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 اإلبتدائية  تالميذ املرحلة الفكر اإلرهابي ودالالته النفسية من خالل رسوم
 2021/ 1/4تاريخ نشر البحث     3/2021/ 10تاريخ استالم البحث   

 المستخلص:  
التتت   ل اليةستتفك للةرتتر ا ردتتام  عيتت  تال  تتت   :علتت  تعتتراالالحتتال   يستتتف ا البحتتث       

،  ختاوا تال  ت  المرحلتك ا مت ائفتك  تن ختال  رسته ف ، و ختال  رسته ف ك  ن  ت ائفالمرحلك ا م
شتمل  ، و ( 2015 - 2014العام ال راس   )  تال    المرحلك ا مت ائفكمحث الحال   تح د البو 

( تلم تتت  60( تلم تتت  وتلم تتت ل  تتتن اللتتتة ن ال التتتث والراقتتت  ا متتتت ائ  مها تتت  )120ع يتتتك البحتتتث )
وتت  ، (1 بت ن قتالملحر ر ت  )دته كمتا  ختفار الم ارس قشكل عشهائ  ،( تلم  ل .و   ت  ا60و)

لتحل تتل  (2009) الريتتان  والعب تت  ،قتتأدال تحل تتل  تتام قاعتت اددا كتتل  تتن البحتتث أدال اإلستتتعانك قتت
( فقتترل تم تتل 49( وحتت ال تتنتتمن )5ستتيك ، ت تترتتهد ا دال  تتن ) (12-9  تت  قعمتتر )رستتهم تال

،  ت طلبتت  تت  تبب تر ال راستك علتر افتراد الع يتك، ح تتث مالمم تاال التت  ترفتر  تن ختال  الرسته 
 .د     علمك اللف لمادل التربفك الةيفك رس   هضهع حر ن التال    قالتعاو  الباحث

 الكلمات المفتاحية: 
 الفكر اإلرهابي، المرحلة اإلبتدائية، الداللة النفسية.

Abstract : 
       The current research aims to know: The psychological 

connotations of terrorist thought among elementary school 

students ,through their drawings.  Fears of primary school students 

through their fees. The current research identifies for primary school 

students school year (2014-2015), The research sample included (120) 

male and female students from the third and fourth primary grades, (60) 

male and (60) female students. Schools were randomly selected, as 

indicated in Appendix No. (1) Search tool an analysis tool prepared 

by (Al-Kinani and Al-Obaidi, 2009) was used to analyze the drawings 

of students aged (9-12) years, as the tool consists of (5) units including 

(49) paragraphs that represent the features that appear through the 

drawings. The study was applied to the sample members, as requested 

by the researchermFrom the students, in cooperation with the class 

teacher for the art education subject, draw a free topic. 
Key words: 

terrorist though, psychological connotations, primary school students. 
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 :مقدمة 
آثاردتتتا الستتت  ك فتتت  تتتتترل الرتتتهارص وبخامتتتك ا عمتتتا  اإلردامفتتتك والحتتترو        

ء، وتتتاداد قشتتاعتفا نةتتهس رفتتراد الم تمتت  ، ودتت   تترائ  فتت  حتتر اإلنستتانفك  معتتا
وآثاردا ك  رل فف  تلحر قالب  ك ،  ا سلبفا ف  نةهس ا طةا  ا مرياءعي  ا تترل اثر 

وتتت  ر البيفتتك التحتفتتك لل ولتتك، ر تتا را تتر نتائ فتتا والعمتتراد وتفتت د ا  تلتتاد القتته   
 .  تلحر ميةهس اللغار وترافقف  ط لك سي  حفاتف  أسهيك تلك الت

   تتركفتتتتايةس قلتتتتةك خامتتتتك اللتتتت  ك اليةستتتتفك التتتتتو تتتت  متتتتيف علمتتتتاء التتتت      
قتتتا  ارثتتتار المتتت  رل،  متتتا  عتتتل   تتتنردامفتتتك والحتتترو  لتتت   ا طةتتتا  عمتتتا  اإلا 

  قه تتتهد قال راستتتال المستلفنتتتك للهمتتته   لتتتر نتتتتائ  تستتتاعالخبتتتراء المختلتتت ن ي
ا طةتتا  فتت  ا تتن الحتترو  و  تتهائف   علتتر متت   كتتل ال فتتهد، والعمتتل علتتر  راعتتال

 ةستتفك التتت  يمكتتن رد تلحتتر مفتت قعتتادد   تت ر اإل كتتاد عتتن ارثتتار اليوتتتأد لف  و 
 (6: 2013،عان )ال

وفلستتتتب ن ولبيتتتتاد فتتتت  عالميتتتتا العربتتتت  يقتتتت  ا طةتتتتا  فتتتت  العتتتترا  وستتتتهريا و      
حتترو ، فتتتاد لتت  يستشتتف وا ف فتتتا متت ود تنتتت  والستتهداد واللتته ا  ضتتتحايا لفتت   ال

لشتقاء والعت ا ، ودت  شتاد  ن فانف  س ت رعهد كأس  راراتفتا ورمتيافا  تن رلتهاد ا
ا نستتتفانفا، علتتتر رعبفتتتا قلتتتهر تبقتتتر عالقتتتك فتتت  تااتتترتف ، ولتتتن يستتتتبفعه عل فتتتا و 

شتتاعك القتتتل قأ ستتر متتهر ، خامتتك لتته خامتتك ودتت  يشتتاد ونفا متتهراث حفتتك تم تتل ق
تحمتتل اللتت  ال  ا تا كتتاد الربتتار يستتتبفعه ، و  رو  ريبتتاث للبةتتلطتتا  المتتهل عايتتااث 

لتتتاح   طةتتتا  علتتتر العكتتتس  تتتن تلتتتك، فتتتاد  تتتا ي تتت  رلمفتتتا و عاناتفتتتا، فتتتاد ا
البةتتتل ور يتتت   تتت    فكالحتتترو   تتتن ردتتتها  ونربتتتال ومتتت  ال كة تتتل ماعاعتتتك نةستتت

 ن والم تمتت  دتت ا ا ثتتر فتت  و تتت ، ولريتت  قمتترور التتا الحفتتال، و تت     تت رل ا دتتل 
ةاع ال   رآ   بل سيهال ف  غمرل تتةا   حالك البةل ويتحه  المشف  المرع  والم
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يستتمر له تت  عتتال     قعت   ا يفت لتتتخل  نةستفك   يستتبف  ا متت  كر الحتر   لت
 (87: 2001البرعاو ،( طهيل

  :مشكلة البحث
ب تتترل تال تتتتأث رال دا العتتترا ث تركتتت  آثتتتاراث ك  شتتتك رد الحتتترو  التتتت  شتتتف        

تلك ارثار ي عليا قحا ك  ضبامفك ؤك ل علر ا طةا  ال  ن عاشها فلهلفا ،لرن  
وضتتمن  استت  لنتتحاياداحقفقتفتتا لمعال تفتتا وتقتت ي  العتتهد المي التتر اله تتها علتتر

ردمفك وضرورل اإلسفام ف   راءل الهضت  اليةست  اد الباح  د ا ا ت ا  فق  استش 
 .لألطةا   راءل تهضح ح   المشكلك

وتع   رحلك البةهلك  ن رد   راحل اليمه ف  حفال الةرد لرهنفا  رحلك  فمك      
رل والم رستك علتر ترهين شخل ت  ات تعمتل كتل  تن ا ستف  رع اد سلهل البةل و 

تحق تتر رفنتتل تتتهااد نةستت  وا تمتتاع  لتت   تت  نةستت  او    تت    تمعتت  ثانفتتا التت   
تلتتت ن متربفتتتك البةتتتل علتتتر لتتت ا انلتتت  ادتمتتتام القتتتائم ن والمخ ،انفتتتا يتمتتت  الفتتت  ث

ال ا دتمام مترب ت  وتلك  حاولتك لتعت  ل ستلهكف  وتقهيمت  قمتا  تياست   ت   تبلبت
ردتت  المراحتتل العمريتتك  ت تعتت  ا ستتاس التت   تبيتتر   تتن فتتاكمتتا رن ،الحفتتال المعامتترل

والعتادال الم تميفتك علف  شخل ت  المستتقبلفك   تن ختال  كتل القتف  وا ت ادتال 
سهيا ف  تعا ل     رفراد   تمعت ،فالبةل  يت  و دتت  ي ت     ما ي عل  ي  شخلا

 ا فتراد المحفبت ن قت  وادو  تمتاع     مهعتك  تن عملفتال التةاعتل ا داخل  نةس   
نتائ  د   العملفال   مهعك  ن القف  التت  يحتاو  البةتل ااتستامفا لترتهد رساستا 

التيشتت ك قاامفتتك ،ويستتم  علمتتاء التتيةس دتت   العملفتتك التر  لبيتتاء شخلتت ت  المستتتقبلفك
كفلفتتتك التعا تتتل والتلتتترا فتتت   ف فتتتا البةتتتل  تتتتعل  ا  تماعفتتتك ودتتت  العملفتتتك التتتت 

التتر كتتائن ا تمتتاع  يعتترا كفتت  لمها تتف التتت   ها ففتتا قح تتث  تحتته   ختلتتف ا
  (.www.nesasy.org، ) لبةر  تعا ل    ا خرين

http://www.nesasy.org/
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  تمتت   تترتبد قمتت   ادتمتتام رفتتراد  متحق تتر التيمفتتك البشتتريك تقتت م ر  كمتتا اد      
يةستتت  للقتتته  البشتتتريك للم تمتتت  التتتت  تتبلتتت  ا دتمتتتام قمعرفتتتك طبفعتتتك الترتتتهين ال

ك ا علر التعرا علر خلائ  شخلفاتف   د تلك سفساع  علر ر كانفك  والتر 
ر رحستتتتن ان تتتتاا فتتتت  عملفتتتتك البيتتتتاء التعا تتتتل الستتتتلف   عفتتتت   تتتتن ا تتتتل دفعفتتتت  التتتت

،وديا تأت  ردمفك التربفك  ن ح ث رنفا تعمتل علتر (2:  1992)س لماد ،لتبهيروا
والعقلفتتتك مترا تتتل فتتت   ختلتتتف اليتتتهاح  ال ستتتمفك تتتتهف ر الةتتترك الممكيتتتك لليمتتته ال

وا  تماعفتتك لتمكيتت   تتن  مارستتك ستتلهكفال اي امفتتك فتت  تعا لتت   تت  المحفبتت ن قتت  
)عبتت   ورد افتت  وات اداتتت نستتاد  يتمتت  التتر   تمتت  لتت  فلستتةت  وتحتته  الةتترد التتر  

 .(20: 1987الراا ،
ل فتتا استتس القاعتت ل كمتتا اد المرحلتتك ا مت ائفتتك  تتن ادتت  المراحتتل التتت  تبيتتر ع    

يسبك للبةل  ت ف  د   المرحلك يحتتا  البةتل التر ته فت  و رشتاد لرت  التعلفمفك قال
الر تتتتهع التتتتر اإلقتتتتاء وا  فتتتتال  يكتتتتهد  ستتتتتع ا لحتتتتل  مفتتتت   شتتتتكالت   تتتتن ختتتتال 

        المعلم ن إلي اد الحل المياس  لمشاال و 
ل التربهيتتك التتت  يعتت  دتته رفنتتل الهستتائكمتتا اد   مهعتتك الةيتتهد و يفتتا الرستت      

ربتتتهد  نتتت  يستتتتخ م  ختلتتتف الهستتتائل التتتت  تعتمتتت  علتتتر ا متتتهال يستتتتخ  فا الم
 تن الختها وترتهين الترواقد   وا لةاظ والخبته  وا لتهاد ففته خ تر وست لك للتحترر

 (14: 2000، خنر)نسانفك الت  تع  خ ر وس لك لبياء شخل ت  وترا لفا اإل
 رفنتتتل وستتت لك للتعب تتتر عتتتن تاتتتت   ت استتتتخ ام البةتتتل للرستتت   اد فنتتتال عتتتن     

 خاوفت  المه تهدل فت   حفبت  الختار   التعب ر عتن  شتاعر  و    يستبف   ن خالل
الرس   ن  بل ا فراد يعت   ترآل عااستك لستلهك    ، ت  ر  علماء اليةس رد استخ ام

 ت حل ل الشخلفك و عرفك نقا  النعف والقهل ف  شخل ت   ت  ت    ن خاللفا ت
قح تث يستتبفعها  تن ع  ت ل    الرسهم لتشخف  حا ل  رضفك استخ ام د  يمكن

 تن خاللفتا قم اقك لغك  لتهرل يعبتر   ، ود  عن  شاالف  و عاناتفر خاللفا التعب 
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عبتتتر رستتته اتف   تتتا يشتتتعرود قتتت  ت تتتا  تاتفتتت ،  ايعكستتته   ت  ، طةتتتا  عتتتن رنةستتتفا 
ارا ويعبتتترود  تتتن ختتتتاللفا رينتتتا عتتتن عال تتتتف  مب  تتتتف  وبتتتارخرين  تتتن حتتتهلف  كبتتت

تعكتس  تا يعتان   يت   كت لكالم رسك رو ف  الشارع.. ومغارا سهاء ف  ا سرل رو 
 ستتةادل  ن رسهم ا طةا   ن  شكالل واضبراقال نةسفك، و ن ث  فان  يمكن ا

ف  تشخف   شكالتف ،ا لك ن   رد مغار ا طةتا  يعبترود متلقتائ تف    ا طةا 
ك  شتاعرد  الحقفقفت اا  لرت  يعكسته   الشارع وداخل الميالمعروفك علر ال  راد ف

ت ا  رنةسف  وارخرين، و تن ثت  كانت  الرستهم وست لك  متتاال  رتفتاد عتال  البةتل، 
 .حق ر تلكاللغك الميبه ك  امرل عن تف  اله   ال   ترهد فف  

فتت    تتن ديتتا  تتاءل  شتتكلك البحتتث قاعتبتتار رد ا طةتتا  يم لتتهد ردتت  شتتريحك     
عتتتالول علتتتر  م تميفتتتكالقاعتتت ادد  لتحق تتتر التيمفتتتك م الم تمتتت   و متتت   تتتن ا دتمتتتا

ردمفتتتك  رحلتتتك البةهلتتتك و تتتا تتبلبتتت  دتتت   المرحلتتتك  تتتن   كانفتتتال للختتترو  قأفنتتتل 
 ، للم تم  اد   ل اي ام  وسه  ومالحاليتائ  ف   ع  
  :أهمية البحث

تع  رسهم ا طةا  رسله  م  ل للغك الحهار،  ت رد ل   اإلنساد الق رل علر      
مكتن ففت  رد يحته  اللتهر  لتر رفرتار حه  ا فرار  لر متهر قالقت ر الت   يرد ي

ال المكبهتتتت  ت قا كتتتادوستتت لك   تتت ل لرشتتتف اللتتتراعال اليةستتتفك، ودتتت  وكلمتتتال، 
بك عبتتتتر الخبتتتته  ل  تتتترل رختتتتر   لتتتتر  ستتتترق الشتتتتتتتعهر قبريقتتتتك ر ايتتتتك  ستتتتقالعتتتتهد 

  يستتبف  رد التلقائفك لرسه ال ا طةا  المنترب ن نةستفا، ورد ا خلتائ  اليةست
ستتفك ويشتتخ   شتتكلت   تتن تحل لتت  لرستته   والتعتترا علتتر  تتتةف  حالتتك البةتتل الية

واستتتتخ ا ال اللتتتهد د  ل تةامتتت ل المهضتتتهعال المرستتته ك ونستتتبفا و يرهردتتتا 
ستتت   هضتتهعال  حتتت دل و تت  رد لفتتتا ف فتتا.. وفتت  دتتت ا يمكتتن ته فتتت  البةتتل  لتتر ر 

والشت رل والشتخ ، ورستت   يتا رل، ورست  المالتشخف    ل: رست  ا ست  قفمتفا ف 
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حتتتر وغ ردتتتا... ويمكتتتن كتتت لك استتتتخ ام الرستتت  ال (، كر  وا ن تتته  التتت )خ  الشتتت
 .(16: 2006خنر،) ر لر الالشعه  ال   يساع نا ف  الهمه  

 ترل علفت   ملتك  تن الرتروا اللتيبك كانت   د البةتل العرا ت  الت     وبما     
 تم لتتك  قعيتتف الم تمتت  قعنتتفا داخلفتتك تختتت  قأستترت  وبعنتتفا ا ختتر خار فتتك 

 اخلفتتتك دتتت  لتتتروا الحر تتتاد والقستتتهل التتتت  ييفشتتتفا البةتتتل فتتت   حتتتفد علفتتت  ،وال
 . ن حهل   ك الت  تحللاعال المسلحرسرت  والخار فك د    مهعك اليا 

 تتتل تتتتيعكس علتتتر حفتتتال البةتتتل قاعتبتتتار  را تتتر رفتتتراد   متتتل دتتت   العهاات اد       
كتتل  تتا  الحفال،فالبةتتل يحتتاو  الترك تتا علتترالم تمتت  تتتاثرا مفتتا وتلتتك لقلتتك خبراتتت  ق

دتته  ه تتهد حهلتت   تتن رحتت اص وا نتبتتا   ال فتتا وعتتن طريتتر اإلدرال الحستت  يحتتاو  
ل ستتهم للتعب تر عيفتتا ، قاعتبتار اد الرستت  قاليستبك للبةتتعكتس دت   ا حتت اص التر ر 

 (9: 1991)الشرب ي ،ده لغك ر  رح    وسائل ا تلا     عال  الربار 
حفتال البةتل ادت   هسستك للنتبد  ا لل ور المف  ال   تقهم قت  فت    نيسر  و      

ح  ت تقتتهم ا ستترل فتت  ترب تتت  وتيشتت ت  وتشتتك ل  ال تت ستترل ا ا  تمتتاع  ا  ودتت  
دتت ا تقتتهم الم رستتك فترمتتل ثتت  شخلتت ت  ونمتته  اليةستت  والعقلتت  وا  تمتتاع  و تتن 

، ل  ف  ال هان   ال ور ف  تربفك البةل فف  تعمل رينا علر تحق ر اليمه السلف 
ستترل والم رستتك  فا تتا الهاحتت ل ترمتتل ا ختتر  فةتت  اليفايتتك يكتتهد  متتا ي عتتل  تتن ا 

ر ا ف  (،13: 2000، امه شاد ) لالف ا واح ا وده تحق ر نمه  تهااد و ترا 
تنتتتاعة  المفتتتام التتتت  تقتتتهم مفتتتا ا ستتترل والم رستتتك ويعتتتهد تلتتتك و تيتتتا الحتتتال  فقتتت  

لمشتتتتاعر لعرا تتتت   ت اد لرتتتل فتتتترد  ملتتتك  تتتتن الألوضتتتاع التتتتت  ييفشتتتفا   تمعيتتتتا ا
المكبهتتتتك التتتت  يحتتتاو  التعب تتتر عيفتتتا فتتتال ي تتت  وستتت لك للتعب تتتر عيفتتتا رفنتتتل  تتتن 

 تتر عمتتا ي تته  قختتاطر   تتن  ختتاوا  يستتتبف  التعب تتر استتتخ ام لغتتك الرستت  للتعب
 عيفا.
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 عيتر والتت  استتف ف  تعترا  ,Lowenfeld وفتر دراستك  تام مفتا )لهيية لت       
رو  -     يتتتك علتتتر حافتتتك ال بتتتلقاليستتبك لألطةتتا ، فبلتت   تتيف  رستتختتد ا ر  

 ت رست  رحت د   -رشخاك  تسلقهد ال بل، فران  رسهم ا طةتا  تعكتس فبتريتف 
بر   تل ال بتل قم اقتك ختد اعت وارخر -مك  بل و ن فه      يكاث رفقفاث فه   خب

علتتر ختتد مت ر فتتر رك رشتخاك رستته   ررستفاث علتتر دت ا الم تتل ولتفس   ت ا ر  
عتتا البتتاح  ن ستتب  لفتتهر ختتد ا ر  علتتر د  تتال وير تت  ق ،ا ر  الببفعت 

فك التتر ااتستتبفا رفقفتك م يمتا العيامتر التتتر ترترتا علفتت  ررستفك  لتر الخبترال الحست
 .(86: 2011)ااسح ، لر ا ر  البةل رثياء و هفت  رو نه   ع

لرتتتن  تتتا ، ةتتتا شتتتريحك ا ط  ستتتفما علتتتر  شتتتك اد للحتتتر  آثاردتتتا المتتت  رل ،و     
ال تتهم  تتن ننتت   عتتل دتت   الشتتريحك  حتتد ادتمتتام كب تتر ودفتت  تتمتتت  قتت  البشتتريك 

شتتريعال الفادفتتك  لتتر حمايتتك قالعتتال   لتتر ستتن الع  تت   تتن القتتهان ن والمعادتت ال والت
 (8: 2001البرعاو ،  (البةل ومهد حقه   

ولتتر ا  تت  كتتاد ديتتال شتتب    متتاع متت ن العلمتتاء علتتر رد  تتن ردتت  الم  تترال و     
فتتت  الستتتيك خامتتتك ك مةا  تتتدتتت  ا متتتهال العالفتتتك الللختتتها فتتت  البةهلتتتك المبكتتترل 

م نمتت،ا ولتتر  تتن عمتتر البةتتل، عيتت  ا ترتتهد ا م قع تت ل عي  داد ه البةتتل تتتا وبتقتت  
   تترال الختتتها وتتيتتتهع، فةتتت  الستتيك ال انفتتتك وحتتتتر الخا ستتتك  تت  يةتتتاع البةتتتل  تتتن 

ل والب تتتهر التتتت  لتتت  يألةفتتتا، انتتتاالغربتتتاء و تتتن اله تتتهع  تتتن  كتتتاد  رتةتتت  و تتتن الح ه 
كتتالعال  الببتتت  رو عملفتتتك  -اا  تتتن ترتترار الخبتتترال المؤلمتتك التتتت   تتر مفتتتا ويختت

 تتن حهلتت   تتن الربتتار فتت  الب  تتك التتت   كمتتا رنتت  يختتاا  متتا يختتاا  يتت  - راحفتتك 
ك، ييتتتفي ف فتتتا  نتتت  يقلتتت د ، ففتتته  تتتتأثر قمختتتاوا الغ تتتر حتتتتر لتتته لتتت  ترتتتن وا يفتتت

 .(22: 2016نر، لخاك )وكان  ودمفك رو خرافف
ا  الختتتتها عيتتتت  البةتتتتل فتتتت  متتتتهرل فتتتتاع و تتتت  يكتتتتهد  لتتتتحهباث ويرفتتتتر انةعتتتت    

ر  الملتتحه  متغ تترال قاللتترا ، ثتت   تبتتهر قعتت  الستتيك ال انفتتك  لتتر اللتتفاق والفتت
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فتتت  خل تتتال اله تتت  رو الرتتتالم المتقبتتت  رو  تتت  يكتتتهد  لتتتحهباث قتتتالعر  رو التبتتته  
 ا طةتتتتتا  كاليتتتتتار فتتتتت  الفشتتتتتف  متتتتت نحفانتتتتتاث، وتيتشتتتتتر عتتتتت و  الختتتتتها التتتتتال راد  ر

 .(9: 2007ماع ل،)اس
ات رات  علمتاء التيةس والتربفتك والةتن  ل   البةتل اح  وسائل التعب ر  الرس   ويع     

فتتا مال بتتا ل وا اتةتتاء فقتتد    تتن ا دتمتتام مرستتهم ا طةتتا  وعتت م اليرتتر ال رنتت   متت
 وستتت لك  تتتن، ت  د  الرستتت   قعرضتتتفا متتتل  متتت   تتتن ا دتمتتتام قكتتتل تةامتتت ل اللهحتتتك

اللعتت  واللغتتك   تت فتت   ستتته  واحتت   ودتته  تتر عيتت  ا طةتتا وستتائل ا تلتتا  والتعب
انتبتتا  الربتتار قمتتا  رستت  لفحتتاو   تتن خاللتت  البةتتل  ادتت ا للحلتته  علتترويتتأت  ال

 (.2008www.iraq.org)الحفال ، رسم 
 -: النقاط االتيةبالحالي أهمية البحث وتاسيسا لما تقدم يمكن تلخيص 

 د كمفتك الخبترال  د  رحلك البةهلك  ن ردت   راحتل التت  يمتر مفتا الةترد  ت       
ل علتر تأستفس شخلت ت  ف  دت   المرحلتك تعمت والت ار  الت   تعر  لفا البةل

 .تح د فررت  عن تات  وعن الم تم  ال   ييفي فف  المستقبلفك و 
  م راستتت  يةستت  ستت ال لتتتاريخ حفتتال البةتتل يمكيتتتقتت م دتت   ال راستتك للمحلتتل ال     

تلتتك يعتترا استتباقك ويقتتترق تشتتخف  المتتر  اليةستت  التت    يتتتا  البةتتل وعلتت  
  .العال  المياس  ل 

 طةتتتا  العتتترا   ن وا دتمتتتام مفتتت  ته فتتت  ادتمتتتام  يرمتتتال الم تمتتت  لرعايتتتك ا     
التت  انعكست   نف   روا و ااالها يمرود قرتروا متيبك و نتشتار لتادرل العيتف 

تتحته   اللتراعال  لتراعال نةستفك ودت  نفت   تروا قا ت  قشكل سلب  علتر حفتاتف   
 .ماعفك اقال سلهكفك ونةسفك تهثر علر عال اتف  ا تالر اضبر 

 ي اد عال ك     ل تربد خلتائ  رستهم ا طةتا  قستمال شخلتفاتف   متا      
ن التربفتتك والةتتن فتت  يستتفل   تتراء المايتت   تتن ال راستتال التتت  ته تت  عال تتك  ائمتتك متت 

 حفال الةرد .

http://www.iraq.org/
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لحتتتتتال  يستتتتتاع  المتتتتترب ن علتتتتتر تعتتتتترا علتتتتتر شخلتتتتتفك البةتتتتتل  د البحتتتتتث ا     
ختال  الر تتها التت  تحتهيفتا رستته    فا  تن ستتقاطو   تت  ومتراعات  ال اخلفتك عاوانة

 الت   ن خاللفا تتح د البريقك الت   ت  مفا التعا ل  ع  .
  هدف البحث:

عي  تال  ت   دام ا ر  ةرراليةسفك لل  ال   ل   ل  تعرايستف ا البحث الحا      
 . ن خال  رسه ف  ت ائفكرحلك ا مالم

للعتام ال راست   ائفتكالمرحلتك ا مت   تح د البحث الحال  علتر تال  ت   حدود البحث:
 .عا اث  11-10للمرحلك العمريك  (  2015 - 2014) 

 تح    الملبلحال 
 .عرفه كل من :االرهابيالفكر اواًل:
لتأث ر علتر الستلهل د  "استخ ام الرع  كعمل ر ا  لالمتح ل) /ل(:    ا َ    .1

دل عيفةك  ل(/) رفع ، والبفار،   السفاس  مهسائل غ ر  عتادل  ف  
ك قغ تتتك ر  عمل  فت ا  لر تروي  فتترد رو  ماعتك رو دولتت  :ده(2013.)العان ،2

، وتقتتتهم قتتت  علتتتاقال غ تتتر هان ن المحلفتتتك رو ال ولفتتتك  ت  ادتتتا القتتت ا افتحق تتتتر ردتتتت
  (34: 2013ن ، )العا يرمك لتحق ر  آر  خامك مفا 

شتتترا متتارس  تتن ختتال   ماعتتال  يرمتتك تمهلفتتا وت: دتته  تتا ي(2016.)شتتراد ك،3
 ا عليتتتك رو غ تتتر  عليتتتك، ستتتيفاث لتحق تتتر ردتتت اف عل فتتتا  ؤسستتتال رو د  تتال رو دو 

  (.8: 2016)شراد ك،  دب تكسفاستفك رو د ي تك رو  
  عمل  ف ا  لر تروي   ر  الةرر ا ردام  قأن :  كعرا الباح ت  : التعريف النظري 

ن ن المحلفتتتك رو فتتترد رو  ماعتتتك رو دولتتتك ق فتتتك تحق تتتر ردتتت اا تتعتتتار   تتت  القتتتها
 ال ولفك رو القف  ا نسانفك.
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 الدالالت النفسية: عرفه كل من: ثانيًا:
حدث للطلقك د  تلك ا ست اقات النلسيك الت  ت(:2011. عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته  )1

للض ط لاإلدانك لالتأخ   علر م الةلسط ن  ن ال تتتا ي  ن لالنات تتتك عتتتن تي ضف
تر ال ا عك  ث  الشيل  الحلا ز ا حتالليك أثناء ذدامفم لإ تتتتتتتتتتتتتتتامفم  تتتتتتتتتتتتتتتن لإلتتتتتتتتتتتتتت

 .(7: 2011)عه ،، الض ط لالشيل  قالتيب لاإل فاد ق، القلقالض ق
 ررتكم رداء نع د رالل لولس ف  ھ تالنا ارثدتتتتتتتتتتتتتت  ا  (:2011 تتتتتتتتتتتتتتارل ). ا 2
 لثم كیيی م یرغ ال یرالت  ،ودتت  كھولس علر رل ر  الت  ال یرالت  قكتت  قاسیو
 ا ختتترين  م كیالشخم العتتتال ال  كوبيص ف  ال  ثلك العتتتال ال  ف  التتت ائ  وترالت

 (www.kidworldmag.com  2011ارل،)ا  
( تعريةتا نرريتا لملتبلح 2011تعريت  )ا  تارل،  كالباح ت    تبيت  التعريف النظرري:

   ل اليةسفك.ال  
ستتبانك ا فت   فف  الد  ك الت   حم  عل فا ال ستت       :أما التعريف اإلجرائري

  المستخ  ك ف  الد اسك الحاليك.
 .ثانيا:رسوم األطفال: عرفها كل من

 تت ور فتتت   كتتل  تتا  رستتم  البةتتل لتتفعكس  تتن خاللتت   تتاهف (:2003)القحطرراني،
 تتتتتتا عتتتتتتن التعب تتتتتتر عيتتتتتت  نةستتتتتت  قح تتتتتتث  يبلتتتتتت   يتتتتتت   تتتتتتايةه    راتتتتتتت   متتتتتتا يع

 (6: 2003)القحبان ،
 يشأ لفا عال ك وثفقك قال ان  د  ر ها قلريك سفكهله فك الم(:2007)الشريف،

الالشعهر  الخة   ن الشخلفك فاتاحك الحريك المبلقك تعت  ضترورل  لحتك للبةتل 
عن انةعا ت  و شاعر  وعالم  ال اخل   ن دود ا  يعبر متلقائفك كا لك ومراحك 

 (.9: 2007،)الشري  مته  فال  ع يك وتق     قمفارال ردائفك  ح دل  رعا ك

http://www.kidworldmag.com/
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تلتك التخبفبتال الحترل التت  يعبترود مفتا علت  ر  ستبح    د(:2009)القريطي،
ااد،  ي  م ايك عف د  قمسك القل  ر  ف  السن الت   بلغهد عي دا عشرل شتفهر 

 .(77: 2009)القريب ،ال  اد يللها ال   رحلك البلهغ تقريبا، 
:  نفتا لغتك تعب ريتك تيبت   تتن انةعتا ل داخلفتك للبةتل وتتتر     (2019)الصفتي،  

 تن      لمهس و شاد  يعبر عيفا البةتتل كمتا  رادتا، ويمكتن ديتا ا ستتةادل لر وا
اتتتتتتت  ا كانتتتتتتال البةتتتتتتل الةبريتتتتتتك فتتتتتتر التعب تتتتتتر  تتتتتتتن ختتتتتتال  رستتتتتته ات  لتيمفتتتتتتك  فار 

 (125: 2019)الصفتي،
  :ئيةثالثًا: المرحلة اإلبتدا 

دتت  رو   رحلتتك دراستتفك فتت  حفتتال التلم تت   تت خل  ل فتتا ا طةتتا  التت  ن  بلغتتهد      
( ستتيهال، تبتت ر قاللتتف ا و  اإلمتتت ائ  وتيتفتت  قاللتتف الستتادس 7العمتتتر )  تتن
 .ت ائ  وبع دا  يتقل التلم    لر ال راسك المتهسبكاإلم
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 اطار نظري ودراسات سابقة: ثانيالفصل ال
 اطار نظري:-المحور االول

 .الفكر االرهابي: اوال
 بنیرر  ف  رثتترل  یررر بك انتراستتال  الر د وعق عتتكررب من را تتر رعم ا رالي مر     

 تفتیررا قيمرریع قييرق یرر  الر ال حاو ل  تلتتك وا تتت ل  وا  تماعفتتك اليةستتفك ال  ت  
 الت   اإلردتا   وبمستمفال  تتارل، قيردكتتتوي قيتسرط   ال تم لتك بفيل قيدوي   السائت ل
 .(23: 2003)عل ،  خرا تتي  بقالسا ال كتاتهر   يرامال بمتیت دعم 

للعملفتتتتتال ا ردامفتتتتتك  كیالنلس التتتتت   ل   تتتتتن عتتتتت دا استعرضتتتتتيا وول      
 فقتتتتتت اد ال قتتتتتتك قتتتتتتأ ر  اليتتتتتتاس، الغربتتتتتتاء من او،الخبررررررت خرین الشتتتتتتك)مثررررررل

 كیلسالن ا  را ع نع فضتتتال( الخ.. ب بررردوب مبرررريبتيررر   روالناس،الشي
عما  و   كرضیال   ،ال خاوارال ست   ق،القلجساھو،ال  ا ر    لثم  كرضیال 
 النلس   یلالتحل   رسو(  رالح  نع   كجالنا  كیالنلس  ال باضطرا   ا )  رالح
 نع  جعناال  اليما    ھوو(   دمالم  اليما  )تب  ال باضطرا   من  عوالن  اھ  
ا   ایریستھ  ھراظوال ت    رالح  كرحق  لثم  كدیال س  -كیالنلس  ل اباضطراو 

   ض  ةاعتار  - د ال ل  ا ھالم  -سیراولم  -اليمم   دولوالق  ال باضطرل،اد ل يا
 (45: 1998)فا  ، اليمم  ار ھیا  مد ال

 اقسر من و  رالح اركھتت الت  ارثوا  كدمیالم ارص ووتعتتتتتتتتتتتت  الك      
 ئكمھی  ئكبی  قخلت  او ھكب  ارص والك  هھ   تااتو  ك یسا ا   سالنل  ف   ال دمالم

 وا  ةا  النساء ھدید الت اھ   ا یط ترح ل وال ب دلد ھال  كیالنلس ال باضطرلتتتتتتتتتتتتإ
 ال  ت   ادب  والق انن كی كلب  و ،  خرا  كیت اعجا  حئارالش افككو   یووالش
 رملالت ا ل ح ایھف لس   و ةك من ناھ بد و  ا ثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتار كلت من هسرأب د مھد 
 نع فنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال كبیاھا ر ال ی لالي لةيب  د ال س  والي ا ل حو زیزع ادد وفق

 .یشالي رد مم ھوو لالي   ادد فق نع  كجلناا كیال اد  ئرالخسا
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ا  فتتتت  فلقتتتت  رلفتتتترل دراستتتتال فتتتت   هضتتتتهع   تتتتل "الحتتتتر " قتتتتأد ا طةتتتت
اد  المعت ال الحربفتك كالتت قاقال رسه اتف      ركاود م ر تك رابتر علتر  متراا  شت
عتتن  تته المعتتارل و تتا  تم تتا قتت  والبتتتائرال وحركتفتتتا وا لتحتتتام والتتت   ر والتعب تتر 

ون تتتتتتتراد ودختتتتتتتاد، و لفتتتتتتتار ا نةعتتتتتتا ل المتبا يتتتتتتك علتتتتتتر و تتتتتته   تتتتتتتن انة تتتتتتتارال 
تعب ر عتتتن المها تتتتف اإلنتتتتسانفك  تتتن ختتتال  ا شتتتخاك، م يمتتتا  تتت  تفتتتت  البيتتتال قتتتال

الرقفقتتك ورغبتتتفن فتت    شتتاد  الغتتهص واإلنقتتات والتمتتريا، وربمتتا يعكستتن طبفعتتتفن
ريبتتت ، ل الستتتالم. )الق ع يتتتك كأغلتتتاد الايتتتتهد وحما تتتاالستتتالم قاستتتتخ ام ر تتتها 

2001 :122 ( 
 قذق  ئجتفت   قو  غتيي    ق ي؟رقيي   یفس   عطى   دمیقيص  قت ھدید قيت  كرتت  تذقمقذب     

 قيمجتمع  في  یینقييتد   ینقطنوقيم  فھد ستت  قيتي   بیتھق ي  تت یقييمط  ثیرتت  قب   طنت

 من  ھنتجت  تمو  ولد قي  بین  وب رقيح  نع  م جقينت  تيثق   نع  لمت     قجد    یربك  د يت

 هسرأب  ق يرقيي  قيمجتمع  فھد ستی  تب ھق ي  تي ح  في  نويك  د،وقيجن  عطى  قيث وك

 عج زقيم  قت صوق   لثم  ت  دیسجو  ت  یفس   ت  طغض  لشكی  ھوف   یتمتعجق   ھتینبوق

 یع قيتضخ عن فضال  یومیقي قدث ووقيح  تت بتصق   نع  م جقينت  وحروقيج  رقيمستم

 . ق عالم  ئلتسو تھتنت طت    قي يمق عال

 قبد وفم تك ھوق  ققيمط  تھنمو  د د تيمو   یرثك  يھف   ینفسقي  طوقيضغ  ملقوع  تمق    

 كيك  و بتب سق  ھفت  وق  فيرررررررتل تقھيوق  وترتيتب ستسحوق  قينفسي قزبوقيت

 طوقيضغ ملقوع نسى  و ,  لوقيمستمب ضرتيحتب یرقيتفك  رثكو  رقيفك تقھق ي

ختص  و،  ق  ستب  كوطس  عطى  شربتم  ثیرأت  يد صم  لشكت  ىخرق   يھ   یتمتعجق 

 مليتت عم  ینھقيم قعتت رقيص يظھوف  یومیقي تھيتمررررالت في ق يرقيي د رقيفعطررررى 

 كذي  فطك  وقب  تىح  ب قيكس  جلأ  من  قعرقيص  فصتي  لقييم  في  ف قوقيم  عم   د شب

 سقينف  عطمتء  یھسمی  تم  قھ  و  خرینق   عم    یوقد قيي  یب تيسق   قو  فقيين  قمد تخسق

 ومنھت: تمتعيجق  یفقيتك فيض قض رعتب
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 -سقيتنف ىرجم في  تختاللب  يويش عم  سقيتنف في  ضیق -ب قيمط في عسری  فمتبخ -

 ستسحق   د يح  تبیتيغثب  يوقيشي  -أسرقي  عطى  شدید    غض  عم  قعد تيصب  يوقيشي

 نع  ث قيبح  بلمتم  ئش  كل  كريت  قد د تيسق   -شدید   فيتيي ق   غض  فتعتقي  -یؤتيتمب

 تبیوقينسق  عق وقي  من  وب ھريق  ض ريغ  ن دمقيم  قد وقيم  ض يب  قيى  ءوقيطج  -تبمق 

 (22: 2009قيكنت ي وقييبید ،)

الفئرات تررثرًا بمرا تخلفره وتتفق الكثيرر مرن الدراسرات علر  أط األطفرال هر  أ ثرر  
 :تظهر هذه اآلثار في عدة صور منهاالحروب من أثاٍر نفسية ،و 

ا .الةهبفتا رو الخته 3 . الراحتك.المعانتال  تن القلتر والشتعهر قعت م 2.الةتاع الل لت 1
لمفتتتارال التتتت  تتتت  .ا نتراستتتك فتتت  قعتتتا ا4ن ا متتتهال رو الرتتتالم المرضتتتر  تتت

  ضتتتبب  فتتت  فتتتترل ستتتاققك علتتتر لتتتروا ااتستتتامفا، ففرفتتتر التبتتته  التتتال  راد  قعتتت
.لفتتتتتتتتهر قعتتتتتتتتا ا ضتتتتتتتتبراقال الستتتتتتتتلهكفك   تتتتتتتتل  نتتتتتتتت  ا لتتتتتتتتافر، 5.الحتتتتتتتتر  

لةقتتتتتتتتت اد التتتتتتتتتهلفة  .لفتتتتتتتتتهر  شتتتتتتتتتكالل فتتتتتتتتت  الرتتتتتتتتتالم كتتتتتتتتتالتلع   رو ا6والرتتتتتتتتت  .
  ن اتتتتل دتتتت   ارثتتتتار وغ ردتتتتا تلتتتت   ا طةتتتتا  التتتت.اتتتتل.اضتتتتبراقال ا 7.للرتتتتالم

بلغ رد  خاوا ا طةا  تو   م ي  ال راسال ،يشاد ود خبرل الحرو  ويمرود مفا
تروتفا ف  عمر سيت ن وررب  سيهال وتقل د   المخاوا ف  عمر خمتس ستيهال 

 تتن ا طةتتا   %90فتتاد  حتتهال  ثتت  تختةتت  فتت  عمتتر تستت  ستتيهال،وبياء علتتر دتت ا 
 قشتتتكل طبفعتتت سادستتتك  تتتن العمتتتر يرفتتتر لتتت  ف  ختتتها  حتتت د  تتتاو  دود ستتتن ال

 (28) الاعب ، /ل: 
ففيتتتال رطةتتتا    ،  البةل  متتت ن در تتتال الختتتها عيتتتوي تتت  رد يةتتتر   المربتتت     

يختتافهد ودتت ا ر تتر نتتادر للغايتتك كالتت   يمستتك اليتتار رو يقةتتا  تتن الشتترفك، وير تت  
ا طبفيفتا شتعهر لت  ف  طةا  ر، ففيالك ال، رو ضعف الق رال العقلفكعادل لقلك اإلدر 

فوا، ودته ختتها شتتا  فتك اختتر  ديالتك،  تتن قتالخها ت رطةتا  يختتافهد خهفتا َ َرضتتو
 )المل ر السامر( ا طةا  بالغ فف   ما   يخف  رغل  
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  رسوم االطفال: -ثانيا
علتتر  الملتتري ن  اءاستتتخ م اإلنستتاد الرستتهم  يتت  القتت م، ولعتتل  تتا ستت ل   تت       

معامتتت  والرفتتتها  تتتن رستتته ال ونقتتتهأ خ تتتر دل تتتل علتتتر ردمفتتتك ود لتتتك راد ال تتت  
رتارد  الرسهم قاليسبك لف ، ح ث كان  الرستهم دت  اللغتك التت  يعبترود مفتا عتن رف

عفتت ، ويعبتترود مفتتا كتت لك عمتتا يخبرونتت  و شتتاعرد  ت تتا  ا فتتراد التت  ن ييفشتتهد  
آ تا ، ح تث كانت   ن رحت اص فت  م  تتف  و تا  تبلعتهد  لتر تحقفقت   تن رغبتال و 

لغتتتف  الف روغلفلفتتك تاتفتتا عبتتارل عتتن رشتتكا   لتتهرل، و تتن المعتتروا رد اللغتتال 
 رستته ك، م يمتتا تعبتتر  ر ملغتتكق يمتتك فتت  العلتتهر ا ولتتر كانتت  تعبتتر عتتن ا فرتتاال

ن ا فرتتتتار قالرلمتتتتال.. فتتتت    تتتتا  علتتتت  التتتتيةس نعتبتتتتر رستتتتهم اللغتتتال الح   تتتتك عتتتت
قلتةك خامتك تتت قم اقتك لغتك  لتهرل يعبتر ا طةا  تتت وكت ا رستهم الربتار والمرضتر 

   تتا يشتعرود قتت   تن خاللفتا ا طةتتا  عتن رنةستتف ، ح تث يعكستهد عبتتر رسته اتف
نتتتا عتتتن عال تتتتف  مب  تتتتف  وبتتتارخرين  تتتن لفا ريت تتتا  تاتفتتت ، ويعبتتترود  تتتن ختتتتال

هلف  كبارا ومغارا سهاء ف  ا سرل رو الم رسك رو ف  الشتارع.. و لتر  انت   تا ح
 طةتتتا  تعكتتتس كتتت لك  تتتا يعتتتان   يتتت  ا طةتتتا   تتتن  شتتتكالل ستتتبر فتتتاد رستتتهم ا

تتةادل  ن رسهم ا طةا  ف  تشخف  واضبراقال نةسفك، و ن ث  فان  يمكن ا س
عبتتتر  تتتن خاللفتتتا م  تتتن ح تتتث دتتت  لغتتتك  نمتتتا دتتت  لغتتتك م ائفتتتك يوالرستتته  شتتتكالتف ، 

اإلنستتتتاد عتتتتن رفرتتتتار ، ورحاسفستتتت ، و شتتتتاعر ، ورفعالتتتت ، و عتق اتتتتت  ال  يفتتتتك، ودتتتت ا 
 (12: 2009)القريب ،س ل  ن خال  اليقهأ الخامك قالةراعيك ف  المعام   

م فتتهر رستته و تت  ادتتت  علتت  التتيةس  م راستتك الحقتتائر الستتفكله فك المتعلقتتك قر      
متتته والبتتتر  التتتت   تعبفتتتا ا طةتتتا  فتتت  ا طةتتتا  وتبهردتتتا فتتت   ختلتتتف  راحتتتل الي

ا  تن  مفت  اليتهاح  التعب ر قاإلشكا  فت  كتل  رحلتك  تن دت   المراحتل ر   بح فت
تتؤثر فت  اليةسفك، والعقلفك والةيفتك كمتا يكشتف اليقتا  عتن ا ستبا  والت واف  التت  

التتت  يةستتردا والته  فتتال التتت  يرريتتال لفتتهر الرستتهم قشتتكلفا المم تتا، ويهضتتح ال

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
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خ ا فا    حل  شكالل البةل الستفكله فك، ونمته  الةيت  ففستاع  مت لك يمكن است
 نتتتتتتت  الفا تتتتتتتك لتتتتتتت   البةتتتتتتتل فتتتتتتت  اثيتتتتتتتاء نمتتتتتتته علتتتتتتت  تحق تتتتتتتر متتتتتتتحك دتتتتتتت   ال ها

 (7: 2011)ال لفم ،
 اهمية الرس :

التيةس  يع  الرس  وس لك  فمك  ن وسائل التعب ر عن  ا  ت ور داختل خل تال     
دتتته انعكتتتاس لرشيتتتك ا شتتتفاء المحفبتتتك البشتتتريك  تتتن انةعتتتا ل وعهاطتتتف وآ تتتا  و 

  لغتتك تعب ريتتك قاإلنستتاد ودتته وستت لك  تتن وستتائل اإلتلتتا  قالعتتال  المحتتفد مهمتتة
 ت يعبتترود  تتن ختتال  تخاطتت  البشتتر  مفعتتاث، ولألطةتتا  والتال تت ل خلهمتت تف ، 

 لتف  و))    ترتهد الرتاقتك الخبه  وا لهاد وترهين ا شكا  عن  ا   ور ف   خ
ن وستتائل اإلتلتتا  ال قتتاف  والتعب تتر  الهستت لك الهح تت ل الممكيتتك والرستت  وغ ردتتا  تت

ن خاللفتتتا متتتراءاتف  وخفتتتا تف  والتتتت  تتتتأت  عتتتن والمقبهلتتتك كتتت  يستتتتع   ا طةتتتا   تتت
الم لتتتتك رو الرتتتتتا  الملهنتتتتك المببهعتتتتك علتتتتر متتتتةحال طريتتتتر الرستتتت  رو اللتتتتهرل 

ورلهانت   تن  عيت  ا طةتا  فتن  تائ  م اتت ، يستتق  تعب راتت  د الرست   و   ،الخاك مفت 
عتتال  البةتتل نةستت ، ا  تتر التت   دعتتا الر  تتر  تتن علمتتاء التتيةس  لتتر ا نتبتتا   لتتر 

ةتل ا طةا  الحرل والت  يمكن رد ترشف  هان   تع دل  ن  راحل نمه الب  رسهم
مكتتتن العقلتتت ، فتتتالخبه  التتتت  تالحرفتتتا فتتت  رستتته   تخةتتت  وراءدتتتا الر  تتتر  متتتا ي

ا  يمكتتتتن رد تعكتتتتس الخبتتتترل العقلفتتتتك تعلمتتتت ، فتتتتالخبرل ال مالفتتتتك فتتتت  رستتتتهم ا طةتتتت
 ستتته  الينتت   واليةستتفك، ويمكتتن استتتخ ام التعب تترال فتت  الرستتهم لقفتتاس وتبتتهير

 .(9: 2009)القريب ،  العقل  و ستيتا  قعا اليهاح  السفكهله فك المفمك عي 
الت   يمتارس ا نشتبك التشتك لفك  د التلم ت   الرس  وبياء شخلتفك ا نستاد:        

عتتن  شتتاعر  و حساستت  التت اخل  ت تتا  ا شتتفاء المحفبتتك قتت  و د   نَّمتتا يعبتتر قحريتتك
البحتتهص  و ت  الفتترل نتتتائ   والشتتعهر قاإلطم يتتاد، دت   الحريتتك تميحتت  ال قتك ميةستت

 الرس  قاليسبك للبةل لغك، ر  نتهع  تن التعب تر، را تر  قمهضهع فيهد ا طةا  قاد
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مت ن   تك عالعلتر رد ديتال متلك كما الفترل  لك لخلر ش ء  م ل  ن كهن  وس
اإلت ادتال المتبعتك فت  رستهم ا طةتا  وتبتهر تعب راتت  الةيفتك قلترا اليرتر عتن 

ولرهد درس التربفك الةيفك  ن ال روس الميف فك المفمك للمرحلك )  اتف  المختلةكم  
 (.74: 2011)ال لفم ، ا مت ائفك

تتتت  ك والنتتتروريك ففتتت  وتلتتتك لتتتتهافر ردواالمتتتهاد الرئفستتت دل الرستتت   تتتن تتتاوتعتتت       
و ستتتلا ات  نهعتتاث  تتا لتت   التال تت ل، و د دتت ا التت رس لتت  رعرتت  التتتأث ر علتتر حفتتال 

   ي  م ايك نشأت   ن  يسف  ف  ترهين شخل ت  و ت ادال نمه ، فاتا ردمل التلم 
رال نةستتفك كتتالخها  تعر  لتتتأث ت  للرستت   يتت  الب ايتتك فانتتَّ  حتمتتاث ستتالتلم تت   مارستت

قتتتاليق  ودتتت ا  تتتا  تةتتتر علفتتت  علمتتتاء التتتيةس، والةشتتتل والخ تتتل والربتتت  والشتتتعهر 
متتعهبال فتت  الترفتت   استت ال ه فا طةتتا   تا نشتتأوا  حتترو  ن  تتن رنشتتبتف  فتتانف  
ص الع  تتتت ل واليتتتتفي فتتتت  عتتتتال  للحفتتتال المستتتتتقبلفك التتتتت  احتتتتتهل التتتتتأث رال والحتتتهاد 

ل  ن التشك لفك تساع  ف  تقهي  شخلفك التال    الةيهد   د  مارسك نبر  كما 
فتتتا  والترفتتت  العتتتاطة  والحستتت  والتتت و   ختتتال  ايتتتادل  تتت رتف  علتتتر استتتتخ ام الخ

وكفلفتتك  ستتتخ ا    لرستت  وغ ردتتاوال متتال  و د  مارستتك التلم تت  والبالتت   عمتتا  ا
شتتتاا شخلتتت ت  و حساستتت  قا شتتتفاء، ويمكتتتن للخبتتته  وا لتتتهاد تستتتاع  علتتتر اات

المشاال اليةستفك وا  تماعفتك  للةيهد التشك لفك رد ترهد عا الث  ساع اث  اتشاا
لحلتتته  لفتتتا و عال تفتتتا التتتت  يعتتتان   يفتتتا التال تتت ل والبلبتتتك والمستتتاع ل فتتت   ي تتتاد ا

 .(75: 2011)ال لفم ، وتلحفحفا
 :لنظريات التي تناولت رسوم األطفالا

تعت  دت   اليرريتك  تن ر ت م اليرريتال التتر تحت ص  :رية الواقعية السراججةالنظ. 1
يقلتت  مها يفتتك الرستت  انتتتا  رستتهم فهتهغراففتتك  م لتتك للها تتت  عتتن رستتهم ا طةتتا ، و 

 ،  ت ورمتتتته   حتتتت دلياح تتتتتك البلتتتتريك دود تحريتتتت ، وتلتتتتك قاتبتتتتاع  هاعتتتت   تتتتتن ال
كمتا  ت ركفا العقتل،  اليرريك رن    فر  م ن  س  الشئ المرئر ومتهرت افترض   

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86
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ستتفا التتتر والبةتل عيتت  ا  يرتتر  لتر ستتفارل  تت الث ترتهد ل يتت  المعله تتال البلتريك نة
يستتتتخ  فا فتتتتر رستتتتمك لفتتتتا، و تتتتا افترضتتتت  اليرريتتتتك الها يفتتتتك لفتتتتا رمتتتته  و هاعتتتت  

 تترد نشتا  تستت  لر يرريتتك  د رستهم ا طةتا   ح تث تتر  ال ."والترل تل الميرتهر
ففت   اليرريتك تتبيتر ،البةتل قمستته  البالغ ن  فكانفك ، ورغةل   قه ال شخلفك

مت ن  ت ركال ا طةتا  و ت ركال  ع ل  بادئ كتل  يفتا يعتمت  علتر ارختر   فتتر  
  فتتر  متت ن  ستت  الشتتئ المرئتتر ومتتهرت  التتتر ،الربتتار عتتن الشتتئ المرئتتر الهاحتت  

الةرو  ،ا طةتا  عتن ا شتفاء المرئفتك نةستتفا  فتر  مت ن  ت ركال  ،عقتل ت ركفا ال
ا تلتار الرست   ،وسفك م ن رستهم ا طةتا  والبتالغ ن فتر القت رال العقلفتك فقتدا سا

  ته ت  عها تل  تؤثرل  - .امتراريتك رئتر مت ود اضتافال انةعالفتك روعلر الها ت  الم
ا طةتتا  ر القتت رل التتتر  تياولفتتا علتتر ا ستتت اقال البلتتريك لم  تترال الب  تتك، و  علتت

قاففتتتتك واإلدرال وتهافتتتتر العتتتت ن  تتتت  ال تتتت  اتتتتالةرو  الةرديتتتتك والخبتتتترال الماضتتتتفك وال 
 (23: 2016) لخنر،   والعهاطف

 ر  رمحا  د   اليرريك  لر رد رسهم ا طةا  تستم   تن  :النظرية العقلية. 2
فرسهم ا طةا  قم امتك  ل ر غ ر قلر ، ر   ةاهف    ردل غ ر   ركك حسفاث، 

فاء، "رد  عتتتتانر بتتتر عتتتن  تتتا انببتتت  فتتتر رتدتتتانف   تتتن  ةتتتاهف  عتتتن ا شتتتتر تتتها تع
ل ا شفاء تتحهر وتيمه وتتح د، لفس علر حسا  تغ ر الخار ر متتل تيمتتر خبترا

ا طةتتتا  مفتتتا و ةفتتته ف  العقلتتتر عيفتتتا،  د رستتتهم ا طةتتتا  دتتتت  وستتتت لك إللفتتتار 
ل  رست   تا يعرفت    تبيتر دت   اليرريتك  بت ر رد البةتوت ."وال مالفتك اليهاح  الةيفتك

شتتئ دتته  ةفه تت  عيتت ، ودتته فتتر رستتم  يستت ل  تتا  تتا  تترا ، ح تتث  تتا يعرفتت  عتتن 
 .يعرفت  عتن ا شفاء    ا  را  

"رودولتف ارنفتاي "  د   هكت  متاح  دت   اليرريتك :دراافتكاليرريك اإل. 3 
اهف  البلتتريك، ويتتتر   د البةتتل  رستت   تتا  تتترا  لريتت  يةعتتل تلتتك  عتمتتت اث علتتر المةتت

 ر  تن العمه فتال، لت ا الحستر    ب ر  ن الخلهمفال والتةام ل مل  ب  اإلدرال
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تقفمك،  عيت  ا  رست  البةل نةس  كيمهت  قسفد  ن دوائر وبفناويال وخبه   س
 -فربمتتتا فعتتل تلتتك لتتفس  د دتت ا دتته كتتل  تتا رآ  عيتت  نرتتر  لتتر نةستت  فتتر المتترآل 

ستتم  البستتفد يةتت    متتهرل را تتر متت  اث، ولرتتن  د ر    تتادر علتتر انتتتاولتتتفس  نتت
 د قستتتاطك المةتتتاهف   ،امتتتا "تالئمفتتتا اللتتتهرلق مفتتت  الحتتتا ل التتتتر  ته تتت  رد ت

يعملهد عيت دا، وكلمتا رمتبح العقتل التم  لفك ل   ا طةا   الئمتك للمستته  الت   
 .تلتبح را ر تعق  اث را ر تةتحاث فاد اليمات  مرستمفا 

 منها :ة من المبادئ وتتلخص عل  مجموع
أثر  قتتتالتةر ر فالرستتت  رستتت   تتتا  تتترا   تتتتأثراث قعملفتتتك اإلدرال را تتتر  تتتن تتتتالبةتتتل  .1

 .ضرورل كما رن  حل لمشكلك 
ففته  حت ود قالخا تال التتر يستتعملفا   رس  البةل ر ل  ما  ر  ر ل  ما  ت رل.2
 "ر رسه   واإل كانال التر   تلل   كانفال الةياد البالغف

ر والربتتتار فتتتر الرستت ، وحقتتائر اإلدرال الةتترو  الةرديتتك متت ن اللتتغا علتتر .التاا تت  3
فر عل  اليةس، كما را  علر الرست   تن ح ث تيرفم  فر كل   رل      اما  اء

 تل ال اتفتك ال اخلفتتك علتتر تيرتف  اإلدرال وعلتر  ثتراء ا شتتفاء رنت  ردمتل تتأث ر العها
 . ما   رل المرئفك ك  يلبح الرس  را ر

لبتاح  ن رستهم ا طةتا   تن  يرتهر التحل تل تيتاو  قعتا ا :النظرية التحليلية. 4
ر علتتر رستتاس رد دتت   الرستتهم لفستت    تترد استتقاطال فهتهغراففتتك لمتتا  تترا  اليةستت

نشتتتا  عقلتتتر يعكتتتس عها تتتتل  ظا لفستتت   حتتتئتتتر، كمتتتا رنفتتتالها تتت  المر ا طةتتتا  فتتتر 
فيفتتك  رتببتتك قمتتاا   عرف تتتك  عقتت ل و نمتتا دتت   حكه تتك قعها تتل رختتر  و  انفتتك دا

خلتفك وغرائتا  ومتراعات  و شتاعر  ورغباتت  الةيفتك وت اربت  الشالبةل وشخلت ت   
ر واحتفا اتتت ،  ت تعمتتل دتت   المتغ تترال كميبفتتال   شتتعهريك قاليستتتبك للبةتتتل، وعلتت

التترغ  رنفتتا غ تتر  عله تتك لريفتتا تتتؤثر علتتر ستتلهك  وتببتت  شخلتت ت ، ثتتت  تتتيعكس 
 .علر رسه  
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 تتتن و فتتتك اليرريتتتك  تيتتتاو  العلمتتتاء رستتتهم ا طةتتتا  :خيصررريةالنظريرررة التل. 5
متتتتت ن رستتتتتهم ا طةتتتتتا  ورستتتتتهم ا نستتتتتاد البتتتتت ائر،  التلخفلتتتتتفك وروضتتتتتحها و تتتتتارنها

 تا كتاد يعملت  ر ت اد  متل دته وروضحها رد البةل فر تعب ر  الةير يقتهم متلختف  
  ." لخ  تاريخ ال يس البشر  كل 

عب تر الةيتر فتر ضتهء   مهعتك  تن عملفتك الت :نظرية تصروير المجرال المردر . 6
الب  ك التر  تةاعل  عفا قمتغ راتفا لبةتل و تغ رات  المختلةك وب ن اعالل مت ن االتة

 البةتتل ال ستتمفكنفتتك   كا ،التأدتت  العتتام دتت :) الخامتتك ولليرريتتك رربعتتك رركتتاد
الرشيتتتك )اإل كانفتتتال العقلفتتتك واإلدراافتتتك ا (،البه ، التتتهاد، الففكتتتل، العنتتتالل اتتت

التتتتتر تهضتتتتح طريقتتتتك ترفتتتت  ا طةتتتتا   اإل كانفتتتتال ال قاففتتتتك، (يك وتيرفمفتتتتاالبلتتتر 
الب  تتتتك  ، فنتتتتال عتتتنت  عملفتتتتك اإلدرال ونهعفتتتك ا ستتتتت اقك لألشتتتفاءلألشتتتفاء وته تتت

وعت م استتتقرار القتتف ، كتتل رو الختها  تتن الحاضتر تشتمل عها تتل التف  ت  و ك اليةستف
  .قك للخبرال د   العها ل تشعرد  قالقلر وع م الراحل وتنعف ا ست ا

تعلمتت   ستتتلام دتت   اليرريتتك تيتتاو  الرستتهم كستتلهل يمكتتنت :النظريررة السررلوكية.7
وتح  ت   تتا ي ت  رد يكتستتب  البةتل وتيرتف  الرتروا الب  فتتك الالا تك، فالب  تك دتت  

ك عن تشك ل السلهل وت عفم  ح ث رد رسهم ا طةا  تلبح  ؤشراث علر المس هل
الغا تتك مفا، ويقاس ن اق البةل رو فشتل  فتر تحق تتر       ففمف  للمفمك التر  ام

دت ا يعيت  رنت  يستتلام  .للهن  و درال التياست  المر هل  ن الرس  وتحق ر التياسر ا
غا تفتتتتا، "ووفقتتتتاث لمتتتتا تكتتتتر  تقستتتتف  دتتتت ا الرستتتت  اليفتتتتائر  لتتتتر عتتتت ل ر تتتتااء لمعرفتتتتك 

 د  رستت   المفتتارل و نمتتا دتته التت اف لهيةتت وبريتن فانمتتا ستت يق  البةتتل عي ئتت  لتتفس 
ود ختتها  تتتن التق تتف  دود رد يحتتس علفتت  رد ويلتتهر  باشتترل وبحريتتك وتلقائفتتك د 

تلخت  دت   اليرريتك رد التيتاو   ."ن  حساس  اللتهن  رو  تتقن  هاعت  الميرتهريحس
لفتتتك   يغةتتتل العملفتتتال المعرففتتتك المعقتتت ل المستتتادمك فتتتر عمالستتتلهك  لرستتت  ا طةتتتا

 .الحرت  كيات  نفائرالرس ، ويكتةر قاإلشارل  لر  ا يمكتن  



 

 250 

 تقبل العلوم االجتماعيةمجلة مس

Journal Future of social siences  2021  إبريل الخامسالعدد 

تلقتتائ  رد البةتتل  رستت  قشتتكل هكتت  دتت   اليرريتتك علتتر ت :نظريررة سرريرل بيررر .8
الرستت  يكشتتف اللةرفتتك رو الرتاقتك  امتترل ل يت  و لفعبتر عتتن تاتت  عيتت  ا ترتهد اللغتتك 

بفا ف  الب  ك  ن حهل  و   م ليا ) م رص ( تلهرا البةل الخفالفك و رب  ليا   رال 
 : عي  البةل  ن خال  المراحل التالفك رتقاء الرس  

 . المتعتتك الحركفتتك: عال تتال يرفتتر  تتن خاللفتتا  حساستت  ق شررخبطةمرحلررة ال. 1
 . :  نتتتتا    مهعتتتك  تتتن الخبتتته  المستتتتمرل و المتتتتحك  ف فتتتا مرحلرررة الخررر . 2
 . : تخبفبتتتتتال عا تتتتتك لألشتتتتتكا  المرستتتتته كزيرررررة الوصررررر يةالرم مرحلرررررة. 3
لبةتتتتل ف فتتتتا  تتتتا  تتتتت كر  رو  فتتتتت  قتتتت   تتتت   ضتتتتافك : يرفتتتتر ا مرحلررررة الواقعيررررة. 5

  التةام ل
المفتارل  -لبةتل ف فتا الرستهم تال ا قعتاد : يرفتر ا مرحلة الواقعيرة البصررية  .5

 .ف  ا داء
لرست  و ا  تيتاع عتن ا - اليرهك فت  الرستهم: لفهر الت دهر و مرحلة الكبت .6

  نةعالفك    يت  تلك عن التغ  رال ال يسفك وال سمفك و ا 
لفك ف  العمل الةيت  ترفتر :  فت  البةل قالعيامر ال ما مرحلة التجدد الفني .7
 راتتت  الخامتتك كمتتا  فتتت  قعيامتتر العمتتل الةيتت   تتن خبتته  و رلتتهاد و رشتتكا  و  

 . ل يس نترفر الةرو  الةرديك ف  التعب ر م ن ا
 دراسات سابقة: -المحور الثاني 

 االرهاب:ت تناولت دراسا: اوال
 ز ( ارثا  النلسيك لا  ت اعيك النات ك عن الحلا2011.دراستتتتتتتتتتتك )عتتتتتتتتتتته ،1

استتتتتتتتتتتتتف فت الد اسك ، طلقك  ا عك القدس ال لتلحكالعتتتتتتتتتتتتتسك يك ا حتالليك لد  
ا حتالليك  ارثا  النلسيك لا  ت اعيك النات ك عن الحلا ز العتتتتتتتتسك يك تي ف 

تحد د أث   فنتتتتتتال عتتتتتتن ل يا،لد  طلقك  ا عك القدس ال لتلحك ال ا  ن عم دا 
الد اس  ف   اتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل  ن  ت   ات ال نس، الي  ، السنك الد اسيك، التخم  
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ا عك ر د  ك هذ  ارثا ، لتكلن   ت   الد اسك  ن   ي  طلقك  ال ا عك عل
 لن الحلا ز الثامتك علر القدس ال لتلحك/ نطقك طللك م التعل   تتتتتك التتتتتذ ن ييم

( 200تا  القاحتث ع نتتك  تتمديك ملغ قلا فا) داخ   حافظك طللك م  ل يا،لاخت
مل ت نسقك الي نك  ك طللك م التعل   تك،ات  ن طلقك  ا عك القدس ال لتلحك/ نطق

أغ اض الد اسك أعد القاحتتتتتتتتتتتث أدا  (، للتحق ق %66.6 ن   ت عفا ا مل  )
ا تق س  استقانك  ف   الحلا ز ت ثلت  عن  النات ك  لا  ت اعيك  النلسيك  رثا  

 حتالل تتتتتتتتتتتتتتتتتك، لقد أ   ت الد اسك لفق قلاعد لأدلات لأهداف العتتتتتتتتتتتتتتتتتسك يك ا
 .   ال نف  اللمة  التحل ل 

إل الدراسة  اآلتية:  وتوصلت  النتائج  د  ك ل   ف   إحمائيا  دالك  ف لق   لد 
ا حتالا اليسك يك  الحلا ز  عن  النات ك  لا  ت اعيك  النلسيك  م ن رثا   ليك 

الذكل  الذكل  لاإلناث لمالح  ل لد دالك إحمائيا ف  د  ك ارثا  ،  الطلقك 
تالليك لد  طلقك النلسيك لا  ت اعيك النات ك عتتتتتتتتتتن الحتتتتتتتتتتلا ز العتتتتتتتتتتسك يك ا ح

ا عك القدس ال لتلحك ال ا  ن عم دا  ل يا تيز  ل ت    ع   الطالتتتتتب، لقد  
سنك فأا تتتتتتتتتتر( لمالح  30) ( لم ن 18-24اتتتتتتتتتتانت الل لق م ن اللئك الي  يك )

 اللئك ا للر.  
دور وستتتتائل اإلعتتتالم فتتت   كافحتتتتك لتتتادرل اإلردتتتتا  (:2016استتتك )شتتتراد ك،در . 2

دور وستتتتائل اإلعتتتتالم فتتتت   تك تعتتتترافتتتت ف  ال راستتتستا، (دراستتتك    انفتتتك)والتبتتترا 
 كافحتك لتادرل اإلردتتا  والتبتترا، وتلتتك  تتن ختتال  تبلتت ر الترر  العتام العربت  

إلردتتا  يستتتف ا ترويتتت  ار يتتت ن وستتتةك د تتتاء ا مريتتتاء، وتتتت   ر الميشتتتآل قتتأد ا
 ف  تلةتك، كمتتا دتته والتبترا قلتهر  المخالح هيتك، وترتهين رر  عام  يادا للغل

الرشتتتف عمتتتا  تا  ،استتتك  لتتتر تحق تتتر وحتتت ل العمتتتل اإلعال تتت  العربتتت  وترا لتتت  ال ر 
 ففمتتتتا  تعلتتتتر متتتتآراء رفتتتتراد فتتتت    تتتتا   كافحتتتتك اتتتتاد ديتتتتال فتتتترو  دالتتتتك  حلتتتتائفاث 

إلردتتتا  والتبتتترا، ورخ تتترا الع يتتك نحتته دور وستتائل اإلعتتالم فتت   كافحتتك لتتادرل ا
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رتبتتك ا ااديمفتتك، و اتبتت  الباحتتث فتتت    دتتت   غ تتر ل الالتبتترا عتتا  لمتاإلردتتا  و 
فتتت   كافحتتتك رمتتت  دور وستتتائل اإلعتتتالم   ت ال راستتتك المتتتيف  الهمتتتة  التحل لتتت ، 

  والتبتتترا،  تتتن و فتتتك نرتتتر رعنتتتاء د  تتتك التتتت ريس فتتت  قعتتتا لتتتادرل اإلردتتتا
ن ك  تتتتتيك  ؤلةتتتتتت تتتتتتن ع يتتتتتتك  لتتتتتت  استتتتتتك ال ا عتتتتتتال ا ردن تتتتتتك، وترهنتتتتتت  ع يتتتتتتك ال ر 

ال راستتتك عتتت م و تتتهد فتتتترو  تال  ،رلفتترل نتتتائ تتت ريس الد  تتك ا فتت  عنتته (25)
قتتتاث ا ااديمفتتك نحتتته دور وستتتتائل اإلعتتتالم فتتتت  د لتتتك  حلتتتائفك متتتت ن استتتت اقال وف

تا  والتبترا ، رعناء د  ك الت ريس لمتغ ر المرتبتك ويمكتن  كافحتك لتادرل اإلرد
اإلسال فك الحقك الت   يبلر  يفا  مف  رعناء  الةرريك لك  لر الرشيكرد يعا  ت 

رفنف   فنال عند  ك الت ر يس ف  سع ف   لر نب  العيف والتبرا واإلردا ، 
 .ال رشكا  الت   ر الت  ت ل  الخرا  والفالل للم تمعال 

  الدالالت النفسيةدراسات تناولت رسوم األطفال: -ثانيا
ف ف  استتت ،. رتتادر العستتكرل فتت  رستتهم ا طةتتا  (: 2008 دراستتك )القفستت ،. 1

 تتت   انعكتتتاس المرتتتادر العستتتكريك المه تتتهدل فتتت  الم تمتتتت   تعتتترادتتت   ال راستتتك 
  تحل ل رسهم ا طةا ، ح ث استخ م الباحث المتيف  الهمتة  الملر   ن خال

ر ، كمتا  تام قاعت اد استتمارل خامتك لتحل تل  رتادر العستكرل فت  رستهم لفت ا الغتت
احتل طالبتاث وطالبتك  تهاع ن علتر المر ( 813ح تث ملغت  ع يتك ال راستك )  ةا ،ا ط

 لتر رد  ال راستكنتتائ   الفترل ستيك،  ) 15-10ا مت ائفتك واإلع اد تتك لألعمتتار )
الت كهر  تت  ركتاوا فتت  رسته اتف  علتتر  متتراا  رتتتادر العستكرل فتت  حت ن كانتت  دتت   

 تت  تركتتال قشتكل واضتح  ستكرلالمرادر  ع و ك عي  اإلنتاص، كمتا رد  رتادر الع
 .ريبا ف  المرحلك اإلع اديكل   تال    المرحلك ا مت ائفك واختة  تق

(:التتتت   ل اليةستتتتفك لرستتتته ال ا طةتتتتا  2010دراستتتتك )البفتتتتراو  وامتتتته د تتتتك،.2
استتف ف  ال راستتك تعترا ح تت  تتاثر اطةتتا  غتال قمتتا ، ستب ي  ن قعتت  حتر  غتتالالةل

-12-27لحتتتر  التتتت  و عتتت  فتتت  الةتتتترل متتت ن اء اعايشتتته   تتتن احتتت اص  هلمتتتك اثيتتت
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 تتتت  مفتتتتاد الةتتتترو  فتتتت     تحل تتتتل رستتتته اتف ،  تتتتن ختتتتال18-1-2009/ 2008
( طةتال 445لرسه ال ف  ضهء كتغ رال ال راستك وترهنت  الع يتك  تن رسته ال )ا

 (  تتن ا طةتتا  %82,3 تتن اطةتتا  الميتتاطر الشتتمالفك قغتتال ، رلفتترل اليتتتائ  اد )
 .تعلقاتفا  و  ا ه مرس   الحر ال كهر 

استتتتفف ،  قافتتتكرستتتهم ا طةتتتا  كرافتتت   تتتن روافتتت  ال( 2019دراستتتك )اللتتتةت ،  .3
ته فتت  - 2 ا.ستتهم ا طةتتا  والعمتتل علتتر ته  فتت   تتن خاللفتتا دتمتتام مر البحتتث 

، استخ م الميف  الهمة  .البةل الر تراث  و حنارت  ح ث يلبح فخهرا مهطي 
 .التحل ل 

درس الباح تاد اثتر  (Mclernon& Cairns,2001)اال يهد وك ترا  ت دراستك.4
 (،فتتت 181العيتتتف السفاستتت  علتتتر اطةتتتا  المرحلتتتك ا ساستتتفك علتتتر ع يتتتك ملغتتت  )

شتتتما  ا رليتتت ا التتتت  كيتتت  تعتتتان   تتتن العيتتتف السفاستتت  ، رلفتتترل اليتتتتائ  غفتتتا  
عيلتتر الستتالم علتتر اغلتت  رستتهم ا طةتتا  فتت  الميتتاطر التتت  تعتتان   تتن العيتتف 

لتتتك احلتتتائفك متتت ن التتت كهر د فتتترو  تال د  ، كمتتتا الفتتترل اليتتتتائ  و تتته السفاستتت
لتتتتت كهر وللتتتتتالح ا وا نتتتتتاص  تتتتتن ح تتتتتث مفتتتتتاد  عرفتتتتتك اا تتتتتر قتتتتتالحر  و تعلقاتفتتتتتا 

((Mclernon& Cairns,2001) 
(: القفمتتك التشخفلتتفك  ختبتتار رستت  الشتتخ  فتت  تم  تتا 2011دراستتك )فرييتتك،.5

رو  ةتعرا ال ستف ف  ال راسكا ،ا اضبرا   اقع  الل  ك ل   ع يك  ن ا طة
تال د لك  حلتائفك مت ن رستهم ا طةتا  التت كهر التت  ن يعتتانهد  تتن اضتبرا   تا 

 كهر ا ستتهياء فتت  تيتتاو  كتتل  يفمتتا لعيامتتر اختبتتتار رستتت  قعتت  اللتت  ك وبتت ن التت
طةل(  40ع يك ال راسك  ن ) بلغ  الشخ   ن ح ث التةام ل واليس  والميرهر 

 10طةتل )(20 يتك  ال يفكفتك )عستيك، وتت  اختفتار (6-5   ا م ن ) تهسد رعمارد
   ناص(  ن ال  ن ت  تشخفلتف   تن الةريتر المعتال  فتت   رااتا مرنتا   10تكهر،  

غتتتتتتتال لللتتتتتتتحك اليةستتتتتتتفك )البب تتتتتتت  اليةستتتتتتت ، ا خلتتتتتتتائ  اليةستتتتتتت ، ا خلتتتتتتتائ  
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ا  تمتتتتاع ، الممتتتر  اليةستتت ( قتتتأنف  يعتتتانهد اضتتتبرا   تتتا قعتتت  اللتتت  ك قعتتت  
و  االتتتتها، كمتتتتا تتتتت  اختفتتتتار ( 2008،رديستتتتمب)  ا خ تتتترل علتتتتر  بتتتتاع غتتتتتال الحتتتتر 

ترتتافؤ تكتتهر،  نتتاص(، تلتتك قعتت  ) (10كع يتتك عشتتهائفك  تتن ا ستتهياء ) طةتتال(20)
ع يك ا طةا  )ا ستهياء(  ت  ا طةتا  الت  ن يعتانهد اضتبرا   تتا قعتت  اللت  ك، 

م استتتتمارل اخ  استتتت،ت   تتتن ح تتتث ال تتتيس والعمتتتر و ستتتته  التتت خل و ستتتته  التتت كاء
كمتا  ، Raven) ، واختبتتار الملتةهفال المتتاقعتك الملتهد لترافنالبفانتتال ا ول تتك

اهفر(، التت   تتت  تببفقتت  علتتر ا طةتتا  استتتخ م اختبتتتار رستتت  التتتشخ  )اتتتارين  تتا
التتتت  ن يعتتتتانهد اضتتتتبرا   تتتتتا قعتتتتت  التتتتتل  ك وا طةتتتتتا  ا ستتتتهياء،  تتتتيف  دراستتتتك 

   اإلحلتتتائفك م الع  تت   تتن ا ستتاللباحتتث قاستتتتخ اولمعال تتك اليتتتائ   تتام ا،الحالك
ودتت : ) عا تتل ارتبتتا  م رستتهد،  عا تتل ارتبتتا  ستتب ر اد متترواد للت ائتتك اليلتتلفك 

 ،و عا تل ارتبا  رلةا كرونبا ، حسا  المتهسبال، اختبار  اد ويتي المتساويك،  
رلفتترل اليتتتتائ  و تتتهد فتتترو  متتت ن المتهستتبال الحستتتامفك للتتت ر ال التتتت  حلتتتل  

 ن اضبرا   ا قع  الل  ك علتر ر ترانف    طةا  ال  ن يعانهد فتا   مهعك ا عل 
لتةامت ل ف    مهعك ا طةا  ا ستهياء علتر  قفتاس رست  الشتخ  فت  قعت   )ا

واليستت ( وال ر تتتك الرل تتتك للمق تتتاس، و مفتت  دتت   الةتترو  دالتتك عيتت   ستتته  د لتتك 
فتتته   وا ن تتته ، فعتتت ا قعتتت  )الميرتتتهر( فتتت  رستتت  الشتتتخ  للتتتتشكل التتت كر ( 01,0)

امتتتا م يتت  رنتتت     ه تت  فتتترو  متت ن المتهستتتبال الحستتتامفك  ،غ تتر دا   حلتتتائفاث 
 ن يعتتانهد  تتن اضتتبرا   تتا للتت ر ال التتت  حلتتل  عل فتتا   مهعتتك ا طةتتا  التت  

للتتتتتتالح  قعتتتتتت  اللتتتتتت  ك تعتتتتتتا  لعا تتتتتتل ال تتتتتتيس علتتتتتتتر  ق تتتتتتتاس رستتتتتتت  الشتتتتتتخ  
   ال التتت  حتتتللورلفرل و تتهد فتترو  متت ن المتهستتبال الحستتامفك للتت ر ،ا نتتاص 

 طةا  ال كهر ال  ن يعانهد  ن اضبرا   ا قع  الل  ك علتر عل فتا   مهعتك ا
ياء علر  قفاس رس  الشخ  ف  قع  ر رانف  ف    مهعك ا طةتا  ال كهر ا سه 
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)التةامتتتتت ل( وال ر تتتتتك الرلفتتتتتك للمق تتتتتتاس ودتتتتتت   الةتتتتترو  دالتتتتتك عيتتتتت   ستتتتتته  د لتتتتتك 
 .(يس  والميرهرول   تنح فرو  ف  قع   )ال(05,0)

 اءات البحثإجر :الفصل الثالث
تتت  استتتخ ام المتتيف  الهمتتة  التحل لتت  ففتته رستتله   تياستت   تت   -:مررنهج البحررث

ات يعتمتت  علتتر دراستتك الها تت  كمتتا دتته ويفتتت  مهمتتةفا ومتتةا دقفقتتا ال راستتك الحالفتتك 
الرفةتت  يلتتف الرتتادرل ويهضتتح تعب تتر ويعبتتر عيفتتا تعب تترا كفلفتتا وتعب تترا كمفتتا ،ال

تهضح  ق ار د   الرادرل رو ح مفا رو  خلائلفا والتعب ر الرم  يعب  رر ا ا
 (247: 2003)عب  ال،در ال ارتباطفا    الرهادر ا خر  

 تنتمن  مفتت  طلبتك المرحلتك ا مت ائفتتك فت   حافرتتك قغت اد للعتتام : لبحررثمجتمر  ا
 .2014-2013ال راس  

( تلم تت  وتلم تت ل  تتن اللتتة ن الختتا س 120  ع يتتك البحتتث )شتتمل: عينررة البحررث
و تتتت  تتتتت  اختفتتتتار المتتتت ارس ،( تلم  ل60( تلم تتتت  و)60ئ  مها تتتت  )والستتتتادس ا متتتتت ا

 (1قشكل عشهائ  ،اما  ب ن قالملحر ر   )
) الريتتتتتتان  تتتتتتت  ا ستتتتتتتعانك قتتتتتتأدال تحل تتتتتتل  تتتتتتام قاعتتتتتت اددا كتتتتتتل  تتتتتتن: داة البحررررررثأ

(ستتيك ، ت تترتتهد ا دال  تتن 12-9قعمتتر ) ل تتل رستتهم تال  تت  لتح (2009والعب تت  ،
ل المم تتاال التتت  ترفتتر  تتن ختتال  الرستتهم ، ( فقتترل تم تت49( وحتت ال تتنتتمن )5)

ل علتتتتر و تتتتن ا تتتتل الحلتتتته  علتتتتر متتتت   ا دال  تتتتام الباح تتتتاد قعتتتتر  ا ستتتتتمار 
  مهعتتك  تتن الخبتتراء فتت    تتا  التربفتتك وعلتت  التتيةس والةتتن للحلتته  علتتر نستتبك 

(دتتت  نستتتبك %100-87حلتتتل  علتتتر نستتت   تتتام ن )فقتتترال ا دال و  اتةتتتا  علتتتر
قعرضفا علر   مهعك  تن الخبتراء للتأات   ادلباح ا اما  ام، ياسبك لل   ا دال 

 د   نسبك  ياسبك.( و %85 ن  الء تفا لف ا البحث الحال   ت ملغ  نسبك )
 
 



 

 256 

 تقبل العلوم االجتماعيةمجلة مس

Journal Future of social siences  2021  إبريل الخامسالعدد 

 : ثبات األداة 
( رستتتتهم رختتتت ل 10))عبتتتتر التتتتا ن ( ت تتتتت  تحل تتتتل ع يتتتتك   تتتتن الرستتتتهم ملغتتتت      

  استتخ ام ( ريتام وتت10ئفا  ت تت  تحل لفتا  تن  بتل الباح تك نةستفا قعت   ترور )عشها
 (.%80 عادلك ارتبا  م رسهد  ت ملغ  نسبك ال بال )

 تتن  ادتتتالباح    افتتراد الع يتتك ،  ت طلبتتر تتت  تبب تتر ال راستتك علتت: تطبيررق الدراسررة
 .. الةيفك رس   هضهع حرالتال    قالتعاود     علمك اللف لمادل التربفك 

  :الوسائل اإلحصائية
 ف  ا دال . عادلك ارتبا  م رسهد لحسا  ال بال . 1
 التررارال لحسا  تررار لفهر الخامفك ف  الرسهم.. 2

 عرض النتائج:  الفصل الراب 
الحله  علر اليتائ  ارتفك  قع  عملفك تحل ل  مف  رسهم ع يك ال راسك   ت      

 -اليحه ا ت  :اان  اليتائ  علر 
 ( 1جدول )

الذكور   ميزات الرسوم                        

 تكرار

ناث اال %

 تكرار

% 

 53 32 75 45  االشخاص 

  15 25 28 46 

 10 8 16 10  التفجيرات  

  34 56 37 6 

  16 26 15 25 

 55 33 36 22  االليات      

  38 63 27 45 

 56 34 58 35  التضاريس  

  10 16 12 20 

  15 25 14 23 

 78 47 85 51  االسلحة  

   9 15 13 21 

 36 22 55 33  بنايات  

   22 36 14 23 
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 33 20 25 5  الحشرات 

   9 15 18 30 

   30 33 10 16 

  

 تخدام اللون الغرض من اس

6 41 تلوين االشكال   

8 

4

5 

75 

المساحة    ملء  

 الخلفية 

22 3

6 

3

1 

51 

جميع     تلوين 

 الورقة

15 2

5 

2

0 

33 

الخطوط     تلوين 

 الخارجية

36 6

0 

3

7 

61 

 م اللون رمزية استخدا  

6 40 واقعية  

6 

4

3 

71 

2 13 قريبة من الواقع  

1 

9 15 

واقعي     غير 

 )محرف( 

7 1

1 

8 13 

 قدار استخدام اللون م  

 63 38 60 36 االصفر  

 53 32 63 38 البرتقالي   

 93 56 36 22 االحمر   

 58 35 21 13 الوردي   

 33 20 70 42 البني  

 33 20 30 18 البنفسجي   

 31 19 73 44 رق الغامقاالز  

 73 44 71 43 االزرق الفاتح   

 58 35 36 22 االخضر الفاتح   

 78 47 76 46 مقاالخضر الغا  

 10 6 15 9 الرصاصي   

 20 12 38 23 االسود  

الهندسية    الصفة 

 للخطوط 

 

 36 22 88 53 مستقيمة حادة  
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 75 54 53 32 منحنية  

 الصفة الحركية للخطوط   

 41 25 35 21 ستمرةم  

 26 16 21 13 متقطعة  

 38 23 53 32 متعرجة  

ملء    حالة  في  الخطوط  اتجاه 

 احات المس

 53 32 78 47 افقي  

 46 28 38 23 عمودي  

 28 17 25 15 شعاعي  

 30 18 26 16 عشوائي  

ال   التكوين  لحجم  حجم  بالنسبة  عام 

 الورقة

 48 29 53 32 مناسب  

 51 31 46 28 بغير مناس  

 اكبر االشكال  

 حجما 

    

 61 37 70 42 المعادية  

 38 23 30 18 الصديقة   

 

 

ة 
حد

و
ء 
ضا

لف
 ا
ام

خد
ست

ا
 

 % أ % ذ % أ % ذ % أ % ذ 

 غير واقعية قربية من الواقع واقعية االشكالصفة 

 33 55 39 65 15 25 7 11 12 20 14 23 

 خلفي  امامي  جانبي  اتجاة االشكال 

 22 36 25 41 33 55 37 61 10 16 7 11 

مساحة 

الفضاء  

معالجة 

مساحة 

 الورقة

 اقل نصف أكثر

 22 36 21 35 25 41 24 40 13 21 15 25 

توزيع  

داخل  االشكال 

 الفضاء 

 جانب واحد  وسط جميع

  29 48 31 51 21 35 18 30 10 16 11 18 

تف
ال

ص
ا

ل
ي

 ضعيفة ما الى حد  كبيرة  تفاصيل   
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المالبس 

 واالقمشة 

 12 20 20 33 25 41 41 68 4 6 5 8 

 

 :تحليل النتائج وتفسيرها
 تتن  تال  ت  المرحلتتك ا مت ائفتتك  ختتاواتعترا علتتر  رد دت ا البحتتث الحتتال      

لتحل تل وتلك  ن خال  تحل ل رسهم  ا ها متية  دا وباستخ ام ادال ا خال  رسه ف 
 -ت  الحله  علر اليتائ  ا تفك :

 ا يخص وحدة التكوينفيم -اوال :
 تم لتتتهد قال انتتت   %75اد رستتتهم التتت كهر لألشتتتخاك كانتتت  ميستتتبك ا شتتتخاك -

يم تتل الستتلب  لتت  ف    ت %  25ا ي امفتتك تم تتل ن كانتت  العيامتتر الستتلب  فتت  حتت 
عيامر ا ي امفك  العيامر الس  ك  الت  يشاد ونفا ف    تمعف  ف  ح ن كان  ال

ر ا ففما يخ  البيال فران  نستبك الستلب   تم لك قعيامر ال   ل ف  الم تم  ، 
ل فتتتت  دتتتت   وتر تتتت  نستتتبك التةتتتتاول التتتتر رد البيتتتا %46% وا ي تتتتام   53لتتت  ف  
ك العمريتتك ا تتل احترااتتا قحكتت   تت ور الم تمتت  المبيتت  علتتر رستتاس الستتلبك المرحلتت

 سائ ل ف  الم تم  العرا    .ا مهيك تبعا للتقال   والعادال  ال
وكت لك رستهم  %56ل كهر علر نسبك رعلر  تن الها يفتك  احتهل رسهم االتفجيرات:

عمريتتك  نفتت  فتت   رحلتتك  تتن الها يفتتك وتلتتك  %61اإلنتتاص رتا احتتتهل علتتر نستتبك 
را تتر رحساستتا قتتالها   لتت لك تم تتال رستته ف  قالها يفتتك ،  ت يمتلتتك البةتتل فتت  دتت   

نتف تتتتتك لتبتتتتتهر اإلدرال الحستتتتت   الهمتتتتتف التتتتت   ر للر تتتتتهاالمرحلتتتتتك القتتتتت رل علتتتتتر 
 (.246)مالح ، ،ل،ل ي 
 %63فت  حت ن للمعاديتك  %36حر ت  رستهم الت كهر قاليستبك لللت يقك :  االليات-

وير ت  ا ختتالا م تيف   %45وللمعاديتك  %55لت يقك كان  نستبتف  لل  ر ا اإلناص 
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هد رمتتراا العيامتتر التتر رشيتتتف  الخامتتك للر تتها اللتت يقك والمعاديتتك ح تتث يحتتاول
  حفد م  تف  الخار فك . الت  يقتيعهد مه هددا قشكل اابر ف 

وا تتا  %56واإلنتتاص  %58لفتترل ا ر  رعلتتر نستتبك قاليستتبك للتت كهر التضرراري :
المستتاحال المائفتتك والمرتةعتتال فقتت  حلتتل  علتتر نستت  ا تتل العيامتتر   تتل  ققفتتك

 لرس  الهاح  .   ف  ا لرن احفانا  مف  عيامر التناريس يمكن اد تته
علتتتر رعلتتتر نستتتبك  تتتن التتت كهر  ستتتلحكالرستتتهم التتتت  تم تتتل ا حلتتتل    ت األسرررلحة:

 %15ف  ح ن حلل  ا شكا  ال خ لك علر نسبك ال كهر   %78و اإلناص    85%
 . %21وا ناص 

 %55اان  اعلر نسبك للب هل السكيفك ح تث ملغت  نستبتفا لت   الت كهر :بنايات-
حاولهد رس  المياا  اا ر  ن ققفك المؤسسال وتلك  د ا طةا  ي  %36وا ناص  

 . الم تميفك
ملغت  نستبتفا  للحشترال دت  العياات  والستحلفال  ت اانت  اعلتر نستبك  :الحشرات-

البيال  تتمتت  قتال ررل  لمتا تم تا مفتا وتلك  د   %36   كهروال  %55  اإلناص ل    
مايتتتك وعتتت م التتت كر لعتتت ل رستتتبا  ادمفتتتا استتتال   التيشتتت ك ا  تماعفتتتك المتم لتتتك قالح

 .  العادال والتقال   افساق الم ا  لفا متعايا ثقتفا ميةسفا قسب
 الغر   ن استخ ام اللهد : ا  وحدة اللوط -ثانيا :

نستتبك ا نتتتاص   %75وا نتتاص  %68عيتت  التت كهر ملغتت  اليستتتبك :تلرروين االارركال-
  الاخرف  للرس  .اا ر قسب    لف  لالدتمام قالشكل 

ح تث تعمتل  %51وا نتاص  %36لت كهر كانت  نستبتف  ا:ملء المسراحة الخل يرة-
لتتتر اختتترا  اللهحتتتك ودتتت  قكا تتتل ال  تتتك والتيرتتتف  قشتتتكل اابتتتر  تتتن اختتترا  البيتتتال ع

 ال كهر.
ويعتهد اينتا التر  %33ولالناص  %25يسبك لل كهر اان  ال:ورقةتلوين جمي  ال-

 لرب ر للبيال مف ا ا  ر ف  الرس . ا دتمام ا
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 .%61وا ناص  %60اان  نسبك ال كهر :تلوين الخطوط الخارجية-
 %66احتل  الها يفتك اعلتر نستبك عيت  الت كهر ح تث ملغت  :ط رمزية استخدام اللو

 ت  تلتك  نفت  فت  دت   المرحلتك  تن الها ت  وير ك ر  ن  ربفك   %71وعي  ا ناص  
 تلبح رسه ف  اا ر وا يفك وتلك   تالاف     رل علر التم  ا.

ا لهاد الحارل علر اعلر نستبك  تن الترترارال لت     حلل  :مقدار استخدام اللوط 
عيت  ا نتاص  %63عيت  الت كهر و %60ر وا ناص   ل ا متةر حلتل علتر ال كه 

عيتتت  التتت كهر  %36نتتتاص وكتتت لك ا حمتتتر عيتتت  ا  %53و للتتت كهر %63والبرتقتتتال  
عيتتت  ا نتتتاص ودتتت ا  تتت   علتتتر شتتت ل ا نةعتتتا  المه تتتهد لتتت  ف  م يمتتتا احتلتتت   %93و

 ا كاد يستخ م  خر  نسبك ا ل ود  ا لهاد ال اف ك   ل البي  ال    لكا لهاد ا 
 فا لهاد الباردل اتا حلل  علر نسبك ا ل .

ح تتتث ملغتتت  عيتتت  التتت كهر -بتتته  :الفي ستتتفك للخ اللتتتةك:وحررردة الخطررروط-ثالثرررا :
اللةك الفي سفك للخبه   ستقفمك حادل وتلك نتف ك الحالك ا نةعالفك ل  ف     88%

 . %78ن  عي  البيال ميسبك ف  ح ن كا
فتتتت   الخبتتتته   %53التتتت كهر علتتتتر نستتتتبك  حلتتتتل-: الصررررفة الحركيررررة للخطرررروط

 . %41رل المتعر ك ف  ح ن حلل  ا ناص علر  رعلر نسبك للمستم
اتاد ات تا  الخبته  قاليستبك للت كهر : اه الخطوط في حالرة مرلء المسراحاتاتج-

لبقفتتك حلتتل  الخبتته  ،فتت  حتت ن ا%53وكتت لك لإنتتاص  %78رعلتتر نستتبك ا فقتت  
 . الباقفك علر نس   ل لك  ن التررارال 

 حج  التكوين العام بالنسبة لحج  الورقة -وحدة الحجوم-رابعا:
ر تتتا اإلنتتتاص  %35اد  ياستتتبا قاليستتتبك للتتت كهر للهر تتتك كتتتالح تتت  العتتتام قاليستتتبك      

وير تت  تلتتك التتر كتتهد البةتتل  تتادر علتتر رعبتتاء الح تت   %51فرتتاد غ تتر  ياستت  
  ها كما  ر   ن  را ر حركك  ن البي  .المياس  للر 
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وعيت  ا نتاص   %70ملغت  عيت  الت كهر     ت اانت  لللت يقك  :  اركال حجمراا بر اال-
 ل .ميس  ا  قعكس المعاديك الت  حر    61%

 %33احتلتت  الب  تتك ا  تماعفتتك نستتبك اا رعيتت  البيتتال : الموضرروعات -خامسررا :
وتلتتك  د التت كهر دتت  اا تتر  %32فتت  حتت ن احتلتت  الياعتتك المستتلحك عيتت  التت كهر 

ر فك  علر عكس البيتال  نفتا قحست  العتادال والتقال ت  اطالعا  علر الب  ك الخا
 افا الخار  .ول لك يقل احترافاد   ل  كهثفا ف  الب   اا ر 

 :مناقشة النتائج
 تتتن التال  تتت   د  رستتتمها  هضتتتهعا حتتترا ا   د  كعلتتتر التتترغ   تتتن طلتتت  الباح تتت-1

العيتتتف وتلتتتك  ر تتت  التتتر  د ا حتتت اص الختتتها و  تتتتهل علتتتر  رتتتادرحارستتته ف  
فتتتك التتتت   تتتر ويمتتتر مفتتتا   تمعيتتتا العرا تتت  اثتتترل علتتت ف  وانعكتتتس تلتتتك علتتتر الحال

اد الرواستتت  وا ثتتتار الراديتتتك تتتتهثر علتتتر رستتته ف  ،ات اتةقتتت  عتتت ل دراستتتال علتتتر 
 رستتتتتهم ا طةتتتتتا  و تتتتتن دتتتتت   ا حتتتتت اص العيتتتتتف واإلردتتتتتا  فتتتتت  الستتتتتاحال العربفتتتتتك

 (. 9: 2001ب ،القري)
تهك  د   اليرريك علتر     م رص نرريك س ر وتتةر د   اليتف ك     ا اا ل علف  

رو الرتاقك اللةرفك رد البةل  رس  قشكل تلقائ  لفعبر عن تات  عي  ا ترهد اللغك 
الب  تك دت  علتر اد ،  وتتةر اينتا  ت   ا تاءل قت  اليرريتك الستلهكفك  امرل ل ي 

ل وت عفم  ح ث رد رسهم ا طةا  تلبح  ؤشراث علر المس هلك عن تشك ل السله 
 .لمفمك التر  ام مفا    ففمف  ل

ا اد البةل العرا   يشاد  يسم   ن خال  تماس  الم =قاشر قالحت اص وبم      
فك الياوق او ا ردا  ال   طا  عائلت  وا ربائ  قلهرل  باشرل او  ن خال  اقن

التهامتتتل ا  تمتتتاع  ميشتتتر ا حتتت اص   تتتا تتيا لتتت  الهستتتائل ا عال فتتتك و يلتتتال 
 وا ردا  والتة  رال. وا خبار الت  تتنمن العيف
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فتتت  الرستتتهم متتت ن  الختتتهااليتتتتائ  اد ديتتتال فر تتتا قستتتفبا متتت ن  رتتتادر  الفتتترل -2
 ت اتستتم  رستهم ا طةتتا  التت كهر علتر امتتراا  رتتادر العستتكرل ،  وا نتتاص الت كهر 

)البفتتتراو  (  ودراستتك 2008فستت ،و تت  اتةقتت  دتت   اليتف تتك  تت  نتتتائ  دراستتك )الق
 (Mclernon& Cairns,2001)هد وك تترا دراستتك  تتاال ي ( و2010وامتته د تتك،

تعبتت   ات وير تت  تلتتك التتر عملفتتك التيشتت ك ا  تماعفتتك التتت  يخنتت  لفتتا ال يستت ن 
حريتتك وحركتتك اابتتر للتت كهر للتحتترل فتت  الب  تتك الخار فتتك  فتت  حتت ن يعبتتر لالنتتاص 

 متا  تهد   الب ت    دتمتا ف  قالشتهشد الميالفتك  يعبر لف  ال ور نةس  لرن داختل
 .اضبرا   اقع  الل  ك الر امامتفن ق

التت  الفترل نتائ فتا  عانتال  (2011)فرييتك،وتتةر دت   اليتف تك  ت  نتتائ  دراستك 
اضتبرا   تتاقعر اللت  ك  تتن ختال  رستته اتفن نرترا للربتت  التت  تعتتان  ا نتاص ق

  ي  متح    اليشا  داخل الب   
 المرحلتتتتك تتستتتت  رستتتتهم ا طةتتتتا  قالها يفتتتتك وتلتتتتك لرتتتتهد البةتتتتل اا تتتتر فتتتت  دتتتت  -4

 التلا ا قالببفعك نتف ك ليمه ادراا  الحس  وتاا   خبرات .
 :المقترحات 

 ا، وفتت  ضتتهء  تتا انتفتتت   ل تتت  دراستتتتفكقتت  الباح تت   ا تتاستتترما  لل فتت  التت        
 :علر اليحه التال قتترق   مهعك  ن المقترحال و ت افانتف

المراحل درا .1 ف   اإلنسان   الشكل  رس   عيامر  مفاغك  ف   التبهر  سك 
 . عمريك المختلةكال

المختلةك    .2 اإلال يفكفك  الة ال  م ن  تم ا  الت   الرس   عيامر  تح    
تدان  ن،  انح ن،   رادق ن،  )رطةا ،   علام  ن،  رسهياء،  قالغ ن، 

 .ر را  عنهيك( قاستخ ام اختبار رس  الشخ  
المراحل العمريك المختلةك قاستخ ام اختبار رس   دراسك  قارنك م ن   ا راء .3

 .الشخ  
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العال ك م ن  سته  الق رال العقلفك و     سقاطفا    تهضح  دراسكء  ا را  .4
تح    عيامر الرس  الت  تم ا    شخ ، مف ا تن ختال  اختبتار رست  ال

 .ا طةا  حس   سته  تكائف 
تعرا    دراسك   ا راء .5 ف  رسه تستف ا  الع وانفك  ا طةا   الياعال  ال 

 .ال  ن يعانهد اضبرا   ا قع  الل  ك
دراسك .6 ا    راء  رسهم  ف   المخاوا  العرا    طةا لمعرفك  و قارنتفا    ف  

 مرسهم اطةا  ف  دولك اخر  .
 رفك     تاث ر العيف الم تمع  ف  رسهم المرادق ن. دراسك لمعا راء  .7
   ن.ا طةا  فا    اح  الهال   خاواا راء دراسك    انفك لمعرفك  .8

 

 لتوصيات  ق

س ادتما ا اابر  ن  يساع  علر  حث   رس  التربفك الةيفك علر اعباء ال ر   -1
عيفا ق  ل يحاولهد التعب ر  الرشف عن  شاال اليةسفك الت  يعان   يفا التال     

 ف  رسه ف  .
ر ل  -2 الةيفك  ن  التربفك  ال رس  نشاطال  ق مف   البةل  رشرال  علر  العمل 

   ا  تماع  ال   يمر ق  البةل.التخلف   ن ح ل الهض
 هم المستخ  ك  ف  د    ال راسك لمراحل عمريك رابر رستخ ام ردال تحل ل الرس-3
ا الخامك قادمفك استخ ام  ةا  ايادل انشبتف.علر المهسسال العا لك    ا ط 4

 الةن واللع  
لتربفك  علر واارل التعلف  العال  وواارل التربفك ا دتمام مايادل حل   ادت  ا.5

 وال الالا ك لممارسك انشبتفا  الةيفك والرياضك ، وتاوي  الم ارس قا  كانال وا د 
ايادل  6 علر  ا  كاد  العمل   ر  ا  هر  اولفاء  علر  والتروي .  عن  ا دتمام  ح 

اميائف  والتخلف   ن  شاد اتف  و تاقعتف  ليشرال ا خبار والبرا   الت  تتح ص 
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والت    والحرو   ا ردا   لرغبك  عن  تبعا  قك رل  ا طةا   شاد تفا  ينبر    
 .الربار

 :المصادر
 مصادر عربية:  -والا
نفسية (:    2011قألمتي ،قسيد)   .1 على  االرهاب   خلفها  التي  النفسية  اآلثار 

اآلثار    العراقي هذه  من  الذات  وقاية  في  الدولة    :ودور 

idworldmag.comwww.k 

2. ( عديى  محمد  ،سھیر  شتد   ع:    (2000أبو  الطفولة  مرحلة  العملية تأثير  لى 

الجرافيك فنانى  بعض  عند  قيجمیط ،  االبداعية  قيفنوب  ، يستي  دكتويقه، كطی  

 جتمي  حطوقب

التصميم عناصره، وأسسه فى الفن   (:2007)  إسمتعیل شو ي إسمتعیل - .3

 . قيمتھر  مطبي  قييربی  يألوفسا، التشكيلي،

قيفنوبقيبسی-أ-  .4 تيطع  "طرق  ،محمود:  المصرية   ،(2019)   و ي  المجلة 

 (.22)قييدد  - متخصصةللدراسات ال

ببع (2001قيبيعتو ،أنوي)  .5 وعالقتها  الجامعة  طلبة  لدى  النفسية  ض الضغوط 

قإلسالمی ، المتغيرات، قيجتمي   قيتيبی ،  منشوي ،كطی   غیي  متجستیي  يستي  

 غز  ،فطسطیب

،ق   .6 ) قيحیتيي  الطفل(:  2008تصتي  بتربية  وعالقته  ،طریق   الرسم 

 www.iraq.org 73(،قيسن  185قيشيب،ع)

7. ( عتدل  :2000خضر،  ق(  صوي   قإسمتط  قختبتيقت  في  يرسع يجسع 

النفس،  قإلسمتطي علم  ع  مجلة  قيمصری    56،  قيھیئ   عن  ،تصدي 

 قييتم  يطكتتب،قيمتھر  

قينفسی   2006رررررررررررررررررررررر)ررررررررر .8 و یمتھت  قألطفتل  يسوم   :)

النفس  وقيتربوی "، علم  )مجلة  ع  قيھیئ  71،72،  عن  ،تصدي   )

 قيمصری  قييتم  يطكتتب  ،قيمتھر 

فتئق    ،قيديیمي .9 التالميذ   :(2011)خضیرعتمر   رسوم  في  العنف    دالالت 

 . ،قيمدیری  قييتم  يتربی  بتبل

المخاوف المدرسية ومصادرها لدى تالميذ  :(1982دوب)قيزبید ،خط .10

كطی  قيتربی  ،جتمي   ،غیر منشوي     ،يستي  متجستیرالمرحلة االبتدائية  

 بغدقد.

http://www.kidworldmag.com/
http://www.iraq.org/
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محمد)ب/ت(: .11 ،أحمد  والسلوكيقيزعبي  النفسية  األطفال  ة  مشكالت 

 .مكتب  قألنجطو ،والمدرسية

)ب/ت(:   .12 وقيطیّتي،صتيح  محمد  الدولي، يفيا،أحمد  إصدقي    اإلرهاب 

  .يديقستت قييربي ق ويوبيمركز ق

یر قي قت يدى عین   (: بنتء ممیتس تمد 1992سطیمتب ،عبد قيرحمن سید ) .13

،قيھیئ  قيمصری  قييتم  مجلة علم النفس  من أطفتل حطو ی  بدوي   طر ،

 (.  6( قيسن  )24يطكتتب ع )

14. ( كتمل  ،قيسید  طالب (:  1991قيشربیني  لدى  العنف  نحو  االتجاه 

في   الثانوية  المتغيرات  المرحلة  بعض  غیر  ضوء  متجستر  ،يستي  

 یت يططفوي  ،جتمي  عین شمس .منشوي ، قيمتھر  ،ميھد قيديقستت قييط

 ،دقي قيمفردقت ،قيریتض.  فالرسوم األط(:2007قيشریف،فھد محمد،) .15

)قيصفتي .16 قحمد  عمتد  للدراسات  (:  2019،كوثر  المصرية  المجلة 

 (. 22)ع –المتخصصة 

د .17 وقبو  حسن  جمیل  قبرقھیعقيطھرقو ،  سنتء    ت قيد  (:2010)    ، 

بيد قيفطسطینیین  ق طفتل  يرسوم  ،    قينفسی   غز   الجامعة  حرب  مجلة 

سطسط  قيديقستت ق  ست ی   ،فطسطین،، قيجتمي  ق سالمی  غز االسالمية

 ( 2)ع (،18)د قيمجط

خطرفق .18 وھرتب  عرتمر  معالجـة  (:2013)ييرت ي،  فـي  ودوره  اإلعـالم 

 عمتب ،تمد، دقي قيحموقـف مـن المقاومـةظـاهرة االرهـاب وال

19. ( ،عمتد  قيرزقق  و(:1987عبد  وعالجها  األعراض  النفسية  األمراض 

 عمتب ،دقي قيفكر ،قأليدب.   )أطفال وأحداث (

،ذو تب) .20 ال(:2003عبیدقت  أدواته البحث  ،مفهومه  علمي 

 ،قشرق تت يطنشر وقيتوزیع ،جد  . أساليبه

الحياة  اليب مواجهة أحداث  دليل تطبيق مقياس أس(:2003عطي،عطي) .21

 .مكتب  قألنجطو قيمصيی  بتيمتھي  اليومية الضاغطة،

22. ( حسني  عن (:2007عوض،  الناتجة  واالجتماعية  النفسية  اآلثار 

جام طلبة  لدى  االحتاللية  العـسكرية  القدس  الحواجز  عة 

قيمفتوح   المفتوحة قيمدس  جتمي   منشوي   غیر  متجستیر  ،يستي  

 فطسطین
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رسم الشخص    ية الختبارلقيمة التشخيص(:ق2011فرین ، قستم  عمر ) .23

مابع اضطراب  تمييز  لدى  د في  االطفال  الصدمة  من  ، متجستیر    عينة 

 .ي  ق سالمی ، غز ، كطی  قيتربی  مقيجت

مي يطمستند  ق جتمتعی  في قييال   بیب  (:قيدوي قيدینت1998فتید،حسیب) .24

ق كتئتبی ، وقألعيقض  قيميتفي   قيحیرت   دراسات  ضغوط  مجلة 

 طو قيمصيی  بتيمتھي  .(قألنج2(،ع ) 8،مج)يةنفس

25.  ( قيمریطي  قمین  رسوم  :(2009عبدقيمططب  سيكوجلويه  إلى  مدخل 

 قيميرف . دقي ،االطفال

ي في مرحلة  نمو التعبير الفن(:2003قيمحطت ي ،محمد حسین سفرقب ) .26

تقسمي  مراحل  من  يقابلها  بما  ومقارنتها  المتأخرة  الطفولة 

متجستیر ،كطی  قيتربی  بجتمي  ، يستي     فكيتورولونفليد  وهربرت ريد

 أم قيمرى ،مك  قيمكرم  
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 : المالحق
 (1ملحق)

 أسماء الخبراء التي تم االستعانة بهم 

 كان العمل م االسم الخبير   ت

 جامعة بغداد /كلية الفنون الجميلة  د.ماجد الكناني  -1

 كلية الفنون الجميلة جامعة بغداد / م.م محمد صبيح  -5

 

 (2ملحق )

 اختيار العينة منها أسماء المدارس التي تم 

 ق بتدقئی   قييرقق قيحرس  مدي -1

 ق بتدقئی  قيخطد مديس   -2

 ق بتدقئی   طرقبطسمديس   -3

 ق بتدقئی   قيشھدقءمديس   -4
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