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  الملخص

وال يكاد يقف عن اإلنسان  حالة مالزمة لسلوك فكاراأل
وفي إطار الحديث على  .إنتاجها بتغير الموقف والظروف

ما يعكس طبيعة التفكير ا ي أن هناك تعبيرنتاج فني يعن
 ،ومستواه الذي عادة ما يختلف حسب نمط التعبير وتأثيره

وهدف البحث  .ما بينهماأو  البصريأو  سواء الذاتي
الالعقالنية في رسوم طلبة  فكاراألالتعرف على  الحالي هو

  .المرحلة الثانوية
د ف مجتمع البحث من مدارس مديرية تربية بغداتأّل 

أما عينة  .اإلعداديةالكرخ الثانية للمرحلتين المتوسطة و
طريقة بال االبحث فتحددت بـأربعة نتاجات تم اختياره

وقد توصلت الباحثة  .القصدية من مدرستين للذكور
أن : عدد من النتائج منهاإلى  عملية التحليلبواسطة 

يسبقها تخطيط ما أو  آنية تالالعقالنية سواء كان فكاراأل
. بد من اختيار الكيفية التي تظهر فيها بل تنفيذها، الق

 حدى الكيفيات التي تظهر بها الفكرة إواستنتجت أن
عادة بنائها إالالعقالنية من خالل تفكيك البنية الشكلية و

   .مرة أخرى وفق ما يخدم رؤية الطالب وتطابقها مع فكرته

التعبير ، الالعقالنية فكاراأل :الكلمات المفتاحية

  .الفني

Abstract 
The thought is a state accompanying 

man's daily behavior that he cannot stop 
making with the changes in circumstances 
and attitude. In the artistic production there is 
an expression that reflects the nature and the 
level of thought, which normally differs 
according to the pattern of expression, 
whether subjective or visual subjective. The 
aim of this study is to identify the irrational 
thoughts in the drawings of the secondary 
stage students. 

 The sample of study consisted of the two 
stages (intermediate and secondary) within 
the schools of Al-Karkh Directorate of 
Education II. The research sample was 
confined to two schools for boys. The 
researcher arrived at a number of findings and 
conclusions according to the tool of study: the 
manner in which the irrational thoughts, 
whether immediate of preceded by planning, 
manifest themselves is a matter of choice. The 
study concluded that one of the manners in 
which irrational thoughts manifest themselves 
is the structural deconstruction and 
reconstruction of the formed structure of the 
idea according to the view of the student and 
to make it identical with his own thought. 

Keywords: The Irrational Thoughts, the 
Artistic Expression 
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  :المقدمة
 الرسم أوكانت عن طريق الكتابة أللكيفية التي تظهر فيها سواء ا تختلف تبععنها التعبير واإلنسان  أفكار

ق ائللعالم المحيط به وطراإلنسان  دراكإيختلف حسب ف فكاراألا محتوى تلك مأالتعبير اللفظي وغيرها، أو 
ال يقتصر على مجرد مستقبل وعقل معالج لتلك  اإلنسان تكوين نأمعالجته للمعلومات الواردة له، كما 

اإلنسان  فتركيبة ؛فراد وتبرز الشخصياتهمية لديه التي بفضلها يختلف األأكثر فهناك الجوانب األ ،المثيرات
ل يعلى تشك واسع تأثير لها الداخلية اعن المعرفة الذاتية الحدسية ومكنوناته العاطفية الوجدانية فضال

  .ناعاتهبراز قإمعتقداته و
يعتمد ما تختلف حسب الظروف التي تظهر فيها، منها ا الالعقالنية ومدى مقبوليتها مجتمعي فكاراألو

ا في حالة التعبير الفني مأالمعايير المنطقية إلثبات مصداقيتها وصحتها، وخصوصا في فعل التواصل اليومي، 
 نألمعايير ملزمة لقبولها، إلى  حيانألا غلبأدون الحاجة في  فكاراألالذي يعطي فرصة طرح مختلف فهو 

  .اهتماماته وسعة خيالهوحدة انفعاالته وميوله واإلنسان  مشاعرالتعبير الفني يحمل بين طياته 

  :مشكلة البحث
ما في المرحلة الثانوية يتأرجح بين االتجاه سي نماطه عند المتعلمين الأطبيعة التعبير الفني واختالف  

الالعقالنية باعتماد  فكاراأللظهور ا مؤشر اخيران منهميعطي األو، الذاتي البصريأو  اتيالبصري واالتجاه الذ
هو خارجي ومدرك حسيا، بتغيرات تظهر على  لتأثيرات الداخلية وقوتها لتتفاعل مع ماا على المتعلمين

 فكاراألر مثل تلك وما يعزز ظهو .والواقع المتعارف عليه شكالف من طبيعة األتحرالتي المواضيع المرسومة 
الغريبة الواردة  فكاراألمن التأثيرات التي تجعل من يشتمل على الكثير حاليا من انفتاح ثقافي واسع  هنشهدما 

ها مرحلة انتقالية تظهر فيها ّنأل ؛في مرحلة المراهقةا محط اهتمام وتأثر من قبل المتعلمين وخصوص
 .عكس على محتوى رسومهمتن من ثم، واإلنفعاليةاستقالليتهم وتقلباتهم 

  :هدف البحث
 .الالعقالنية في رسوم طلبة المرحلة الثانوية فكاراألتعرف 

  : حدود البحث
مديرية تربية لالتابعة للمدارس ، ثانويأو عداديإو، برسوم طلبة المرحلة الثانوية، متوسط تحدد البحث

  .)2018 -2017(للعام الدراسي الثانية،  بغداد الكرخ

  :همية البحثأ
طبيعة  عنا كثر وضوحأمجال التعبير الفني بمعلومات في يسهم البحث الحالي بتزويد الباحثين المهمتين . 1

ها بوصففي مرحلة المراهقة ا وخصوص ،همية ذلكأق تعبيرهم وائالطلبة الذاتيين، والذاتين البصريين، وطر
 .ثيرة في السلوككا اضطرابات من المراحل العمرية التي تتزامن معه

تسليط الضوء على ضرورة اهتمام المدرسين بمختلف التعبيرات الفنية لطلبة المرحلة الثانوية سواء  .2
، م واهتماماتهم وحاجاتهمهفكارمرشد مهم أل بمنزلةها ّنيجابية طرحها، ألإالالعقالنية منها وأو  العقالنية

 .تخضع لتفسير، وتوضيح معانيها أنبتعرف ما تحمله من دالالت يمكن 
بداع وتفعيل الخيال بتقديم الجديد من قبل وجه اإلأحد أالالعقالنية من الناحية الفنية  فكاراأل دعُت. 3

هتمام من قبل المدرسين لتفعيل مثل هذه االتجاهات المحط ا أن تكون بد ال هناومن  ،متعلمينال
  .وتطويرها لدى المتعلمين
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  :البحث مصطلحات

  :الالعقالنية فكاراأل
 عدم الموضوعيةالخاطئة وغير المنطقية التي تتميز ب فكاراألمجموعة من "ها ّنأب )Ellis 1977( هاعرف 

 ,Salih)" والمبنية على توقعات وتنبؤات وتعميمات خاطئة، ومن خصائصها الظن والتنبؤ والمبالغة والتهويل
2014: p43( .ة المرحلة الثانوية يتجسد تعبير بواسطة الرسم يقوم به طلب أنها لها التعريف اإلجرائيو

  . واقعياوتمتاز بعدم ترابطها ومنطقيتها  أشكالأو  شياءأبتخطيط وتلوين، من عدة 

  :التعبير الفني
عرداال، خاصة في العمل الفني، وقد ا ناجح تمثيل المعاني والحاالت النفسية المعينة تمثيال" هّنأب ف

 Wahba) "دبياأأو  كانا هر الخارجي للعمل الفني تشكيليالذي هو المظ )الشكل(يختلط هذا المعنى بفكرة 
& kamel , 1984: p109( ، نشاط فني يعتمد التلقائية الذي  :هّنأجرائيا بإوتعرف الباحثة التعبير الفني

 .هم الالعقالنيةأفكار محتواها ومثل )رسومهم(مارسه طالب المرحلة الثانوية من خالل تخطيطاتهم 
  :طار النـظرياإل

  الالعقالنية فكاراأل: ولمبحث األال 
 ،تبقى طي الكتمانقد أو  قبل التقديم الفعلي لها ةتمر بخبرته السابقاإلنسان  ر عنهاعبالتي ي فكاراأل 

معنى الفكرة ومجموعها لدى إلى  شارةمن اإل دب معنى الالعقالنية وفق تعدد تفسيراتها الإلى  وقبل التطرق
ن أيمكن أو  مقصودة يمكن أن تكون عملية فكاراألو .ها وكيفية التعبير عنهاوئفراد ومركز نشاألأو  الفرد
ها توجد في الذهن فحسب ّنأفكرة ما على إلى  وعندما ينظر" .دون سابق قصد لتعينهااإلنسان  على أتطر

  :لىإنها تشير إف
 .صورة حسية تنشأ في الذهن كانعكاس لموضوعات حسية. 1
 :Rosental & Youdeen, 1967)"انطباعات الذاتأو  حساساتإإلى  كن ردهاشياء يمأجوهر أو  معنى. 2

p336.(  
بين الفكرة التي تتحرك في عالم غير المحسوسات، وبين  اهناك تطابق"ن إوفيما يخص الفكرة الفنية ف 

ين حال تماسها وتالصقها بالمادة، فحا فتنشأ الفكرة في مخيلة الفنان وتتخذ صور. تلك التي في الطبيعة
صبحت كذلك حين حاورتها المادة، على حد تعبير سوزان النجر، أما ّنإفنيا، و كانت في الذهن لم تكن عمال

 .(Ibrahem, 2015: p15) "وبذلك تكون الفكرة الفنية ذات وجود وحدود
 ه،التعبير عنها في صورإلى  فكرة خاصة بالموضوع وتستحوذ عليه فينزعاإلنسان  فقد ترد في ذهن" 
شياء المادية المحسوسة يتلمس فيها وسيلة للتعبير، وقد يرى في سياق له عالقة بفكرته من األ ماإلى  أفيلج

إلى  أالحركة فيلجأو  الضوءأو  شياء غير المادية كالصوتالتعبير عن بعض األإلى  ه في حاجةّنأمحاولته 
 .(Georgy, no date: p147) "شودثير المنأداء التأ فيتساعده لالمنحنية أو  طائفة من الخطوط المستقيمة

  :الالعقالنية من منظور نفسي فكاراأل
يحطم  نقيضا له دعيآخر  اجانبهناك  نأال إمتفق عليه  مرأنحو الدقة والموضوعية اإلنسان  سعي نإ 

 عةطبيتكوين وأن  شكك في القديم وربما يحل محله، وعلى الرغم منفكل جديد ي ،الثبات بحثا عن المغايرة
نفعال خر بنسبية االه يبقى شخصية منفردة تتميز عن اآلّنأال إحظيت بالكثير من الدراسات لتحديدها، اإلنسان 

جل ذلك أهتمام من امحط  هتجعل منل ؛خيالوالالقدرات والخبرات ووالميول  الدوافعومستوى التفكير و
ها والتعامل ئوا مصدر نشمأ ،خرآلفرٍد  منختلف تالالعقالنية وتواجدها  فكاراألطبيعة إن ف لذا .االختالف

 ،وحتى في مجال الفن ةالفالسفأو  للتفسيرات المتعددة سواء من قبل علماء النفسا يتباين طبقفمعها 



 محمد

342 
 

. فكاراألنحدد ماهية هذه أن  لنستطيع من خاللها اآلراءوسنتناول هذا الموضوع بشكل مختصر لكل تلك 
) نبرر منطقيا(نما يعني الدرجة التي نعلل إالالعقالنية،  –د العقالنية الموضوع المعنون ببع"ن إزاء ذلك فإو

ائنات عقالنية منطقية بالمقام ثير في سلوكنا اليومي، هل الناس بمثابة كأحداث تإنها أبها القوى التي من ش
ن نظريات ي ميوجد منظر أل ه الّنأوبالرغم من ا ساسأ) عقالنية ال(ن بقوى غيبية موهم محكوّنإم أ. ولاأل

 .Haridy, 2011, p 51)( ."غير عقالنيين تماماأو  االناس عقالنيون تمام نأالشخصية المعروفة يجزم ب
جل وضع أوعملت جاهدة من  ،الالعقالنية فكاراألجابهت بعض النظريات النفسية ما يسمى ب هذا وقد 

 فكاراألهرت نظريات تفسر طبيعة تلك فظ ،نحو المعيار السوي داخل المجتمعاإلنسان  عادةالحلول الالزمة إل
نموذج "ذ ُقدم إ ؛الالزمة لذلك من الدراسات الحلوَل قدمت العديدمن ثم و ،ثرها على الفرد وشخصيتهأو

على يد  1950نظري اعتمد في تفسير وعالج االضطرابات السلوكية والمعرفية واالنفعالية تم تطويره سنة 
ساس في حدوث الدور األ ؤديت) الخرافية(الالعقالنية  فكاراأل نأترض الذي اف )Albert Ellis( ليسإالبرت 

نظام التفكير حول مشكلة ما، هو الذي يمهد لحدوث اضطراب انفعالي وليس  نأو ،االضطرابات النفسية
 (Abu Zuaiz, no date, p12). "المشكلة بحد ذاتها

ن هذه إف لنتيجةجه الحالة النفسية، وباورسوخها ضمن قناعات شخصية تو فكاراألهذه  نأساس أعلى و 
 لتيمكانية تصحيح مساره، وتعديل القناعات وما يبرر االنفعاالت اإو لإلنسانالنظرية تدرس النظام الفكري 

ما ضمن  الفرد االلتزام بمعياٍرمن ذا ما تطلب إا وخصوص ،النتائج المترتبة عليهويحدثها ذلك التفكير 
في  Freud)( ن نظرية فرويدإو ،هذا، بالجانب الواقعي الموضوعي منهنسان اإل المجتمع، وهذا يعني ربط

، وهي من النظريات التي القت رواجا لدى الباحثين في مجال علم النفس عامة ومجال الفن تحليل النفسيال
ذي الالوعي الو الحالة النفسية،وسيلة لتشخيص  حينهادت التعبيرات الفنية وعاإلنسان  خاصة لدراسة سلوك

 دالفني لنتاجل امصدرع.  
وجه أحد أوهذا  ،عالءاإلأو  بفنه يستطيع التخلص من تلك الترسبات النفسية بحالة التسامياإلنسان  نإ

الفن وسيلة تشخيصية عالجية لما يدور  من منطلق أن منهم طفال والمراهقينتفسير التعبير الفني عند األ
ا مإ ،نسانمنفذ لتحريرها من داخل اإلإلى  الفرد الالعقالنية تحتاجمنطلقات  نأيعني  وهذانسان، داخل اإل

ذا ما كانت إطار المجتمعي وخصوصا تقبلها داخل اإل عن طريق أو ،هاحعن طريق التعامل معها وتصحي
الجانب إلى  نظرية التحليل النفسي جاءت بتفسير يرجع الخلق الفني نحيث أ" .د ضمن نتاج فنيسجُت

وهو الجانب المعروف بنظرية الالشعور الذي  ،الجذب والهوس أفكارفالطون بأليه إشار أالذي  الالعقالني
يععند فرويد د )Freud( الخيال الفني ليحقق إلى  أوالفنان عندما يلج ،الفنان إلبداعتباعه المنبع الرئيس أو

منها و ،باته المكبوتة في الالشعورهو يعبر عن رغفليات التسامي ما عجز عن تحقيقه في الواقع آ وساطةفيه ب
 .(Mutar, 1989: p78-79) "الخ...الحبأو  الشعور بالقوة

نما يوفر رؤية لما يقع إنقل صورة مماثلة للمرئيات، وإلى  من الفن ال يهدفا هناك نوع نأفي الحقيقة " 
من هذا و ،بة الفنيةمل مجاالت التجرأم علم النفس الحديث فرصة لتوقد قد. خارج حدود العالم المرئي

جهد الفنان يرتكز في عملية جذب  نأساس أبداع لحلم يقظة، وعلى إه ّنأالمنطلق يمكن تناول الفن على 
بالوسائط الفنية مثل  حالما عمله فهو محاولته تشكيل األمأانتباه المشاهد نحو حلمه بطريقته الخاصة، 

 .(Attia, 1995:p19)" الرسم والنحت
حلول بديلة  بمنزلةأو  ما الخيال لسد حاجةالتي أساسها اليقظة  أحالمبما يسمى إلى  اإلنسان أيلج 

الفن " Sigmund Freud)( يعرف سيجموند فرويد حيثنها، عنفعال الناجم تعمل على خفض التوتر واال
 تحويلهاالفنان يستفيد من موهبته في تعديل تخيالته وأن  كما. ه وسيلة لتحقيق الرغبات في الخيالّنأعلى 
  .(Attia, 1995: p26)" حقائق من نوع جديدإلى 
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 ويمكن أن يكون الخيال هو المكان الذي تنتظم فيه المخاوف والمعتقدات حول تنظيم الذات، والطالب" 
والمشاعر حول الذات أن تمر من خالله،  فكارجمالية، ويسمح لأل اأفكارعالم الخيال لينتج إلى  حيانا يرجعأ

 Project Success(" في تركيز المدرس على مشاعر الطالب الحقيقية واحتياجاتهممما يساعد ذلك 
Enrichment,1996:11(.  

 ،بداعربطهما بحالة اإلهو  يفنوهو نفسي  مابين ) Freud( واصر التي قدمها فرويدهم األأف 
التوازن النفسي ن يوفر أعند المهتمين بتدريس الفن ووظيفته التعبيرية، حيث يمكن لنشاط الفن ا وخصوص

  . نفعالي لهمالا
العقل  التي أزاحت السريالية" ، هيFreud)( مع نظرية فرويد توافقالتي تالمدارس الفنية  ومن أهم 

عالم الالوعي، إلى  مت كمدخلتخِداس من ثمو ،كمعادل موضوعي للجمال حالمالواعي لصالح الخيال واأل
الصورة الداخلية الحلمية /عن طريق الجمع بين الالوعيأو  لياآا الستحضار ارتجالياكان ذلك أوسواء 
هم فمصدره صلتها بالمألوف والطريقة التي تسلط ثرها األأما أ...ثر الفنيتيب عناصر األوذلك بتر ،والوعي

 ,Altaee)" حتى الالعقالنية التي ينطوي عليها المألوف نفسهأو  التناقضأو  الضوء على عدم االستقرار
2016: p324) . 

الفن وسيلة للتعرف على أبعاد الحياة البشرية التي ال يمكن الوصول إليها عن طريق "وعليه فإن  
" اإلدراكية العادية، والفن بوابة لألبعاد غير المنطقية، وغير الخطية في حياة اإلنسانأو  العمليات المنطقية

)Eberle,2008:6(.  

  :لالعقالنية من منظور فلسفيا
شادت بدور العقل ونتاجه أالتحوالت الفلسفية التي وقفت الضد الفلسفة التي  نشأت الالعقالنية من 
ضياع إلى  ىدته الذي أوهيمنالعقل ضد سيادة  ونحدثه الغربيأفظهر من ذلك االنقالب الذي  ،الفكري

وضحوا أوالتي اعتنقها بعض الفالسفة و ،مفاهيمها الفلسفية المناقضة لهالالعقالنية علنت حينها أنسانية واإل
  .نسانماهيتها لدى اإل

أو  االجتماعيأو  على المستوى السياسي ما أدت إليهبوزارها، أوضعت الحرب العالمية  نأفبعد " 
قد رسخت قدما في الواليات المتحدة فولى خطواتها الواسعة، ُأقد خطت  الماركسيةالفلسفة  كانتالفلسفي، 

، كما ةوتغلغل في مجاالت التفكير المختلف ،باوورأفي  )ويديالتحليل النفسي الفر(مريكية، وانتشر اتجاه األ
في العديد من  بالغ ثرأيؤسس اتجاهه الوصفي الفينومينولوجي الذي سوف يكون له  )ادموند هوسرل(كان 

" فعال في مواجهة االتجاهات العقليةوظهرت االتجاهات الالعقلية في التفكير، وردود األ، المفكرين
(Alsabagh, 1994: p5).  

  التعبير الفني: لمبحث الثانيا
قد و ،لآلخرينق تعبيره عما يجول بداخله ائمع ما يحيط به يتحقق من طر فاعلهوحقيقة تاإلنسان  وجود

 نأيظهر الكثير منه بصورة واضحة، وهذا يعني  قد الاإلنسان  حيانا من دون غاية معينة، وما يشعر بهأتتم 
مكانات إما يمتلكه من ويتحدد كذلك بالنعكاس التام لما في داخله، ايعني  الاإلنسان  يصدر عن كل ما

ذ إ ه وتوضيحها فتبقى ضمن حدود عالمه الداخليأفكارفالبعض يتعسر عليه نقل  ،تساعده على التعبير
ومن هذه ، غيرهإلى  ه وعواطفه ومقاصدهأفكاريطلق التعبير على الوسائل التي يعتمد عليها المرء في نقل "

  .(Seliba, 1982, p301) "شاراتاإلوالرموز، والصور، وصوات الموسيقية، األولغة الكالم،  الوسائل
ن التعبير الفني الحقيقي في معناه الروحي يتضمن العديد من مواقف الحياة أ") Dewey(ويرى  

يم روحي نه شيء أكثر من مجرد مهارة تقنية يتطلبها التعبير، إنه ينطوي على فكرة وفكر وتقدأاليومية، و
  .)Mayhew,& Anna,2009:348(" التعبير أداةنه اتحاد بين الفكر وإلألشياء، 
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بعاد الواقع الملموس، بل يكشف لنا عن أفريدا ال يحاكي ا ن يكون لغة تحمل نسقأوالتعبير الفني يمكن "
لفني، والتعبير هو وثمرة هذا الحافز هو التعبير ا ،الفن بالحافز الجمالي أبعده الوجداني بنسق جمالي، ويبد

 زاء ذلك الإو، (Alhatimy, 2015, p252)" سفار الخارجي عن المشاعر الداخلية، فال تعبير دون فكرةاإل
على فرد يعمل ال؛ إذ منه ما يتعلق بالمحيط الخارجيف، تعبير عنناتج اإلنسان  ما يصدر عنأن  نذكرأن  بد

ن هي وداخلية تك تأثيراتومنه ما يصدر من  ،لتعبير الواقعياأو  يطلق عليه المحاكاة، ومين لما يراهالنقل األ
  . العواطف والخيالوذ تتداخل فيه المشاعر إقوى في موضوع ذلك التعبير األ

  : مراحل التعبير الفني 
إلى  مرحلة الطفولةبعمار بدءا لقد تناول الباحثون بالدراسة الكيفيات المختلفة للتعبير الفني باختالف األ

نهما تقعان أل) Lowenfeld(خيرتين من تصنيف لونفيلد وستكتفي الباحثة بعرض المرحلتين األالمراهقة 
  .ضمن دائرة هذا البحث ومتطلباته

  :سنة تقريبا) 13 -11(قعي تبدأ من مرحلة التعبير الوا
ممارسة  نتاج وعدم رغبته فيإلثار هذه المرحلة قلة اآول أو ،ثر بالغ في التعبير الفنيألها "هذه المرحلة 

هناك فئة من الطلبة يتابعون النشاط الفني بحماس خر آ ومن جانب ،عمال الفنية وهذا له مسببات كثيرةاأل
ولكن هذه القدرات فيها فروق من حيث االتجاهات  ،بدء ظهور خاصته في هذا السنإلى  وهذا راجع

  :المرحلةرى في هذه االتجاهات التي ُت ومن بعض . (Ammar, 2016:p15) "التعبيرية
فعندما يعبر عن منظور ما نجده  ؛هنا يعتمد الطفل على الحقائق البصرية عند التعبير: االتجاه البصري". 1

هناك عنصر يتقدم فكذلك و ،فمثال يوضح لنا القريب بحجم كبير والبعيد بحجم صغير ،يهتم بمراعاة النسب
 . جزءا وضح لنا هذه الصورةمنه ويحجب آخر  عنصرا

ر عن مشهد ما في هذا النمط يعتمد على نظرته الشخصية وانفعاالته الخاصة عند التعبي: ه الذاتياالتجا. 2
فقد يوضح البعيد عن عناصر الموضوع بحجم كبير  ؛شياء كما تتراءى لهظهر نسب األيالطبيعة مثال، ف

ه يرى في ذلك متعة صفر ألناألأو  حمريبرز لون السماء الزرقاء باللون األأو  بينما القريب بحجم صغير
 "كل شيء في الطبيعة من خالل ذاتهإلى  نه ينظرإ .شخصية وانفعالية ذاتيا يود التحدث عنه

(Abdlazeez, 2009: p149). 
يجمع بين االتجاهين الذاتي والبصري ويعتمد على خبرته "هذا النوع : االتجاه الذاتي والبصري معا. 3

 "في التعبير الفنيا مع انو بالبصري وال هو بالذاتي بل هو االثنا في التعبير فال هعالبصرية والذاتية م
(Al atom, 2007: p243).  

  :)سنة تقريبا 18/ 17لى إ 13(مرحلة المراهقة وتبدأ من 
أو  هذه المرحلة هي استمرار لنفس االتجاهات الفنية التي ظهرت في المرحلة السابقة كاالتجاه البصري"

يقاعي والرمزي والملمسي والتعبيري ي يضم االتجاه الشاعري والتاثيري واإلالوصفي واالتجاه الذاتي الذ
 .(Judy, 2007: p50) "دبي والتجريدي والهندسيوالرومانتيكي واأل

شياء التي يود الطلبة جزاء من األأأو  نصافأونالحظ في هذه المرحلة ظاهرة جديدة وهي رسم "
اعتماده على إلى  والسبب في ذلك يرجع ،جزءا من شجرةأو  نه يرسم نصف رجلأفمثال نشاهد  ؛التعبير عنها

  .(Al atom, 2007: p244)" الخبرات البصرية في التعبير الفني
الالعقالنية بحكم نظرتهم الشخصية  فكاراألتظهر لديهم أن  يمكناالتجاه الذاتي أصحاب ومن ذلك فان  

النمط الذاتي يجدر ميزات إلى  ُأخرى مختلفةشارة إوانفعاالتهم وعلى العكس من النمط البصري، وهنالك 
 ليه لونفيلدإشار أبحسب ما دراك والتعبير، ودورها في اإلخرى أ، وذلك بإدخال حواس االتنويه اليه

)Lowenfeld (يمكن التمييز "الذاتي ففي حديثه عن الفروق الفردية في التعبير يقول أو  بالنمط باللمسي
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 ،)الذاتي(هما النمط البصري، والنمط الحسي  ؛من سن الحادية عشرةا بوضوح بين نمطين مختلفين بدء
شياء في العالم الخارجي من خالل اعتمادهم كلية على عواطفهم صحابه على األأخير يتعرف وفي هذا األ

يرونه، ويهتمون  ومشاعرهم، واحساساتهم اللمسية والجسمية، وهم يتسمون بالتبصر والتعاطف مع ما
أو  رىشياء ليست كما ُتنهم يرسمون األإحساساتهم على ما يرسمونه، إاخلي واسقاط بعرض عالمهم الد

نما طبقا النفعاالتهم إو -كما هي مماثلة في العالم المرئي- مظاهرها أو  لمواضعها في الفراغا وفق
فراغ بعيدة عنهم في الأو  ها قريبة منهمّنكبيرة الحجم ليست ألأو  تي صغيرةأومن ثم ت ،حساساتهم بهإو

 .(Alquraity, 1995: p100) "نما يتحدد حجمها وفقا لقيمتها االنفعالية بالنسبة لهمإالمحيط بهم، و
شياء يعطي لهم تصورات كثر من البصر للتعرف على خصائص األأن استخدام حاسة اللمس إ ،مما سبق 

  .تهاأوهي شكالال تلزم الدقة البصرية التي ترصد الحقائق الشكلية والنسب لأل
كثر مما يعنى بالصورة أن الطريق الطبيعي في التعبير التخطيطي يعنى بالصورة كما تقع في النفس إو" 

ولى تمتاز عن الثانية بالطابع الشخصي وبدالالتها على نوع التأثر الصورة األأن  ونعرف. كما هي في ذاتها
ذا الضرب من التعبير جانب داللتها على ذات الشيء المرسوم لذلك كان هإلى  الحادث في النفس

 .(Georgy, no date: p146) "...ليه من ناحية الفكرة والرمزإنظر ي ...التخطيطي
إلى  ونأيلجحيث ، شكالسقاط الخاصية الواقعية من األإالنمط الذاتي عند تعبير الميزات مهم فإن ألذا  

وقد صنف جودي االتجاهات  .بداعاإلو تعبيرات تحمل الجدة والغرابة والخروج عن المألوف بسعة الخيال
  :المختلفة في التعبير وسيتم عرض البعض منها

شخاص كإظهار حجام األأبراز المبالغة في بعض إتسجيل وإلى  يميل بعض الطالب: االتجاه المثالي". 1
هم ونقائد الجيش بحجم كبير بينما الجنود يرسمرسم أو  ،حجام الطلبةأكبر بكثير من أحجم المعلم 

 .يرةبأحجام صغ
أو  مربعااإلنسان  فمثال يرسم جسم ، ذات صفات هندسيةأشكااليرسم الطالب : االتجاه الهندسي. 2

شكل بشجار بيضويا وجذوع األاإلنسان  سأمستطيال ورحالت الجلوس بشكل متوازي المستطيالت، ور
 .اسطوانة

م نقطة داخل دائرة ليعبر بها فمثال يرس ،جزاءاألالطالب في هذا المظهر يرسم أن  نرى: المظهر الرمزي. 3
ليعبر بهما عن  ؛تتفرع منهما خطوط الرأسونراه يرسم خطين متعامدين من  ،الرأسعن العين داخل 

 .طرافالجسم واأل
يهتم الطالب في هذا المظهر بإظهار االنفعاالت النفسية التي تظهر على الوجوه كالحزن : المظهر التعبيري. 4

 .جساملم القوة والضعف في األظهار معاإوالفرح والغضب، و
درسوا الرسم، فتظهر أن  يظهر هذا االتجاه عند بعض الطالب الذين لم يسبق لهم: االتجاه الساذج. 5

كبر حجما مما هو معروف بالنسبة أأو  قلأ الرأسفنراهم يرسمون  ؛رسومهم شبيهة بالرسوم البدائية
 .في الوجه بوضوح ا ظاهرابحيث يمثالن مكان للجسم، ويرسمون العينين مفتوحتين

 غير خاضعة أشكااليظهر هذا االتجاه بقلة في تعبيرات بعض الطالب، فهم يرسمون : االتجاه التجريدي. 6
 .للظاهرة الطبيعية، ويخفي بعض المعالم منها

يكرر الطالب العناصر التي حفظها سابقا، فنراه يرسمها في جميع موضوعاته ويضع : االتجاه التعددي. 7
خرى دون أي ترابط بينهما، وتظهر جميعا متشابهة وغرضه من ذلك ملء الفراغات دة بجوار األواح

 .(Judy, 1999: p78-90) "المتبقية بين عناصر الموضوع
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  الالعقالنية فكاراألالتخيل ودوره في توليد  :المبحث الثالث
هو بال  شكالبرز هذه األأ، وخيال المراهق متعددة، وتتراوح بين الحلم والرمزية والصوفية أشكال" 
نفعال اثر أويظهر فيه  ،سلوب عند البلوغهذا األويغلب  ،ساليب التفكيرأحد أاليقظة التي تصبح  أحالم ،شك

 .(Abdulah, 2014: p73) "عالم نصف خياليإلى  بسيط يؤدي به
ه من بعض بناء عالمه الخاص الذي يمكن معرفت علىوجه النمو تساعد المراهق وهذا يمثل أحد أ 

على سلوكه  حالمثرت تلك األأذا ما إسقاط مثل تلك الرغبات في فنه، وخصوصا تعبيرات الفنية إلالمالمح 
اليقظة في حياته،  أحالموجود ظاهرة إلى  الخيال، مما قد يؤديإلى  برز سمات المراهق اتجاههأ" نأل ،العام

إلى  ا الميل للخيال والتفكير الخرافي االتجاهكاذيب، ويصحب هذوربما اختالق القصص الوهمية وتلفيق األ
 .(Munasra, 2014:p22)" الفلسفية والنواحي الفنية فكاراأل

نه يكاد يخلط بين إلمشهد حتى أو  تزيد قدرته على التصور العقلي لشخص" حالمهذه األمثل و 
حياة اليومية، ويالحظ اليقظة في غمار ال أحالمعشن على ين أالحقيقة والخيال، وتستطيع الفتيات خاصة 

 "مختلفة من جنون الكذب في صورة خيال كاذب، وينتاب الحقيقة في المراهقة تشويه كبير أشكالكذلك 
(Abdulah, 2014: p71)لدى المراهق بداعي الجانب اإل عززيأن  مصدر يمكن هين مثل تلك التغيرات إ، و

سبب ظهور هذه "أن  جديدة تختلف عما هو مألوف، وواقعي كما االتي تحمل صور فكاراأللطرح مختلف 
نه يكون لدى المراهق قدرة على التسامي على كثير من الطاقات الجسدية التي يتمتعون بها أالمهارات العقلية 

بقضية أو  خرآبأو  في شيء له اهتمام بالمجتمع بشكلأو  وبعض العدوانية لآلخر فيخرجونها في شيء فني
 .(Nasser, 2010:p80)" يا المختلفةمن القضا

ه يأخذ في ّنإوالمراهق ال يكتفي باالطالع على الجديد لتغذية ذهنه بالمقومات المعرفية الجديدة، بل " 
عماق أإلى  ن يغوصأحد الكشف عنه بلم يسبق أل اكتشاف ماإلى  وهو يصبو... شياء،عمال يديه في األإ

ن إجربة فيقوم بالتحليل والتشريح والتفكيك، وبالنسبة للخامات فشياء بتجربتها ووضعها تحت مسار التاأل
ذهنه من صور في محاولة الوقوف على خصائص الخامات كي يستخدمها في تحقيق ما إلى  المراهق يعمد

  .(Assad, 1986: p209) "ذهنية جمالية مبتكرة
حيانا تفكيك أكتشاف تكوينها وشياء المرئية التفكيك األإلى  ن تجعل المراهق يعمدأيمكن لهذه الميزة 

درجة كبيرة من الشدة والحدة فتقحم إلى  حياناأوقد تصل المخيلة " الصورة المرئية بتعبير يجسد ذلك
 .(Saeed, 1990: p75)" وتضعف سلطتها وتتناول المدركات الثابتة بالتنسيق ،الضوابط الخارجية

  :طار النظريمؤشرات اإل
فهناك  فكاراألالفن يقتصر بتعامله مع هذه  نأقالنية في هذا البحث ال يعني انتماء التعبير الفني لالع. 1

ولما يراه، فيتمثل ذلك  فكارالجانب المنطقي الموضوعي من الفن الذي يعتمد الدقة والنقل الحرفي لأل
 .في التعبير الفني هو النمط البصريو ،باالتجاه الواقعي

خرى بين التفسيرات الفلسفية والنفسية قد تكون تخيلية أق تارة الالعقالنية يختلف ويتف فكاراألمصدر . 2
 .سقاطات من الالوعي ومكنوناتهإأو  حدسي،أو  وجه التخيلأاليقظة كأحد  أحالمبفعل قدرات عقلية، و

الالعقالنية وطبيعة التعامل معها ومقبوليتها اجتماعيا، منها ما يعتمد صدق التعامل  فكاراألتختلف . 3
شياء وفق منطق الدقة والموضوعية والمعياري، ومنها ما يفسح المجال لتداولها ع األوالتفاعل م

يركز فما البحث الحالي أ ،خذ المنحى السلبيأالالعقالنية ت فكاراألوخصوصا في مجال الفن، وهذا ما جعل 
 .ها كتعبير من الناحية الفنيةتيجابيإعلى 

وعالمه الخارجي المادي الواقعي، فما هي  ،بكل ما يتضمنهاإلنسان  دواخل :الحواس تتصل بكال الطرفين. 4
  .منهما ويعاز ما يبدإال وسيط ينفذ إ



 المجلــة األردنیــة للفنـــون
 

347 
 

ذ يعد الفن بحسب إالالعقالنية،  فكارالتعبير الفني يختلف عن فكرة العالج النفسي العقالني السلوكي لأل. 5
ها لتقتصر على توفير بيانات وال يقوم بالضرورة على تعديل ،سقاطية للكشف عنهاإالتحليل النفسي وسيلة 

 .ةبداعية تعتمد الجدإق ائاجتماعيا كطر بقبولعن طبيعتها وشدتها، بل على العكس قد تحظى 
صحاب النمط الذاتي الذين ال يلتزمون الدقة البصرية في تعبيراتهم الفنية باعتمادهم تفعيل حواس أ. 6

لهم انطباعات ال تلزم الدقة البصرية لرصد  ذ تعطيإشياء ومنها حاسة اللمس لتعرف خصائص األ ،خرىُأ
المادي الواقعي وليس  ءبإحساسات عن طبيعة الشياإلنسان  ن كانت تمدإوهيئتها، و شكالنسب األ

تآزر  نأوهذا يعني . التشويه كمدرك بصريأو  يتخلله نوع من التأويالت الذاتية نأالصوري، لذا يمكن 
خر قد يعطي حدهما على اآلأللشيء المدرك، وتصعيد  ياوموازكثر دقة أكثر يعطي فهما أأو  حاستين

 . خرىنتائج مختلفة، وهذا ما يحدث في تفضيل عمل حاسة اللمس على عمل الحواس األ
وما يمتلكه من قدرات تتنوع بعملها ومنها قدرته على التخيل وبناء التصورات حتى يبتعد عن اإلنسان  نإ. 7

 .ه واقعيا وخصوصا الفني منهئدامستوى من الوعي ألإلى  بداع يحتاجالواقع ومسلماته، ومن منظور اإل
المثالي، والهندسي، والتجريدي والرمزي،  :الالعقالنية هي فكاراألقرب لتمثيل ساليب التعبيرية الفنية األاأل. 8

  .المتعدد من كل ذلكوالساذج، و
  :جراءات البحثإ

  :منهج البحث
  .تحقيق هدف البحثلي التحليلي البحث الحالي المنهج الوصف عتمدا

  :مجتمع البحث
، وللعام )والثانوي/ اإلعدادي –المتوسطة ( 2/لف مجتمع البحث من جميع مدارس تربية بغداد الكرخأت

  .وطالبة اطالب) 153759( مدرسة وعدد طلبتها) 302(ذ بلغ عددهم إ، 2018/ 2017الدراسي 

  :عينة البحث
ذي النورين /ثو ،اطالب) 374(المعتصم للبنين والبالغ عددهم /م(تحددت عينة المدارس بمدرستين 

تم اختيار عينة التحليل رسوم الطالب من هاتين المدرستين بعد جمع ، واطالب )682(وعددهم  ،للبنين
منها لمتوسطة المعتصم، وواحد لثانوية ذي ) 3(رسوم، وبواقع ) 4(ـبالطريقة القصدية ليصبح عدد العينة ب

  .النورين

  :البحث أداة
دوات الخاصة طار النظري، واالطالع على بعض من األمؤشرات اإلإلى  البحث بعد التوصل أداةتم بناء 

 .بتحليل الرسوم
  :وحدات التحليل

  .اعتمدت الباحثة المحاور الرئيسة والثانوية بما فيها من خصائص كوحدات للتحليل

   :ضوابط التحليل
   .رائي المحدد لهافهم معنى الخاصية وفق التعريف االج. 1
  . لكل خاصية ظاهرة في الرسم تأشيرأو  ينيتع. 2
اختيار متنوع في حال اشتراك كال أو  أكثر للفئة يؤشر للعنصر السائد،أو  في حالة ظهور خاصيتين. 3

 . وجدن إ كثر بنفس قوة الظهورأأو  الخاصيتين
  .في حالة عدم ظهور الخاصية في الرسم تهمل. 4
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  :داةصدق األ
ولية على جراء الصدق الظاهري بعرض استمارة التحليل بصورتها األإتم  داةتحقق من صدق األلل

هم حول مدى صالحيتها ئراآبداء إمجموعة من المختصين في مجال التربية الفنية والفنون التشكيلية، لغرض 
والخصائص لتصبح جراء التعديالت الالزمة بحذف وتعديل بعض المحاور إللتحليل، وفي ضوء مالحظتهم تم 

  ).1(بصورتها النهائية كما في الملحق رقم 

  :داةثبات األ
) معادلة هولستي(بالتحليل تم االعتماد على طريقتين، وباستخدام معادلة  داةلتحقق من ثبات األل

  :تيالستخراج نسب الثبات وفق اآل
من ) 2(صلية للبحث وبواقع األ قامت الباحثة بتحليل عينة الثبات من خارج العينة: االتساق عبر الزمن. 1

ول، عادة التحليل بعد مرور فترة أسبوعين من التحليل األإالبحث، وتم  أداةإلى  رسوم الطلبة باالستناد
وهي نسبة ثبات ) 0،84(ي ول والثاني حصلت على اتفاق يساووبحساب معامل الثبات بين التحليل األ

 .مقبولة
، م احسان طالب جعفر.م(آخر  محلل الثبات تم اشتراك الباحثة معالستخراج : الثبات مع محلل خارجي. 2

لديه خبرة في هذا المجال، وذلك بعد توضيح فقرات  .)قسم الفنون التشكيلية، جامعة بابل، طالب دكتوراه
نه أن ذ قام الباحث بالتحليل وبصورة مستقلة، وبعد حساب مدى االتفاق بين التحليلين تبيإ االستمارة،
 .)0،81(يساوي 

   :تحليل العينات

  )1(عينة رقم  
ذ إ، شكالمن ناحية الموضوع ففيه من التفاصيل الكثيرة المتداخلة لأل 

من ذلك الوضع الجانبي للوجه  ،ن الرسم بتكوين ينظر له من زوايا متعددةإ
 ،مامي للعين الذي يعطي استقاللية لكل منهما مرة وتالزمهما مرة اخرىواأل
، شكالهو مسطح ومجسم لأل كلية نراها متداخلة بين ماالبنية الشأن  كما

ما يميز نوع الخطوط و .الموضوعفهي ال تعطي نظرة موحدة لطبيعة فهم 
تجذب االنتباه اليها بقوة ظهورها منذ  ،هو حدتها وسماكتها ولونها الداكن

  ذي النورين/ ث )1( رقم عينة            خرىجزاء األعند بعض األمنها اللين ما أدراك الرسم، ولى إلالوهلة األ
خلفية التكوين الذي تسوده الخطوط أن  كما الرأسعلى أعند  حركة بعض الخطوط عن استمرارية فضال

  .المتقطعة والمتقاطعة وبالتالي فان تنوع الخطوط سائد في الرسم
لشكل وتباينه طرأت على بنية ا التيففيها بعض التحريف نتيجة لتلك التغيرات  ،شكالوما يخص نسب األ

أو  الرأسعلى أإلى  نف وامتداد خطهاألأن  وتناسقه مع الكتف، كما الرأسمن خالل الشعر واتجاهه مع 
ويالحظ  ،تفاصيلها بالتجريد حد ماإلى  فقدهأخر مما ثر اختالف كل منهما عن اآلأ والجبين باستقامة تمح

إلى  دىأمما  ،خرى جديدةأصورة إلى  هئاجزأتكوين بعض  ةعادإثير مثل ذلك على طبيعة الشكل بأيضا تأ
يضا أو ،باختالف اتجاهه بالنسبة للوجه الرأسا عن شعر مأ .مثل قرن الثور شكالدخال بعض األإتحريفه ب

خرى، فالعين على جهة اليمن حداهما عن األإن تتناظران بصورة غير واقعية واختالف مستوى ين اللتيالعين
خرى على واأل ،تختلف عن موضعها الفعلي بالنسبة للوجهو ،الرأسن هي بوضع مقلوب وبموضع يعلو جبي

جانبي الالوجه بوضعه  نأالحظ ُنوفي رؤيتنا لهذا الرسم  .الشعرو الرأسقعت وسط كل من وجهة اليسار وقد 
وانتقاء  ئهجزاأمن خصائص الشكل العام محرفة عن مظهرها الواقعي وفق جعل كل ذلك  ،ين األماميتينوالعين
تشويهه في بعض المعالم الشكلية من خالل تحريف الشكل  نإ نتيجةئصهما الخاضعة لتاثيرات ذاتية، وبالخصا
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نها أال إ ،الوجه ظاهر بصورة جانبية أنذن على الرغم من جزاء مثل األحذف بعض األطريق والبنائية، وعن 
الصورة الواقعية أن أو  ه الجديد،ئناطبيعة التكوين متماسك وفق ب أنوهذا يعني  ،شكالباقي األ فيظهر تلم 

سلوب يحطم فيه الرؤيا التقليدية ويحل تناسب الشكل أعادة البناء بإخضعت للتفكيك وُأللموضوع قد 
مضمون التكوين عبر عنه بصورة  وما يخص. متماسك تكوينياآخر  تكوينإلى  لفه العينأالذي ت تناسقهو

الواقعي بالتجريد الهندسي بإدخال المثلث المجسم يمين هو رمزي بوجود القرن وشبه  متنوعة بين ما
لوان مثلها واأل. حجامذ يحدث من ذلك تداخالت ما بين السطوح واألإالرسم، والكتف يظهر بشكله المثلث، 

  .مثل التغيرات السابقة فهي غير واقعية بتعددها وتدرجاتها

  )2(عينة رقم 
باختصار  ،ما حٍدإلى  وازنةالموضوع وتفاصيله مت نإمن التكوين العام ف

ا عن نوع أمبعض المعالم الخاصة بالوجه واالكتفاء ببعضها لعرض الفكرة، 
الخطوط فهي تتميز بحدتها بين تلك االنفعاالت في الضغط البارز من سمك 

) الشعر( الرأسالخطوط ودرجاتها المتباينة وخصوصا التي تتموضع عند 
نفعال للتعبير عن ك شدة واضحة في االهنا النتيجةوخطوط الذقن ف ينوالعين
  .الفكرة

  متوسطة المعتصم): 2(عينة رقم          ما، وطبيعة الشكل حٍدإلى  فهي متناسقة شكالوما يخص نسب األ
تختلف عن  ه التيمنهما تركيبه ومالمح مؤلف من نصفين لكل واحٍد هّنأال إوعلى الرغم من واقعية تفاصيله  

ولي في أاالختالف قد حدث بشكل أن  أي ،خرحد نصفي الوجه عن اآلأمن علو  عما يظهر خر، فضالاآل
خرى التفاصيل المنفصلة بدالالتها الكلية المترابطة، واأل أةهما الهياحدإرى من زاويتن فالمشهد ي الموضع،

مال كإعن تم االستغناء ساس الحذف وتغير الموضع، فقد أيقوم على فتحريف الشكل أما . لكال النصفين
 نإراد تمثيل حالتهما الطالب، لذا أ لتينأي الشخصيتين ال ،نما جمع حالتين متناقضتينإالشكل الواحد و
مضمون وما يخص التكوين العام له متناسق ومتماسك،  نأال إالدقيقة  ةبنيالن اختلف داخل إطبيعة التكوين و

يمن للوجه وهو نفعاالت المتباينة بين النصف األبواقعية تعبيرية بإبراز حدة االفهو التكوين وما ينطوي عليه 
ما موقف من  وكأنها في حالة صدمة كبيرةالعين حمراء وكبيرة  نأالغضب، فنرى أو  بمالمح توحي بالصدمة

إلى  نه يشيرأكليه إالواصلة الدموع ووالفم وظهور اللسان ) حمراء(لشدة هوله فالدموع بنفس لون العين 
ا مأ. تعابير الوجه، فهناك حالة من الخوف واالرتباك تحمل انطباعات التوتر والترقبظاهرة من  ةمشاعر عنيف
إلى  يضا الدموع باختالف لونهاأمر ما وبصورة المراقب وأالقلق والتوجس من إلى  خر الذي يشيرالنصف اآل

مام، ويالحظ األإلى  هاتتجه بنظرّنها العين اليمنى ألزرق، ففيه العيون بوضع ومسار نظرها الجانبي عكس األ
  . غير واقعية في معظمها هيلوان األلذا  ،يضاأزرق ورمزية أالدموع بلون  نأ

  )3(عينة رقم  
من ناحية الموضوع بتفاصيل  بساطة التكوينالذي يظهر فيه  تعبيرهذا ال 

داكنة للجدران بدرجات لونية السمك وعليها  يغلبمتوسطة، ونوع الخطوط 
. ووضوحها شكاللتأكيد رسم األأو  نفعالحدة االيمكن أن يكون لهذا ، وهوالوجو

ر عنها فهي محرفة وبشكل واضح عند كل الوجوه المعب شكالا نسب األمأ
 وتفاصيل الوجه. رضعلى األأو  مبعثرة نحو وجودها على الجدران هي شكالاألو

  المعتصم/ م: )3(عينة رقم       متماسك التكوينطبيعة  نإ ،وبشكل عام األخرى، باقي الوجوهأيضا بين محرفة 
هي  - كما تبدو- المالمح نإذ إرمزي، وواقعي بين ما هو ا مضمون التكوين فهو متنوع مأ. نوع ماومتناسق 

سلوكية مختلفة بين الشغب والترصد بروح الغضب  عن حاالت من خاللها عبرلي متداخلة التفاصيل،لقطط 
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ربما تلك المشاكسات  ،ثر الطالب بالشخصيات الكرتونية والواقعيةأطباعا حول تان، يعطي والتهديد والعنف
من تلك الشخصيات الشريرة التي توحي بالعداء والمنافسة تظهر فيها انفعاالت متعدد طبقا للوجه واختالف 

 فهو المنظور الخطي ما يخص امأ. والتجسيم التسطيح التداخل ما بين في الرسم ذلك ظهر، كما يمالمحه
  .فة عن الواقعرمحألّنها بدافع انفعالي هو لوان اختيار األ نإإذ كثر منه اللوني مهمل واأل

  )4(عينة رقم 
هذه العينة فيها تفاصيل الموضوع متوسطة، ونوع الخطوط متنوعة 

ا مأجزاء، جزء من األأو  تتراوح بين الحدة واللين واالستمرار عند كل شكل
 غييريضا بين التحريف والتنسيق وذلك لطبيعة التأ فهي متنوعة شكالنسب األ

فيحتفظ ببعض الواقعية عند الهيئة العامة  شكالالذي طرأ على طبيعة األ
  .ها عند التفاصيلأشكالغرابة إلى  زهار لتنقلشجار واأللأل

طبيعة تحريف الشكل يعتمد التشويه لمنظر الطبيعة باختالفات من تلك و
 ،خرى المجاورة لهاجزاء األوكذلك الحال عند األ التفرعات المتشعبة للشجرة

 خرى باهتة مضللةُأمت برؤية دالتي ُق أتهاطوالها وهيأوتفاصيلها الغريبة و

  المعتصم/ م: )4(عينة رقم      فرع الشجرة الكبيرة وتفرعاتها المختلفة،أعن الشكل العائم تحت  فضال. للواقع
، وما يخص شكاله تالعب بمظاهر األّنأ كثر منأمعينا لحالة ما  اعيكاد يحمل طاب فالموضوع بصورة عامة ال

ن إف ،ذ لم يطرأ عليه تفكيك لألجزاء من حيث البناء ووفق ذلكإحد ما إلى  طبيعة التكوين فهو متماسك
اللون أما مضمون التكوين متنوع بين التجريد والواقع الرمزي مبهم المعاني متنوع بين الخيالي والواقعي، 

عطت رؤية مظلمة بعض أيز الكبير من العمل باالعتماد على تظليالت خافتة بقلم الرصاص خذ الحأي لمف
لوان عن استخدام بعض األ فضال، شكالتطل من خاللها األ كنافذة يظهرفسود األا ما يغطي الفضاء مأ ،الشي

  . البسيطة المثبتة بغير موضعها فهي بذلك محرفة عن الواقع

   :نتائج البحث
كان ال يرتبط بشكل  نإالكشف العام للموضوع وكيفية التعبير عنه وفق تفاصيله وأو  المسح الظاهري. 1

همية اختيارها لدى الطالب أو فكاراألهامة للتحديد مثل تلك  وسيلًة دعه يّنأ الإمباشر بمعنى الالعقالنية 
من غيرها من حيث االهتمام بالتفاصيل وكثرة كثر كانت األ) 1(فالعينة رقم  ،واختيار الكيفية التي تظهر بها

 .خرى التي كانت متوسطة في ذلكالعناصر المستخدمة مقارنة مع باقي العينات األ
إلى  ول يعوداأل :سببينإلى  وتعزو الباحثة ذلك ،)3-2(تحليل العينتين في تضح تالخطوط وِحدة ظهورها . 2

ة عامة لديه وخصوصا لدى الذكور بغض النظر عن حالة انفعالية تسيطر على الطالب المراهق كخاصي
ا للتعبير بتأثير انفعالي لديه سبب هيمنة تلك الخاصية وخصوص ىالموضوع المنتقأن أو  ،تأثير الموضوع

عند نصفي الوجه، وبين حالة الغضب والشغب ) 2(بر عنها في الرسم رقم من مالمح الشخصية التي ع
 .نواع الخطوط بالتوازن المقبول بينهمأفقد تنوعت بين ) 4 -1(ما أ، )3(والترصد لدى العينة 

ى بالواقعية الكاذبة التي تميز بها الطلبة موضع سمما ُتأو  وفي صدد الحديث عن مرحلة التعبير الواقعي. 3
هناك حالة لكسر الصورة النمطية  نأيعني  شكالفان الميل نحو تحريف نسب األ ،االهتمام في هذا البحث

جزاء، بعاد الطول والعرض واختالل توزان البنية الشكلية بين األأف عليه باالعتماد على تغيير المتعار
ثير الذاتي يرصد الواقع أالت اومثل ذلك يظهر عند النمط الذاتي بالكثير والذاتي البصري بالتنوع وهذ

كسر إلى  بقدر ما تنتمي عمل خارج العقلإلى  تنتمي الالعقالنية ال نالتغير، ألإلى  بصريا ومن ثم يعمد
 ن كالإحالة التخيل وتأثيره في التحريف، وبالتالي فإلى  ما هو منطقي ال يألفه العقل بالتصنيف والتحديد

النسب لم تخضع للتغير ) 2(، بينما في الرسم شكالتحريف نسب األإلى  عمد الطالب) 3-1(من العينة 
لحالة فيها الكثير من المبالغة في التعبير عن حالة ما،  قرب للواقعأنصف الوجهين فهما أو  الكثير للوجه
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ن مشاعر الخوف والصدمة والحزن عهو انفعالي  فتظهر الالعقالنية بفكرة تهول الواقع ظاهريا نحو ما
 .شكالة األئموضوع مبهم يسوده السكون واختالف هيإلى  قربأكانت ف) 4(ما العينة أالشديد، 

بتغير الكيفية التي تظهر فيها وذلك  ،عقالنية بين كل العينات بفكرة ال امضمون التكوين جاء متنوع. 4
قرب للتكعيبية، أسلوب أوالواقعية ب ةالهندسي شكالباستعمال بعض الرموز واأل) 1(كما في العينة  شكالاأل

دة عاإبل  ،يقف عند حدود التفكيك فحسب الالعقالني ال نأعادة التنظيم، بعد التفكيك وهذا يعني إفي 
 أشكالومتنوعة  فهي بتكوين غير منتظم يجمع بين شخصيات) 3(ذلك التفكيك، وكذلك العينة لالتكوين 

الوجه  برزت بواقعية تجمع بين نصفيف) 2(ما العينة أهندسي وواقعي،  ولتجمع بين ما هشبه بالجدران أ
يسبقها تخطيط ما أو  آنية تكانأء الالعقالنية سوا فكاراأل، وعليه فإن لتّكون حالة متناقضة بينهما تعبيريا

 .من اختيار الكيفية التي تظهر فيها دب قبل تنفيذها، ال
تداخلت فيها ف) 3(ما في العينة أ ،)3-2-1( اتهماله لم يكن له الحضور الكبير في العينإالمنظور و. 5

 .السطوح القريبة والبعيدة مع بعض بشكل عشوائي
ا هو واقعي، خضع للتحريف عمُأذا ما إا وخصوص ،تجسيد الفكرة الالعقالنيةحد العناصر المكملة لأاللون . 6

ه موضوعي ّنأكثر من أووضعه داخل الرسم خضع الختيار ذاتي ) 1(واالهتمام به جاء عند العينة 
االهتمام باللون تركز على ف) 2(ا العينة مأ، ليكمل بذلك تكوين فكرته الالعقالنية وبشكل متكامل، شكاللأل
حمر متالزما مع لون العين فهو يخدم زرق وكذلك األالدموع باختيار اللون األ لونا جزاء معينة وخصوصأ

من البساطة  فيها لواناألف) 3(هميته لذاته، وما يخص العينة رقم أكثر من أيصال الفكرة الغاية التعبيرية إل
 .استخدام درجات لونية واحدة تنم عن تعبيرات طفوليةلدرجة 

   :اجاتاالستنت
خرى أها مرة ئعادة بناإحدى الكيفيات التي تظهر بها الفكرة الالعقالنية من خالل تفكيك البنية الشكلية وإ. 1

 .وفق ما يخدم رؤية الطالب وتطابقها مع فكرته
اختيار عناصر تشكيلية عن طريق  ،العواطفوجسد المشاعر يالفكرة الالعقالنية ذات محتوى انفعالي . 2

 غيرأو  منطقي بشكل ال محرفة،أو  اقعيةو عن كونهاوبغض النظر ، ظهارهاإللمطلوب تخدم الغرض ا
  .مألوف

 العناصر المادية تأثيرظهر من ير عنها، الفكرة المعبمعنى مضمون الموضوع الفني الذي ينفرد بتوضيح . 3
 .لمتلقيلدى اكتسب قيمة داللية  يالتي دونها ال

على نفسه  االذاتي منغلقالنمط يكون فيها  نمط التعبير،وظهورها حسب  ةنيالالعقال فكاراأليتباين مستوى . 4
فإن اختياراته متداخلة الذاتي البصري أما النمط عن أي اعتبارات واقعية، ا في اختيار فكرته وتركيبها بعيد

 .وغير محددة االتجاه
  :التوصيات

 يعددق تعبيرهم المختلفة مما ائلمين وطرنماط شخصيات المتععلى أضرورة تعرف مدرسي التربية الفنية . 1
 .يكون الطالب بكيفية واحدة في التعبير نأب المدرس ومتطلباته من يلاسأمن 

وعن  ،هم التي تطرح من خالل رسومهم كمرشد هام حول احتياجاتهمأفكاراالهتمام بالطلبة االنفعالين و. 2
 .مختلف الضغوط النفسية المكبوتة لديهم

كبر للتعبير أمما يعطي فرصة ، تعبيراتهم الفنية هم، ومن َثمشخصياتنمط  اختالفطبيعة عن  تعرف الطلبة. 3
 .عند النمط الذاتيا وبحرية خصوص

 .تعبيرات الفنيةالوتنمية مثل ذلك في مختلف  ،تدريب الطلبة على تحفيز خيالهم. 4
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  استمارة التحليل بصورتها النهائيةملحق  :المالحق

 ت
المحاور 

 ةالرئيس
المحاور 

 الثانوية
  ال يصلح  يصلح الخاصية

إلى  بحاجة

  تعديل
  المالحظات

 التفاصيل الموضوع 1

         كثيرة

         متوسطة

         قليلة

 نوع الخطوط الخطوط 2

         حادة
         لينة

         متقطعة
         مستمرة
         متنوعة

 شكالاأل 3

 نسب الشكل

         متناسقة

         محرفة

          متنوعة

 طبيعة الشكل
         واقعي
         محرف
         مفكك

تحريف 
 الشكل

         تصغير

         تكبير

         حذف
          التشويه
          متنوع

 التكوين 4

 طبيعة التكوين
         متماسك

         مفكك

مضمون 
 التكوين

         رمزي

         هندسي تجريدي
         تجريدي

         متنوع

 المنظور 5
اهمال 

 المنظور
         خطي
         لوني

          محرف عن الواقع  طبيعة اللون  اللون  6
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