&Dunn) model, as well as the application of aesthetic response concepts to the areas of 
design and applied arts. 

Keywords: Behavioral learning. Aesthetic Response. (Dunn&Dunn) Model   

 مقدمة الدراسة:
 صبح فهم وتطبيق نظريات الًتعُلم من اعتطلبتات األساستية للتتدريل الفًعتال يف     
جماالت الفنون اععاصرة، فقد اربت الدراسات الرتبوية فاعلية مناذج التًتعُلم الستلوكي يف   

اليت تهتتم بتحريت  اإلنتبتاه وتنرتي  ا،تواهل، وإرتارة التتفكري        تعزيز الو ائف اععرفية 
اجلمالي لتلقي الفنون البصرية، حيث ترى نظرية الًتعُلم  ن السلو  اإلنساني عبتارة عتن   
جمموعة من العادات اليت يتعلمها الفرد ويكتستبها، ويتتحكم يف تكوينهتا قتوان  الكتف      

اإلستتجابات الرترطية والتتى منهتا     وقوى اإلستت ارةا التتى تتحكمتان يف جمموعتة متن      
اإلستجابة اجلماليتة، وير تل ذلت  إىل العوامتل البيعيتة اعكانيتة، وعالقتهتا باخلصتائص         

 والسمات الرخصية للفرد.
تطبيقات هذه النظرية حول فاعلية مناذج الًتعُلم يف دعم إكتستاب اععتارف    وتدور

اجلماليتة لطتالب  قستام الرتبيتة     اجلديدة واإلحتفا  بها على إعتبار  ن سلو  اإلستجابة 
الفنية وكليات التصاميم والفنون حالة سيكولو ية قابلة للقياهل، طا طبيعة متميزة ميكتن  
تعديلها  و تغيريها بتوفري   واء تعليمية ُمعيًنة على تلقى احملتوي التركيليا "إعتمادًا على 

ونفستية ويستت ري إنتباهته      ن مفهوم اجلمال هو م ري ُيٍولد لدى اُعتلقتي تغتريات  ستمية   
 (.67، ص 2010ومالحظته وجيعله يندفل إىل اإلستجابة له" )سانتيانا، 

( وفق اجلانب التذي  2015وتثتي نظريات الًتعُلم حسب تصنيف دراسة الكناني )
 Cognitive Learningتركز النظرية عليتها فتالنم  األول فتاص باإلجتتاه اععتريف      

trend، اععرفية للمتعلما وكيفية بنائها وإدفال اععلومات اجلديدة  الذى يركز على البنية
إليها عن طريق العديد من االسرتاتيجيات اععرفية، ومت لها النظريات السلوكية لكل من: 

، Piaget،  وبيا يتتته Gannier، و انييتتته Ozobel، و وزوبتتتل Brunnerبرونتتتر 
  ال اني من نظريتات  والنم .Skener، وسكنرDines، ودينز Bogalskiوبو السكي 

حيتث تركتز علتى     ،Social Learning  trendالًتعُلم فتاص باالجتاهتات اجملتمعيتة    
السياق اال تماعي الذي حتدث فيه عمليات التعلم، م ل البيعة احمليطة وستلو  الدافعيتة   
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، Router، وروتتر Pandoraوا،ا ات، ومت لها النظريات السلوكية لكل من: بانتدورا  
. وكال النمط  يعمتل علتى حتست     Davidoff، ودافيدوف Vygotskyوفيجوتسكي

 السلو .
"وتعد عملية إفتيار النماذج والطرائتق التدريستية الفعالتة متن اأُلستل اعهمتة يف       
تعليم الفنون، إذ كرف مفهومها ا،ديث عتن كونهتا عمليتة مرنتة ومتكاملتة األطتراف       

(، "فهتي  ,2013Vanada) قف التعليميتة" يتظافر فالطا  هد اععلم واعتعلم يف إطار اعوا
نظام متغري يتكيتف ويستتجيب لكتل تغتري، ألنهتا جمموعتة فطتوات منظمتة ومتكاملتة          
للوصول إىل الغاية اعنرودة يف  قل وقت وإيسر  هدا من   ل متك  اُعتعلم من اعراركة 

 تعلمالت  تنميتة  يف (، كتذل  تستاهم  121، ص1990اعستمرة يف عملية التًتعُلم" )ستعيد،   
 اإلعتيتادي  األستلوب  عتن  واععتارف، بعيتدا   اعفتاهيم  إستيعاب يف تقدمًا الذاتي، وحتقق

للمعرفةا إىل  انب تنمية اجلانب اإلدراكي والعقلي بتطتوير   كمستقبل اعتعلم ُيظهر الذي
الُبنى اععرفية وزيادتها بالتفاعل مل اعواقف التعليمية اليت تهيئ للطلبة وتتزودهم بركتائز   

ية لتطوير  ساليب التتفكري، بإرارتهتا وحتريكهتا لبنتبتاه وتنرتي  ا،تواهل وإرتارة         ساس
 (.68، ص2008التفكري وإشباع اعتعة البصرية واجلمالية )حس ، 

وميكن اعتبار مناذج الًتعُلم السلوكي  سلوبًا للتنسيق ب  بعض اعتغريات يف التعلم 
دة الدراستية. فتالفهم الصتحيح ألدبيتات     والنمو العقلي، مبا يناسب الطالب وطبيعة اعتا 

نظريات التعلما ُيًمٍكن ُمعلم الفنون البصرية من إفتيار إسرتاتيجيات التدريل اعناستبة،  
 واألك ر فعالية لتدريل طالبه حسب اعوقف التعليمي. 

 مشكلة الدراسة:  

افتل  تتزايد ا،ا ة لفهم  مناط تعليم الطالب يف  ل الدعوة إىل التعلم اجلماعي د
الصفوف غري اعتجانسة. وبالنظر إىل واقل الطلبة بقسم الفنون بكليتة التصتاميم والفنتون    
التطبيقية جبامعة الطائف، حيث جند إن  غلبهم ينتمون إىل بيعات مكانية ورقافيتة تتلفتة،   
جيب  ن توضل يف اإلعتبار عند فهم  ن الكيفية التى يتعلم بها الطالبا تعترب حمورًا مهمًا 

إفتيار مناذج التعلم اعناسبة له، كون تعلتيم الفنتون يف كت ري متن األحيتان يتجاهتل        عند
 الفروق الفردية ب  الطلبة ومناذج الًتعُلم اعستخدمة يف طرح احملتوى التركيلي.  

 Dunn & Dunnفقتتد وردت  منتتاط عتتدة للتتتعلم، ومنهتتا إمنتتوذج دن ودن  
كتل متتعلم بتالرتكيز علتى اععلومتات       سلوكي تفاعليا يبد  فالطا (، وهو من 1993)

اجلديدة والصعبة، ومعاجلتها، وإسرت اعها، علتى إعتبتار  ن هتذا التفاعتل يتتم بطريقتة       
ختتلف من شخص إىل آفر، باإلضافة إىل  ن  مناط التعلم هتى  دوات للتتفكري بتالفروق    
ة، الفردية تتكون من جمموعة من الصفات واخلصائص الرخصتية البيولو يتة والتطوريت   

 اليت من شثنها  ن جتعل التعلم نفسه فعااًل لبعض الطالب وغري فعال آلفرين. 
هذا وتعترب برامج الرتبية الفنية اععاصرة  زءًا متممتًا ألهتداف العمليتة الرتبويتة،     
فهي  داة ال قافة التركيلية إذ  نها تربية عن طريتق الفتن، تهتذيب ستلو  اعتتعلم  متن       

لفنية وتذوقها، واليت "تصنف الفنون التركيلية والعلوم الرتبوية فالل ممارستهم لألعمال ا
من  هم اعصادر الرئيسة لتطوير عقلية الطالب ومستوى تفكريه من فتالل تعلتم الفتن،    
بهدف تدعيم اععلومات لديه، وزيادة قدرتته علتى التتذوق الفتإل واإلستتجابة للجمتال"       

 (،22،  ص2012)العتوم، 
الدراستة ا،اليتة متن  بعتاد متعررة علتى اإلستتجابة         ولعل  هم ما ركتزت عليته  

اجلماليتةا هوالُبعتد الو تتداني التذي يتضتتمن القتيم الرخصتتية، واإلجتاهتات واعيتتول،      
والسمات الرخصية، التيت تلعتب دورًا  ساستيًا يف ترتكيل فلفيتة و دانيتة ُتعتزز متن         

ودن عمليتتات التلقتتي جملتتاالت الفنتتون البصتترية لتتدى الطالتتب، كتتون إمنتتوذج دن      
(Dunn&Dunn)        ألمناط التعلم وهو منوذج يقدم إطتارا تعليميتًا يعتمتد علتى نظريتة

مفادها  ن كل طالب يستقبل اععلومات ويتعلم  فضل وفق طريقته اخلاصة، وذل  يدعو 
إىل ترخيص مناذج الًتعُلم السلوكي اعفضل لدي الطالب، واستخدام هتذه اععلومتات يف   

 Theيت تالئتم اخلصتائص والستمات الرخصتية للطالتب. )     تصميم البيعة التعليميتة الت  
Dunn and Dunn Learning Style Model of Instruction,2002 وهو ما .)
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إفتيار مناذج التعلم اعناسبة له، كون تعلتيم الفنتون يف كت ري متن األحيتان يتجاهتل        عند
 الفروق الفردية ب  الطلبة ومناذج الًتعُلم اعستخدمة يف طرح احملتوى التركيلي.  

 Dunn & Dunnفقتتد وردت  منتتاط عتتدة للتتتعلم، ومنهتتا إمنتتوذج دن ودن  
كتل متتعلم بتالرتكيز علتى اععلومتات       سلوكي تفاعليا يبد  فالطا (، وهو من 1993)

اجلديدة والصعبة، ومعاجلتها، وإسرت اعها، علتى إعتبتار  ن هتذا التفاعتل يتتم بطريقتة       
ختتلف من شخص إىل آفر، باإلضافة إىل  ن  مناط التعلم هتى  دوات للتتفكري بتالفروق    
ة، الفردية تتكون من جمموعة من الصفات واخلصائص الرخصتية البيولو يتة والتطوريت   

 اليت من شثنها  ن جتعل التعلم نفسه فعااًل لبعض الطالب وغري فعال آلفرين. 
هذا وتعترب برامج الرتبية الفنية اععاصرة  زءًا متممتًا ألهتداف العمليتة الرتبويتة،     
فهي  داة ال قافة التركيلية إذ  نها تربية عن طريتق الفتن، تهتذيب ستلو  اعتتعلم  متن       

لفنية وتذوقها، واليت "تصنف الفنون التركيلية والعلوم الرتبوية فالل ممارستهم لألعمال ا
من  هم اعصادر الرئيسة لتطوير عقلية الطالب ومستوى تفكريه من فتالل تعلتم الفتن،    
بهدف تدعيم اععلومات لديه، وزيادة قدرتته علتى التتذوق الفتإل واإلستتجابة للجمتال"       

 (،22،  ص2012)العتوم، 
الدراستة ا،اليتة متن  بعتاد متعررة علتى اإلستتجابة         ولعل  هم ما ركتزت عليته  

اجلماليتةا هوالُبعتد الو تتداني التذي يتضتتمن القتيم الرخصتتية، واإلجتاهتات واعيتتول،      
والسمات الرخصية، التيت تلعتب دورًا  ساستيًا يف ترتكيل فلفيتة و دانيتة ُتعتزز متن         

ودن عمليتتات التلقتتي جملتتاالت الفنتتون البصتترية لتتدى الطالتتب، كتتون إمنتتوذج دن      
(Dunn&Dunn)        ألمناط التعلم وهو منوذج يقدم إطتارا تعليميتًا يعتمتد علتى نظريتة

مفادها  ن كل طالب يستقبل اععلومات ويتعلم  فضل وفق طريقته اخلاصة، وذل  يدعو 
إىل ترخيص مناذج الًتعُلم السلوكي اعفضل لدي الطالب، واستخدام هتذه اععلومتات يف   

 Theيت تالئتم اخلصتائص والستمات الرخصتية للطالتب. )     تصميم البيعة التعليميتة الت  
Dunn and Dunn Learning Style Model of Instruction,2002 وهو ما .)
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يعزز ا،ا ة إىل تهيعة البيعة التعليمية من اعراستم والقاعتات الدراستية مبتا يتناستب متل       
ي علتى النحتو   منوذج دن ودن، عليه فان السعال الرئيل للدراستة ا،اليتة ميكتن  ن يتثت    

التالي: ما إمكانية تو يف مناذج الًتعُلم السلوكي كمدفل لتعزيز اإلستجابة اجلمالية لدي 
 طالب كلية التصاميم والفنون التطبيقية جبامعة الطائف؟

 أسئلة الدراسة:
ما  بعاد القيم الرخصية اععررة على اإلستجابة اجلمالية اعرتبطة مبجاالت التصتاميم   (1)

 يقية؟والفنون التطب
ما دور مناذج  الًتعُلم الستلوكي يف تعزيتز اإلستتجابة اجلماليتة للتصتاميم والفنتون        (2)

 التطبيقية؟
( للتًتعُلم الستلوكي كمتدفل لتعزيتز     Dunn&Dunnما فاعليتة منتوذج دن ودن )   (3)

 اإلستجابة اجلمالية لدي طالب كلية التصاميم والفنون التطبيقية جبامعة الطائف؟

 فرضية الدراسة:  

وق ذات داللتتة إحصتتائية بتت  طتتالب اجملموعتتة التجريبيتتة يف التتتذوق تو تتد فتتر
الترتتكيلي واإلستتتجابة اجلماليتتة للتصتتاميم والفنتتون التطبيقيتتة وفتتق منتتوذج دن ودن    

(Dunn&Dunn  للًتعُلم السلوكي، وب  طالب اجملموعة الضابطة الذين مت تدريستهم )
اليتة بقستم الفنتون بكليتة التصتاميم      بالطريقة التقليدية يف التذوق الفإل واإلستجابة اجلم

 والفنون التطبيقية جبامعة الطائف.

 أهداف الدراسة:
التعرف على  بعاد القيم الرخصية اععررة على اإلستجابة اجلمالية يف جمال التصاميم  (1)

 والفنون التطبيقية.
الوقوف على دور مناذج  الًتعُلم السلوكي يف تعزيتز اإلستتجابة اجلماليتة للتصتاميم      (2)

 لفنون التطبيقية.وا

( للًتعُلم السلوكي كمتدفل لتعزيتز   Dunn&Dunn( حتديد فاعلية منوذج دن ودن )3)
 اإلستجابة اجلمالية لدي طالب كلية التصاميم والفنون التطبيقية جبامعة الطائف.

 أهمية الدراسة:
تعزيز مفاهيم التذوق الفتإل واإلستتجابة اجلماليتة متن فتالل زيتادة وعتي القتائم          (1)

يل حول تو يتف منتاذج التًتعُلم الستلوكي كبتديل فعتال يف تفستري وحتليتل         بالتدر
 االستجابة اجلمالية جملاالت التصاميم والفنون البصرية.

توعية طلبة  قسام الرتبية الفنية والفنون والتصاميم حنو اإلبداع واإلجناز باإلستتفادة   (2)
لتتى تتدعم تطتوير    ا من اجملاالت الفنية واإلبداعية يف  ل مناذج حاضتنات األفكتار  

  .السلو  التركيلي
التعرف على النماذج اععنية بدعم وتطوير السلو  اإلبداعي من فالل وضل برامج  (3)

تطبيقيتتة عتابعتتة االستتتجابة اجلماليتتة لألعمتتال الترتتكيلية للطلبتتة يف التخصصتتات 
 .التركيلية والتطبيقية

رتبيتة الفنيتة والفنتون    الوقوف على واقل برامج تنمية اإلستجابة اجلمالية بثقستام ال  (4)
ومعرفة  و ه القصور اليت قد تتسبب يف عدم مناسبة تر اتها مل اخلربات اععرفيتة  
للطالب، مما يعطي صتورة  وضتح لعمليتات حتست  وتطتوير الستمات واعهتارات        

 الرخصية لدى الطلبة من دارسي اجملاالت التركيلية.

 حدود الدراسة:

السلوكي كمدفل لتعزيز اإلستجابة اجلمالية لدي  مناذج الًتعُلم ا،دود اعوضوعية:
طالب كلية التصاميم ا،دود اعكانية: قسم الفنتون بكليتة التصتاميم والفنتون التطبيقيتة      

 جبامعة الطائف.
متت الدراسة فالل الفصتل الدراستي األول وال تاني متن العتام       ا،دود الزمنية:

 هت.1439/1440اجلامعي 
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( للًتعُلم السلوكي كمتدفل لتعزيتز   Dunn&Dunn( حتديد فاعلية منوذج دن ودن )3)
 اإلستجابة اجلمالية لدي طالب كلية التصاميم والفنون التطبيقية جبامعة الطائف.

 أهمية الدراسة:
تعزيز مفاهيم التذوق الفتإل واإلستتجابة اجلماليتة متن فتالل زيتادة وعتي القتائم          (1)

يل حول تو يتف منتاذج التًتعُلم الستلوكي كبتديل فعتال يف تفستري وحتليتل         بالتدر
 االستجابة اجلمالية جملاالت التصاميم والفنون البصرية.

توعية طلبة  قسام الرتبية الفنية والفنون والتصاميم حنو اإلبداع واإلجناز باإلستتفادة   (2)
لتتى تتدعم تطتوير    ا من اجملاالت الفنية واإلبداعية يف  ل مناذج حاضتنات األفكتار  

  .السلو  التركيلي
التعرف على النماذج اععنية بدعم وتطوير السلو  اإلبداعي من فالل وضل برامج  (3)

تطبيقيتتة عتابعتتة االستتتجابة اجلماليتتة لألعمتتال الترتتكيلية للطلبتتة يف التخصصتتات 
 .التركيلية والتطبيقية

رتبيتة الفنيتة والفنتون    الوقوف على واقل برامج تنمية اإلستجابة اجلمالية بثقستام ال  (4)
ومعرفة  و ه القصور اليت قد تتسبب يف عدم مناسبة تر اتها مل اخلربات اععرفيتة  
للطالب، مما يعطي صتورة  وضتح لعمليتات حتست  وتطتوير الستمات واعهتارات        

 الرخصية لدى الطلبة من دارسي اجملاالت التركيلية.

 حدود الدراسة:

السلوكي كمدفل لتعزيز اإلستجابة اجلمالية لدي  مناذج الًتعُلم ا،دود اعوضوعية:
طالب كلية التصاميم ا،دود اعكانية: قسم الفنتون بكليتة التصتاميم والفنتون التطبيقيتة      

 جبامعة الطائف.
متت الدراسة فالل الفصتل الدراستي األول وال تاني متن العتام       ا،دود الزمنية:

 هت.1439/1440اجلامعي 
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 مصطلحات الدراسة:

 :Behavioral learning Modelsًتعُلم السلوكي مناذج ال
مناذج الًتعُلم السلوكي هي "اخلط  التعليمية اعبنية على ُ سل نظريتة نفستية قابلتة    
للتطبيق على جمتمل ما، تضتفي للمتتعلم اخلتربات واإلمكانتات العقليتة الفاعلتة دافتل        

يات الفهتم" )زايتر   اجملتمل التعليمي، وتساعده على التمكن من الوصول إىل  علتى مستتو  
 (.140، ص 2013ومساء، 

ُتٍعرف الدراسة ا،الية مناذج الًتعُلم السلوكي إ رائيًا: بثنها فطة وصتفية متكاملتة   
تتضمن عملية تصميم حمتوى تركيلي قبال للقياهل والتقويم، ميكن تنفيذه وتو يه عملية 

ر احملتتوى وطترق   تطبيقه دافل القاعات واعراسم. يتضمن إسترتاتيجيات تتعلتق بإفتيتا   
 التدريل اعناسبة وإ راءات إرارة الدافعية لدى اعتلقي.

 :Aesthetic Responseاإلستجابة اجلمالية 
اإلستجابة اجلمالية "هي عملية مركبة ترتمل على مقارنات، ومتييزات، وإفتيارات 

افتيتارات  ب  البدائل اجلمالية اعتاحة، ويتم التعبري عنها من فالل تعتبريات لفظيتة،  و   
 (.72، ص 2001)عبد ا،ميد،  سلوكية"

ُتًعتترف الدراستتة ا،اليتتة اإلستتتجابة اجلماليتتة إ رائيتتًا: بتتثن اإلستتتجابة اجلماليتتة 
للتصاميم والفنون التطبيقية كامنة يف كل شخص وقابلة للنمو، متن فتالل القتدرة علتى     

قية )مجالية( ذات صتلة  تنظيم العمليات اعرتبطة بإدرا  اعتلقي للجمال دافل ُ طر إستاطي
 بالسمات واعهارات الرخصية، وحيملها اعتلقي دافل جماله النفسي. 

 :Dunn&Dunnإمنوذج دن ودن 
إمنوذج دن ودن "هتو طريقتة تتثرري عناصتر معينتة يف اجملتاالت البيعيتة واالنفعاليتة         
واال تماعيتتة واجلستتمية  و الفستتيولو ية علتتي مت تتل الطلبتتة واستتتيعابهم للمعلومتتات  

 –العاطفيتة   –واعهارات اعختلفة واحتفا هم بها.  و  نه نتاج ألربعة م ريات هي " البيعية 

اعادية  و الطبيعية " تعرر على قدرة الفرد ألنه يتم ل وحيتفظ باععلومتات  و   –اال تماعية 
 (.6، ص2012القيم  و ا،قائق  و اعفاهيم. )جميد، 

إ رائيتًا: بثنتته منتتوذج   Dunn&Dunn ُتعترف الدراستتة ا،اليتة إمنتتاذج دن ودن  
للًتعُلم السلوكي يتضمن مخسة جماالت تتركل من فالطا البيعة ال قافيتة، تضتم عرترين    

 عنصرًا مت تو يفه لزيادة مستوى االستجابة اجلمالية يف جماالت الفنون البصرية.

 الدراسات املرتبطة:

)امنتوذج دن ودن( يف   ( بعنوان:  رر  منتاط التتعلم  2015دراسة العامري، وامحد )
حتصيل مادة الرتبية الفنية لطالبات الصف اخلامل األدبي، هتدفت الدراستة إىل التعترف    
على فاعلية إسرتاتيجية دن ودن يف حتصيل مادة الرتبية الفنية لطالبات اعرحلة اإلعدادية، 
استخدمت الدراستة اعتنهج التجترييب، واعتمتدت التصتميم التجترييب للضتب  اجلزئتي         

اجملموعة التجريبيتة والضتابطة، واعتمتدت االفتبتارات اعتسلستلة واالفتبتار القبلتي        ذو
بطالبتات اعرحلتة اإلعداديتة يف     والبعدي لزيادة الضب . حددت الدراسة جمتمل البحتث 
، ومت افتيتار عينتة   2014-2013اعديرية العامة للرتبية يف حمافظة بابل للعتام الدراستي   

ة البسيطة بعد استبعاد تثرري اعتغريات الدفيلة اليت قد تتعرر يف  الدراسة بالطريقة العروائي
نتائج اعتغري اعستتقلا اذ حصتلت الدراستة علتى اععلومتتات اخلاصتتة بتالعمر التزمإل         
والتحصيتل الدراسي لألبتوين متن البطاقتة اعدرستية، وعتن طريتق استمتتتتارة قتدمها         

الفتبتار فقتد حصتال عليهتا متن ستجل       الباح ان للطالبات،  ّما در ات الرتبيتة الفنيتة   
الدر ات اُععتمّد من إدارة اعدرستة. استتخدمت الدراستة اداة افتبتار حتصتيلي للمتادة       
العلمية اليت دّرستها الباح تان للطالبات يف ارناء مدة التجربتة لقيتاهل فاعليتة امنتوذج دن     

ربتت الدراستة إن    ودن يف حتصيل مادة الرتبية الفنية للطالبات. ويف ضوء نتتائج البحتث ا  
التعلم اععتمد على امنوذج دن ودن جيذب الك ري من طالبتات اعرحلتة اإلعداديتة لتتعلم     
مادة الرتبية الفنيةا وذل  لكتون االمنتوذج يهتتم اا تات وميتول الطالبتات، واوصتت        
الدراسة بتعميم تدريل الرتبية الفنية وفق امنوذج دن ودن على مدرستي الرتبيتة الفنيتة،    
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اعادية  و الطبيعية " تعرر على قدرة الفرد ألنه يتم ل وحيتفظ باععلومتات  و   –اال تماعية 
 (.6، ص2012القيم  و ا،قائق  و اعفاهيم. )جميد، 

إ رائيتًا: بثنتته منتتوذج   Dunn&Dunn ُتعترف الدراستتة ا،اليتة إمنتتاذج دن ودن  
للًتعُلم السلوكي يتضمن مخسة جماالت تتركل من فالطا البيعة ال قافيتة، تضتم عرترين    

 عنصرًا مت تو يفه لزيادة مستوى االستجابة اجلمالية يف جماالت الفنون البصرية.

 الدراسات املرتبطة:

)امنتوذج دن ودن( يف   ( بعنوان:  رر  منتاط التتعلم  2015دراسة العامري، وامحد )
حتصيل مادة الرتبية الفنية لطالبات الصف اخلامل األدبي، هتدفت الدراستة إىل التعترف    
على فاعلية إسرتاتيجية دن ودن يف حتصيل مادة الرتبية الفنية لطالبات اعرحلة اإلعدادية، 
استخدمت الدراستة اعتنهج التجترييب، واعتمتدت التصتميم التجترييب للضتب  اجلزئتي         

اجملموعة التجريبيتة والضتابطة، واعتمتدت االفتبتارات اعتسلستلة واالفتبتار القبلتي        ذو
بطالبتات اعرحلتة اإلعداديتة يف     والبعدي لزيادة الضب . حددت الدراسة جمتمل البحتث 
، ومت افتيتار عينتة   2014-2013اعديرية العامة للرتبية يف حمافظة بابل للعتام الدراستي   

ة البسيطة بعد استبعاد تثرري اعتغريات الدفيلة اليت قد تتعرر يف  الدراسة بالطريقة العروائي
نتائج اعتغري اعستتقلا اذ حصتلت الدراستة علتى اععلومتتات اخلاصتتة بتالعمر التزمإل         
والتحصيتل الدراسي لألبتوين متن البطاقتة اعدرستية، وعتن طريتق استمتتتتارة قتدمها         

الفتبتار فقتد حصتال عليهتا متن ستجل       الباح ان للطالبات،  ّما در ات الرتبيتة الفنيتة   
الدر ات اُععتمّد من إدارة اعدرستة. استتخدمت الدراستة اداة افتبتار حتصتيلي للمتادة       
العلمية اليت دّرستها الباح تان للطالبات يف ارناء مدة التجربتة لقيتاهل فاعليتة امنتوذج دن     

ربتت الدراستة إن    ودن يف حتصيل مادة الرتبية الفنية للطالبات. ويف ضوء نتتائج البحتث ا  
التعلم اععتمد على امنوذج دن ودن جيذب الك ري من طالبتات اعرحلتة اإلعداديتة لتتعلم     
مادة الرتبية الفنيةا وذل  لكتون االمنتوذج يهتتم اا تات وميتول الطالبتات، واوصتت        
الدراسة بتعميم تدريل الرتبية الفنية وفق امنوذج دن ودن على مدرستي الرتبيتة الفنيتة،    
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البيعة التعليمية يف قاعات الدراسة او تترب الرسم مبا يتناسب مل تطبيق منتوذج دن   وتهيعة
 ودن.

( بعنوان: االستتجابة اجلماليتة وعالقتهتا بستمات     2012دراسة الطائي، وذرب )
شخصية طلبة كلية الفنون اجلميلة جبامعة بابل. هدفت الدراستة إىل التحقتق متن صتحة     

ة ارتباطيتة اجيابيتة ذات داللتة معنويتة عنتد مستتوى       الفرضيات االتيتة: ال تو تد عالقت   
 ،ومستة الستيطرة   ،( ب  االستجابة اجلمالية ومسة اال تماعية، ومسة اعسعولية0,05)

ومسة ال بات االنفعالي لدى طلبة كلية الفنون اجلميلة/ امعة بابل. اقتصر البحث علتى  
رافل( ومستات الرخصتية   كرف العالقة ب  االستجابة اجلمالية كما يقيسها مقياهل )ك

االتتزان االنفعتالي( كمتا يقيستها مقيتاهل)  توردن        ،)اال تماعية، اعسعولية، الستيطرة 
 .2011-2010البورت( لدى اعتلق  من طلبة كليتة الفنتون اجلميلتة للعتام الدراستي      

 ،مشل جمتمل البحث مجيل طلبة كلية الفنون اجلميلة ويف االقسام كافة )قسم الرتبية الفنية
قسم الفنتون التطبيقيتة( ولكافتة اعراحتل      ،قسم الفنون التركيلية ،م الفنون اعسرحيةقس

(،  1515) -( 2011-2010حسب سجالت الكلية للعام الدراسي ) -والبالغ عددهم 
( اناث، ونظرًا لعدم جتانل جمتمل البحتث، قامتت الباح تة    876( ذكور و)639بواقل ) 

(  طالب 376( من اجملتمل، جملموع العينة )%25بة )بنس بسحب عينة بالطريقة العروائية،
ويف ضوء ما  سفرت عنه نتائج البحتث ان   ،( اناث218( ذكور، و)158وطالبة، بواقل )

مستوى االستجابة اجلمالية لدى عموم افراد العينة  ال يرتقي اىل مستوى ممتاز) رغم كون 
ب  الوس  وما فوقه بقليل، وان فهو يرتاوح ما  ،عينة البحث هم طلبة كلية فنون مجيلة (

كذل  و ود عالقتة ارتبتاط    ،مستوى االستجابة اجلمالية لدى الذكور افضل من االناث
 ،اجيابية دالة احصائيًا ب  االستجابة اجلماليتة وكتل متن مستات الرخصتية اال تماعيتة      

يف  االتزان االنفعالي، اوصت الدراسة باستتخدام مقيتاهل االستتجابة اجلماليتة     ،السيطرة
 قبول الطلبة اعتقدم  اىل الكلية.

( بعنوان: فاعلية إستخدام منت  التعلتيم اعختتل  يف إكستاب     2011دراسة حممد )
مهارات إنتاج الصور الفوتوغرافية الرقمية لطالب كلية الرتبية جبامعتة الطتائف، هتدفت    

إكستاب  الدراسة إىل التعرف على فاعلية إستتخدام منت  التعلتيم الستلوكي اعختتل  يف      
مهارات إنتاج الصور الفوتوغرافية الرقميةا وذل  عن طريق الكرف عن و تود فتروق   
ذات داللتتة إحصتتائية بتت  متوستت  در تتات القيتتاهل البعتتدي للمجمتتوعت  الضتتابطة  
والتجريبية على إفتبار التحصيل اععتريف اعترتب  مبهتارات إنتتاج الصتور الفوتوغرافيتة       

ت داللة إحصائية بت  متوست  در تات القيتاهل     الرقمية، والكرف عن و ود فروق ذا
البعدي للمجموعت  الضابطة والتجريبية علتى بطاقتة مالحظتة مهتارات إنتتاج الصتور       

( طالًبا من طتالب اعستتوى   40الفوتوغرافية الرقمية، وقد اشتملت عينة الدراسة على )
حتداهما ضتابطة   ال الث بكلية الرتبية جبامعة الطائف، حيث مت تقسيمهم إىل جممتوعت : إ 

( طالًبا، واستخدم الباحث اعتنهج التجترييب   20واألفرى جتريبية، تتكون كل منهما من )
كمنهج للدراسة، واستعان بافتبتار التحصتيل اععتريف وبطاقتة مالحظتة مهتارات إنتتاج        
 :الصور الفوتوغرافية الرقمية، كثدوات للدراسة، وقد توصل إىل العديد من النتائج  همها

ق ذات داللة إحصائية ب  متوست  در تات القيتاهل البعتدي للمجمتوعت       و ود فرو
الضتتابطة والتجريبيتتة علتتى افتبتتار التحصتتيل اععتتريف اعتترتب  مبهتتارات إنتتتاج الصتتور  
الفوتوغرافية الرقمية لصاحل اجملموعة التجريبية، كذل  و ود فروق ذات داللة إحصائية 

الضتابطة والتجريبيتة علتى بطاقتة     ب  متوس  در تات القيتاهل البعتدي للمجمتوعت      
وقتد   .مالحظة مهارات إنتاج الصور الفوتوغرافيتة الرقميتة لصتاحل اجملموعتة التجريبيتة     

فر ت الدراسة بالعديد من التوصيات  همها: العمل على استتخدام الربنتامج اخلتاص    
 بالبحث ا،الي يف تدريل اععارف، وإكساب اعهارات اعختلفتة بالنستبة إلنتتاج الصتور    
الفوتوغرافية الرقمية، واإلستفادة من إنتاج الصتور الفوتوغرافيتة الرقميتة بكتل  نواعهتا      

  إلرراء العملية التعليمية.
( بعنوان:  رر برنامج تعليمي قائم على  منوذج  مناط التعلم 2017دراسة اجلازي )

ر يف تنمية مفهوم الذات األكادميية لدى طلبة الصف العاش Dunn and Dunnدن ودن 
األساسي يف األردن. هدفت الدراسة إىل الكرف عن  رر استخدام برنامج تعليمتي قتائم   
على منوذج  مناط التعلم لدن ودن يف تتدريل اللغتة العربيتة يف حتست  مستتوى مفهتوم       
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إكستاب  الدراسة إىل التعرف على فاعلية إستتخدام منت  التعلتيم الستلوكي اعختتل  يف      
مهارات إنتاج الصور الفوتوغرافية الرقميةا وذل  عن طريق الكرف عن و تود فتروق   
ذات داللتتة إحصتتائية بتت  متوستت  در تتات القيتتاهل البعتتدي للمجمتتوعت  الضتتابطة  
والتجريبية على إفتبار التحصيل اععتريف اعترتب  مبهتارات إنتتاج الصتور الفوتوغرافيتة       

ت داللة إحصائية بت  متوست  در تات القيتاهل     الرقمية، والكرف عن و ود فروق ذا
البعدي للمجموعت  الضابطة والتجريبية علتى بطاقتة مالحظتة مهتارات إنتتاج الصتور       

( طالًبا من طتالب اعستتوى   40الفوتوغرافية الرقمية، وقد اشتملت عينة الدراسة على )
حتداهما ضتابطة   ال الث بكلية الرتبية جبامعة الطائف، حيث مت تقسيمهم إىل جممتوعت : إ 

( طالًبا، واستخدم الباحث اعتنهج التجترييب   20واألفرى جتريبية، تتكون كل منهما من )
كمنهج للدراسة، واستعان بافتبتار التحصتيل اععتريف وبطاقتة مالحظتة مهتارات إنتتاج        
 :الصور الفوتوغرافية الرقمية، كثدوات للدراسة، وقد توصل إىل العديد من النتائج  همها

ق ذات داللة إحصائية ب  متوست  در تات القيتاهل البعتدي للمجمتوعت       و ود فرو
الضتتابطة والتجريبيتتة علتتى افتبتتار التحصتتيل اععتتريف اعتترتب  مبهتتارات إنتتتاج الصتتور  
الفوتوغرافية الرقمية لصاحل اجملموعة التجريبية، كذل  و ود فروق ذات داللة إحصائية 

الضتابطة والتجريبيتة علتى بطاقتة     ب  متوس  در تات القيتاهل البعتدي للمجمتوعت      
وقتد   .مالحظة مهارات إنتاج الصور الفوتوغرافيتة الرقميتة لصتاحل اجملموعتة التجريبيتة     

فر ت الدراسة بالعديد من التوصيات  همها: العمل على استتخدام الربنتامج اخلتاص    
 بالبحث ا،الي يف تدريل اععارف، وإكساب اعهارات اعختلفتة بالنستبة إلنتتاج الصتور    
الفوتوغرافية الرقمية، واإلستفادة من إنتاج الصتور الفوتوغرافيتة الرقميتة بكتل  نواعهتا      

  إلرراء العملية التعليمية.
( بعنوان:  رر برنامج تعليمي قائم على  منوذج  مناط التعلم 2017دراسة اجلازي )

ر يف تنمية مفهوم الذات األكادميية لدى طلبة الصف العاش Dunn and Dunnدن ودن 
األساسي يف األردن. هدفت الدراسة إىل الكرف عن  رر استخدام برنامج تعليمتي قتائم   
على منوذج  مناط التعلم لدن ودن يف تتدريل اللغتة العربيتة يف حتست  مستتوى مفهتوم       
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الذات األكادميية، وكذل  الكرف عن  رر تفاعل اجلنل مل استخدام الربنامج التعليمي 
تعلم لدن ودن يف حتس  مفهوم التذات األكادمييتة لتدى طلبتة     القائم على منوذج  مناط ال

الصف العاشر األساسي يف مدرسيت عبد الرمحن بن عوف ال انوية اعختلطة ومدرسة معاذ 
بن  بل األساسية للبن  التابعت  عديرية الرتبية والتعليم يف قصتبة حمافظتة معتان فتالل     

(، ولتحقيتق هتذا اطتدف مت    2016/2017الفصل الدراسي األول من العام الدراستي ) 
إعداد دليل لتدريل منوذج  مناط التعلم لدن ودن اُعطبق على اجملموعة التجريبية اعكونتة  

( طالبتًا  63( طالبًا وطالبة، يف ح   رى تدريل اجملموعة الضابطة اعكونة من )61من )
األكادميية، ومت تطبيقهتا  وطالبة بالطريقة االعتيادية، واعدت الباح ة استبانة مفهوم الذات 

على  فراد الدراسة، و  هرت النتائج و ود ارر إلستخدام الربنامج التعليمي القائم على 
 مناط التعلم لدن ودن يف تنمية مفهوم الذات األكادميية، وعدم و ود تفاعل ب  اجلتنل  

  مستتوى  واستخدام الربنامج التعليمي القائم على منوذج  مناط التعلم لدن ودن يف حتس
مفهوم الذات األكادميية لدى طلبة الصف العاشر األساسي. و وصت الدراسة باستخدام 

 .معلمي اللغة العربية لربامج تعليمية قائمة على منوذج  مناط التعلم لدن ودن

 منهجية الدراسة:

استخدم الباحث اعنهج )شبه التجرييب( بهتدف الت عتر ف علتى دور منتاذج التًتعُلم      
يف تعزيز اإلستجابة اجلمالية لدي طالب قسم الفنون بكلية التصتاميم والفنتون    السلوكي

ة ث فيته مبالحظت  رييب: هو "منهج يقتتتوم الباحت  التطبيقية جبامعة الطائف، فاعنهج الربه جت
ة" عينة الدراس ارألنه مت التحكم فيه عند افتي ري اعستقل،ت حكم يف اعتغابل دون الاعتغري الت
 (.299، ص2012طيف، وآفرون، )العبد الل

 اإلطار النظري وإجراءات الدراسة:

لب ابة عن السعال األول: ما  بعاد القيم الرخصية اععررة على اإلستجابة اجلمالية ذات 
 الصلة مبجاالت التصاميم والفنون التطبيقية؟

 ُتعد القيم الرخصية من العناصر األساسية يف تكوين اخلتربات اععرفيتة، بوصتفها   
ويرتتمل تثرريهتتا ستتلو  األفتتراد، واجتاهتتاتهم،    حتتد اعكونتتات األساستتية لرخصتتية، 

وعالقتتاتهم بالبيعتتة احمليطتتة. إذ تقتتوم اععسستتات األكادمييتتة بتزويتتد طالبهتتا باععتتارف،  
واععلومتتات اعختلفتتة، وتكستتبهم اعهتتارات القياديتتة، والستتلوكية، واعهنيتتة التتيت ُتالئتتم 

 ن إجناز  عماطم بثعلى قدر من الكفاءة، والفعالية.مستقبلهم اعهإل، ومتكنهم م
ويتم اكتساب القيم عن طريق التنرعة اال تماعية، إذ يرترت  عتدد متن العوامتل     
الرئيسة يف تكوينها م ل: الدين، واألسترة، ورقافتة اجملتمتل، والبيعتة، باإلضتافة إىل نظتام       

ة اععسسات االكادميية وما يرتب  التعليم،  ي  ن القيم الرخصية لألفراد تعرر وتتثرر ب قاف
لعل  هم ما ركزت  ،بها من مناذج تعليمية تعرر بركل مباشر يف  تركيل شخصية الطالب

عليه الدراسة ا،الية من  بعاد معررة على اإلستجابة اجلماليةا هوالُبعد الو تداني التذي   
دورًا  ساسيًا  يتضمن القيم الرخصية واإلجتاهات واعيول والسمات الرخصية اليت تلعب

يف تركيل فلفية و دانية ُتعزز عمليات التلقي اععتريف جملتاالت الفنتون البصترية لتدى      
 الطالب.

وميكن حتديد  بعاد القيم اععررة علتى اإلستتجابة اجلماليتة ذات الصتلة مبجتاالت      
 التصاميم والفنون التطبيقية من فالل النقاط التالية:

 من اعيول واالجتاهات، وتقاوم التغيري.ُتعد القيم الرخصية  ك ر رباتًا  (1)
  ن االجتاهات والقيم عبارة عن تر ات  ساسية يتعذر إغفاطا كنتيجة للتدريل. (2)
يظهر اإلستجابة اجلمالية لدي الطلبة إما صرحية تتضح متن فتالل التتلفظ بهتا،  و      (3)

 .ضمنية تتضح من فالل سلو  الطالب و نرطته التركيلية اعختلفة
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 اإلطار النظري وإجراءات الدراسة:

لب ابة عن السعال األول: ما  بعاد القيم الرخصية اععررة على اإلستجابة اجلمالية ذات 
 الصلة مبجاالت التصاميم والفنون التطبيقية؟

 ُتعد القيم الرخصية من العناصر األساسية يف تكوين اخلتربات اععرفيتة، بوصتفها   
ويرتتمل تثرريهتتا ستتلو  األفتتراد، واجتاهتتاتهم،    حتتد اعكونتتات األساستتية لرخصتتية، 

وعالقتتاتهم بالبيعتتة احمليطتتة. إذ تقتتوم اععسستتات األكادمييتتة بتزويتتد طالبهتتا باععتتارف،  
واععلومتتات اعختلفتتة، وتكستتبهم اعهتتارات القياديتتة، والستتلوكية، واعهنيتتة التتيت ُتالئتتم 

 ن إجناز  عماطم بثعلى قدر من الكفاءة، والفعالية.مستقبلهم اعهإل، ومتكنهم م
ويتم اكتساب القيم عن طريق التنرعة اال تماعية، إذ يرترت  عتدد متن العوامتل     
الرئيسة يف تكوينها م ل: الدين، واألسترة، ورقافتة اجملتمتل، والبيعتة، باإلضتافة إىل نظتام       

ة اععسسات االكادميية وما يرتب  التعليم،  ي  ن القيم الرخصية لألفراد تعرر وتتثرر ب قاف
لعل  هم ما ركزت  ،بها من مناذج تعليمية تعرر بركل مباشر يف  تركيل شخصية الطالب

عليه الدراسة ا،الية من  بعاد معررة على اإلستجابة اجلماليةا هوالُبعد الو تداني التذي   
دورًا  ساسيًا  يتضمن القيم الرخصية واإلجتاهات واعيول والسمات الرخصية اليت تلعب

يف تركيل فلفية و دانية ُتعزز عمليات التلقي اععتريف جملتاالت الفنتون البصترية لتدى      
 الطالب.

وميكن حتديد  بعاد القيم اععررة علتى اإلستتجابة اجلماليتة ذات الصتلة مبجتاالت      
 التصاميم والفنون التطبيقية من فالل النقاط التالية:

 من اعيول واالجتاهات، وتقاوم التغيري.ُتعد القيم الرخصية  ك ر رباتًا  (1)
  ن االجتاهات والقيم عبارة عن تر ات  ساسية يتعذر إغفاطا كنتيجة للتدريل. (2)
يظهر اإلستجابة اجلمالية لدي الطلبة إما صرحية تتضح متن فتالل التتلفظ بهتا،  و      (3)

 .ضمنية تتضح من فالل سلو  الطالب و نرطته التركيلية اعختلفة
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إلجيابية يتوقل  ن حتدث يف الصف الذي يسوده َ تو  متن االحترتام،     ن اعخر ات ا (4)
 وتتوفر فيه  نرطة مروقة ت ري استجابات عاطفية، ألن القيم ذات  ذور انفعالية.

اإلستجابة اجلمالية والتركيلية للتصاميم ذات الطابل  عليه فإن األبعاد اععررة على
اععاصر تتطلب حتديد عالقة التصاميم بالفنون التطبيقية بطرح اعتغريات الركلية المنتاط  
التصاميم التطبيقية التى ترتب  بهدف تعزيزاإلستجابة اجلمالية للتصاميم والفنون التطبيقية 

 الفنون التطبيقية جبامعة الطائف.لدي طالب قسم الفنون بكلية التصاميم و
الًتعُلم الستلوكي يف تعزيتز اإلستتجابة     مناذجلب ابة عن السعال ال اني: ما دور 

 اجلمالية للتصاميم والفنون التطبيقية؟
 الطتالب  لتدى  اععتريف والعقلتي   اجلانب تنمية يف التدريسية النماذج تكمن  همية

 التيت  التعليمية اعختلفة، اعواقف مل بالتفاعل هاوزيادت لديهم اععرفية الُبنى بتطوير وذل 
طتما   حمببتة   ذابتة  تعليميتة  بيعتة  تتوفري  تسهم يف تعزيز اإلستتجابة اجلماليتة متن فتالل    

 البحتث  علتى  ومساعدتهم تفكريهم اعناسبة تعمل على إرارة االسرتاتيجيات فاستخدام
التعلم من فالل منتاذج عتدة   واالستنتاج. وقد تناولت األدبيات الرتبوية  مناط  والدراسة

 MATومنتوذج الفورمتات عكتارري    ،Dunn & Dunn من  شهرها: منتوذج دن ودن 
Model 4. McCarthy   ومنتتوذج  رجيتتور  للقتتدرات اعتوستتطة ،Gregorc 

Mediation Ability Model. 
هذا وتعد عملية افتيار مناذج  الًتعُلم الستلوكي التدريستية الفعالتة متن االستل      

التعليم بصفة عامة وتعليم الفنون البصرية على و ه اخلصوص، كونهتا عمليتة   اعهمة يف 
مرنة متكاملة االطراف يتظافر فالطا فربات اععلم وفصائص اعتعلم يف إطتار اعواقتف   
التعليمية، "فهي نظام متغري يتكيف ويستجيب لكل تغري، ألنها جمموعتة فطتوات منظمتة    

دة يف اقل وقت وَ يسر  هد من ا ل متك  اعتعلم من ومتكاملة للوصول اىل الغاية اعنرو
 (.121، ص1990اعراركة اعستمرة يف الدرهل" )سعيد، 

ستنة علتى    25الذي طّور على مدار   Dunn & Dunnويعترب إمنوذج دن ودن 
،  حتد منتاذج التًتعُلم    Rita Dunn & Kenneth Dunnيتد ريتتا دن وكينيتث دن.    

الطرائق التعليمية اعفضلة لدى الطالب اليت يتعلم بهتا  السلوكي الذي يدعو إىل ترخيص 
بالركل األفضل، واستخدام هذه االبيانات يف تصميم اإل تراءات واألوضتتاع التعليمية 
التتي تالئتتم منت  تعليم هتتذا الطالب، "وتتضح  همية إمنتوذج دن ودن بوصتفه حماولتة    

 حتس  العملية التعليمية، بثستلوب  لتطبيق النظريات التعليمية على حنو مرتب ومنظم يف
يساعد على تكاملها ومشوطا ومي ل وسيلة ترويقية لزيادة دافعية اععلم واعتتعلم. ويزيتد   

 (.31، ص 1996من احتمالية فرص النجاح يف تعليم اعادة التعليمية " )ا،يلة، 
جيات تعلتيم  وتُعد مناذج  الًتعُلم السلوكي التدريسية ذات  همية كبرية يف استرتاتي 

الفنون اععاصرة، واليت طا  رر فعال يف تنري  وحتفيز الطالب على استتيعاب اععلومتات   
بكفاءة عالية، ودفعهم إىل حتس  مستوى التفكري مما يساعد ذل  على تعزيز وعى طالب 
الفنون مبا يقومون به من  نرطة عقلية وعمليات معرفية، ممتا يستهم يف تعتديل فططهتم     

وال بثول ومراقبتهم لعملية فهمهم، ويتم هتذا متن فتالل إ تراءات وآليتات      وتنظيمها  
 استخدامهم لتطبيقات مناذج  الًتعُلم السلوكي ذات التو هات التركيلية.

والدراسة ا،الية يف تناوطا لنماذج  الًتعُلم  اعالئمة جملاالت الفنتون البصتريةا امنتا    
يف تعزيتز اإلستتجابة اجلماليتة لطتالب قستم      حتاول حتديد دور مناذج  التًتعُلم الستلوكي   

الفنون بكلية التصاميم والفنون التطبيقية جبامعة الطائف من فالل جتريب منوذج دن ودن 
واستخالص النتائج حول استخدامه مبا يساعد على حتس  مستوى التحصيل الترتكيلي  

التواصتل   للطالب، ومن احتمال حتقيتق األهتداف التعليميتة متن قبتل اعتتعلم بتستهيل       
والتفاعل ب  األعضاء اعررتك  يف تصميم الربامج وتطبيقهاا كتون هتذا االمنتوذج متن     

التعلمية اليت تعمل على إرارة اهتمام الطالب باعادة الدراسية والرغبة  –النماذج التعليمية 
عنصرًا ضمن هذا النموذج طا عالقتة   20وقد عرف دن ودن  .يف زيادة التحصيل لديهم

م السلوكي، موزعة ضمن مخسة  بعاد وهي: البعد البيعي، والبعد الو داني، والبعد بالتعل
 اال تماعي، والبعد اجلسدي، والبعد النفسي. 
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ستنة علتى    25الذي طّور على مدار   Dunn & Dunnويعترب إمنوذج دن ودن 
،  حتد منتاذج التًتعُلم    Rita Dunn & Kenneth Dunnيتد ريتتا دن وكينيتث دن.    

الطرائق التعليمية اعفضلة لدى الطالب اليت يتعلم بهتا  السلوكي الذي يدعو إىل ترخيص 
بالركل األفضل، واستخدام هذه االبيانات يف تصميم اإل تراءات واألوضتتاع التعليمية 
التتي تالئتتم منت  تعليم هتتذا الطالب، "وتتضح  همية إمنتوذج دن ودن بوصتفه حماولتة    

 حتس  العملية التعليمية، بثستلوب  لتطبيق النظريات التعليمية على حنو مرتب ومنظم يف
يساعد على تكاملها ومشوطا ومي ل وسيلة ترويقية لزيادة دافعية اععلم واعتتعلم. ويزيتد   

 (.31، ص 1996من احتمالية فرص النجاح يف تعليم اعادة التعليمية " )ا،يلة، 
جيات تعلتيم  وتُعد مناذج  الًتعُلم السلوكي التدريسية ذات  همية كبرية يف استرتاتي 

الفنون اععاصرة، واليت طا  رر فعال يف تنري  وحتفيز الطالب على استتيعاب اععلومتات   
بكفاءة عالية، ودفعهم إىل حتس  مستوى التفكري مما يساعد ذل  على تعزيز وعى طالب 
الفنون مبا يقومون به من  نرطة عقلية وعمليات معرفية، ممتا يستهم يف تعتديل فططهتم     

وال بثول ومراقبتهم لعملية فهمهم، ويتم هتذا متن فتالل إ تراءات وآليتات      وتنظيمها  
 استخدامهم لتطبيقات مناذج  الًتعُلم السلوكي ذات التو هات التركيلية.

والدراسة ا،الية يف تناوطا لنماذج  الًتعُلم  اعالئمة جملاالت الفنتون البصتريةا امنتا    
يف تعزيتز اإلستتجابة اجلماليتة لطتالب قستم      حتاول حتديد دور مناذج  التًتعُلم الستلوكي   

الفنون بكلية التصاميم والفنون التطبيقية جبامعة الطائف من فالل جتريب منوذج دن ودن 
واستخالص النتائج حول استخدامه مبا يساعد على حتس  مستوى التحصيل الترتكيلي  

التواصتل   للطالب، ومن احتمال حتقيتق األهتداف التعليميتة متن قبتل اعتتعلم بتستهيل       
والتفاعل ب  األعضاء اعررتك  يف تصميم الربامج وتطبيقهاا كتون هتذا االمنتوذج متن     

التعلمية اليت تعمل على إرارة اهتمام الطالب باعادة الدراسية والرغبة  –النماذج التعليمية 
عنصرًا ضمن هذا النموذج طا عالقتة   20وقد عرف دن ودن  .يف زيادة التحصيل لديهم

م السلوكي، موزعة ضمن مخسة  بعاد وهي: البعد البيعي، والبعد الو داني، والبعد بالتعل
 اال تماعي، والبعد اجلسدي، والبعد النفسي. 
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 (:5 دول رقم )

 وعالقتها باإلستجابة اجلمالية:   Dunn & Dunnعناصر  مناط التعلم حسب إ منوذج دن ودن 
 عناصر  مناط التعلم

 عناصر اإلستجابة اجلمالية Dunn & Dunnحسب منوذج دن ودن 

الضوء الطبيعي والصناعي، اال هزة السمعية اعستخدمة،  )ترتب  باععامل وقاعات احملاضرات(         مناط بيعية
 ودر ة حرارة اععامل والقاعات الدراسية.

 والقدرة على تنظيم الوقت. الدافعية، واع ابرة، واعسعولية، )ترتب  بالسمات الرخصية للطالب(     مناط و دانية
 النفل،واألزواج، واجملموعة، والنضج، والتنويل. )ترتب  باخللفية ال قافية للطالب(    مناط ا تماعية
 ا،ل، وتناول الطعام والرراب، والوقت، وا،ركة. )ترتب  بالسلو  الرخصي للطالب(      مناط  سدية
 اندفاعي/تثملي. ،مشولي/حتليلي ماغ()ما يتعلق بنصف كرة الد        مناط نفسية

وععرفة دور مناذج  الًتعُلم السلوكي يف تعزيز اإلستجابة اجلمالية للتصاميم والفنون 
ينبغتي اإلشتارة إىل تتثرري اعنبته اجلمتالي والعمليتات اإلدراكيتة اعرتبطتة التيت           ،التطبيقية

 يتضمنها وهي:
 ( الرعور باجلمال:1)

،خ، وهومرتب  بطرف  هما اعتلقي )الطلبة من دارسي فالرعور هو احد و ائف اع
جماالت الفنون( واعوضوع اجلمالي)التصاميم والفنتون التطبيقيتة(، ولته رتالث  وانتب      
متدافلة هي: اجلانب االدراكي )اععريف(، واجلانب الو داني )االنفعاالت والعواطتف(،  

 رم  انب اإلستجابة )العمل التنفيذي(
 تاطيقي:( االنتباه األس2)

هو تركيز الرعور يف شيء، وتهيعة وتو يه ا،واهل حنتو استتقبال مت ريات احملتي      
اخلار ية وما حتتويه من مجاليات  اهرة او حمسوسة و دانيًا. وهو االرتر النفستي التذي    

بعتد تتوفر مت ريات     ،ينرث مباشرة من تنبيه مراكز االبصار، وتثرر مراكز ا،ل يف التدماغ 
  .نية باالستجابة اخلار يةمناسبة للحاسة اعع

 

 ( ادرا  اجلمال:3)
يعد اإلدرا  نراطًا نفسي، وحسي، وعقلي، فهو يعتمد على فاعلية النظام ا،سي 
للطالب ومدفالته، إذ  ن عملية اإلدرا  تبد  عادة بو ود منبهات  و م ريات من حولنتا  

قتوم بتدوره بتنظيمهتا    يستقبلها اعتلقي عرب ا،واهل لُتنقل بعتد ذلت  إىل التدماغ التذي ي    
عمليتة نفستية الدرا     وهتو  .مل ربطها باخلربة الستابقة للمتلقتي   ،واعطائها معنًى مناسبًا

اجلمال النسيب، قوامها وعي اعتلقي باألشياء اخلار ية وصفاتها وعالقتها اجلمالية باحملي  
فسر اعتلقي عن البيعي ومبا له صلة مباشرة بالعمليات ا،سية. فاالدرا  هو العملية اليت ي

فاإلحساهل يسجل اع ريات البيعية ويفسترها االدرا  ويصتوغها    ،طريقها اع ريات ا،سية
 يف صور ميكن ان يفهمها اعتلقي. 

 ( االستجابة اجلمالية:4)
مت ل عملية إدرا  اجلمال نوع من االستجابة لألشكال وعناصتر البيعتة اخلار يتة،    

ام بنوع مع  من السلو  ويتوقف ذلت  علتى طبيعتة    وتهدف االستجابة اجلمالية اىل القي
اعنبه اخلار ي وا،الة الرعورية والو دانية للمتلقي واجتاهه الفكري وفرباتته اجلماليتة   

  زاء م ريات سابقة. 
للًتعُلم  Dunn & Dunnلال ابة عن السعال ال الث: ما فاعلية منوذج دن ودن 

لتدي طتالب كليتة التصتاميم والفنتون       السلوكي كمدفل لتعزيز اإلستتجابة اجلماليتة  
 التطبيقية جبامعة الطائف؟

للتًتعُلم الستلوكي كمتدفل     Dunn & Dunnلتحديتد فاعليتة منتوذج دن ودن    
لتعزيز اإلستجابة اجلمالية لدي طالب كلية التصاميم والفنون التطبيقية جبامعتة الطتائف   

نون التطبيقيتة معلتف متن    قام الباحث بتصميم مقياهل اإلستجابة اجلمالية للتصاميم والف
بنود تعكد على العالقة ب  األبعاد اععررة على اإلستجابة اجلمالية والستمات الرخصتية   

 للطالب.
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 ( ادرا  اجلمال:3)
يعد اإلدرا  نراطًا نفسي، وحسي، وعقلي، فهو يعتمد على فاعلية النظام ا،سي 
للطالب ومدفالته، إذ  ن عملية اإلدرا  تبد  عادة بو ود منبهات  و م ريات من حولنتا  

قتوم بتدوره بتنظيمهتا    يستقبلها اعتلقي عرب ا،واهل لُتنقل بعتد ذلت  إىل التدماغ التذي ي    
عمليتة نفستية الدرا     وهتو  .مل ربطها باخلربة الستابقة للمتلقتي   ،واعطائها معنًى مناسبًا

اجلمال النسيب، قوامها وعي اعتلقي باألشياء اخلار ية وصفاتها وعالقتها اجلمالية باحملي  
فسر اعتلقي عن البيعي ومبا له صلة مباشرة بالعمليات ا،سية. فاالدرا  هو العملية اليت ي

فاإلحساهل يسجل اع ريات البيعية ويفسترها االدرا  ويصتوغها    ،طريقها اع ريات ا،سية
 يف صور ميكن ان يفهمها اعتلقي. 

 ( االستجابة اجلمالية:4)
مت ل عملية إدرا  اجلمال نوع من االستجابة لألشكال وعناصتر البيعتة اخلار يتة،    

ام بنوع مع  من السلو  ويتوقف ذلت  علتى طبيعتة    وتهدف االستجابة اجلمالية اىل القي
اعنبه اخلار ي وا،الة الرعورية والو دانية للمتلقي واجتاهه الفكري وفرباتته اجلماليتة   

  زاء م ريات سابقة. 
للًتعُلم  Dunn & Dunnلال ابة عن السعال ال الث: ما فاعلية منوذج دن ودن 

لتدي طتالب كليتة التصتاميم والفنتون       السلوكي كمدفل لتعزيز اإلستتجابة اجلماليتة  
 التطبيقية جبامعة الطائف؟

للتًتعُلم الستلوكي كمتدفل     Dunn & Dunnلتحديتد فاعليتة منتوذج دن ودن    
لتعزيز اإلستجابة اجلمالية لدي طالب كلية التصاميم والفنون التطبيقية جبامعتة الطتائف   

نون التطبيقيتة معلتف متن    قام الباحث بتصميم مقياهل اإلستجابة اجلمالية للتصاميم والف
بنود تعكد على العالقة ب  األبعاد اععررة على اإلستجابة اجلمالية والستمات الرخصتية   

 للطالب.
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 مقياهل اإلستجابة اجلمالية للتصاميم والفنون التطبيقية:
 ) ( حتديد اطدف من اعقياهل:

طبيقيتة بعتد   قام الباحث بتصميم مقياهل اإلستجابة اجلمالية للتصاميم والفنون الت
الر وع إىل  دبيات تصميم مقاييل التذوق اجلمالي والترتكيلي، بهتدف التعترف علتى     

 مدافل اإلستجابة اجلمالية ذات الصلة مبجاالت التصاميم والفنون التطبيقية.
 )ب( حتديد بنود مقياهل اإلستجابة اجلمالية للتصاميم والفنون التطبيقية:

األوىل من اعقيتاهل، وهتي تتضتمن وصتفًا     مت وضل تعليمات اعقياهل يف الصفحة 
تتصرًا للمقياهل، وطريقة اإل ابة علي االسعلة، متضمنة ارشادات للطالب حسب طبيعة 

 كل بند من اعقياهل.
( 7 واًل: )األبعاد اععررة على اإلستجابة اجلماليتة( مت تغطيتة هتذا اجلانتب متن فتالل )      

  سعلة.
( 10نون التطبيقية( مت تغطية هذا اجلانب من فالل )رانيًا: )عالقة التصاميم  اععاصرة بالف

  سعلة.
رال ًا: )اعتغريات الركلية المناط التصاميم التطبيقية( مت تغطيتة هتذا اجلانتب متن فتالل      

 (  سعلة.10)
رابعًا: )ا،كم اجلمالي على التصاميم والفنون التطبيقية( مت تغطية هذا اجلانب من فالل 

 (  سعلة.2)
هل اإلستتجابة اجلماليتة للتصتاميم والفنتون التطبيقيتة،  يف صتورة       مت صياغة مقيا

اإلفتيار من متعدد، وقتد راع الباحتث صتياغة إ ابتات بنتود اإلفتبتار يف  ربتل بتدائل         
( ستعااًل متن نتوع )إفتيتار متن      29حيث تكون اإلفتبار من ) للتقليل من  رر التخم ،

ا،روف ) ، ب، ج، د(، خيتتار  متعدد(، يو د لكل سعال  ربعتة فيتارات ُيرتار إليهتا بت     
اعستفيد اإل ابة الصحيحة يف ورقة اإل ابة  مام السعال التذي جييتب عنته، وذلت  بعتد      

اإلطالع على اعتغريات الركلية المناط التصاميم التطبيقية اعرفقة متل األفتبتار، كمتا مت    
وب سهل مراعاة الرروط الوا ب إتباعها عند صياغة اعفردات، من حيث صياغتها بثسل

وبسي  ميكن ألفراد العينة  ن يفهمه بسهولة، حيث جياب على كتل األستعلة متن فتالل     
 إستجابة اعستفيد جلماليات هذه التكوينات اجلمالية بركل معاصر.

 )ت( صدق مقياهل اإلستجابة اجلمالية للتصاميم والفنون التطبيقية: 
احملكمتت  مت التثكتتد متتن صتتدق اعقيتتاهل عتتن طريتتق عرضتته علتتى جمموعتتة متتن 

( 10واعتخصص  يف جمال اعناهج وطرق التتدريل، والرتبيتة الفنيتة والفنتون عتددهم )     
حمكمًا، وذل  للتعرف على آرائهم متن حيتث: مناستبة األستعلة، ووضتوحها، وصتحة       
اعضمون العلمي واللغوي طا. ومت لت تعديالت احملكم  يف إعادة صياغة بعض األسعلة، 

 تعديل اعقياهل يف صورته النهائية. وبناء على مالحظاتهم مت

 )ث( التطبيق اإلستطالعي عقياهل اإلستجابة اجلمالية للتصاميم والفنون التطبيقية:
قام الباحث بإ راء جتربة إستطالعية على عينتة متن طتالب قستم الفنتون بكليتة       

عينة البحث األساستية( وذلت  بهتدف     التصاميم والفنون التطبيقية جبامعة الطائف )غري
 ضب  اعقياهلا وفق اخلطوات التالية:

 .التثكد من صدق اإلتساق الدافلي للمقياهل 
 .حساب معامل ربات اعقياهل 
  .حساب معامل السهولة من  رر التخم  لكل مفردة من مفردات اعقياهل 
 .حساب معامل التمييز لكل مفردة من مفردات اعقياهل 
 تحصيلي.حساب معامل سهولة اعقياهل وحتديد زمن اعقياهل ال 

 )ج( صدق اإلتساق الدافلي عقياهل اإلستجابة اجلمالية للتصاميم والفنون التطبيقية: 
يقصد بصدق اإلتساق التدافلي "التجتانل يف  داء الفترد متن فقترة ألفترى،  ي       

(. 72، ص1989إشرتا  مجيل فقرات اعقياهل يف قياهل فاصية معينة يف الفترد" ) تابر،   
فالل عالقة الفقرة بالدر ة الكلية للمقيتاهل، ويتتم ذلت     وهو ما ميكن التعبري عنه من 
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اإلطالع على اعتغريات الركلية المناط التصاميم التطبيقية اعرفقة متل األفتبتار، كمتا مت    
وب سهل مراعاة الرروط الوا ب إتباعها عند صياغة اعفردات، من حيث صياغتها بثسل

وبسي  ميكن ألفراد العينة  ن يفهمه بسهولة، حيث جياب على كتل األستعلة متن فتالل     
 إستجابة اعستفيد جلماليات هذه التكوينات اجلمالية بركل معاصر.

 )ت( صدق مقياهل اإلستجابة اجلمالية للتصاميم والفنون التطبيقية: 
احملكمتت  مت التثكتتد متتن صتتدق اعقيتتاهل عتتن طريتتق عرضتته علتتى جمموعتتة متتن 

( 10واعتخصص  يف جمال اعناهج وطرق التتدريل، والرتبيتة الفنيتة والفنتون عتددهم )     
حمكمًا، وذل  للتعرف على آرائهم متن حيتث: مناستبة األستعلة، ووضتوحها، وصتحة       
اعضمون العلمي واللغوي طا. ومت لت تعديالت احملكم  يف إعادة صياغة بعض األسعلة، 

 تعديل اعقياهل يف صورته النهائية. وبناء على مالحظاتهم مت

 )ث( التطبيق اإلستطالعي عقياهل اإلستجابة اجلمالية للتصاميم والفنون التطبيقية:
قام الباحث بإ راء جتربة إستطالعية على عينتة متن طتالب قستم الفنتون بكليتة       

عينة البحث األساستية( وذلت  بهتدف     التصاميم والفنون التطبيقية جبامعة الطائف )غري
 ضب  اعقياهلا وفق اخلطوات التالية:

 .التثكد من صدق اإلتساق الدافلي للمقياهل 
 .حساب معامل ربات اعقياهل 
  .حساب معامل السهولة من  رر التخم  لكل مفردة من مفردات اعقياهل 
 .حساب معامل التمييز لكل مفردة من مفردات اعقياهل 
 تحصيلي.حساب معامل سهولة اعقياهل وحتديد زمن اعقياهل ال 

 )ج( صدق اإلتساق الدافلي عقياهل اإلستجابة اجلمالية للتصاميم والفنون التطبيقية: 
يقصد بصدق اإلتساق التدافلي "التجتانل يف  داء الفترد متن فقترة ألفترى،  ي       

(. 72، ص1989إشرتا  مجيل فقرات اعقياهل يف قياهل فاصية معينة يف الفترد" ) تابر،   
فالل عالقة الفقرة بالدر ة الكلية للمقيتاهل، ويتتم ذلت     وهو ما ميكن التعبري عنه من 
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ببنود اعقيتاهل متن   تل التناستق التدافلي       personاساب معامالت إرتباط بريسون 
للمقياهل، واليت ُتمٍكن من إستخراج العالقة اإلرتباطية بت  در تة كتل بنتد متن البنتود       

 والدر ة الكلية للمقياهل اعستخدم. 
 (1 دول رقم )

 تباط بريسون  لقياهل صدق اعقياهل )االتساق الدافلي(:معامل ار
 معامل االرتباط البند معامل االرتباط البند معامل االرتباط البند معامل االرتباط البند
1 0,732** 8 0,599** 15 0,401* 22 0,589** 
2 0,871** 9 0,798** 16 0,892** 23 0,880** 
3 0,422* 10 0,433* 17 0,773** 24 0,829** 
4 0,617** 11 0,764** 18 0,781** 25 0,741** 
5 0,765** 12 0,817** 19 0,771** 26 0,688** 
6 0,876** 13 0,774** 20 0,729** 27 0,843** 
7 0,873** 14 0,851** 21 0,698** 28 0,786** 

 29 0,611** 

 (0,05مستوى )(            * االرتباط دال عن 0,01** االرتباط دال عن مستوى )

(  ن قتيم معامتل إرتبتاط بريستون  لكتل الفقترات       1يتضح متن اجلتدول رقتم )   
( فثقتل،  0,05 –0,01والدر ة الكلية للمقياهل دالة إحصائيًا عنتد مستتوى الداللتة )   

وهذا يعكد  ن مجيل فقرات اعقياهل قد حققت در ة صدق، ميكن اإلعتماد عليها لقياهل 
 ما  عدت من   له.
 هل اإلستجابة اجلمالية للتصاميم والفنون التطبيقية: )ح( ربات مقيا

يقصد ب بات اعقياهل إتساق الدر ات إذا مت تطبيق نفل اعقياهل على نفل العينة 
(، واطدف من قيتاهل ربتات   74، ص2005مرت  متتاليت  بفارق زمإل حمدد ) بو عالم، 

من اإلستتجابة اجلماليتة   اعقياهل، هو معرفة مدى فلو اعقياهل من األفطاء اليت قد تغري 
للطالب من وقت آلفر على نفل اعقيتاهل. مت إستتخدام در تات العينتة اإلستتطالعية      
،ساب ربات اعقياهل بطريقة  لفا كرونباخ، حيث قام الباحث بإستخدام ُحزمتة التربامج   

( 0,868،ساب معامل ربات  لفا كرونباخ، وقد بلغ معامل ال بات )  SPSSاإلحصائية

معامل ربات  يد، وهذه النتيجة تعنى  ن اعقياهل رابت إىل حد كبري، ممتا يعتإل   وهو مي ل 
 نه ميكن  ن يعطي نفل النتائج إذا  عيد تطبيقه على نفل العينة يف نفل الظروف، كمتا  
 يعإل فلو اعقياهل من األفطاء اليت تغري من  داء الطالب جتاه مدافل استجابته اجلمالية.

 عقياهل اإلستجابة اجلمالية للتصاميم والفنون التطبيقية: )خ( حساب معامل السهولة
قام الباحث اساب معامل السهولة لكل بند من بنود اعقياهل يف ضوء النتائج اليت 
مت التوصل إليها، ومت ترتيب اعقياهل وفقًا ععامل سهولة كل بند ايث تتدرج من الستهل  

شديدة السهولة، بينما إعتربت بنود  %80إىل الصعب. وقد ُصنفت بنود اعقياهل  ك ر من 
 شديدة الصعوبة.  %20اعقياهل اليت جييب عنها  قل من 

 واجلدول التالي يوضح معامالت السهولة والصعوبة للمقياهل:
 (:2 دول رقم )

 معامالت السهولة عقياهل اإلستجابة اجلمالية للتصاميم والفنون التطبيقية:
 البند معامل السهولة البند معامل السهولة البند معامل السهولة البند معامل السهولة
0,20 25 0,28 17 0,27 9 0,24 1 
0,48 26 0,34 18 0,50 10 0,34 2 
0,58 27 0,73 19 0,39 11 0,44 3 
0,23 28 0,29 20 0,41 12 0,60 4 
0,26 29 0,55 21 0,48 13 0,43 5 
 0,36 22 0,38 14 0,33 6 

0,31 23 0,45 15 0,66 7 
0,46 24 0,42 16 0,34 8 

 – 0,20يتضح من اجلدول السابق   ن معتامالت الستهولة قتد تراوحتت بت  )     
 ( وهي معامالت معتدلة يف السهولة والصعوبة. 0,73

 )د( حساب معامل التمييز للمقياهل: 
يعرب معامل التمييز عن قدرة اعقياهل على التمييز ب  امناط الطالب حمل التجربة، 

 لباحث اخلطوات التالية للحصول على معامالت التمييز:وقد إتبل ا
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معامل ربات  يد، وهذه النتيجة تعنى  ن اعقياهل رابت إىل حد كبري، ممتا يعتإل   وهو مي ل 
 نه ميكن  ن يعطي نفل النتائج إذا  عيد تطبيقه على نفل العينة يف نفل الظروف، كمتا  
 يعإل فلو اعقياهل من األفطاء اليت تغري من  داء الطالب جتاه مدافل استجابته اجلمالية.

 عقياهل اإلستجابة اجلمالية للتصاميم والفنون التطبيقية: )خ( حساب معامل السهولة
قام الباحث اساب معامل السهولة لكل بند من بنود اعقياهل يف ضوء النتائج اليت 
مت التوصل إليها، ومت ترتيب اعقياهل وفقًا ععامل سهولة كل بند ايث تتدرج من الستهل  

شديدة السهولة، بينما إعتربت بنود  %80إىل الصعب. وقد ُصنفت بنود اعقياهل  ك ر من 
 شديدة الصعوبة.  %20اعقياهل اليت جييب عنها  قل من 

 واجلدول التالي يوضح معامالت السهولة والصعوبة للمقياهل:
 (:2 دول رقم )

 معامالت السهولة عقياهل اإلستجابة اجلمالية للتصاميم والفنون التطبيقية:
 البند معامل السهولة البند معامل السهولة البند معامل السهولة البند معامل السهولة
0,20 25 0,28 17 0,27 9 0,24 1 
0,48 26 0,34 18 0,50 10 0,34 2 
0,58 27 0,73 19 0,39 11 0,44 3 
0,23 28 0,29 20 0,41 12 0,60 4 
0,26 29 0,55 21 0,48 13 0,43 5 
 0,36 22 0,38 14 0,33 6 

0,31 23 0,45 15 0,66 7 
0,46 24 0,42 16 0,34 8 

 – 0,20يتضح من اجلدول السابق   ن معتامالت الستهولة قتد تراوحتت بت  )     
 ( وهي معامالت معتدلة يف السهولة والصعوبة. 0,73

 )د( حساب معامل التمييز للمقياهل: 
يعرب معامل التمييز عن قدرة اعقياهل على التمييز ب  امناط الطالب حمل التجربة، 

 لباحث اخلطوات التالية للحصول على معامالت التمييز:وقد إتبل ا
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 (:3 دول رقم )

 معامالت التمييز لفقرات عقياهل اإلستجابة اجلمالية للتصاميم والفنون التطبيقية: 

، ]0,91 – 0,29[يتضح  ن معامالت التمييز للمقياهل وقعت يف الفرتة اعغلقتة  
ومل يتم إستبعادها، حيتث  نهتا تغطتي     0,17يف ح   ن بعض البنود بلغ معامل متييزها 

 انب ذو اهمية من  وانب مدافل اإلستجابة اجلمالية، وذلت  يعتإل  ن بنتود اعقيتاهل     
 ذات قوة متييز مناسبة تتيح التمييز ب  إستجابة الطالب للتصاميم والفنون التطبيقية

جمموعات العينة )القبلي، والبعدي( عقياهل اإلستتجابة اجلماليتة للتصتاميم     )ذ( جتانل
 والفنون التطبيقية:

بعد مجل البيانات متن التطبيتق القبلتي للمقيتاهل علتى عينتة الدراستة التجريبيتة         
والضابطة. وللتثكد من جتانل العينة، إستخدم الباحث إفتبار )ت( للتعرف على الفروق 

التجريبية والضابطة يف التطبيق القبلي، بهدف قيتاهل معامتل التمييتز    ب   داء اجملموعت  
عن قدرة اعقياهل على التمييز ب  امناط الطالب حمل التجربة مم لة يف جتتانل جمموعتات   
العينة )القبلي، والبعدي( عقياهل اإلستجابة اجلماليتة للتصتاميم والفنتون التطبيقيتة بعتد      

 التطبيق.

 البند معامل التمييز البند معامل التمييز البند معامل التمييز البند معامل التمييز
0,48 25 0,88 17 0,89 9 0,29 1 
0,42 26 0,77 18 0,77 10 0,51 2 
0,32 27 0,77 19 0,72 11 0,17 3 
0,54 28 0,88 20 0,51 12 0,77 4 
0,61 29 0,59 21 0,88 13 0,44 5 

 0,91 22 0,59 14 0,51 6 
0,68 23 0,77 15 0,77 7 
0,88 24 0,44 16 0,68 8 

 (:4 دول رقم )
 تبار )ت( لداللة الفروق ب  متوسطي در ات اجملموعت  التجريبية والضابطة نتائج اف

 يف التطبيق القبلي عقياهل اإلستجابة اجلمالية للتصاميم والفنون التطبيقية
 قيمة الداللة قيمة )ت( در ة ا،رية االحنراف اععياري اعتوس  عدد فراد العينة )ن( اجملموعة
 3,05 16,26 10 ضابطة 0,642 *0,469 31,29 2,60 16,69 10 جتريبية

 2,042( = 31,29( مقابل در ة حرية )0,05) قيمة )ت( اجلدولية عند مستوى *

يتضح من اجلدول السابق  ن متوس  در ات اجملموعة التجريبية يف اعقياهل القبلي 
إىل (، مما يرتري  16,26(، يف ح  بلغ متوس  در ات اجملموعة الضابطة )16,69بلغ )

و ود فروق بسيطة ب  در ات اجملموعت  التجريبية والضابطة. وللتثكد من داللتة هتذه   
(، وهي  قل من قيمتة )ت(  0,469الفروق، قام الباحث مبقارنة قيمة )ت( اليت بلغت )

( ممتا  2,042( والتيت بلغتت )  31,29( وعند در ة حريتة ) 0,05عند مستوى داللة )
لفتروق وهتو متا يرتري إىل جتتانل جممتوعيت البحتث        يعكد على عدم و ود داللة طذه ا

 التجريبية والضابطة يف اإلستجابة اجلمالية للتصاميم والفنون التطبيقية.
 لب ابة على فرضية الدراسة:

افرتضت الدراسة و ود فروق ذات داللة إحصائية ب  طالب اجملموعة التجريبية 
والفنتون التطبيقيتة وفتق منتوذج دن      يف التذوق التركيلي واإلستجابة اجلمالية للتصاميم

( للًتعُلم الستلوكي، وبت  طتالب اجملموعتة الضتابطة التذين مت       Dunn&Dunnودن )
تدريسهم بالطريقة التقليدية يف التذوق الفإل واإلستتجابة اجلماليتة بقستم الفنتون بكليتة      

ت  ( لعينت Tالتصاميم والفنون التطبيقية جبامعتة الطتائف، استتخدم الباحتث اإلفتبتار )     
 مستقلت  )ضابطة، جتريبية( يف االفتبار البعدي وكانت النتائج كالتالي:
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 (:4 دول رقم )
 تبار )ت( لداللة الفروق ب  متوسطي در ات اجملموعت  التجريبية والضابطة نتائج اف

 يف التطبيق القبلي عقياهل اإلستجابة اجلمالية للتصاميم والفنون التطبيقية
 قيمة الداللة قيمة )ت( در ة ا،رية االحنراف اععياري اعتوس  عدد فراد العينة )ن( اجملموعة
 3,05 16,26 10 ضابطة 0,642 *0,469 31,29 2,60 16,69 10 جتريبية

 2,042( = 31,29( مقابل در ة حرية )0,05) قيمة )ت( اجلدولية عند مستوى *

يتضح من اجلدول السابق  ن متوس  در ات اجملموعة التجريبية يف اعقياهل القبلي 
إىل (، مما يرتري  16,26(، يف ح  بلغ متوس  در ات اجملموعة الضابطة )16,69بلغ )

و ود فروق بسيطة ب  در ات اجملموعت  التجريبية والضابطة. وللتثكد من داللتة هتذه   
(، وهي  قل من قيمتة )ت(  0,469الفروق، قام الباحث مبقارنة قيمة )ت( اليت بلغت )

( ممتا  2,042( والتيت بلغتت )  31,29( وعند در ة حريتة ) 0,05عند مستوى داللة )
لفتروق وهتو متا يرتري إىل جتتانل جممتوعيت البحتث        يعكد على عدم و ود داللة طذه ا

 التجريبية والضابطة يف اإلستجابة اجلمالية للتصاميم والفنون التطبيقية.
 لب ابة على فرضية الدراسة:

افرتضت الدراسة و ود فروق ذات داللة إحصائية ب  طالب اجملموعة التجريبية 
والفنتون التطبيقيتة وفتق منتوذج دن      يف التذوق التركيلي واإلستجابة اجلمالية للتصاميم

( للًتعُلم الستلوكي، وبت  طتالب اجملموعتة الضتابطة التذين مت       Dunn&Dunnودن )
تدريسهم بالطريقة التقليدية يف التذوق الفإل واإلستتجابة اجلماليتة بقستم الفنتون بكليتة      

ت  ( لعينت Tالتصاميم والفنون التطبيقية جبامعتة الطتائف، استتخدم الباحتث اإلفتبتار )     
 مستقلت  )ضابطة، جتريبية( يف االفتبار البعدي وكانت النتائج كالتالي:
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 (:5 دول رقم )
 ( لعينت  مستقلت  )ضابطة، جتريبية( يف االفتبار البعدي:Tاإلفتبار )

 اجملموعة
عدد  فراد 
 العينة )ن(

 التباين اعتوس  
االحنراف 
 اععياري

در ة 
 ا،رية

 قيمة )ت(
 مستوى الداللة

0,05 
 6,870 59,660 51 10 الضابطة دالة احصائيا 5,623 48,32 7,754 63,014 58,40 10 التجريبية

يب  اجلدول السابق  ن متوس  در تات اجملموعة التجريبيتة يف االفتبتار البعتدي    
( 5,623(، واربت االحصاء  ن قيمة )ت( )51( در ة، ومتوس  الدر ات )58,40)

(، وهذا يدل علتى  48,32( وبدر ة حرية )0,05توى داللة )وهي قيمة كبرية عند مس
و ود فروق ذات داللة إحصائية ب  طتالب اجملموعتة التجريبيتة يف التتذوق الترتكيلي      

 واإلستجابة اجلمالية للتصاميم والفنون التطبيقية وفق منوذج دن ودن. 

 إستنتاجات الدراسة:

 كن  ن نستنتج التالي:يف ضوء ما  سفرت عنه نتائج الدرسة ومناقرتها مي
استنتجت الدراستة  ن ستلو  اإلستتجابة اجلماليتة لطتالب قستم الفنتون بكليتة         
التصاميم والفنون التطبيقية حالة سيكولو ية قابلة للقياهل طا طبيعة متميزة ميكن تعديلها 
 و تغيريها بتوفري   واء تعليمية ُمعيًنة على تلقتى احملتتوي الترتكيليا إعتمتادًا علتى  ن      

فهوم اجلمال هو مت ري يولتد لتدى اُعتلقتي تغتريات  ستمية ونفستية ويستت ري إنتباهته          م
ومالحظته وجيعله يندفل إىل اإلستجابة طا، كما  وضحت الدراسة  ن مستوى االستتجابة  
اجلمالية لدى افراد العينة يرتاوح ما ب  اعتوس  وفوق اعتوس ، إىل  انب و ود عالقتة  

صائيًا بت  االستتجابة اجلماليتة والستمات الرخصتية للطلبتة، متا        ارتباط اجيابية دالة اح
ا علتى اعتبتار  ن النمتوذج فطتة     Dunn & Dunn يستتدعي تطبيتق إمنتوذج دن ودن   

وصفية متكاملة تتضمن عملية تصميم احملتوى التركيلي عوضوعات التذوق واالستجابة 
إىل  انب  ن مناذج الًتعُلم  اجلمالية وتنفيذها وتو يها دافل اعراسم والقاعات الدراسية،

السلوكي تتضمن جمموعة اسرتاتيجيات تتعلق بافتيار احملتوى اعناسب و ساليب وطرائق 

التدريل اعناسبة وإ راءات ارتارة الدافعيتة لتدى االطتالب و ستاليب وستائل التقتويم        
 اعناسبة. 

 التوصيات:
 ت الفنون اعتنوعة.تطبيق مقياهل االستجابة اجلمالية على نطاق اوسل دافل جماال (1)
وفتق   قتررات التصتميم والفنتون التطبيقيتة    تعميم وضل االسرتاتيجيات التدريسية ع (2)

 امنوذج دن ودن.
العمل على تهيعة البيعة التعليمية بكليات التصاميم والفنون مبا يتناستب متل إمنتوذج     (3)

 دن ودن.
نتون باجلامعتات   تعزيز برامج تنمية اإلستتجابة اجلماليتة بثقستام الرتبيتة الفنيتة والف      (4)

السعودية ومعرفة  و ه القصتور يف عتدم مناستبة تر اتهتا متل اخلتربات اععرفيتة        
للطالب بهدف حتس  وتطوير السمات واعهارات الرخصية لدى الطلبة من دارسي 

 الفنون البصرية.
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التدريل اعناسبة وإ راءات ارتارة الدافعيتة لتدى االطتالب و ستاليب وستائل التقتويم        
 اعناسبة. 

 التوصيات:
 ت الفنون اعتنوعة.تطبيق مقياهل االستجابة اجلمالية على نطاق اوسل دافل جماال (1)
وفتق   قتررات التصتميم والفنتون التطبيقيتة    تعميم وضل االسرتاتيجيات التدريسية ع (2)

 امنوذج دن ودن.
العمل على تهيعة البيعة التعليمية بكليات التصاميم والفنون مبا يتناستب متل إمنتوذج     (3)

 دن ودن.
نتون باجلامعتات   تعزيز برامج تنمية اإلستتجابة اجلماليتة بثقستام الرتبيتة الفنيتة والف      (4)

السعودية ومعرفة  و ه القصتور يف عتدم مناستبة تر اتهتا متل اخلتربات اععرفيتة        
للطالب بهدف حتس  وتطوير السمات واعهارات الرخصية لدى الطلبة من دارسي 

 الفنون البصرية.
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 :عــاملراج
 ( .مناهج البحث يف علم التنفل. مكت 2012العبد اللطيف، خبيت، والسيد، مصطفى .)   ،بتة الرشتد

 الرياض، اعملكة العربية السعودية.
 ( يف حتصتيل متادة الرتبيتة    2015العامري، عامرة، وامحد، رشا )(  رر  مناط التعلم )امنوذج دن ودن

الفنية لطالبات الصف اخلامل االدبي، جملة كلية الرتبية االساسية للعلوم الرتبوية االنستانية، العتدد   
 اد.( اجلامعة اعستنصرية: بغد20)

 ( تكنولو يا التعلم من ا ل تنميتة التتفكري بت  القتول واعمارستة، ط     2002ا،يلة، حممد )دار 1 ،
 اعسرية، للنرر والتوزيل والطباعة، عمان.

 ( االستجابة اجلماليتة وعالقتهتا بستمات شخصتية طلبتة كليتة       2012الطائي، مإل، وذرب، كا م )
( كليتة الفنتون اجلميلتة:    1(، العتدد ) 2لتة، جملتد )  الفنون اجلميلة/ امعة بابل، جملتة الفنتون اجلمي  

 العراق.
 (نظريات التعلم، جملة كليتة الرتبيتة االساستية للعلتوم الرتبويتة االنستانية،       2015الكناني، فراهل )

 ( اجلامعة اعستنصرية: بغداد.20العدد )
 ودية، عمان.( طرق تدريل الرتبية الفنية ومناهجها، كلية اععلم  يف السع2012) العتوم، منذر 
 عتامل   سلستلة  ستة ستيكولو ية التتذوق الفتإل،    درا -( التفضيل اجلمالي2001) عبد ا،ميد، شاكر

 .2001الكويت، اععرفة،
 ( ط2012جميد، سوسن ،)دار صفاء للنرر والتوزيل، عمان.1( االفتبارات النفسية )مناذج ، 
 ( 2013زاير، سعد، و دافل،  مساء).   دار 1، ط1غتة العربيتة، ج  اجتاهات حدي تة يف تتدريل الل ،

 اعرتضى للطباعة والنرر والتوزيل، بغداد، العراق.
 (  رر برنامج تعليمي قائم على  منوذج  مناط التتعلم دن ودن  2017اجلازي، رائدة  )Dunn and 

Dunn         يف تنمية مفهوم الذات األكادمييتة لتدى طلبتة الصتف العاشتر األساستي يف األردن، جملتة
 (، اجلامعة االسالمية بغزة.1، العدد )27للدراسات الرتبوية والنفسية، جملد  اجلامعة االسالمية

 ( علم الرتبيتة يف التعلتيم العتالي، ط   1990سعيد، ابو طالب )مطتابل التعلتيم العتالي،  امعتة     1 ،
 بغداد.

( .فاعلية استخدام منت  التعلتيم اعخلت  يف إكستاب مهتارات إنتتاج الصتور        2011حممد، جمدي .)
(، 44) 2فية الرقمية لطالب كلية الرتبية:  امعة الطائف. جملة كلية الرتبية  امعة طنطتا،  الفوتوغرا

618-661. 
( اإلحساهل باجلمال ختطي  لنظرية يف علم اجلمال، ترمجة حممتد مصتطفى   2010سانتيانا،  ورج .)

 بدوي، اعركز القومي للرتمجة: القاهرة.
( ستتيكولو ية التتتعلم1989 تتابر، عبتتد ا،ميتتد ). دار الكتتتاب ا،تتديث ،نظريتتات وتطبيقتتات، 

 الكويت.
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