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 كلية الفنون اجلميلة
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يف مديرية                                خصائص رسوم طلبة املرحلة املتوسطة 

  الرصافة االوىلتربية بغداد 

 
                            كلية الفنون اجلميلة    –حبث مقدم اىل قسم الرتبية الفنية 

 وهو جزء من متطلبات مشروع التخرج النظري

  ةمن قبل الطالب

 فؤاد جاسم حممد صابرين
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 صاحل امحد الفهداوي. د.أ
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 }فَإِذَا حبالُهم وعصيهم يخَيلُ إِلَيه من سحرِهم أَنَّها تَسعى{

 

 

 صدقَ اُ العظيم

 )٦٦( سورة طه
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 اإلهداء

 إحسانًا عرفانا و يف جنات اخللد قرة عيينإىل والدي 

 والدتي برًا وحنانًا ..كثريا  إىل اليت عانت معي وصربت

 الفهداوي   أستاذي الذي تعلمت منه الكثري  الدكتور صاحلإىل                 

 أهدي جهدي

 صابرين                                                                                
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 كر وتقديرش
 

 . الحمد � نؤمن به ونتوكل عليه ، ، ونصلي ونسلم على أفضل مبعوث للعالمين

صالح احمد . د.أ البحث،أتقدّم بوافر الشكر واالمتنان إلى األستاذ الُمشرف على 

لما بذله من جهود خيرة لبلوغ الغاية في تحقيق االهداف ومد يد العون ..الفهداوي 

و يقتضي .  بالشكر واالمتنان الى رئاسة قسم التربية الفنية وأتقدمإلنجاز البحث ،

الذين درسوني طيلة سنوات كري  وامتناني لالساتذة واجب الوفاء ان اتقدم بخالص ش

المحكمين الذين الدراسة في القسم  كما اتوجه بالشكر واالحترام الى السادة الخبراء و

كان لهم الدور في وضع اللبنات األساسية والخطوات األولى للدراسة ، وإبداء 

مكتبة  الوطنية ، اإلرشاد والتوجيه والنصح ، ويسعني أن أشكر موظفي وموظفات  ال

جامعة بغداد، لما أبدوه من مساعدة  أسأل هللا أن يوفّقهم / ومكتبة كلية الفنون الجميلة 

 .لما فيه من خدمة للعلم والمعرفة

وإلى كل من قدّم لي من الطلبة والطالبات عينة البحث  اصدقائيوأخيراً أشكر 

 .التوفيقوهللا ولي ... المساعدة والمساندة في تحقيق النجاح
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 ثبت المحتو�ات

 رقم الصفحة الموضوع

 أ األ�ة القرآن�ة 
 ب اإلهداء
 ت  وتقديرالشكر 

 ج-ث  ثبت المحتو�ات
  عام لل�حثاإلطار ال: الفصل األول

 ١ مشكلة ال�حث : اوالً 
 ٢ أهم�ة ال�حث : ثان�اً 
 ٢ هدف ال�حث : ثالثاً 
 ٢ حدود ال�حث : را�عاً 

 ٣ مصطلحات ال�حث: خامساً 
  ودراسات السا�قةاإلطار النظري : الفصل الثاني

 ٥ المبحث االول 
 ١١ المبحث الثاني 

 ١٧ الدراسات السا�قة

  اجراءات ال�حث: الفصل الرا�ع                   
 ٢٠ مجتمع ال�حث 
 ٢١ عینة ال�حث 

 ٢١ أداة ال�حث
 ٢٢ صدق األداة 
 ٢٣ ث�ات االداة
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 ۲۳ تطبیق االداة

 ۲۳ الوسائل اإلحصائ�ة

   ستنتاجاتالنتائج واال: الفصل الرا�ع                                

 ۲٤ النتائج 

 ۲٦ االستنتناجات 

 ۲۷ التوص�ات 

 ۲۷ المقترحات 

 ۲۸ المراجعالمصادر و 

 ۲۹ المالحق
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 األولالفصل 

 املنهجي اإلطار



لذلك يعتبر الرسم احد اساليب , احد اللغات التي يستخدمها اإلنسان للتعبير عن ذاته الفن ديع
عن بقية  التعبير  التي يمتلكها اإلنسان وهو يمثل جزءا من الثقافة التي يتميز  بها  االنسان

الكائنات ومن خالل الرسم يمكن لإلنسان إن يعبر عن الموضوعات واألشياء التي يرسمها 
 .والتي يعبر من خاللها عن المكنونات الداخلية 

لكونه يعمل على إتاحة الفرص المناسبة ,تعليم الفن في مرحلة المراهقة  أهميةوتتضح 
ويساعد على ظهور ... ) نزل او المدرسةسواء الم( للتجريب والتوجيه في البيئة المحيطة 

االستعدادات والقدرات الفنية وأال فسوف تبقى هذه االستعدادات كامنة تنتظر فرصا اخرى 
إن التربية عن ف فضال عن ذلك ..والرياضة مثال   كاألدبللتفريغ ومن خالل مجاالت اخرى 

، وان  غيره ماإلبداع في الفن أطريق الفن هي تربية في طريق اإلبداع ، سواء استخدم هذا 
 .لتعليم في اتجاه مستقبل المجتمعالتعليم في اتجاه اإلبداع هو ا

وبالرغم م�ن ذل�ك  ف�ان ,  وهنا يأتي دور التفكير في توجيه الطلبة نحو قضايا اإلبداع  والرسم  
انب  حي�ث ال يعطون أي أهمية لهذا الج والمتوسطةالكثير من المدرسين في المدارس االبتدائية 

إن المدارس أهملت دروس التربية الفني�ة ويس�تغلونها ف�ي تكمل�ة الم�واد الدراس�ية األخ�رى  ول�م 
تتح الفرصة للطلبة للتعبير عما يحسون به  من خالل الرس�م  مم�ا أدى إل�ى إهم�ال ه�ذا الجان�ب 

م�ن الرعاي�ة إلى قدر كبير  ةالطلبة هي بحاج ةلذا فان هذه المرحلة العمرية في حيا,إهماال كبيرا
ويج��ب إن تلق��ي م��ن المعل��م ,واالهتم��ام ألنه��ا المرحل��ة الت��ي تب��دأ النزع��ات الفردي��ة ف��ي الظه��ور 

 العناية المناسبة 

ه��ل توج��د خص��ائص مح��ددة لرس��وم :تكم��ن مش��كلة البح��ث الح��الي م��ن خ��الل التس��اؤالت اآلتي��ة
 وهل يمكن الكشف عن هذه الخصائص  تطبيقيا من خالل البحث ؟ المراهقين ؟
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 -:تتضح اهمية  البحث الحالي بما يأتي

جهدا ومحاولة من الباحثة في تسليط الضوء على اب�رز الخص�ائص الت�ي هذا البحث  دعي -۱
تميز رس�ومات الطلب�ة ف�ي المرحل�ة المتوس�طة  ف�ي العص�ر الح�ديث ف�ي محافظ�ة بغ�داد 

  .للمعلوماتية والتكنولوجيا والذي يتميز بكونه عصرا يكون االهتمام في 
يفيد ه�ذا البح�ث الب�احثين وطلب�ة قس�م التربي�ة الفني�ة الن�ه يتن�اول مرحل�ة مهم�ة م�ن حي�اة  -۲

 االنسان 
يفيد مكتب�ة قس�م التربي�ة الفني�ة لكون�ه يرف�دها بدراس�ة تطبيقي�ة ع�ن رس�وم طلب�ة المرحل�ة  -۳

 .المتوسطة المراهقين 
 



ف��ي المرحل��ة المتوس��طة  الم��راهقين الطلب��ة ل��ى تع��رف خص��ائص رس��وم يه��دف البح��ث الح��الي إ
.الرصافة االولى  –ضمن مديرية تربية محافظة بغداد 



 :يلي يتحدد البحث الحالي بما

 )۲۰۲۰-۲۰۱۹(العام الدراسي :الحدود الزمانية -۱

 الرصافة االولى  -في مديرية تربية محافظة بغداد  المتوسطةالمدارس  :الحدود المكانية -۲

الم��راهقين م��ن طلب��ة المرحل��ة الثاني��ة المتوس��طة رس��وم خص��ائص  :الح��دود الموض��وعية -۳
 )ذكوروإناث(
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 الخصائص -۱

 :لغة   

أي م�ا يتف�رد , هوهي أيضا ما هو مختص بشيء مع�ين دون غي�ر,صفة تميز الشيء وتحدده  •
 ) 0F۱( ه  وحد هبه ويقتصر علي

اف�رده ب�ه دون غي�ره والخاص�ة خ�الف العام�ة :واختص�ه ,خ�ص الش�يء يخص�ه خص�ا:خ�ص •
 )  1F۲ (  والخاصة من تخصه لنفسك

 اصطالحا 

هي المالمح أو الصفات الت�ي يتص�ف به�ا الش�يء و الت�ي تمي�زه ع�ن غي�ره "عرفها أبو حية  •
2F(    "ويكون عالمة دالة عليه

۳( 
بأنها كل ما يتف�رد ب�ه الش�يء م�ن ص�فات ب�ارزة تح�دد كينونت�ه وت�دل علي�ه ، "تعرفها سافرة  •

3F(   "عّرفه عن غيره وتجعل منه تفردا خاصاً معبراً عن ذاتهمحددة المعالم بما تُ 

٤ ( 
 إجرائيا

ه��ي  مجموع��ة م��ن الس��مات  والمالم��ح الت��ي  تتمي��ز به��ا رس��وم  : تع��رف الخص��ائص اجرائي��ا
تربي�ة الرص�افة  –المتوس�طة ف�ي مديري�ة تربي�ة محافظ�ة بغ�داد الم�راهقين م�ن  طلب�ة  المرحل�ة 

 .االولى 

 :المراهقة-۲

 :لغة  

 )  4F٥ (   قارب البلوغ ,قارب الحلم : راهق 

                                                           
 ۳۹۰ص,۲۰۰۸,  ۳ط,بيروت,دار المشرق ,مأمون الحموي:مراجعة,في اللغة العربية المعاصرة:المنجد:صبحي,حمودي  - ۱

 
 ۲۳۸ص ۲۰۰۷, المكتبة اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع,۱ج,الوسيطالمعجم :إبراهيم وآخرون ,مصطفى - ۲
 
كلي�ة الفن�ون /جامعة باب�ل ,رسالة ماجستير غير منشورة,عالقة القلق بخصائص رسوم المراهقين:حسن جاسم حسن,أبو حية - ۳

 ۱ص, ۲۰۱۱,الجميلة
 

ميلة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الفنون الجخصائص اللغة الدرامية في النص المسرحي العربي ، : ناجي، سافرة  -٤
 .۱۷، ص۲۰۰۰جامعة بغداد ، 

 ٤۱۳ص,۲۰۰۸,  ۳ط,بيروت,دار المشرق ,مأمون الحموي:مراجعة,في اللغة العربية المعاصرة:المنجد:صبحي,حمودي - ٥
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 اصطالحا

أزم�ات ناش�ئة ع�ن   م�ن النم�و  المتوس�طة ب�ين س�ن البل�وغ وس�ن الرش�د تح�يط  به�ا ة مرحل •
5F(     والتأثيرات النفسية واالجتماعية,التغيرات الفسيولوجية والجسمانية 

٦ ( 
مرحل��ة تتس��م بسلس��لة م��ن التغي��رات الفس��يولوجية المهم��ة الت��ي تق��رب الف��رد م��ن النض��ج  •

 ) 6F۷ ( البيولوجي والجسمي
 :الباحثة تعريف المراهقة إجرائيا بأنها  تمن التعريفات أعاله استطاع ةوباالستفاد

يدرسون ف�ي الص�ف سنة الذين  ۱٤من أعمار  ) الذكور واالناث (  طلبةالحلة التي يعيشها المر
 الثاني المتوسط 

 رسوم المراهقين -٤

 ه��ي مجموع��ة م��ن اإلش��كال والخط��وط واألل��وان  المنف��ذة عل��ى س��طح الورق��ة ب��األلوان الخش��بية
 الثاني المتوسطستيل لدى طلبة الصف والماجك والبا والمائية

 

 



 

 

 

 

                                                           
 يالبريد االلكترون –كانون الثاني / ۱٦االثنين ,۲۰۰٦,شبكة النبأ المعلوماتية ,) المراهقة(مصطلحات نفسية :ختام,دمحم  - ٦
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 يالبريد االلكترون –كانون الثاني / ۱٦االثنين ,۲۰۰٦,شبكة النبأ المعلوماتية ,) المراهقة(مصطلحات نفسية :ختام,دمحم  - ۷
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 الفصـــل الثــــاني

 االطار النظري
 



 -:مقدمة

علم�اء ال�نفس وعلم�اء االجتم�اع  باعتب�ار إن  تجزًء كبي�را م�ن اهتمام�ا ةاحتلت مرحلة المراهق
هذه المرحلة العمرية من المراحل الهامة في تكوين الفرد من جوانب كثيرة للشخصية وفي ه�ذه 

ل��ذا تع��د ,الفت��رة يتبل��ور مفه��وم الحي��اة بوج��ه ع��ام ل��دى المراه��ق ويض��ع أول��ى خط��وات مس��تقبله
أط�واره المختلف�ة الت�ي تتس�م بالتج�دد المراهقة  من اخطر المراحل التي يمر بها اإلنس�ان ض�من 

ويكم�ن الخط�ر ف�ي ه�ذه المرحل�ة ,المستمر والترقي في مع�ارج الص�عود نح�و الكم�ال اإلنس�اني 
الت������ي تنتق������ل باإلنس������ان م������ن الطفول������ة ال������ى الرش������د بتغي������رات ف������ي مظ������اهر النم������و 

ع�ددة ولما يتعرض اإلنسان فيه�ا ال�ى ص�راعات مت) اجتماعية,عقلية,فسيولوجية,جسمية(المختلفة
 ) 7F۸( داخلية وخارجية   ,

تعد مرحلة المراهقة الحلقة الوسطى ف�ي عم�ر الف�رد إذ تك�ون نتيج�ة خب�رات س�ابقة  م�ن الفت�رة 
التي تسبقها  ولتعيد صياغتها وتحليله�ا لإلف�ادة منه�ا ف�ي المرحل�ة الالحق�ة ل�ذلك م�ن الض�روري 

ه�و ) س�تانلي ه�ول(الع�الم ويع�د ,االهتمام بهذه المرحلة حتى نحصل على راش�د ناض�ج وس�وي 
أول من اهتم بدراسة المراهق�ة م�ن الناحي�ة الوص�فية وه�ذا ف�ي أوائ�ل الق�رن العش�رين ووص�فها 

على هذه المرحل�ة *) اريكسون (وأطلق " فترة عاصفة وتتصف بكثرة الشدائد واألزمات "بأنها 
, راش�دا بع�د  ذل�ك الن المراه�ق ل�م يع�د طف�ال ول�م يص�بح,)الهوية في مقابل غموض ال�دور(ماس

                                                           
 يالبريد االلكترون –كانون الثاني / ۱٦االثنين ,۲۰۰٦,شبكة النبأ المعلوماتية ,) المراهقة(مصطلحات نفسية :ختام,دمحم  -۸

www.alnabaa.org 
درس مجموع��ة فين��ا للتحلي��ل النفس��ي وك��ان رائ��دا ف��ي تطبي��ق مف��اهيم التحلي��ل النفس��ي عل��ى االنثروبول��وجيين :اري��ك اركس��ون*

س�يكولوجية الطف�ل :,ك�الي لين�د ج�رين-روب�رت واطس�ن هن�ري :ينظر ال�ى.النفس االجتماعيين شملت اهتماماته الكثيرة في علم
 ۱٦۳ص, ۲۰۰٤,مكتبة مدبولي ,۱ط,ندمحم عزت مؤم:جعةمرا, داليا عزت مؤمن:ترجمة,احمد فرجفرج :تقديم والمرا هق 
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أنها ترة بحث عن الذات وإنها من أنواع الصراع الجدلي مع المجتم�ع وم�ع الظ�روف الداخلي�ة "
8F" ( والخارجية 

۹  ( 

هذه المرحلة عمريا إلى ثالث مراحل وهي مرحل�ة م�ا قب�ل المراهق�ة ) مصطفى فهمي( وقد قسم
س�نة ومرحل�ة المراهق�ة  )۱٦-۱۳(ومرحلة المراهقة المبكرة وتبدأ من ,سنة )۱۲-۱۰(وتبدأ من 

س��نة وق��د أوض��ح الف��رق ب��ين كلم��ة المراهق��ة وكلم��ة البل���وغ ) ۲۰-۱۷(المت��أخرة  وتب��دأ م��ن 
)(Puberty  أو عقلي�ة ,فيرى إن المراهقة تشمل النضج في جميع النواحي سواء كان�ت  جنس�ية
9F۱۰اما البلوغ فيقتصر على الناحية الجنسية فقط ,أو انفعالية ,أو اجتماعية ,



يهتم الذين يع�الجون موض�وع المراهق�ة ومظ�اهر النم�و الت�ي تب�دو  كثيرا ما-:النمو الجسمي  -۱
على ان�ه المظه�ر الرئيس�ي مح�ور االهتم�ام ف�ي ,واضحة على المراهقين بالنمو الجسمي بالذات 

 ) 10F۱۱(  هذه المرحلة

اء وف�ي حي�اة الطف�ل النض�ج الجنس�ي س� يالفسيولوجللتغيرات في النمو  ومن المظاهر األساسية
يص�احب ذل�ك م�ن تغي�رات متع�ددة ف�البلوغ يع�د مؤش�را  عند الذكور أم اإلناث باإلضافة إل�ى م�ا

والنمو السريع في البلوغ يؤدي إلى إح�داث تغي�رات ,على النضج الجنسي والقدرة على التناسل 
يش�عره  ه�ق تس�تمر ح�والي س�نتين مم�اونفس�ية عن�د المرا) الط�ول وال�وزن(أساسية عضوية في 

باإلرب�اك وان اختالف�ات ف�ي س�رعة النم�و الجس�مي ل��ه ت�أثير نفس�ي واجتم�اعي متب�اين عن�د ك��ال 
وقد يؤدي إلى تناقضات نفسية واجتماعية للمراهق فقد ي�ؤدي النض�ج الجنس�ي المبك�ر ,الجنسين 

ال�ذي يص�ل في�ه الط�ول وعلي�ه ف�ان الس�ن  ,عند بعض الفتيات إلى ش�عورهن ب�القلق واالنزع�اج 
إلى حده االقصى  يتوقف على الظروف البيئية التي يعيش فيها المراهق  مث�ل الفئ�ة االجتماعي�ة 

11F۱۲واالقتصادية التي ينتمي اليها  الى جانب الفروق الوراثية



                                                           
 ۱۷۷ص,۱۹۸٦,القاهرة,دار النهضة العربية ,مالنمو طريق البحث والتقوي,نظريات الشخصية :جابر ,عبد الحميد- ۹

٤٤ص,۱۹٥۳,القاهرة,مكتبة مصر,سيكولوجية الطفولة والمراهقة:مصطفى,فهمي  - ۱۰

 
 يالبريد االلكترون –كانون الثاني / ۱٦االثنين ,۲۰۰٦,شبكة النبأ المعلوماتية ,) ةالمراهق(مصطلحات نفسية :ختام,دمحم   -۱۱
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 ۲٥ص,۱۹۸۱,دار المعارف,المراهقة خصائصها ومشكالتها :إبراهيم وجيه ,محمود ۱۲-
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الق��درات اللفظي��ة  ةف��ي ه��ذه المرحل��ة ي��زداد نم��و الق��درات العقلي��ة وخاص��-:النم��و العقل��ي  -۲
المراهق  العقلية وتتباين واختالف مظ�اهر نش�اطها  ة كانية والسرعة اإلدراكية وتتنوع حياوالم,
ل��ذا يس��تمر و يتزاي��د ذك��ا ء الف��رد  ف��ي مراح��ل :ل��ذل ف��ان ذك��اء  اإلنس��ان م��رتبط بحج��م الم��خ , 

وهي المرحلة التي يصل فيه�ا الف�رد ال�ى قم�ة النم�و العقل�ي ,الطفولة إلى إن يصل إلى المراهقة 
وف�ي ه�ذه وتظ�ل نس�بة  ال�ذكاء ثابت�ة بع�د ذل�ك ,عند الثامن عشر يتوق�ف نم�و ال�ذكاء تقريب�ا و... 

بعد إن كان ,إن كان طبيعي الذكاء واالستعداد –المرحلة أيضا تبدأ المقدرة على التفكير المجرد 
ي��رتبط تفكي��ره ف��ي زم��ن الطفول��ة بالمحسوس��ات كم��ا تظه��ر ف��ي ه��ذه المرحل��ة الق��درات الخاص��ة 

يتس��ع مج��ال خي��ال المره��ق ويلج��ا إل��ى ه��ذه  الف��ن إذ,الرس��م والموس��يقى :الشخص��ية والمواه��ب 
ويظهر االبتكار خاصة في حالة المراهقين اكثر استقالال وذك�اء  هالفنون أو بعضها إلشباع خيال

 ) 12F۱۳( او اصالة في التفكير واإلعالء في مستوى الطموح  

م��ن جوان��ب النم��و الت��ي  أساس��ياجانب��ا  يعُ��د ه��قالنم��و االنفع��الي عن��د المرا -:النم��و االنفع��الي  -۳
وهذا النمو ل�ه عالق�ة وثيق�ة بطبيع�ة التغي�رات الفس�يولوجية الداخلي�ة الت�ي .تطرأ على الشخصية 

 )  13F۱٤( من تغيرات في المشاعر واألحاسيس  اتتم في هذه المرحلة من العمر وما يصاحبه

االجتماعي�ة ويتوح�د المراه�ق بق�وة م�ع ف�ي ه�ذه المرحل�ة ت�زداد العالق�ات -:النمو االجتماعي -٤
فق�د وج�د روج�ر ,حيث يكون تأثيرهم عليه كبيرا فيم�ا يتعل�ق بالجان�ب األخالق�ي والق�يم  , هاقرأن

هم اق�ل  م�ن إن األوالد والبنات المتوافقين توافقا سيئا ف�ي المدرس�ة يك�ون ع�دد أص�دقائ)۱۹٦۰(
لمراهق ينتق�ل م�ن الش�عور  بع�دم التأك�د ف�ا,المتوافقين توافق�ا حس�نا تالميذ الصف اقل من أولئك 

م��ن مي��ول االخ��ريين ل��ه ال��ى الش��عور ب��األمن ومي��ول اآلخ��رين ل��ه وم��ن اإلرب��اك اجتماعي��ا إل��ى 
باإلضافة ذل�ك تتض�ح عن�د المراه�ق إل�ى االس�تقالل االجتم�اعي ومحاول�ة   التسامح اجتماعيا  ، 

ن���ده عملي���ة التوح���د م���ع ال���وعي االجتم���اعي وتظه���ر ع هكم���ا يب���دو علي���,االعتم���اد عل���ى ال���ذات
كم�ا يب�رز عن�ده ح�ب ,خارج نطاق البيئة مباشرة مث�ل شخص�يات اإلبط�ال  االخرى الشخصيات

 ) 14F۱٥( الزعامة 

                                                           
 ۲٥ص,۱۹۸۱,دار المعارف,المراهقة خصائصها ومشكالتها :إبراهيم وجيه ,محمود  -۱۳
 ۲۹ص,۱۹۸۱,دار المعارف,المراهقة خصائصها ومشكالتها :إبراهيم وجيه ,محمود -۱٤
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  -):نظرية التلخيص(رة البيولوجية ظالن-۱

التغي�رات  ن ف�ي جوهره�ا تت�ألف م�نإ ي�رونبيولوجية الذين يرون المراهقة ظاهرة الباحثين إن 
ومن  اب�رز ه�ذه التغي�رات تل�ك .التي تصيب أعضاء الجسم في وظائفها وفي تراكيبها وأشكالها 

والتي تعرف بالخص�ائص الجنس�ية األول�ى ث�م تليه�ا الخص�ائص ,التي تتناول األعضاء التناسلية 
15F( الجنسية  الثانوية حيث ينمو الجسم عامة

۱٦ .( 

  -:ولوجيةبوجهة النظر االنثرو-۲

الخارجي�ة للس�لوك أي المح�ددات االجتماعي�ة والثقافي�ة والق�يم  تهذا االتجاه عل�ى المح�ددايركز 
المكتسبة وأكدت ه�ذه النظري�ة عل�ى أهمي�ة العام�ل الثق�افي ف�ي تك�وين الشخص�ية  وأك�دت أيض�ا 
عل��ى إن الفت��رات الص��عبة الت��ي يم��ر به��ا المراه��ق ترج��ع إل��ى عوام��ل اإلحب��اط الت��ي يم��ر به��ا 

وم�ن خ�الل الدراس�ات المستفيض�ة الت�ي قام�ت به�ا مي�د والت�ي ه داخ�ل األس�رة المراهق في حيات
 ف�ي  حاولت من خاللها توض�يح م�ا إذا ك�ان س�لوك المراه�ق س�لوكا عام�ا وش�ائعا ل�دى م�راهقين

اشتداد مشكالت المراهقة موض�حة عل�ى أن الم�راهقين ف�ي المجتمع�ات  عند  التنشئة االجتماعية
عك��س م��ا موج��ود ف��ي المجتمع��ات  ىة دون ص��راعات ت��ذكر عل��البدائي��ة يجت��ازون ه��ذه المرحل��

 ) 16F۱۷(     المتقدمة

االجتماعي�ة جانب�ا م�ن حرك�ة فكري�ة واس�عة الجه�ة يمك�ن اعتب�ار ه�ذه -:النظرية االجتماعي�ة- ۳
او الق��وى الت��ي تكي��ف  وت��رى ف��ي عوام��ل البيئ��ة عل��ى اخ��تالف طبيعته��ا م��ن مادي��ة واجتماعي��ة,

وترى هذه النظرية من عوامل البيئة على اختالف طبيعتها  ,ا لشخصية اإلنسان  وتطبعه بطابعه
بطابعه�ا  وت�رى أيض�ا إن  همن مادية واجتماعية او القوى التي تكيف لشخص�ية اإلنس�ان وتطبع�

وق��يم ذل��ك المجتم��ع  وه��ذه النظري��ة  سالمراه��ق عن��دما ينش��ا ف��ي مجتمع��ة فأن��ه  يتش��رب مق��ايي

                                                           
 ۳۰ص-۲۹ص,۱۹٦٥, القاهرة,دار النهضة المصرية ,۱ط,مشكلة الفتاة المراهقة وحاجاتها االرشادية:منيرة احمد,حلمي - ۱٦

دار جل���يس الزم���ان للنش���ر ,۱ط,نظري���ات حديث���ة ومعاص���رة/اساس���يات عل���م نف���س الطفول���ة والمراهق���ة:رش���يد س���عيد,االعض���مي - ۱۷
 ٥۸ص,۲۰۱۱,والتوزيع
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الرج�وع بس�لوك المراه�ق إل�ى البيئ�ة أو المجتم�ع  اقتربت من النظرة االنثروبولوجي�ة م�ن خ�الل
17F(    مجتمعهالذي نشا فيه 

۱۸ ( 

 -:نظرية التحليل النفسي -٤

س��لط التحلي��ل النفس��ي الض��وء عل��ى العالق��ة المعق��دة ب��ين المراهق��ة وب��ين العالق��ات الشخص��ية 
ف�ان المراهق�ة م�دة زمني�ة يك�ون فيه�ا  .والضغوط االجتماعية  التي ينش�ا المراه�ق ف�ي محيطه�ا ,

العالم الداخلي للفرد  في حركة عنيفة كما يكون الفرد في الوقت نفس�ه  حساس�ا للغاي�ة لم�ؤثرات 
فق��د أك��د أص��حاب ه��ذه النظري��ة  عل��ى الغري��زة الجنس��ية وعل��ى العوام��ل  )۲(م الخ��ارجي الع��ال

وق��د أك��دت ه��ذه   ,وعل��ى خب��رات الطفول��ة ف��ي تك��وين وتط��ور شخص��ية المراه��ق ,الالش��عورية 
النظرية على أهمي�ة الغري�زة الجنس�ية والعوام�ل أالش�عورية وعل�ى خب�رات الطفول�ة ف�ي تك�وين 

أص��حاب ه��ذة النظري��ة إن المراه��ق يمك��ن إن يح��ول ال��دوافع شخص��ية المراه��ق وأيض��ا  ب��ين 
18F.  ( الجنسية إلى موضوعات مقبولة اجتماعيا 

۱۹ ( 

ويك�ون التأكي�د فيه�ا ,تعد النظرية السلوكية عملية اجتماعية-):نظرية التعلم(النظرية السلوكية-٥
اث الخارجي�ة الت�ي على قوى البيئة والخبرة فالسلوك يتكون وفقا لهذه النظرية استنادا الى اإلح�د

أن تط�ور الطف�ل عب�ارة ع�ن سلس�لة م�ن  ، يتعرض لها الك�ائن الح�ي ف�ي مراح�ل نم�وه المختلف�ة
فالبيئة هنا تمثل مجموعة م�ن الق�وى الت�ي ت�ؤثر ف�ي ,المتغيرات الناتجة عن تفاعل طفل مع بيئته

ئن الح�ي م�ع شخصية الطفل المتغيرة كما أن التغير يحدث نتيجة للطريق�ة الت�ي يتفاع�ل به�ا الك�ا
أكدت هذة النظرية على اإلحداث الخارجية التي يتعرض لها الكائن الح�ي ف�ي  منبه ما من البيئة

نموه المختلفة  ويض�أ أك�دت عل�ى أهمي�ة البيئ�ة ودوره�ا عل�ى الطف�ل  وان ه�ذه النظري�ة  لمراح
النظري�ة  ترى إن سلوك الفرد إنما ينبع التنش�ئة االجتماعي�ة س�واء ك�ان س�ويا أم منحرف�ا إن ه�ذه

19F.  (تقترب من النظرية االجتماعية 

۲۰ ( 

 

                                                           
عالم المعرفة سلسلة كتب ثقافية ش�هرية يص�درها المجل�س ال�وطني للثقاف�ة والفن�ون واآلداب ,الشاب العربي ومشكالته:عزت,حجازي - ۱۸
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 -:نظرية بياجيه في االرتقاء المعرفي-٦

لس�لوك المراه�ق يتناس�ق م�ع ب�اقي نظريات�ه الت�ي يتف�رد به�ا المراه�ق *) هاجيبيجان (إن تفسير  
إن معظ�م تفكي�ر المراه�ق وس�لوكه يمك�ن تفس�يره ,وشخصيته على أنها توسع طبيعي في التطور

المعرفية قب�ل المراهق�ة وأثنائه�ا يس�اعد ف�ي تفس�ير  ىخالل التطور السابق لذا فان تطور البنفي 
هو ذلك الفرد الذي دخ�ل ,أي إن المراهق بوجه عام ,ية خصائص السلوك خال هذه الفترة العمر

مرحلة العمليات الشكلية الذي يقوم بتط�وير او ط�ور س�لفا المه�ارات المعرفي�ة لتل�ك المرحل�ة اذ 
المراهق بصفة عامة يمتلك الجهاز العقلي الالزم لح�ل المس�ائل منطقي�ا كم�ا يفع�ل الراش�دون إن 

إذ لماذا يفكر المراهق بشكل مختلف عن الراشد؟ويعتقد بياجيه إن خصائص التفكير التي تجع�ل 
المراهق مستفردا ترجع إلى حد كبير إلى مستوى التطور المعرفي للمراه�ق و م�ا يص�احبه م�ن 

 ) 20F۲۱(   الذاتتمركز في 

ة التنشئة االجتماعي�ة و ه�ذه يمراحل للنمو المعرفي تتم من خاللها عمل أربع لذلك يقترح بياجيه 
 :المراحل هي

 شهر أي اكتشاف األشياء باللمس  ۱۸وهي تمتد من الميالد ال:مرحلة الحس الحركي-۱

 سنوات  ۷شهر الى  ۱۸بعد التفكير اإلجرائي وتمتد من  مرحلة ما-۲

 يفهم بالمشاهدة فقط للفهم  ۱۱ال ۷وهي تمتد من سن : ة التفكير العياني مرحل-۳

عل��ى  اوحت��ى مرحل��ة الش��باب حي��ث يك��ون ق��ادر ۱۱تمت��د م��ن :مرحل��ة العملي��ات الص��ورية -٤
 ) 21F۲۲(  التصور والتخيل

 

 

 

 

                                                           
دار الفك�ر دمش�ق ,۱ط,المش�كالت وس�بل عالجه�ا -مراح�ل النم�و:, النمو االنساني ف�ي الطفول�ة والمراهق�ة:احمد دمحم,الزغبي -۲۱
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دار الش�ؤون ,۱ط,موفق,الحمداني:مراجعة وتقديم,نظرية بياجيه في االرتقاء المعرفي:فاضل محسن وآخرون,االزير جاوي - ۲۲
   ۱۹۹۰٬۱۰۲ص, الثقافية العامة أفاق عربية
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وق�د ب�دا .تجاه الكائنات واالشياء يعٌد الرسم وسيلة من وسائل التعبير الفني عن انفعاالت االنسان
إل��ف س��نة حي��ث كان��ت الرس��وم تتك��ون م��ن إش��كال الحيوان��ات  ۳۰اإلنس��ان يم��ارس الف��ن من��ذ 

ل�ذا يع�د الرس�م اح�د األس�اليب التعبيري�ة الت�ي ,وعالمات تجريدية ورمزية فوق جدران الكهوف 
الرس�م يمك�ن لإلنس�ان  يمتلكها اإلنسان وهو يمثل قدرة ثقافية يترفع بها عن الحيوان وم�ن خ�الل

 .إن يسطير  على الموضوعات واألشياء  التي يرسمها 

 هواجمع المهتمون بدراسة فنون  األطفال على فتور مظاهر التعبي�ر الفن�ي للمراه�ق واض�محالل
يولد الطفل بنزعة ابتكاريه ولك�ن بع�د نزع�ة معين�ة تأخ�ذ  ه�ذه النزع�ة :فيذكر فرانز نشرب مثال
إن ف�ن الطف�ل (النزعات التكلفة او تقليد للطبيعة إما هربرت ريد فيق�ول  في الزوال ويحل محلها

ين��زوي م��ن بع��د س��ن الحادي��ة عش��ر ألن��ه يح��ارب م��ن ك��ل اتج��اه وأن��ه يط��رح ب��ه خ��ارج الخط��ة 
22F)  (الدراسية و خارج العقل بواسطة أنواع النشاط المنطقية التي يسميها حساب وهندسة 

۲۳ ( 

أن ,الخص�ائص الفراس�ية لرس�وم األطف�ال ف�ي هولن�دا ال�ذي اه�تم ب)۱۹٥۰(ومن رؤى هورست 
فترة المراهقة فترة حاسمة في ارتقاء اللغة والرسم للمراهق واستخدامها ف�ي عملي�ات التخاط�ب 
بمعنى انه مع تزايد ث�راء الحي�اة الداخلي�ة للطف�ل وتزاي�د العنص�ر التجري�دي منه�ا يص�بح الرس�م 

 ) 23F۲٤(مشاعر الجديدة التي تظهر في هذه المرحلة وسيلة اقل كفاءة في التعبير عن األفكار وال

ل��ذا تع��د رس��وم األطف��ال والم��راهقين ش��كال م��ن أش��كال التواص��ل فه��ي بمثاب��ة رس��ائل موجه��ة 
الس�يما اللغ�ة اللفظي�ة وغالب�ا م�ا ,لألخرين ووعاء للفكر والمشاعر شانها ف�ي ذل�ك ش�ان الكلم�ات

ا او النتق�اء وجوده�ا أساس�ا ل�دى بع�ض إما لعدم كفايته�,تقتصر على تحقيق أغراضه  التعبيرية 
األفراد وهي بذلك تمثل تعبيرا صادقا عن اس�تعدادات ك�ل مراه�ق وحالت�ه المزاجي�ة واالنفعالي�ة 

 ) 24F۲٥(وأيضا طاقتة التعبيرية واإلبداعية  

وف�ي حاالته�ا ,وترى الباحثة إن رسوم المراهقين تعد انعكاسا لشخصيتهم في سوائها وانحرافه�ا 
  والكشف عن أغوارها وتقويمها وتوجيهها ,ومن ثم هي مفتاح لفهمها  ةشعوريالشعورية والال

                                                           
 ۱۹۸۹-الكويت –الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية -)اجزء االول(الطفولة واالبداع :شاكر ,عبد الحميد  -۲۳
 
 ۱۲٦ص,المصدر السابق نفسة ,سيكولوجية فنون المراهق :مصطفى دمحم,عبد العزيز  - ۲٤
 

 ۱۹۸۹-الكويت –الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية -)اجزء االول(الطفولة واالبداع :شاكر ,عبد الحميد  - ۲٥
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تبع��ا للنم��و والتعبي��ر الفن��ي عن��د ,وتم��ر مراح��ل رس��وم األطف��ال بمراح��ل تط��ور وتق��دم متع��ددة 
الفرنس�ي :والتي تم تأشيرها ودراس�تها م�ن قب�ل العدي�د م�ن الدارس�ين والب�احثين أمث�ال ,األطفال 

وق��د لخ��ص ه��ؤالء تل��ك ) لوتفلي��د (واالنكلي�زي )كرشنش��تاير(واأللم��اني وهرب��رت ري��د )لوكبي�ة (
 : المراحل بالشكل األتي 

ف�ي ه�ذه المرحل�ة ال تك�ون للطف�ل -):من الوالدة إلى السنة الثانية (مرحلة ما قبل التخطيط   -۱ 
ويعب�ر ع�ن ذل�ك ب�بعض ,أي ميول او أهداف بالرسم سوى التعبير عن دواخله وكما  يبدو حوله 

 ) 25F۲٦(رموز والخطوط الالواعية   ال

تمر بمراحل متعددة من الت�درج والتب�اين ف�ي رس�م خط�وط  -:سنوات)٤-۲(مرحلة التخطيط  -۲
ث�م يتط�ور ه�ذا الح�ال ,متباينة إما لتقليد اآلخرين لمسك القلم أو لتعبي�ر ع�ن ش�يء م�ا دون غاي�ة 

عمودية ومائلة تعب�ر ع�ن ,أفقية لينتقل إلى التخطيط المنتظم الذي يتخذ أشكاال واتجاهات متعددة 
 نوع من الفهم والوعي لدى الطفل  

تمت��از ه��ذه المرحل��ة بن��وع م��ن ال��تحكم -:س��نوات)۷-٤(تحض��ير الم��درك الش��كلي  مرحل��ة -۳  
فرسومات الطفل تبدأ م�ن الع�ام الراب�ع تمث�ل أش�كال يمك�ن تس�ميتها إذا تك�ون خطوط�ا  واض�حة 

وتع�د ه�ذه المرحل�ة الواقع�ة ب�ين   ,منه�ا باس�م مع�ين المعالم بطريق�ة ملموس�ة او ي�رتبط ك�ل ش�كل 
من أهم المراحل ففي هذه المرحلة ال يقف األمر عن�د ح�د تقلي�د رس�ومات الكب�ار او ) ۹-۱۰-٤(

فالطف�ل ف�ي ه�ذه .عند إنتاج صور مشوهة لرسومات البالغين وإنما تكون نمطا  للتمثيل الخاص 
 ) 26F۲۷(إنما يقوم بخلق شيء غائب  المرحلة ال يسعى إلى أبراز أو إبهار األخرين 

م��ن اتجاهاته��ا إدراك الع��الم الخ��ارجي ع��ن طري��ق رس��وم -):۹-۷(مرحل��ة الم��درك الش��كلي  -٤
خاص��ة بك��ل طف��ل ونج��د أيض��ا ف��ي ه��ذه المرحل��ة تك��رار مس��تمر ف��ي الرس��وم بقص��د االس��تمتاع 

 التعبير ونجد أيضا هناك اعتمادا  كبيرا على الخصائص الذهنية أو المعرفية عند ,النفسي 

ف��ي ه��ذه المرحل��ة نج��د هن��ا تح��وال ع��ن -:س��نوات )۱۲-۹(مرحل��ة محاول��ة التعبي��ر ال��واقعي  -٥
تكرار للرسوم الخاصة ووج�ود ش�عور ق�وي ب�الفروق الفردي�ة وخاص�ة م�ن ناحي�ة الح�س أيض�ا 
هن��اك رغب��ة نح��و تك��وين ش��كل أو جماع��ة م��ن نف��س الج��نس ونج��د أيض��ا هن��ا اختف��اء بع��ض 

الخ والبدء في التعبير وفقا للحقائق البص�رية ...فوف والمبالغةاالتجاهات المعينة كالتسطيح والش
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إما من حي�ث األش�خاص فنج�د اهتمام�ا بالغ�ا بالمظ�اهر الممي�زة لألش�خاص ووج�ود وع�ي ذات�ي 
 ) 27F۲۸(كامل وبالتالي وعي إلى حد ما بالعالم الخارجي والمظاهر المميزة له 

لة نجد نموا عقلي�ا  ولك�ن ب�دون وع�ي في هذه المرح-:سنة )۱٤-۱۲(مرحلة التعبير الواقعي  -٦
كامل واتجاها منطقي�ا ولك�ن ش�به الش�عوري ونج�د أيض�ا ولع�ا بالموض�وعات الت�ي تغل�ب عليه�ا 
الناحي��ة الرمزي��ة ويتمث��ل فيه��ا حي��اة البطول��ة وظه��ور بع��ض االتجاه��ات الخاص��ة ب��التعبير عنه��ا 

ال��ذي يعتم��د عل��ى الحق��ائق ال��ذاتي  االتج��اه البص��ري ال��ذي يعتم��د عل��ى الحق��ائق المرئي��ة  االتج��اه
 ) 28F۲۹(المعرفية او الذهنية  

نج��د هن��ا وعي��ا منطقي��ا بالنس��بة للع��الم الخ��ارجي وفروق��ا   -):۱۸-۱٦-۱۳(مرحل��ة المراهق��ة -۷
ملموس��ة ب��ين االتج��اه البص��ري وال��ذاتي  ويالح��ظ ف��ي ه��ذه المرحل��ة ظ��اهرة جدي��دة وه��ي رس��م 

رس�م ج�زء م�ن ش�جرة او من�زال ب�دال م�ن التي يود المراهق التعبي�ر عنه�ا في رأجزاء من العناص
وان حقيقة رسوم المراهق تتجلى ف�ي تل�ك رسمه كامال وهذه المرحلة هي مرحلة انتعاش الرسم 

الت��ي تعك��س  هالخط��وط والرم��وز واإليح��اءات والت��درجات اللوني��ة واإلش��كال العفوي��ة والقص��دي
ة والش�عورية وق�وة دوافع�ه وحجم انفعاالته الحس�ية والحركي� هتصورات الفرد وانطباعاته وأفعال

متع��ددة الوظ��ائف واالتجاه��ات العبيري��ة الت��ي تعين��ه عل��ى وس��ائل حي��ث يتخ��ذ م��ن أدوات الرس��م 
 ) 29F۳۰(التكيف والتعايش مع واقعة ومحيطة ومع نفسه أيضا  

ومع بداية مرحل�ة المراهق�ة تنم�و ف�ي الف�رد الق�درة عل�ى التفكي�ر باس�تخدام العملي�ات الص�ورية  
حي�ث يس�تطيع خالله�ا ,الت�ي تناوله�ا بياجي�ة ) العملي�ات التش�كيلية(او كما , ير يسميها هنري وما

ويتن��اول العمومي��ات المج��ردة م��ن حول��ة كمف��اهيم الحري��ة ,التفكي��ر بدرج��ة كافي��ة م��ن المران��ة 
30F( والعدالة  كأنه يدرك الخصائص الخارجية التي يحكمها االدراك الحسي 

۳۱ ( 

 بالرسم اتجاهات المراهقين في التعبير الفني

 :رئيسين هما ناتجاهات المراهقين في التعبير الفني بالرسم باتجاهي انحصرت
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يعتم���د ذوو ه���ذا االتج���اه عل���ى تس���جيل األش���ياء واالهتم���ام  visnal):-(االتج���اه البص���ري  -۱
بواقعيتها فضال على اعتمادهم على الحقائق البصرية عند التعبير  ويرسم أصحاب ه�ذا االتج�اه 
األش��ياء تبع���ا لقواع���د المنظ���ور والظ���ل والن���ور والش��خص ال���ذي يق���ع عن���د المس���توى المرتف���ع 

لمسية أي اذا طل�ب من�ة إن يس�تخدم البص�ر يضطرب سلوكه اذا اقتصر فقط على االنطباعات ال
 ) 31F۳۲(ولكن عليه إن يوجه نفسه من خالل اللمس والمشاعر الجسمية واإلحساسات العضلية ,

كما نجد العديد من مراهقين هذا االتجاه يهتمون بتفاصيل إشكالهم لدرجة إن الشكل يفق�د العالق�ة 
وإظهار الخلفية والعالق�ات الش�كلية  فترى المراهق يفقد شعوره بالحركة,ببقية عناصر الصورة 

الطال��ب عل��ى التفاص��يل فتظه��ر األش��كال بص��ورة مس��احات  زفتب��دو ص��ورته جام��دة وال يرك��
 .هندسية التحتوي على التفاصيل 

ص��احب ه���ذا االتج��اه يرس��م األش���ياء تبع��ا  لقيمته���ا -:)Haplic(االتج��اه ألملمس��ي الحس���ي -۲
االنفعالية له ويهتم بحواسه وإحساساته الجسمية وخبراته الذاتية التي يشعر به�ا بطريق�ة انفعالي�ة 

ويستخدم عينيه فقط عندما يضطر لذلك أي انه يعتم�د عل�ى أحساس�ات اللم�س والجس�م كوس�ائل ,
لمراه�ق يس��تخدم الرم�وز وفق�ا لالنفع�االت الخاص��ة وف�ي ه��ذا االتج�اه نج�د ا, للتعام�ل م�ع البيئ�ة 

وذلك للتعبير عن األشخاص ويستخدم خط األرض في التعبير عن اإلحساس بالقرب والبعد ام�ا 
الحس��ي )لونفلي��د(الل��ون فيس��تخدمه م��ن منظ��ار ذات��ي خاض��ع لالنفع��االت الخاص��ة  وق��د ع��رف

كم��ا  رفق��ط ويقتص�� المتط��رف بأن��ة الش��خص ال��ذي ل��ه بص��ر ع��ادي وطبيع��ي ويس��تخدم عيني��ه
 ) 32F۳۳(الذي يعتمد كليا على حاسة اللمس وشعوره ...يتصرف الشخص الفاقد للبصر 

ف��ي نفس��ية المراه��ق فه��و يعك��س انطباعات��ه  اوبالغ�� اكبي��ر ات��رى الباحث��ة إن الس��تخدام الل��ون أث��ر
 على هذا  السطح هشعور  الحسية من  حزن وفرح على سطح اللوحة أي محاولة إسقاط

وبذلك بأنها تسفر في جوهره�ا وعموم�ا تفكي�ر ..مية كبيرة في نمو التفكير لدى الفردللبيئة أه أن
والتنف��يس ع��ن , المراه��ق عل��ى الت��أثر بالبيئ��ة ت��أثيرا يحف��زه إل��ي أل��وان مختلف��ة م��ن االس��تدالل 

ومشاعره حتى يس�تطيع الف�رد أن يكي�ف نفس�ه تكيف�ا ص�حيحا لبيئت�ه المعق�دة المتش�ابكة  أحاسيسه
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وم�ن هن�ا ف�إن الرس�م ه�و أح�دى ه�ذه الوس�ائل الت�ي يس�تطيع به�ا المراه�ق  . المتطورة م�ع نم�وه 
ل�ذا ف�ان المراه�ق يش�بع خيال�ة ,التعبير عن الجانب االنفعالي والحالة المزاجية التي يكون عليه�ا 

فني�ة باستخدام ميوله االدبية والفنية او الموسيقية في رسم لوحة فنية وفي ك�ل ه�ذه االتجاه�ات  ال
33F( يتميز  اسلوب المراهق بطابع جمالي فني لم يكن موجودا  لدى الطفل 

۳٤ ( 

  -:وهي كما يأتي  ولقد قسم علماء النفس أنماط التعبير الفني إلى عشرة أنماط 

يتجه هذا النمط في تسجيل ما في الطبيعة من مظاهر م�ع مراع�اة العالق�ات -:النمط الوصفي -۱
 وغيره ...بين العناصر واللون  والنسب بين األشياء والتميز

يتجه الطفل في هذا النمط الى حذف األشياء التي ل�يس له�ا أهمي�ة ف�ي نظ�رة -: النمط الرمزي-۲
 والمبالغة في أشياء أخرى يريد إبرازها بشكل واضح 

يميل أص�حاب ه�ذا ال�نمط ال�ى الواقعي�ة ولك�نهم ال يفض�لون التنظ�يم -: النمط نصف التجريدي-۳
 ت عناصر العمل الفني وتختفي التفاصيل بين العناصر ويتجه فيما بعد للتجريد العام لمقوما

يتم هذا النمط بالبساطة الفطرية ويبرز في�ه الرس�م الوص�في وف�ي ه�ذا ال�نمط -:النمط الساذج -٤
تبرز العناصر باتجاه ال تحدده إبع�اد معين�ة  وتتس�م ب�الترابط وتس�لل األح�داث ويس�جل أص�حاب 

 وأحاسيسهم بشكل يعجز عنه أصحاب النمط الوصفي والواقعي  ماالتهانفع ههذا االتجا

يغل��ب عل��ى أص��حاب ه��ذا ال��نمط م��يلهم للزخرف��ة واالهتم��ام بالتفاص��يل -: ال��نمط الت��اثيري -٥
 إلبراز العناصر في انسجام وتنسيق لوحدات لونية متراصة نواأللوا

س��كون وتك��اد الحرك��ة تح��ول يطغ��ى عل��ى التعبي��ر ف��ي ه�ذا ال��نمط عام��ل ال-: ال�نمط المعم��اري-٦
 ) 34F۳٥( األشكال والعناصر إلى وحدات هندسية كما  يختفي في شخوصه دراسة التفاصيل

في هذا النمط تعبير سيكولوجي عن المعاني اإلنسانية واالنفعالي�ة -:النمط التعبيري واالنفعالي -
التي يعيشها اإلنسان لذا ف�ان موض�وعات أص�حاب ه�ذا ال�نمط )الفرح,الخوف ,الغضب,الحزن (

 غير مألوفة 
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من الصعب التعرف على مضمون العناصر في هذا النمط -:النمط التجريدي والالموضوعي-۸
هذا ال�نمط يعبث�ون باإلش�كال والمس�احات والخط�وط واألل�وان  حيث يميل إلى التجريد وأصحاب
 وفيه اختالف عن األنماط الباقية 

في هذا األسلوب يرفي االتجاه إلى التكرار ومعالجة جان�ب مع�ين ف�ي العم�ل -:النمط ألتعددي-۹
وي�رتبط ه�ذا ال�نمط بحاج�ات .لربط الوحدات وتغير وض�عها الطبيع�ي  تراثكادون غيره ودون 

 ) 35F۳٦( رغباته واهتماماته بجوانب ارتبط بها وتأكدت في نفسهالفرد و
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 ۱۹۸۹,دراسة المياحي-۱

 *خصائص رسوم المراهقين وعالقتها ببعض سماتهم الشخصية

عل��ى فض��ال ,الكش��ف ع��ن خص��ائص رس��وم الم��راهقين  ه��دفت الدراس��ة ال��ى:ه��دف الدراس��ة
االختالف��ات ف��ي تل��ك الخص��ائص تبع��ا لمتغي��ري الج��نس والمس��توى االجتم��اعي واالقتص��ادي 

 إضافة الى الكشف عن العالقات بين تلك الخصائص وبعض السمات الشخصية ,

ك��ال  س��نة وم��ن)۱٦(ش��ملت عين��ة الدراس��ة طلب��ة الص��فوف الرابع��ة الثانوي��ة بعم��ر :عين��ة البح��ث
طالبة ت�م اختياره�ا بالطريق�ة )۸۰(طالب و)۸۰(طالب وطالبة بواقع )۱٦۰(الجنسين وبلغ عددها

 مدرسة ثانوية وإعدادية في مدينة بغداد) ۱٦(العشوائية من 

 استخدم الباحث أداتين األولى أداة تحليل الرسوم والثانية لسماتهم الشخصية :أداة البحث

 نتائج البحث

سنة بعدد من الخصائص ، أبرزها ، رسم األشخاص بهيئ�ة )  ۱٦( قين بعمر تميزت رسوم المراه-۱
ممي��زة وبوض��ع أم��امي ، وف��ي حال��ة حرك��ة ، وتغلي��ب الج��نس نفس��ه بالرس��م ، والتعبي��ر ع��ن القري��ب 
والبعيد ، واستخدام الخطوط المس�تمرة والمس�تقيمة والمنحني�ة ، واالس�تفادة م�ن األدوات الهندس�ية ف�ي 

ت الموضوع قريبة من الواقع ، خالية من الكتابات ، وعدم إظهار الظل والضوء الرسم ، ورسم وحدا
األش�خاص ، أرض منبس�طة ، ش�مس ، أش�جار ،  : ، كما احتوت عل�ى وح�دات كثي�رة متنوع�ة ، مث�ل

، ) واقعية ( أما فيما يتعلق باأللوان فقد تميزت باستخدام األلوان بصورة موضوعية . مساحات مائية 
)  ۳۸( وق�د حص�لت . زج في األلوان ، وتلوين الوحدات فقط ، وعدم الدقّ�ة ف�ي التل�وين واستخدام الم

36F% )    ( ٥۰( خاصيّة على نسبة 

۳۷ ( 
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 ۲۰۰۲, يالخز علدراسة  -۲

 *الخصائص الفنية لرسوم طلبة المحلة الثانوية ذوي القدرات االبتكارية 

تعٌرف الخصائص الفنية لرسوم طلبة المرحل�ة الثانوي�ة ذوي الق�درات  هدفت الى:هدف الدراسة
 االبتكارية فضال عن تعرف االختالف بين تلك الخصائص وفقا لمتغيري الجنس 

ش�ملت عين�ة الدراس�ة ط�الب الص�ف الراب�ع اإلع�دادي م�ن م�ارس النهاري�ة ف�ي : عينة الدراسة
 )٤۸٤(عدهاسنة ومن كال الجنسين وبلغ )۱٦(محافظة بابل وبعمر 

 من مدراس البنين والبنات %٥۰طالبا وطالبة أخذت بنسبة 

أداة ,اختبار جلفورد للق�درات االبتكاري�ة(استخدم الباحث ثالث أدوات في الدراسة :أداة الدراسة
 )أداة تحليل الرسوم,المقابلة المقننة

 نتائج البحث

 .ستخدام الخط اللين المستمر با) الذكور واإلناث ( يمتاز ذوو القدرات االبتكارية العالية  .۱
ميل الذكور ذوي القدرات االبتكارية العالية إلى التلوين بصورة ذاتي�ة ، أم�ا اإلن�اث عالي�ات  .۲

 .االبتكار فيستخدمن األلوان بموضوعية 
تمتاز اإلناث عاليات االبتكار بالميل إلى إظه�ار األش�كال بص�ورة موض�وعية ، بينم�ا ينف�رد  .۳

 .ي إيجاد أشكال ذاتية ساكنة ومتحركة بصورة جزئية الذكور عالوا االبتكار ف
يميل الذكور واإلناث عند ذوي االبتك�ار الع�الي إل�ى تناس�ب األش�كال م�ع بعض�ها ، وت�وازن  .٤

الشكل بصورة متماثلة وغير متماثلة ، وتكرار الشكل بصورة متنوع�ة ، والل�ون بص�ورة غي�ر 
 .متنوعة 

ال��ذكور إل��ى اس��تخدام المنظ��ور ثالث��ي األبع��اد ،  يمت��از ذوو الق��درات االبتكاري��ة العالي��ة م��ن .٥
 .فضالً عن عدم إدراك المنظور اللوني من الجنسين 

 . )37F۳۸( )الذكور،واإلناث(عدم ظهور الشفافية في رسوم ذوي القدرات االبتكارية العالية  .٦
 
 
 
 
 
 

                                                           
 الخص�����ائص الفني�����ة لرس�����وم طلب�����ة المرحل�����ة الثانوي�����ة ذوي الق�����درات : حي�����در عب�����د األمي�����ر رش�����يد ,  الخزعل�����ي )∗(۳۸

 . ۲۰۰۲، كلية التربية الفنية ، جامعة بابل ، ) رسالة ماجستير غير منشورة( االبتكارية ، 
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 ۲۰۰٥,دراسة بعيوي -۳

(مفهوم الذات وعالقته بالتعبير الفني في رسوم المراهقين
38F

∗( 

ه�دفت الدراس�ة إل�ى الكش�ف ع�ن عالق�ة مفه�وم ال�ذات ب�التعبير الفن�ي ف�ي رس�وم :هدف الدراسة
س��نة م��ن خ��الل قي��اس مفه��وم ال��ذات ل��دى طلب��ة الص��فوف األول��ى بمعاه��د )۱٦(الم��راهقين بعم��ر
 )إناث,ذكور(الفنون  الجميلة 

حل�ة األول�ى ف�ي قامت الباحثة باختيار عينة بحثها بطريقة عشوائية من طلبة المر:عينة الدراسة
طالبا وطالب�ة م�ن )۱۲۸(والبالغ عددهم )البصرة, نينوى,بغداد(معاهد الفنون الجميلة للمحافظات

 معاهد)٦(

عل��ي (اس�تخدمت الباحث�ة اس��تمارة تحلي�ل الرس�وم ومقي�اس ال��ذات المع�د م�ن قب�ل :أداة الدراس�ة 
 )۱۹۹۰,مهدي كاظم

 نتائج البحث

 .مستوى عاٍل في مفهوم الذات ) عينة الدراسة ( ظهر لدى الطلبة -۱

 .خاصية من الخصائص التي احتوتها أداة البحث ) ۱٦(تبين أن رسوم المراهقين تتميز بـ-۲

 .وجود عالقة بين مفهوم الذات والتعبير الفني بالرسم لدى عينة الدراسة -۳

ف��ي مفه��وم ال��ذات ب��ين ال��ذكور ) ۰٬۰٥(وج��ود عالق��ة دال��ة إحص��ائيا عن��د مس��توى الدالل��ة -٤
 .واإلناث

ف��ي التعبي��ر الفن��ي ب��ين ال��ذكور ) ۰٬۰٥(وج��ود عالق��ة دال��ة إحص��ائيا عن��د مس��توى الدالل��ة -٥
 ) 39F۳۹( واإلناث

 

 

                                                           
 

غداد، كلية الفنون الجميلة ، قسم جامعة ب, مفهوم الذات وعالقته بالتعبير الفني في رسوم المراهقين: الهام علي , بعيوي  )*(- ۳۹
 .  ۲۰۰٥) رسالة ماجستير غير منشورة ( التربية الفنية، 
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 الفصل الثالث 

 إجراءات البحث

وتحدي��د ,يتض��من الفص��ل الح��الي اإلج��راءات الت��ي اتبع��ت لتحدي��د مجتم��ع البح��ث واختي��ار عينت��ه
للبيان��ات المس��تخدمة اإلحص��ائية  اتوالمعالج��,إع��داد أدات��ي البح��ث عل��ى  فض��ال ,خصائص��ها 

 :وصوال إلى النتائج وعلى النحو األتي 



الث�اني المتوس�ط ف�ي مدرس�تي االعت�دال للبن�ات الص�ف وطالب�ات  طلب�ة  لبح�ث مجتم�ع اتضمن 
ع�ددهم  ومدرسة عمر بن عبد العزي�ز للبن�ين الت�ابعتين لمديري�ة تربي�ة الرص�افة االول�ى  والب�الغ

40F:  (كما مثبت في الجدول ادناه 

٤۰  (  

 )۱(الجدول                                                       

 يبين عدد افراد مجتمع البحث                                          

 

 

 

 





                                                           
-۲۰۱۹(للعام الدراسي  الرصافة االولى حصلت الباحثة على إعداد الطلبة من قسم اإلحصاء في المديرية العامة لتربية *

۲۰۲۰(  
 

 العدد الجنس اسم المدرسة

 ۱۱۲ بنات متوسطة االعتدال

 ۱۲٥ بنين متوسطة عمر بن عبد العزيز

 ۲۳۷ بنين وبنات الكلي 
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طالب���ا وطالب���ة  م���ن ع���دد طلب���ة الص���ف الث���اني المتوس���ط  لتمث���ل  ۲۰تض���منت عين���ت البح���ث 
 :طالبة كعينة البحث الحالي  والجدول االتي يوضح ذلك ) ۱۰(طالبا و)۱۰(

 

 إفراد عينة البحث عدد  يبين )۲(جدول  

 

 

 

 

 

 



وتحليله�ا لغ�رض الكش�ف  ةاعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي الذي يعن�ى برص�د الظ�اهر
 إمكاني�ةانسب المناهج للوصول إلى تحقيق هدف البحث حيث يت�يح وهو  عنهاعن حقائق علمية 

 .المراهقين الطلبة  على خصائص رسوم والتعرف التحليل  إجراء



واالط��ار النظ��ري  الدراس��ات الس��ابقة ادوات  بع��د اط��الع الباحث��ة عل��ى أدبي��ات االختص��اص و
 -:لبحث على وفق الخطوات اآلتيةااهداف  بناء أداة جديدة  لتتفق وطبيعة قامت ب

  صياغة الفقرات: 
الدراس�ات بع�ض ادوات  اعتمدت الباحثة في ص�ياغة فق�رات األداة عل�ى أدبي�ات االختص�اص و

ل��ذا فق��د وج��دت الباحث��ة إن خص��ائص ,الس��ابقة الت��ي تناول��ت رس��وم الم��راهقين ورس��وم األطف��ال 
.  يارئيس امحور )۱۲(في  للطلبة يمكن حصرها  الرسوم 

 

 العدد الجنس اسم المدرسة

 ۱۰ بنات متوسطة االعتدال

 ۱۰ بنين متوسطة عمر بن عبد العزيز

 ۲۰ بنين وبنات الكلي 
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 :صدق األداة

في مجال  نوالمختصي على مجموعة من الخبراء األوليةبصورتها  األداةقامت الباحثة بعرض  
فق��د ت��م تع��ديل ,وبن��اءا عل��ى أرائه��م ،  ) ملح��ق (  األول��يف��ي بنائه��ا رأيه��م  إلب��داء التربي��ة الفني��ة 

وح�ذف م�اتكرر م�ن خص�ائص وص�فات ) المنظور(وخصائص محور) اللون(خصائص محور 
 :وهي ةور رئيسيامح )۷(أصبحت األداة مكونة من  وبذلك











 :الخط  ۰۱

يح�د اإلش��كال أو يفص�ل بينهم�ا أو يم��ال المس�احات بتك��راره ,امت�داد ف��ي الط�ول باتج�اه مع��ين ه�و
 :وهو على أنواع ,متجاورة أو متقاطعا 

: األل�وان الب�اردة (وهو الخاص�ية الت�ي تعط�ي االحس�اس ام�ا ب�البرودة او ب�الحرارة :اللون . ۲
كالن���ار : األلوان الح���ارة وكالم���اء والس���ماء وال���ثلج ، ك���اللون األزرق واألخض���ر ومش���تقاتهما

األلوان الحيادي�ة الت�ي أذا أض�يفت إل�ى و والشمس ، ومثالها اللون األحمر والبرتقالي ومشتقاتهما
 .األخرى ال تغير منها إال بجعلها غامقة أو فاتحة األلوان 

هو تكوين يتكون م�ن التق�اء الخط�وط أو تقاطعه�ا ، ول�ه ح�دود واض�حة ، ق�د يك�ون : الشكل . ۳
 .منتظماً أو غير منتظم 

  اظهار العمق او البعد الثالث في اللوحة :المنظور ۰٤

  من متغير داخل العمل الفني  في الزمان والمكان واللون والشكل تقديم اكثر:  التحريف ۰٥

 

 التحريف الخط

 موضوع اللوحة اللون

 التكوين اإلنشائي الشكل

  المنظور
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 :موضوع اللوحة . ٦

الس�وق ، ( وهي الموضوعات التي يتناولها المراهق�ون ف�ي رس�ومهم ، كالمناس�بات االجتماعي�ة 
 .، والمناظر الطبيعية أو مواضيع أخرى متنوعة )  األلعابالسفرات المدرسية ، مدينة 

  إنشائيهو عملية بناء العناصر للهيئة المراد تكوينها كعمل فني  -: اإلنشائيالتكوين ۰۷

  .الصدق وبذلك اكتسبت األداة , %) ۹۲(بين الخبراء قكانت نسبة االتفاو 

 ثبات األداة: 
ثبات االداة وهو الذي يبين قدرة االداة على االستعمال في زمن مختلف واالس�تخدام م�ن لتحقيق 

د اعتمدت الباحثة نسبة االتفاق بينها وبين السيد المشرف ف�ي تحلي�ل ع�دد م�ن محللين اخرين  فق

أعمال  من خالل حس�اب النس�بة المئوي�ة )  ۱۰(بلغ عددها  ) التي تم استبعادها ( اعمال الطلبة 

وه�ي نس�بة %  ۷۹لمرات االتفاق على التحليل بينها وبين المحلل االخر وقد تب�ين انه�ا تس�اوي 

 .جيدة لالتفاق  

 تطبيق األداة 
 في تحليل رس�وم بعد أن استكملت األداة شروطها الموضوعية والعلمية ، قامت الباحثة بتطبيقها 

-۱٥بت�اريخ (والتي اخذتها من مدرسي ومدرسات التربية الفنية في المدارس المش�موله  عينة ال

فك�ل خاص�ية تظه�ر ف�ي ، إذ خصصت استمارة واحدة لك�ل رس�م م�ن الرس�وم )۲۰۲۰/ ۱/۱٦

اع�دت بعد ذل�ك ت�م تفري�غ نت�ائج التحلي�ل ف�ي ج�داول خاص�ة  , ) ( اللوحة نضع عليها عالمة 

 .  النسبة المئوية لظهور الفقرات  بإيجادمعالجة ال لغرض، لهذا الغرض



 تم اعتماد التكرارات لظهور الخاصية في الرسم  كوحدة إحصائية  -۱

تم اعتماد النسبة المئوية لمعرفة اتفاق الخبراء على االداة في الصدق والثبات                    -۲

 )الكل  /   ۱۰۰ ×الجزء =  ( النسبة المئوية  
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 الفصل الرابع

 نتائج البحث 


 :خاصية الخط -۱
لإلناث وبنسبة إحصائية ف�ي )۹(للذكور و) ٥(بتكرار مقداره  ا تظهر خاصية نوع الخط مستقيم

ظهرت خاص�ية   ولإلناث ) ۱۰(للذكور و) ۷(حين ظهرت خاصية الخط منحني بتكرار مقداره
لإلن�اث وظه�رت خاص�ية الخ�ط متن�وع بتك�رار ) ۸(لل�ذكور و) ٥(الخط متعرج بتك�رار مق�داره 

 . لإلناث )  ۹(للذكور  و) ۹(مقداره 

 

 

 

 :خاصية اللون ۰۲

 وااللوان الحارة  فقداث لإلن) ۹(للذكور و) ٥(كرار مقداره تظهرت خاصية األلوان الباردة ب

 واستخدمت خاصية األلوان الحياديةلإلناث ) ۸(للذكور و) ۹(ظهرت بتكرار مقداره 

)        ٦( وت��م تل��وين االش��كال عن��د ال��ذكور بتك��رار لإلن��اث  ) ۸(لل��ذكور و) ٦(ك��رار مق��داره بت
 )  ۱۰(اما االناث فكان 

 تكرار الظهور خاصية اللون
 البنات البنين

 ۹ ٥ االلوان الباردة
 ۸ ۹ االلوان الحارة 
 ۱۰ ٦ االلوان الحيادية

 

 تكرار ظهورها خاصية الخط
 البنات البنين

 ۹ ٥ الخط المستقيم
 ۱۰ ۷ الخط المنحني
 ۸ ٥ الخط المتعرج
 ۹ ۹ الخط المتنوع
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 الشكل خاصية۰۳

م�ا خاص�ية الش�كل  الإلن�اث ) ۸(لل�ذكور و)٦( هندس�ي بتك�رار مق�دارهالخاص�ية الش�كل  تظه�ر
واظه�ار تفاص�يل االش�كال  فق�د  لإلن�اث ) ۹(لل�ذكور و) ۷(طبيعي فقد ظهرت بتك�رار مق�داره ال

 لإلناث ) ۱۰(للذكور و)٥(ظهرت تفاصيل الشكل بكثرة بتكرار مقداره 

 تكرار الظهور خاصية الشكل
 البنات البنين

 ۸ ٦ الشكل الهندسي
 ۹ ۷ الشكل الطبيعي
 ۱۰ ٥ اظهار التفاصيل

 

 خاصية المنظور۰٤

 لإلناث   ) ٦(للذكور ) ۸(لوني بتكرار مقدارهالظهرت خاصية المنظور 

 تكرار الظهور خاصية المنظور
 البنات البنين

 ٦ ۸ المنظور اللوني
   

 

 خاصية التحريف ۰٥

ن ظه�رت حي في,على أي تكرا من كال الجنسين ) لون,مكان,زمان( تحريفلم تحصل خاصية  
 .لإلناث  ) ۸(للذكور و) ٥(شكل بتكرار مقداره الخاصية تحريف 

 تكرار الظهور خاصية التحريفر
 البنات البنين

 ۸ ٥ تحريف الشكل
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 خاصية موضوع اللوحة ۰٦

لإلن��اث إم��ا خاص��ية موض��وع ) ۸(لل��ذكور و)۹(تظه��ر خاص��ية  منظ��ر طبيع��ي بتك��رار مق��داره 
ف��ي ح��ين ظه��رت خاص��ية ,لإلن��اث) ۸(لل��ذكور و) ٦(اجتم��اعي فق��د ظه��رت بتك��رار مق��داره 

 لإلناث ) ۱۰(للذكور و) ٦(مواضيع أخرى بتكرار مقداره 

 تكرار الظهور خاصية الموضوع
 البنات البنين

 ۸ ۹ المنظر الطبيعي
 ۸ ٦ الموضوع االجتماعي

 ۱۰ ٦ مواضيع اخرى
 

 خاصية التكوين اإلنشائي. ۷

اإلنش�اء لإلن�اث إم�ا خاص�ية ) ۸(لل�ذكور و) ٦(بتكرار مق�داره اإلنشاء مركزي خاصية  تظهر
 لإلناث ) ٦(للذكور و) ٤(فقد ظهرت بتكرار مقداره غير مركزي 

 تكرار الظهور خاصية التكوين االنشائي
 البنات البنين

 ۸ ٦ التكوين المركزي
 ٦ ٤ االنشاء غير المركزي

   


 

وجدت الباحثة ان هناك اختالفات كبيرة  واضحة  في رسوم  الطلبة المراهقين اعتمادا على -۱
 اختالف الجنس  فهناك  فروق واضحة في عدد تكرارات  ظهور الخصائص والسمات باغلب

 الخصائص  ولصالح الطالبات  وهناك خصائص قليلة تفوق فيها الطلبة الذكور  

 .اظهروا تفاصيل الخصائص كلها في رسوماتهمعموما  والطالبات  المراهقين الطلبة  ان -۲
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 :اآلتية تقدم خرجت الباحثة بالتوصيات بناءا على ما

واس�تخدامها ف��ي ,الت�ي ت��م بنائه�ا ف�ي ه��ذا البح�ث الرس�ومتحلي��ل  أداةاالس�تفادة م�ن ض�رورة   -۱

 في الصفوف االخرى  تحليل رسوم المراهقين
 ضرورة االهتمام والتركيز  بتدريس الخصائص التي لم تظهر بشكل جيد لدى الطلبة  -۲

س التي تعطى للطلب�ة ألنه�ا تح�اول وأعطاء أهمية لدرس التربية الفنية باعتباره من أهم الدر -۳

 .النفس البشرية الغوص في داخل 

 



 :اآلتية  استكماال للبحث الحالي تقترح الباحثة القيام بالدراسات

  طلبة ااصف الثالث في المرحلة المتوسطة خصائص رسوم -۱

  المرحلة االعداديةخصائص رسوم طلبة -۲
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  الكتب   -راجع الم
مكتبة االنجلو ,هدي دمحم,قناوي :ت: الطفلنظريات في نمو  ثالث:۱۹۹٤ هنري وماير .۱

 .المصرية 
 ۱۹٥۳,القاهرة,مكتبة مصر,سيكولوجية الطفولة والمراهقة:۲۰۰۸مصطفى,فهمي .۲
دار المسرة للنشر والتوزيع ,۳ط, سيكولوجية فنون المراهق:مصطفى دمحم,عبد العزيز .۳

 .والطباعة 
جمعية الكويتية لتقدم الطفولة ال-)اجزء االول( الطفولة واإلبداع: ۱۹۹۹ شاكر,عبد الحميد  .٤

 .الكويت ، العربية 
دار النهضة ,مالنمو طريق البحث والتقوي,الشخصية  نظريات: ۲۰۰۳ جابر,عبد الحميد .٥

 القاهرة،العربية 
المشكالت -مراحل النمو:, النمو االنساني في الطفولة والمراهقة:۲۰۰۷ احمد دمحم,الزغبي .٦

 دار الفكر دمشق ,۱ط,وسبل عالجها 
دار المسيرة للنشر ,۳ط, التربية الفنية وأساليب تدريسها:۲۰۰۸دمحم محمود ,يلة الح .۷

 والتوزيع والطباعة 
دار النهضة ,۱ط, مشكلة الفتاة المراهقة وحاجاتها اإلرشادية:۱۹۹٥ منيرة احمد ,حلمي .۸

 المصرية القاهرة 
ش�هرية ع�الم المعرف�ة سلس�لة كت�ب ثقافي�ة ,الشاب العربي ومش�كالته:۱۹۹۹ عزت,حجازي  .۹

 الكويت ، يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون  واآلداب
 المعرفي نظرية بياجيه في االرتقاء: ۱۹۹۸فاضل محسن وآخرون,االزير جاوي .۱۰

 دار الشؤون الثقافية العامة أفاق عربية ,۱ط,
 الرسائل واالطاريح

رسالة ,عالقة القلق بخصائص رسوم المراهقين:۲۰۱۱حسن جاسم حسن,أبو حية   .۱۱
  .كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل ,ماجستير غير منشورة

 ببعض سماتهم خصائص رسوم المراهقين وعالقتها:۱۹۸۹ عاد محمود,المياحي .۱۲
 جامعة بابل كلية التربية الفنية /رسالة ماجستير غير منشورة,الشخصية

، رسالة  اللغة الدرامية في النص المسرحي العربي خصائص:  ۲۰۰۰ناجي، سافرة .۱۳
 ماجستير غير منشورة ، كلية الفنون الجميلة ، جامعة بغداد 

, مفهوم الذات وعالقته بالتعبير الفني في رسوم المراهقين:  ۲۰۰٥ الهام علي, بعيوي  .۱٤
 .)رسالة ماجستير غير منشورة ( جامعة بغداد، كلية الفنون الجميلة ، قسم التربية الفنية، 
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 المواقع االليكترونية 
  ۲/۱۰/۲۰۰٥,التربية الفنية/األنماط الفنية في رسوم األطفال :عبد هللا,االكريد .۱٥
 ۱٦  االثنين,۲۰۰٦,شبكة النبأ المعلوماتية , )المراهقة(مصطلحات نفسية :ختام,دمحم  .۱٦

 Uwww.alnabaa.orgU يالبريد االلكترون –كانون الثاني /
 

 

 قائمة بأسماء الخبراء  )  ۱(  ملحق 

 اسم الخبير ت
 

 مكان العمل

 كلية التربية االساسية  –الجامعة المستنصرية   دمحم صبيح محمود.د.م.ا ۱
 كلية التربية االساسية  –الجامعة المستنصرية   فراس علي حسن . م.أ ۲

 كلية التربية االساسية  –الجامعة المستنصرية   زهور جبار راضي . د.م.أ ۳
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