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Abstract 

The research aims to identifying the symbolic features of citizenship in secondary schools students drawings. 

The theoretical scope of research involved the following: (Symbol And Symbolism in Art, Drawing and Artistic 

expressions for adolescents and Citizenship). 

The researchers applied the descriptive analytical approach as it agrees with research subject, They have 

designed a tool to analyze students drawings by taking a random Sample which consisted of (418) students 

repesenting (6%) of the whole research society, that amounts to (6964) students. 

The Researchers reached to: 

1- (%56.7) of drawings had the symbolic features of citizenship, the social features came first other features in 

the embodiment of citizenship feature reaching a percent 58%. 

2- Statistical fiffernces have been identified at 0.05 level in relation to the symbolic feature of citizenship in 

students drawings. These differences have been identified in the gender variable in favor of male students. 
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 الملخص
 الرسم، لفنا في والرمزية الرمز:)اآلتي في البحث تضمن اإلعدادية، المرحلة طلبة رسوم في للمواطنة الرمزية السمات معرفة إلى البحث يهدف

 بتصميم الباحثان قام يثح البحث، وموضوع ينسجم كونه التحليلي؛ الوصفي المنهج الباحثان استخدم وقد(، المواطنة، المراهقين الطلبة لدى الفني روالتعبي
 الطلبة، من( 6668) يبلغ الذي الكلي، البحث مجتمع من( %6) نسبة تمثل وطالبة، طالًبا( 814) بلغت والتي ،(البحث عينة) الرسوم لتحليل أداة  

 .العشوائية بالطريقة اختيرت
 :أهمها من كان النتائج من جملة إلى الباحثان وتوصل

 الرمزية الداللة تجسيد في األخرى السمات االجتماعية السمات وتتصدر(، %76.5) للمواطنة الرمزية السمات تحمل التي الرسوم نسبة بلغت -1
 (.%74.7) نسبتها بلغت حيث الطلبة، رسوم في للمواطنة

 .الذكور ولصالح الجنس، متغيري وفق الطلبة، رسوم في للمواطنة الرمزية السمات في( 7...) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود -2
 .اإلعدادية المرحلة ، الطلبة رسوم المواطنة، الرمز، السمة،: الدالة الكلمات

 :مقدمة
 بأرضه لإلنسان الروحي االرتباط دعائم من دعامة المواطنة تعد
 عاش الذي للوطن واالنتماء الوالء لمقومات العملية الترجمة وهي، ومجتمعه

ن، أحضانه في وترعرع كنفه في  والعراق مة،عا العربية البالد تشهده ما وا 
 قيًقاتح المتسلطة؛ العالمية اإلرادات بعض فرضتها تحديات من خاصة،

 تغيير إلى الحثيث بالسعي تتمثل والتي واالقتصادية، السياسية ألغراضها
 للناظم اءإقص ذاته بحد وهو، المفاهيمية وبنيتها القّيمية، منظومتها ماهية
 يكلّيةه تهدم معايير اعتماد عبر الثقافية؛ لخريطتها والمنهجي الفكري
 غييبت يحقق بما العربية، الشعوب لمواطني والموضوعي الذاتي االنتماء
 بثقافات دالهاواستب والثقافي، الديني وانتمائها بتاريخها العريقة، ثقافاتها
 اطنةالمو ) لمفهوم يرّوج بما، الُمْشِرق واقعها إلى بصلة تمت ال مغايرة
 ماعيةواالجت الروحية العربّية الثقافة قيم مع تنسجم ال التي ،(العالمية

 .لثقافيةا خصوصيتها وتهميش العربّية، الهوّية هذه محق بغية واألخالقية،
 احواالنفت العصر روح مع العربي الشباب تفاعلي أن ضير وال
 ساليبأ وفق الحياة ميادين من ميدان كل في سماته تتجلى الذي الحداثي،

 تلفة،المخ الثقافات من ونافع مفيد هو ما كل من اإلفادة تنشد موضوعية،
 بالهوية التمسكو  الوالء، روح تعزز التي والوطنية القيمية بالثوابت االلتزام مع

 ويمكن، لميالع والتخلف والجهل التعصب روح عن بعيًدا، بها التفريط وعدم
 وعيهم خالل من عنها والتعبير األهداف، هذه مثل ترجمة العربي للشباب

، يةعمل أو كانت نظرية مختلفة؛ بضروب الخاّلقة وقدراتهم الحضاري،

 المادي االرتباط أصالة تأكيد أجل من رمزية؛ أو كانت وواقعية
 روحيتها مدتست متعالية وبقيم إليها، ينتمون التي باألرض معنويوال
 .السامية وقيمه الكبير وطنهم مبادئ من

 لتيا والمرآة البشري، الوجدان عن المعبرة الكلمة تلك والفن
 يتسم بما ،والمدنيات الحضارات لكل والمنبع اإلنساني، التعبير تكشف

 جاالتم في الذهنية ارسةالمم خالل من تتبلور إيجابية طاقة من به
 .والهوية الذات عن التعبير أهمها شتى،

 البحث مشكلة
 علميةال األوساط لدن من واسع   باهتمام   الشباب شريحة حظيت
 تتسم مال والتقدم؛ البناء عملية في الفاعل المحرك كونها واالجتماعية؛

 المعين وهي، خاّلقة طاقات من تحمله ولما، الحماس روح من به
 وهب لو إنه والحقّ ، وازدهارها األوطان نهضة وِقوام  داع،لإلب

 عليه طويين بما التاريخ بعراقة االمتزاجُ  والمعرفية العلمية للرصانة
 واصرأ ستتعّزز -بالمقابل– فإنه حضاري، وموروث فكري محتوى من

 خرالف من حالة عليه وسُتضفى ووطنه، اإلنسان بين االرتباط
 عالئقال وهذه، والمحبة الوالء بروح إلحساسا معها يرتقي واالعتزاز
 عبر تهاحتضن التي األرض نحو تشّده متيًنا أساًسا تبقى الروحية
 فيما اتالتحدي لمجابهة والديمومة القوة تهبه مّتقدة، وجدانية شحنات

 .وطنه لها تعرض لو

ل البحثقبو  2019/01/27  استالم البحث 2018/02/07       
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  رسوم طلبة المرحلة االعداديةمات الرمزية للمواطنة في سال   

 

- عديدة سنين عبر الوطن بها يمر التي العصيبة الظروف إن 
، من ولدته وما -مريكياأل االحتالل تخللها  طالت تبعات من وخّلفته مآس 
 وهدم عية،االجتما بنيته وتمزيق الوطنية، وحدته تدمير إلى سعًيا شعبه؛
 صفوفه، ينب والتناحر الفرقة وبث العنف، ثقافة إشاعة عبر التحتية؛ بنيته

 لوطنيا الوالء جذوة إطفاء أجل من أطيافه؛ بين والعرقية الطائفية وتأجيج
 التي ططاتهاومخ الدولية  السياسية اإلدارات تقتضيه بما أبنائه، نفوس في

 المواطنة اومنه السامية، والقيم للمفاهيم التقليدية الرؤى زعزعة إلى ترمي
 داعياتت من تفرزه وما العارمة الفوضى أن منها ظنًّا، العولمة مشروع عبر

 ماءاالنت هوممف لتغيير ضاغطة قوة هي ودينية، واجتماعية اقتصادية
 منو ، الوطنية وحدتهم تماسك ويخلخل الواحد، الوطن أبناء لدى الوطني
 ذهه إنّ . واالستقرار لألمن طلًبا واغترابهم؛ الشباب هجرة ذلك أمثلة

 لما شباب،ال الطلبة مقدمتهم وفي المواطنين على بظاللها تلقي التداعيات
نّ ، النفوس في عظيم وقع من لها  من ةسيكولوجي -ثاًراآ ريب دون- لها وا 

 .الرسوم ضمنها من عديدة سبل خالل معرفتها الممكن
 ىإحد بوصفها الرسوم، الشخصية دراسة في المختصون صنف

 فضاًل  اعره،ومش الفرد شخصية تركيب عن تكشف التي اإلسقاطية األساليب
 كما ،) (للفظيّ ا التعبير عنه يضيقُ   بنحو   التعبير، في الفائقة قدرتها عن
 لنفسية؛ا االنفعاالت واقع تحليل في المعتمدة الوسائل إحدى -الّرسوم– تعد
 لمسطحا على االنفعاالت هذه حقيقة يجسد الذي الفني التعبير خالل من

 :آلتيا بالتساؤل البحث مشكلة حصر يمكن المنطلق، هذا ومن. التصويري
 المرحلة طلبة رسوم في للمواطنة رمزية سمات ثمة هل -

 ؟ اإلعدادية
 :اآلتية الفرعية األسئلة السؤال هذا عن يتفرعو 
 ؟اإلعدادية المرحلة طلبة رسوم في للمواطنة الرمزية السمات ما -1
 في ةللمواطن الرمزية السمات بين إحصائيًّا دالة فروق هناك هل -2

 ؟(ثإنا-ذكور) الجنس متغير وفق اإلعدادية المرحلة طلبة رسوم
 يف للمواطنة الرمزية سمات بين إحصائيًّا داّلة فروق هناك هل -3

 واقعي) الفنية األساليب متغير وفق اإلعدادية المرحلة طلبة رسوم
 ؟(رمزي تعبيري -رمزي تجريدي -رمزي

 

 البحث أهمية
 :اآلتية األمور في البحث أهمية تكمن

 وعيو  األمة وحدة تحقيق ركائز من أساسية ركيزة المواطنة تشكل -1
 اهيميةمف أبعاد فيه يتنضو  حداثي كمفهوم ألهميتها أفرادها؛
 فّعال ورد من لها ولما، المختلفة وتوجهاتهم األفراد بحياة ترتبط
 .والحضاري الفكري التواصل في

 النفس أعماق غور سبر في الرسوم دور عن البحث يكشف -2
 السماحو  فيها، الكامنة واألحاسيس المشاعر واستكناه البشرية،

 ،الفني التعبير خالل من الخارجي؛ الواقع إلى بالظهور لها
 هاوماديات االرتباطية العالقة ماهية عن مدلوالت بذلك فيعطي

 منه دةاإلفا يمكن ما وهذا، وطنهم وبين الشباب الطلبة بين
 .السيكولوجية أبعادها وتحليل الشخصية، دراسة في

 إلى المعاصرة الدراسات توجهات مع البحث ينسجم -3
 .وطنيةال الذات إعالء أجل من الحضاري؛ الموروث

 والتربية النفس وعلم الفن مجاالت في الباحثين الدراسة تفيد -8
 هاموضوع في العلمية مادته أنّ  ذلك الدستوري؛ والقانون
 لوطنيا باالنتماء تختص التي التاريخية الثوابت تتناول

 التربوية القيم سمو معززات من تعد التي والهوية،
 .والوطنية واألخالقية

 

 البحث أهداف
 :اآلتي إلى الحالي بحثال يهدف

 طلبة رسوم في للمواطنة الرمزية السمات إلى التعرف -1
 .اإلعدادية المرحلة

 رسوم في للمواطنة الرمزية السمات في الفروق إلى التعرف -2
-ذكور) الجنس متغير وفق اإلعدادية، المرحلة طلبة
 (.إناث

 رسوم في للمواطنة الرمزية السمات في الفروق إلى التعرف -3
 واقعي) الفنية األساليب متغير وفق اإلعدادية رحلةالم طلبة
 ( .رمزي تعبيري -رمزي تجريدي -رمزي

 البحث حدود
 طلبة رسوم في للمواطنة الرمزية السمات بدراسة البحث يتحدد

 النجف محافظة مركز في اإلعدادية، المرحلة من الخامس الصف
 .م2.16-2.17 الدراسي للعام األشرف،

 المصطلحات تحديد
 :Feature)) الّسمة: الً أو 

 الرَُّجلُ  واتََّسمَ  ،َوَكي   ِبِسَمة   فيهِ  أثَّرَ  إذا: َوِسَمةً  َوْسَماً  َوَسَمهُ : لغةً 
َسُه،: الشَّيءَ  وَتَوسَّمَ (. 2)بها ُيعرفُ  سمةً  لنفسهِ  َجَعلَ  إذا  َلبَ طَ  َتَفرَّ

 والوسمُ (. 3)أثره يهف بيَّنَ :  الخيرَ  فيه َتَوسَّمَ  تعّرفه، عالمته: أي َوْسَمهُ 
 فيهِ  ْرتُ َأثَّ  إذا،  َوْسًما الّشيءَ  وسمتُ : ُيقالُ  األثُر، والسِّمةُ  التأثير،
: فتحال﴾ السجود أثر من وجوههم في سيماهم: ﴿تعالى قال ِبِسَمة ،
26 (8.) 

 فني عمل في مالحظتها يمكن خاصية كل هي: "اصطالًحا
 ال مجردة فةص والّسمة المستقرة، الراسخة معانيه من معنى أي أو

 علم موسوعة وتعرفها(". 7)الملموس الشيء عن بمعزل لها وجود
 هيف الفعل، أو والشعور الفكر في فردية ميزه: "بأنها النفس

 لوكالس من نهج فالّسمة الحضارات، من لحضارة المميزة الخصائص
 (".6)الجماعة أو الفرد به يتميز

 (:symbol) الرمز:  ثانياً 
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 بكالم تينالشف بتحريك ويكون كالهمس، اللسانب خفي تصويت: "لغةً 
 العينينب إيماءة أو إشارة وهو بصوت، أو إبانه غير من باللفظ مفهوم غير
 بأيّ  باني إليه أشرت كما أيًضا اللغة في والرد الشفتين، أو الحاجبين أو

 (5)بعين أو بيد   أو إليه أشرت شيء بأي لفظ،
 حسية، أمور على مجردة ان  مع داللة غيره على دلّ  ما: "اصطالًحا

 متصّورة، معان   على حسية أمور وداللة األشياء، على األعداد كداللة
 لّ ك على الرمز ويطلق، الوفاء على والكلب الخداع، على الثعلب كداللة
 وعّرفته(. 4)الحقائق سلسلة في مقاباًل  حدًّا يمثل المجازات، سلسلة في حد

 قادرال البشري العقل فاعلية مظاهر نم ذهنية  أداة: "بأنه النجر سوزان
 (".6)بالوجدان الخاصة األشكال إيضاح على

 :الرمزية للسمات اإلجرائي التعريف
 نفسي؛ وازع   نتيجة اإلعدادية المرحلة طلبة رسوم في األشكال َتَمثُّل
 امتلكت والتي والوطني، والحضاري الديني اإلرث بطابع الرتباطها
  .وبلده لمواطنا بين وترسيخه الترابط روح تعزيزل والذيوع؛ الشهرة خصيصة
 (:Citizenship) المواطنة: ثالثًا
 :لغةً 

 ،اإلنسان فيه يقيم الذي المنزل وهو الوطن، من مشتقة المواطنة
 اتخذه: وأوطنه أقام، أي به وأوطن بالمكان، وطن ويقال أوطان، وجمعه
 (..1)فيها يقيم سكًناوم محالً  اتخاذها: أي كذا، أرَض  فالن   وأوطن وطًنا،

 :اصطالًحا
 عالقة أو مكانة: أنها االجتماع، علم قاموس في غيث عّرفها

 ذهه خالل ومن ،(دولة) سياسي ومجتمع طبيعي فرد بين تقوم اجتماعية
 تتحدو  الحماية، اآلخر الطرف ويتوّلى الوالء، األول  الطرف يقدم العالقة
  (.11)لقانونا طريق عن والدولة الفرد بين العالقة هذه

 :للمواطنة اإلجرائي التعريف
 ربطت التي والسياسية االجتماعية والعالئق الروحية الوشائج هي
 .لرسما ومنها متعددة بأنماط عنها التعبير يمكن والتي بوطنه، المواطن

 النظري اإلطار
 :الفن في والرمزية الرمز: أولا 

 تتشّكل ؛التعقيد ةمتناهي كونية ثقافية اجتماعية ظاهرة الرمز يشّكل
 كلش خالل من التاريخية مسيرتها عبر- الرمزية اكتسبته ما خالل من

 االجتماعيةو  الثقافية بالبنى المتأثر التعقيد من الكثير -ومضمونه الرمز
 تقريًبا شريالب الجنس تهم التي فالموضوعات والبيئة، للمجتمع والسياسية

 ريةالبش الساللة واستمرار والموت، الحياة مواضيع خالل من ثابتة ظلت
 تكان والتي الكهوف، جدران على السنين آالف منذ مجّسدة كانت التي
 من ديدالع العريقة للحضارات بعد فيما أوحت التي الرمزية العالمات أولى

 أشكاالً  موضوعاتها في الرموز أخذت وقد ،(12)بالحياة المليئة الرموز
 هذا، ومناي إلى آثارها نرى التي ضاراتالح تناقلتها دينية أبعاد ذات متعددة

 (.13)األساطير خّلدتها كمنظومة

 تشارلز) بها جاء للعالمة تفرعات ثالثة من واحد والرمز 
 رهاأكث من والرمز. رمز إشارة، إيقونة،: إلى العالمة قّسم إذ ،(بيرس
 مالعال من جزء وهو. المدلول سعة الدال اختزل دالليًّا،حيث تعدًدا

 ومتنقل متحرك وهو واحد، شيء من بأكثر يوحي ،اإلنساني
 ره،غي محلّ  يحلّ  اصطالحيًّا تعبيًرا كونه عن فضاًل  ،(18)ومتنوع
 اًمااستخد تستخدم رمزية اصطالحية كعالقة عنه بدياًل  ويصبح

 أنواع من نوًعا أو األشياء، من مجموعة لتمثل متصاعًدا،
 دون- فتعتمد رموز،ال هذه دالالت إيصال عملية أما ،(17)العالمات

 القدراتو  والمعرفة بالخبرة تتأثر التي الحسية المدركات على  -شك
 .والتأويل التفسير في العقلية

 ويل،والتأ القراءات وبتعدد بالغموض  يتسم الرمز كان وكلما
 فالغموض ،النص لقراءة التعمق في للمتلقي مياًل  ويعطي جماليًة، زادَ 

 تراصف ةنتيج الفني للعمل الكلي لنسيجوا العام التكوين من الناتج
 لمضامينا واستقصاء الفني، العمل في للولوج مساحة يعد مّما الرموز،

 شائعة الرموز بعض أصبحت أن إلى ،(16)بالحدس مستعينا فيه
 :مثل عليها، متعارف رمزية كأشكال االستخدام
 رمز الميزان -القوة رمز األسد  -السالم رمز الحمامة)
 موزالر  من وغيرها ،(الوطن رمز العلم -األصالة رمز الفرس -العدالة
 تاجه،ن خالل من الفن ُيقّدمها جماليةً  صيًغا أصبحت التي العديدة
 لهاو  مجتمعاتها، أو بيئتها من ومضامينها رموزها تستمد فاألمم

 حزن   لونَ  يعد كان األسود اللون إن فمثاًل ، المجتمعات هذه خصائص
 اللون كان أخرى مجتمعات في لكن، عينةم مجتمعات في وحداد  

 (.15)الحداد لون هو األبيض
 الجمال،و  الفن بفلسفة المعنيين الفالسفة منظور من الرمز أما

 في ،(14)الفن مراحل أول الرمز( هيغل) األلماني الفيلسوف عدَ  فقد
 مزيةر  صورة الفني والعمل رمز، الفن أن(: "النجر سوزان) ترى حين
 منصبًّا اهتمامه فكان( فرويد) أما ،("16)اإلنساني دانالوج عن معبرة
 لمهمةا تتجلى حيث والمدلول، الدال بين الرمزية العالقة كشف على

 البحث رعب الداللة تلك عن الكشف في التحليلي؛ لمنهجه الرئيسة
 هايةن في لينتهي. بوجودها قط المرء يفكر ال دالالت عن المعمق
 الدال بين الكامنة العالقة وتلك الرمزية، اللغة رموز فك إلى المطاف
 لتيا الفرويدية، المدرسة خصائص أهم من أصبحت والتي والمدلول،

 ورمز لغة إلى يتحول اإلنسان نفس في كامن فعل كل أن أكدت
 ةوسيل خير الرمز أن فيرى( يونج) أما ،(.2)والمعنى الداللة له ليتحقق
 ال شيء عن للتعبير طريقة أفضل فهو، إدراكه يستطاع ال ما إلدراك
ذن، لفظي معادل أي له يوجد  مكني ال الذي الشيء عن بديل فهو وا 
 (.21)ذاته في تناوله

 ّدمهويق الحياة في موجود هو ما كل يستوعب الفن إن وعليه
 ة،حسي بصورة الحياة موجودات استيعاب جهة من جمالية، بصيغة
 الممارسات خالل ومن التأمل، الرمز على المتلقي يمارس ثم ومن
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 مالحظة مع ،تداوله كثرة نتيجة فكريًّا؛/ حسيًّا مدرًكا الرمز يصبح المتداولة
 ينلسبب للرموز األساس المصدر هي الحياة وطبيعة المجتمع ثقافة أن

 :هما رئيسين
 قين،المتل جمهور لدى مشترك شائع فهم من عليه تنطوي لما: األول

 .ذاكرتهم في ورسوخه
 .لدالالتها وتأويل تفسير من تحتمله أن نيمك ما: الثاني
 طلبهاتت ضرورة اللغة، في كما الفنون جميع في الرمزية" فإن: لذا
 يتصل ما ومنها بالحواس، اإلدراك طريق عن يتأتى ما ومنها الفنية، التجربة
 المةع الرمز يصبح وعندما باالستعارة، االستشعار طريق عن بالمخيلة
 ستداللاال لنا تيّسر كافية بدرجة محدًدا يكون أن بد ال منظورة تصويرية
 وُيلحظ(". 22)معنى له يصبح لكي ومغزى هدف له يكون أن بد وال عليه،

 وما يه،إل تومئ وما تحجبه، وما الرموز، تظهره ما بين كبيرة المسافة أن"
 ، (23)ممكنة التأويل عملية يجعل ما هو ذاته، التباعد ذلك أن ،إال تستره
 للرموز تأويلال معاني وتوليد النص، في للتأمل المتلقي( فوكو)  يحفز وهنا
، مبهمة داللةال تكون وقد والمعنى، الصورة بين: أي تخفيه، وما تظهره فيما

 ليس ما كينوتم واالختزال والتجسيد والتوحيد الجمع على قدرته في" فالرمز
 وانبج تلفمخ في ووظيفيًّا حيويًّا دوًرا يؤدي أن يستطيع اإلمكان، في

 (".28)والمعنوية المادية االجتماعية الحياة
 تتجلى المعنى، في الداللة عميقة لألصل، بديلة صوًرا تقدم فالرموز

 من ؛المجتمع في األفراد سلوك في وتؤثر وطقوسه، المجتمع عادات في
 الصولجان يرمز ال، المثال سبيل فعلى رمزية، اجتماعية منظومة خالل
 لواالمتثا الخضوع إلى يدعوان بل فحسب، والسلطة القوة إلى والتاج

 إلى يدعو بل فقط، والعنف الدم إلى األحمر اللون يرمز وال والطاعة،
 تكمن ناوه سلوكية، دعوة رمزية كل ففي، ذلك إلى وما... واالمتناع التوقف
 (.27)تنظيمي اجتماعي ثقافي دور أداء في للرموز األساسية الوظيفة

 :المراهقين الطلبة لدى الفني التعبيرو  الرسم: ثانياا
 من ريةالبش النفس في يدور لما التعبير وسائل أهم من الرسم يعد
 لمتلقي؛ل فيه تظهر الذي شكلها الفكرة ترتدي الرسم خالل فمن، خلجات
 خالل نم مكبوتة ومشاعر عديدة، خفايا لتظهر والتكوين؛ واللون الخط عبر

 بد ال ن،معي شخص يستخدمه الذي الرمز أن كش فـال. لها التأويلية القراءة
 ريظه أن يمكن لما حدود هناك وليست لديه، خاص معنى له يكون وأن
 ةالوجداني الّنواحي تعكسه لما إضافة فالرسوم ،(26)الرمز هذا شكل عليه

 (.25)دالالت ذات بمعان   محّملة رمزية أشكاالً  تعد فهي الطالب،
 مشاعره نع حرية بكل التشكيلية نشطةاأل في الطالب يعّبر ما وغالًبا
 تشعريس الحرية هذه خالل ومن الخارجي، العالم تجاه الداخلّية وأحاسيسه
 وتزيد يته،شخص تقويم في تساعد أنها كما واالطمئنان، بالنفس الثقة الطالب

 قيوالذو  والحسي العاطفي والتكيف الخيال، استخدام على قدرته في
 وقد األشياء،ب إحساسه في وتزيد شخصيته، شافاكت من وتمّكنه والجمالي،

 (.24)والنفسية االجتماعية المشاكل لمعرفة مساعًدا عاماًل  تكون

 سني خالل يمر التلميذ أن ،(1675) لونفيليد فكتور ويرى
 يرتاناألخ المرحلتان أهمها من الرسم، في متعددة فنية بمراحل عمره
 تبدأ لتيا الواقعي التعبير لةمحاو  مرحلة: وهما االبتدائية، المرحلة من
-11) من تبدأ التي الواقعي التعبير ومرحلة سنة،( 11- 6) عمر من
 مدركال مرحلة من انتقل قد التلميذ يكون حيث تقريًبا، سنة( 13

 التعبير محاولة مرحلة إلى سنة،( 6 -5) عمر من هي والتي الشكلي
 سنة( 14 ، 15-13) من تبدأ التي المراهقة مرحلة ثم الواقعي،
 فهي ة،السابق المرحلة عن المرحلة هذه اتجاهات تختلف وال تقريًبا،
 بين يزالتمي حيث من لها وتأكيد الواقعي، التعبير لمرحلة استمرار
 (.26)الذاتي واالتجاه البصري االتجاه

 مكاناتاإل من فلديه حياتنا،  في ومؤّثًرا فاعاًل  دوًرا للرسم إن
 ة،خطي الشعورية مكنونات من الفرد لبداخ ما بإخراج تسمح التي
 اّصةخ بالكالم، عنها التعبير -األحيان بعض في- يعجز قد التي

 أو نساناإل يعجز وما. وأحالمها ومكبوتاتها وذكرياتها الطفولة خبرات
 خالل نم الطبيعي منطلقه يجد الواقع، في تحقيقه عليه يصعب
 أشكال من شكاًل  رسمال يعد لذا ،(.3)المختلفة الفن بوسائط التعبير
 لكذ يوضح كما والالشعور الشعور وصراعات الكبت، عن التعبير
 والالشعور رالشعو  فيها يتصارع التي الحلبة هو الفن أن مؤكًدا فرويد،

 اقاتالط تلك وتحرير التسامي، مفهوم خالل من إيجابية؛ طاقة في
شباع المكبوتة،  (.31)الرغبات وا 
 لتربيةا مجال بذلك ليشكال– ربيةالت مع الفن تمازج يعدو وال

 ضمن لمع هو بل، فحسب للتعبير ووسيلة سلوًكا يكون أن -الفنية
 بناء اولةومح جماليًّا، السلوك صقل إلى تهدف التي السلوكية، العلوم

 يف مختلف معرفي إطار خالل من متكامل؛ بشكل المتعّلم شخصية
ك ري،البص وتفكيره المتعّلم رؤية بإثراء يهتم أهدافه،  قيًما سابهوا 
 اقتصاديًّاو  واجتماعيًّا دينيًّا المجتمع لطبيعة تخضع متحّضرة ومفاهيم
 نموًّا انيةاإلنس الشخصية نمو في تساعد الفنية فالتربية. وثقافيًّا

 كما به، واالستمتاع البّناء النشاط في االندماج خالل من متكاماًل؛
 بالعاطفة صلتت التي لكمت وتنميتها، اإلنسانية القيم غرس على تساعد

 بالسلوك االرتقاء على يساعد مما الحسية؛ والمعرفة والوجدان
 (.32)اإلنساني
 ندع الفني التعبير أهميةَ  النمو نظريات أغلب أّكدت وقد
 راهقةالم مرحلة أن النمو، نظرية في( أريكسون) يؤّكد حيث، المراهق

 تحديد في خاصة بصورة مهمة مرحلة هي سنة( 14-12) عمر من
 الهوية كرةف تتبلور المرحلة هذه ففي، للمراهق األساسية الهوية مسألة
 اهتمامات إحدى المراهقة فترة تعكس إذ بالفرد؛ الخاصة واألنا

 في كيرالتف أنماط لتشكيل األساس فيها يرى التي المهمة أريكسون
 قدرة يف المنطقية االستدالالت أهمية" فتتضح، المقبلة المراحل كلّ 
 أو يةافتراض مسائل لحل المنطقية؛ العمليات استخدام على مراهقال

 لمراهقة،ا مرحلة في إال القدرة هذه تظهر وال صحيحة، بصورة لفظية
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("، 33)الرمزية أو المجردة العمليات  مرحلة تعد  والتي بدايتها، في أو
 أريكسون اقتراحات أهم إحدى أن معرفة خالل من أكثر ذلك ويتضح
 مفهوم حتت جوانبه أحدَ  الفنُّ  ُصنِّف والذي النفسي، الترويح هي للمراهق

 لسيطرةا محاوالت في الخيال استخدام يتضمن الذي الواسع، بمعناه" اللعب"
 أو ابقة،الس المواقف واستعادة العواطف، عن والتعبير العالم، مع والتكيف
 (.38)المجتمع في للوجود جديدة أنماط وتطوير مستقبلية، مواقف تخيل

 :المواطنة: ثالثاا
 والمواطن، الوطن بين وطيدة عالقة إلى المواطنة مصطلح يشير

 لشعورا إنّ  القول ويمكن، للفرد والسياسية االجتماعية الكفاءة على تقوم
 :منها عديدة مستويات له بالمواطنة

: الجماعة ادأفر  سائر وبين بينه المشتركة بالروابط الفرد إحساس -1
 وتقاليد، عادات، من يتضمن بما العيش مطون والجوار، كالدم،
 .وقوانين ومهن، وعقائد، وقيم، ونظم،

 عم وأنه التاريخ، مرّ  على الجماعة هذه بديمومة الفرد إحساس -2
 .لمستقبلا بذرة وجيله وأنه المشتَرك، الماضي إلى بالّنظر جيله

 تباطار : أي، للجماعة وباالنتماء بالوطن باالرتباط الفرد شعور -3
 .بمستقبلها مستقبله

 وحركة واحد، واتجاه واحد، فكر في الشعور هذا اندماج -8
 صفات توافر تستلزم الفاعلة فالمواطنة هنا ومن(، 37)واحدة
 الحياة في مؤثرة شخصية منه تجعل المواطن، في أساسية
 أنو ، والسياسية االجتماعية الكفايتين له يحقق بما العامة،
 سلوًكا يجعلها الزمن عبر نةالمواط مفهوم يكتسبها التي الحداثة
 بين توازًنا ويقيم، بالدولة المواطن عالقة يحدد حضاريًّا

 (.36)والعامة الخاصة المصلحتين
 وهذه ،تتحقق حتى تكتمل أن ينبغي أساسية عناصر للمواطنة إن
 :هي المكونات
 للدخول ردالف تدفع التي النزعة: بأنه االنتماء وُيعّرف: االنتماء: أواًل 

 هذا ربمعايي التزام من هذا يقتضيه بما معين، فكري اجتماعي ارإط في
 لفكريةوا االجتماعية األطر مقابل عنه والدفاع وبنصرته وقواعده، اإلطار
 االجتماعي، االنتماء يكتنف الذي الغموض من الرغم وعلى(، 35)األخرى

 تربيةالو  السوسيولوجيا أدبيات في تداواًل  المفاهيم أكثر من يعدّ  أنه إاّل 
 الجتماعيا االنتماء تحديد إلى االجتماع علم في الباحثون ويميل، المعاصرة

 لوالءا صورة يأخذ الذي الذاتي الثقافي العامل: هما معيارين وفق للفرد
 ياتمعط في يتمثل الذي الموضوعي العامل ثم ما، عقيدة أو معينة لجماعة
 وأ للفرد الفعلي االنتماء: أي بالفرد، يحيط الذي االجتماعي الدافع

 (.34)الجماعة

 :للوطن الولء
 وطنهو  المواطن بين تجمع التي الرابطة بسمو الوالء معنى يتجسد

 هذه وأن، انونالق لسيادة إاّل  فيها خضوع وال والحزبية، القبلية العالقات على

 عواطف نم عليه يترتب وما باالنتماء الشعور على تقتصر ال الرابطة
 أنب األصيل واعتقاده المواطن إدراك إلى كذل تتعدى بل فحسب،
 طوعيال الّتقيد دون تتحقق ال الوطن، نحو وواجبات التزامات هناك
 (.36)بها

 ملوالع خدمته، بحتمية مواطن كل شعور للوطن الوالء يعني
، الحضاريةو  والثقافية واللغوية الدينية مقوماته وحماية تنميته، على

 القوانين، احترام عن فضاًل  وحرياتهم، يناآلخر  حقوق باحترام وااللتزام
 مايةوح أجله، من للتضحية واالستعداد عنه، الدفاع في واالنخراط
 حالمصال واعتبار وحدته، وضمان حياضه، عن والذود استقالله،

 آيات بعض دالالت أكدت وقد(، .8)اعتبار كل فوق للوطن العليا
 اإليثار، نم ُيعدّ  للدين نصرةً  قهًرا الوطن من الخروج أن العظيم، القرآن
 ُحبِّ  نم وأن، تعالى اهلل من النصرة يستحق وطنه عن خرج  َمنْ  وأن

 ريفةالشّ  النبوية السنة أن كما، األرزاق وسعة باألمن له الدعاء الوطن
 لوطن،ل والشوق الحب إظهار ضرورة الوطن لمفهوم دالالتها في تقرر

عالن  وطنال في ما حبّ  هميةأ تأكيدها عن وفضاًل  إليه، الحنين وا 
 لحثا كذلك وتقرر، وذكريات شوق من النفوس في لها ِبما معالم من
 .مالزمته على

 اماحتر  تعزيز في تسهم التي األساسية المرتكزات من إن
 له لما ي؛الثقاف الموروث هو وأسالفه، لوطنه ووالئه لهويته اإلنسان

 يدالجد الجيل عإطال الضروري من لذا، واجتماعية إنسانية أهمية من
 هحضارت على يّطلع أن ينبغي شعب فكل، بلدهم موروثات على

 بداعيةاإل قدرته وتتعزز، الوطنية روحه تعزيز أجل من وموروثاته؛
، ةوحضاري ثقافية نتاجات من األسالف خلّفه بما معرفته عبر

 ياألدب اإلبداع مجال في خاصة ومهاراتهم خبراتهم من واالستفادة
 وروثاتبالم االهتمام جانب إلى، السامية بالقيم ستشهادواال والفني،
 لنفسه ناإلنسا واحترام الثقافات بين الحوار تعزيز في تسهم التي

 (.81)ووطنه
 ربية،الع للدول األساسية المكونات إحدى الوطنية الهوية وتعد

 واألهازيج، واألمثال، والمأثورات، واآلثار، والدين، اللغة، وتشمل
 ياالجتماع والموروث والتقاليد، والعادات، والفلكلور، والحكايات،
 شهاوتعي األمة، لوحدة حافظة ذاتها بحد وهي، والعمراني والتاريخي

 نصرع التراث أن وُيلحظُ ، لألمة حضاريًّا منجًزا وتمثل، مشاعرها في
 يف اآلباء لمآثر امتداد فهو الوطنية، الهوية هذه عناصر من مهم

 وربط المواطنة، ترسيخ إلى يسعى -ريب الو - وهو ،(82)األبناء
 يالذ الحضاري بالتعاقب االعتزاز وتنمية ببالدهم، المواطنين
 الحضارة عومنب الوحي، مهبط بكونها وميزتها العصور، عبر تحتضنه
 عظيمة آثار من أفرزته وما حضارات، من سبقها وما اإلسالمية
 للتراث ىالكبر  صاديةاالقت القيمة جانب إلى. وطنية شواهد إلى وصوالً 
 من المواطنين تمكين عن فضاًل ، عظيًما اقتصاديًّا مورًدا يعد الذي

 برع الوطني انتمائهم ترسيخ في يسهم مما بالتراث، االستمتاع
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 في تراثال روح يرسخ مما به، واالستمتاع بالدهم تاريخ فهم من تمكينهم
 إلى ريةاألث واقعللم الطلبة وبخاصة المواطنين زيارة تسهم حيث، قلوبهم
 إلى ؤديي الذي األمر المواقع، هذه تاريخ واستلهام الوطني، التراث استعادة
 (.83) لديهم المواطنة شعور وتعزيز بها، الطلبة ارتباط

 يؤكد ذإ المحلية؛ الثقافة على الحفاظ في دوًرا الشعبي للتراث إن
 ولح للحاضر المحاور الماضي يمثل وهو البعيد، بالماضي صلتها

 الحاضر يف ومؤثرة فاعلة قوة إلى التراث تحويل يتطلب مما وهذا، المستقبل
 وهي، وطنال إلى ترمز التي الوطنية بالرموز االعتزاز يجب كما، والمستقبل
 وبين الرموز تلك بين وثيقة عالقة فتعقد الزمن، أعماق في بتاريخها تضرب
 عروبته همن انسلخت ،أصالته المجتمع ترك فإذا، المجتمع لهوية المنتمين
ذا وثقافته،  .عصره منه أفلت المعاصرة ترك وا 

 النفسية الجوانب عن يعبر سلوكيًّا نمًطا التراث أضحى لقد
 باألد التراث ويشمل، دالالت ذات وظاهرةً  والجماعة، للفرد واالجتماعية

 الو . الشعبي األداء وفنون، الشعبية والعادات المادي، واألدب الشفهي،
 االستالب ضد األول الدفاع وخط األمة، قيم مستودع التراث نّ أ جدال
 روالحاض العريق الماضي بين التوفيق يجب لذا، الحضاري والفراغ

 ل،المستقب وتطلعات الماضي، بطروحات مزدحًما عالمنا وليكن المزدهر،
 (.88)والمعاصر والتقليدي والحديث، القديم فيه يمتزج

 ية،العرب البالد في الشعبي وروثالم في االتجاهات تعددت لقد
 جتماعيةاال فمنها، عليها وترّبى فيها وجد التي المناهل إلى ذلك وُيعزى
 فضاًل ، معالمجت في المتداولة واألساطير الفلكلورية بالحكايات المساس ذات
 اكم، اإلسالمي العربي الموروث من المستلهمة والتقاليد األعراف عن

 تميزة،الم القديمة الطرز ذات( القديمة البيوتات) المعماري الموروث انعكس
 المهنو  الحرف أما، حيًّا وجداًنا المعاصر المجتمع ذهنية في حاضًرا ليبقى

 تزل لم التيو  المختلفة، بمفرداتها االقتصادية الحالة مع اتصلت فقد الشعبية
 في ومةالديم -ضروبه بجميع– للفن ُهيِّأت وقد، المجتمع حياة في ماثلة
عادته التراث تسجيل عبر المتأصل؛ واإلبداع رتقاءاال  كونه كاًل؛وش روًحا وا 

 .العالمية نحو األساسية االنطالقة
 غالبيةل رئيًسا معيًنا اإلسالمي العربي التراث شكل فقد هنا ومن
 حدةو  وهي التاريخية، الهوية بوحدة باإلحساس ممثال العراقي، المجتمع
 لهويةا إن القول يمكن لذا، الروحي بالوجدان االجتماعي الوجدان بها يمتزج

 التي دياتالتح أمام اإلسالمية العربية الحضارة هوية ورثت العراقية الوطنية
 برموز ءَ الّنش تمدّ  جماليًّا مكوناته وتوظيف التراث فاستلهام(. 87)واجهتها

، ألمةل الحضاري الواقع واستذكار المرجعيات، استثمار خالل من وايحاءات
 من تبدو العمارة، في شكلية هندسية وكقيمة ديني، كرمز والقباب مساجدفال

 للكون، اإللهي لالحتواء كصورة الجمالي شرطها على المحافظة خالل
 فردةالمن األعمدة عليها تقوم التي القواعد أما، للوجود الحميم واالحتضان
 (.86)تعالى اهلل نحو البشري االتجاه تمثل فإنها المنحنية، واألقواس

 منلز ، جياشة روحية وطاقة حياتي تراكم التراث: إن القول ويمكن
 والفنية، يةالجمال الناحية من معين والتراث، والتوتر والغنى بالدالالت محتقن

 والحاضر الماضي في اإلنسانية التجربة وحدة يؤكد واستلهامه
 (.85)والمستقبل

 :ومناقشتها السابقة الدراسات
 نع تبحث سابقة دراسات –علمهما سببح– الباحثان يجد لم
 الدراسات مجمل وأن، الرسوم خالل من للمواطنة الرمزية السمات
 من يقدمان وما، المراهقة عن أو فحسب، المواطنة عن تبحث كانت

 :لبحثا موضوع في الحالية الدراسة مع تشترك لكونها سابقة دراسات
 على ثقافيال االنفتاح اثر" م،7..2( ، العامر) دراسة: أوالً 

 دفته": استكشافية دراسة – السعودي الشباب لدى الموطنة مفهوم
 لدى المواطنة مفهوم على الثقافي االنفتاح أثر معرفة إلى الدراسة
، مبحثين على للدراسة النظري اإلطار واشتمل، السعودي الشباب
 ناولت فيما باالنتماء، وعالقته المواطنة مفهوم األول المبحث تناول
 وقد. نةالمواط مفهوم على وأثرها المعاصرة المتغيرات الثاني ثالمبح
( 788) بلغت التي الجامعة طلبة آراء لتحليل أداة   بإعداد الباحث قام

( 76) ةاألدا وتضمنت، االنتماء بمفهوم وعالقته المواطنة مفهوم حول
- تعدديةال –االنتماء –الهوية: )المواطنة أبعاد على توزيعها تم فقره
 المنهج ذلك في مستخدًما ،(السياسية والمشاركة الحرية –اآلخر لوقبو 

 من انك النتائج من جملة إلى الباحث توصل وقد. التحليلي الوصفي
 على واإلناث الذكور بين إحصائية داللة ذات فروق وجود: أهمها
 يةبق على فروق وجود وعدم اإلناث، ولصالح للوطن االنتماء بعد
 .المواطنة أبعاد

 الشباب لدى المواطنة مفهوم" م،2.11(، العزاوي) دراسة: اثانيً 
 لدى نةالمواط مفهوم مستوى عن الكشف الدراسة واستهدفت": العراقي
لى العراقي، الشباب  لمفهوم المكونة األبعاد في الفروق داللة معرفة وا 
 ياسق أجل ومن. الجنس متغير بحسب العراقي الشباب لدى المواطنة
( 66) البحث عينة اشتملت العراقي، الشباب لدى المواطنة مفهوم
 :البحث نتائج أهم كانت وقد الجامعية، المرحلة من وطالبة طالًبا

 المواطنة مفهوم في إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم -
 .واإلناث الذكور بين

 لدى كاف   بشكل مدرك غير يزال ال المواطنة مفهوم إن -
 عضب إدراك في تمايز هناك كان إذ العراقي، الشباب أغلب
 .المواطنة أبعاد

 المواطنة مفهوم تطور" م،2.12( ، التميمي) دراسة: ثالثاً  -
 فهومم تعرف إلى الدراسة هدفت": والمراهقين األطفال لدى

 داللة عن والكشف  والمراهقين، األطفال لدى المواطنة
، لجنسوا العمر لمتغيري تبًعا المواطنة مفهوم في الفروق

 تالمذة من ومراهًقا طفاًل ( .14) البحث ةعين وتضّمنت
 بغداد محافظة مركز في والثانوية االبتدائية المدارس
 وبواقع سنة،(  15،  17،  13،  11،  6،  5: ) بأعمار
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 أجل نوم. الجنسين بين ومناصفة عمرية، فئة لكل فرًدا(  .3) 
 طورت لقياس مقياس ببناء الباحثة قامت البحث هدفي تحقيق
 على موزًعا سؤاالً ( 21) يتخللها قصة تضمن لمواطنةا مفهوم
 صلتتو  التي النتائج أهم كانت وقد عام، بشكل المواطنة مفهوم
 :إليها

 انه إذ تطوريًّا مساًرا المواطنة لمفهوم األطفال إدراك يتخذ -1
 .بالعمر التقدم مع( 11-5) العمرية للمراحل استمر

 عضب في إال جنس،ال بمتغير المواطنة مفهوم إدراك يتأثر ال -2
 .المواطنة مكونات عن إجاباتهم أنماط
 في ابقةالس الدراسات مع تلتقي الحالية الدراسة بأن التنويه ويجدر

 :اآلتي يف بالمواطنة االهتمام مجال في تشترك جميًعا فهي بحثها، موضوع
 مادهاباعت( التميمي –العزاوي) دراستي مع العامر دراسة تقاربت -

 .المواطنة وممفه لقياس مقاييس
 عنيةم غير بأنها السابقة الدراسات عن الحالية الدراسة تختلف -

 المعاصرة المتغيرات رصد أو المواطنة، مفهوم أصول عن
 عليها، الثقافي االنفتاح أثر أو المواطنة، مفهوم على وانعكاساتها

ذا السابقة، الدراسات بها عنيت كما  عتمدت الدراسات هذه جاءت وا 
 مفهوم قياس في واالجتماعي السياسي لفكرا أدبيات على

 رسوم نم تتخذ الحالية الدراسة فإنّ  الشباب، الطلبة لدى المواطنة
 نالوط تجاه وأحاسيسهم الطلبة مشاعر لقياس أساًسا الطلبة

 اتالدراس مع تلتقي الحالية الدراسة فإن ذلك وبرغم. والمواطنة
 ها،ب الوعي ادةوزي المواطنة، ثقافة لتنمية سعيها في السابقة
 قةالساب الدراسات من الحالية الدراسة أفادت إذ قيمها، وتعزيز

 عن فضاًل  نتائجها، ومن بحثها، إجراءات وفي منهجيتها، في
 .دراسة بموضوع العالقة ذات المراجع بعض على الحصول

 

 :األجنبية الدراسات
": المواطنة وتربية المعاصر الفن"( Kemperl,2013دراسة ) -1

 :المضمون خالل من الدراسية بالمناهج التطور ةإمكاني
 من رالمعاص والفن المواطنة بين الترابط معرفة إلى الدراسة هدفت

 مجتمع ضمنت وقد، االستنباطي المنهج الباحث واعتمد، الفنية التربية خالل
 لةالمرح طالب من البحث عينة وتكونت، الثانوية المدارس طالب البحث
 في لمتوسطةا الدراسة في والثانية األولى المرحلة يقابلها: )والثامنة السابعة
 (.العراق

 لماك وتنشط تنضج المواطنة مفهوم آفاق أنّ  إلى الباحث وتوصل
 اتالثقاف تعدد مع المجتمعات تكّيف خالل من المستقبل؛ من اقتربتا

 اللخ من المواطنة وتربية العالمية، اإلنسان حقوق أسس واتخاذ والعولمة،
 .المجتمعات في ضرورة يعد الذي الفن

 الفن خالل من المواطن استكشاف، "( Mason, 2014دراسة ) -2
 والمتاحف: المعاصر

 لمواطنةا مفهوم تطوير على الفن قدرة معرفة إلى الدراسة هدفت
 لباحثةا واتبعت الحداثة، بعد ما مجتمعات في االجتماعية البيئة في

 لخاصةا التعليمية المواد راسةالد مجتمع ضمّ  االستنباطي، وقد المنهج
 عمل خطة 16) على الدراسة عينة واشتملت، الفنية التربية بمبحث

 (.درس خطة .4 من أكثر مع
  :همهامن أجملة من النتائج كان  إلىتوصلت الباحثة و 

 عليمت في الخاصة المناهج في والضعف القوة نقاط تحديد -1
 لمجتمعاتا بناء إعادة في الهوية على التأكيد مع الفن،

 .المعاصرة
 اللخ من أفكارهم عن التعبير في الفنون طالب تشجيع -2

 .الوطنية التوعية لغايات الفن
 ,Kemperl,2013 - (Mason)اّتفاق سبق مّما وُيلحظُ 

 إلى تطرقا قد لكونهما نظراً  الحالية؛ الدراسة موضوع مع 2014
 لكفيلةا األسباب في بحثهما عن والفن، فضاًل  المواطنة بين العالقة
 .الفن خالل من الطلبة نفوس في المواطنة رابطة لتعزيز

 

 البحث منهجية
 مع مينسج كونه التحليلي الوصفي المنهج الباحثان اعتمد

 .البحث موضوع
 

 البحث إجراءات
 :البحث مجتمع
 الخامس الصف طلبة من للبحث األصلي المجتمع تشّكل
 في والبنات، بنينال مدارس في واألدبي، العلمي بفرعيه اإلعدادي

(،  2.16 - 2.17)  الدراسي للعام األشرف النجف محافظة مركز
، طالًبا( .333) بواقع ،(6668) من اإلحصائي المجتمع تكون وقد
 في موضح هو وكما مدرسة( 75) على موزعين طالبة( 3638)و

 (:1) الّرقم ذي الجدول
 

 محافظة في دياإلعدا الخامس الصف لطلبة اإلحصائي المجتمع( 1جدول )
 األشرف النجف

 

 المجموع الطلبة
 الكلي

 النسبة
 المئوية

 ذكور
 النسبة
 اإلناث المئوية

 النسبة
   المئوية

333. 85.42% 3638 72.14% 6668 1..% 

 

 :البحث عينة
 وقد، ةالعشوائي بالطريقة البحث عينة باستخراج الباحثان قام

 المجتمع من( %6) نسبة مثلت وقد وطالبًة، طالًبا( 814) بلغت
 :ذلك يبين أدناه( 2) الرقم ذو والجدول الكلي،
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 المختارة والعينة األصلي المجتمع مكونات يبين( 2جدول )
 

 الطلبة جنس
  األعداد
 عينة مجتمع

 ..2 .333 ذكور

 214 3638 اناث

 814 6668 المجموع

 %6 المختارة العينة نسبة
 

 :وصدقها البحث أداة
 على االّطالع بعد الطلبة رسوم لتحليل أداة بتصميم الباحثان قام
 راإلطا عنه أسفر عّما فضالً ، بحثهما بموضوع الصلة ذات األدبيات
 وقد، يةاألول بصيغتها األداة تصميم تم ضوئها وفي، مؤشرات من النظري
 إثبات أجل من ؛()المختصين الخبراء من مجموعه على األداة ُعرضت
 ألداةا لتكون الفقرات بعض تعديل تم الخبراء آراء ضوء وعلى، صدقها
 (.%47) الخبراء اتفاق نسبة بلغت وقد ،( 1 – ملحق) النهائية بصيغتها
 :األداة ثبات

 

 ينب االتساق أسلوب األداة ثبات استخراج في الباحثان اعتمد
 بتحليل  ()الخارجين المحللين أحد مع الباحثين أحد قام وقد، المحّللين

 بشكل( %5) تشكل والتي رسًما،( 26) من مكونة ةعشوائي عينة
 دوق، الخارجي والمحلل الباحث بين اتساق إيجاد لغرض منفرد؛

 (.61..) فكان الثبات معامل لحساب( هولستي) معادلة استخدمت
 

 :اإلحصائية الوسائل
 

 األداة صدق لحسابcooper) ) كوبر معادلة -1
 :(84)صالحيتها ومدى

عدد مرات االتفاق
عدد مرات  االتفاق+عدد مرات عدم االتفاق

  X 1..                                           

 
 ثبات لحساب( Holsti L)  هولستي معادلة -2

 :(86)األداة

𝑅 =
(𝐶1 × 𝐶2)

𝐶1 + 𝐶2
 

 :(.7)كاي مربع
= مجـ  2كا

(ل−ق)2

ق
 

 :ومناقشاتها النتائج
 -حثالب عينة- سومالر  وتحليل البحث، إجراءات استكمال بعد

 :اآلتية النتائج إلى التوصل تم
 لبةط رسوم في للمواطنة الرمزية السمات تعرف: )األول الهدف

 ( اإلعدادية المرحلة

 
 لها المئوية والدرجات الرسوم في للمواطنة الرمزية السمات تكرار درجة يوضح( 3جدول )

 السمات العامة للمواطنة النسبة المئوية ت السمة العامةمجموع تكرارا تكرارات السمة السمات العامة للمواطنة

 السمات الجتماعية

 3 النتماء للجماعة/ أفراد المجتمع

182 5885 
 1 التمسك بالتقاليد واألعراف الجتماعية
الصلة بالبيئة المحلية والطبيعية 

 178 والمعرفية

 السمات التاريخية والثقافية

 - العتزاز بالموروث/ الرافد الديني

57 1883 
 11 العتزاز بالموروث الشعبي/الحرف

 21 دالة حضارية
 1 دالة ثقافية

 السمات السياسية
 6 الدفاع عن الوطن

 - العتزاز بالرموز الثورية والوطنية 1.88 33
 5 التحشيد السياسي الشعبي

 
  - 

كلية الفنون الجميلة  –أ.د كاظم نوير                         فنون تشكيلية  .1
 جامعة بابل –

 –كلية الفنون الجميلة  –ي علوان                 فنون تشكيلية أ.د محمد عل .2
 جامعة بابل

جامعة  –كلية التربية  –أ.د حازم سلطان                       تربية فنية  .3
 الكوفة

جامعة  –كلية التربية  -أ.م.د نعمة عبد الصمد                 طرائق      .8
 الكوفة
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 8 حرية التعبير عن الرأي
 3 مظاهر الحتفال بالنتصارات

 11 السيادة والستقالل
 1 محاربة الفساد السياسي واإلداري

 السمات الدينية والعقائدية

 3 التمسك بالشعائر الدينية

25 8 
 2 زيارة المراقد المقدسة

 6 العتزاز بالرموز الدينية
 13 حب الموروث اإلسالمي

 ةالسمات النفسي

 - نكران الذات

11 385 
 7 نبذ العنف واإلرهاب

 3 الحنين للوطن
 - احترام اآلخر

 السمات القتصادية

 - اإلنفاق/ التبرع

2 .81 
 - التقشف وترشيد الستهالك

 - العمل الشعبي/ دعم القتصاد
 1 الحرص على المال العام

 1 نبذ السرقة  والستغالل القتصادي

 :يأتي ما( 3) الّرقم ذي الجدول من يتضح           
/ لجماعةل االنتماء)بـــ تتمثل التي االجتماعية السمات تتصدر -1

 –االجتماعية واألعراف بالتقاليد التمسك –المجتمع أفراد
 األخرى اتِ السم ،(والمعرفية والطبيعية المحلية بالبيئة الصلة
 مرحلةال طلبة رسوم في ةللمواطن الرمزية الداللة تجسيد في

 74.7) نسبة وتشكل(، 142) تكراراتها بلغ حيث، اإلعدادية
  كلش  وقد، الطلبة رسوم في الظاهرة السمات ضوء في( %

 النسبة ،(والمعرفية والطبيعية المحلية بالبيئة الصلة: )مكّون
 (.154) بلغت  حيث تكرارها، في األعلى

 ماتالس ونسب اعية،االجتم السمات نسبة  بين تفاوت وجود -2
(، %74.7: )االجتماعية السمات نسبة بلغت حيث األخرى،

 التاريخية السمات: األخرى السمات نسب بلغت حين في
(، %4..1) السياسية والسمات(، 14.3)% واالجتماعية
 النفسية والسمات(، %4) والعقائدية الدينية والسمات

 من مالرغ وعلى(، %6..) االقتصادية والسمات(، 3.7%)
 ميًعاج فإّنها للمواطنة، العامة السمات بين ما النسب تفاوت
 بةالطل لتوجهات مؤشًرا وتعد للمواطنة، رمزية داللة تعطي
 .بها عال   شعور نحو
 للطلبة لروحيا بالترابط النتيجة هذه تفسير للباحثين ويمكن

 له، الوالءو  إليه، باالنتماء واإلحساس بثوابته، والتمسك بوطنهم،
 غمبر  وجوده مقومات مع والتناغم المعيش، واقعه مع تفاعلوال

  اللاالحت: منها شتى، عوامل فرضتها التي العصيبة الظروف
 

 
 

 

 االحتدامو  المتطرفة، الدينية الحركات تشنه الذي والقتال األمريكي،
 األمني الوضع على ذلك وتداعيات السياسية المكونات بين

 .واالقتصادي
 لطبيعيةوا المحلية بالبيئة الصلة: )مكون إن القول يمكن كما
 لخال من يشير –االجتماعية السمات مكونات أحد–( والمعرفية
 والطبيعية يةالمحل بالبيئة الوثيق الترابط أن إلى العالية تكراراته

 بالمواطنة، الشعور تجسيد في الرمزية الدالالت أقوى من هو
 .إليه واالنتماء للوطن، الوالء وترجمة

 مواطنةلل الرمزية السمات في الفروق تعرف: الثاني فالهد
 –ورذك) الجنس متغير وفق اإلعدادية، المرحلة طلبة  رسوم في

 (.إناث
 الفرضية بوضع الباحثان قام الهدف هذا من وللتحقق

 :اآلتية
 ) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال)
 ةالمرحل طلبة ومرس في للمواطنة الرمزية السمات في ،(7...

 قالتحق ولغايات( . إناث –ذكور) الجنس متغير وفق اإلعدادية
 لكشفل كاي؛ مربع استخدام إلى الباحثان لجأ الفرضية، صحة من
 لسماتا تحمل التي الرسوم تكرارات معرفة بعد الفروق داللة عن

 ضحمو  وكما، الجنسين لكال تحملها ال والتي للمواطنة، الرمزية
:أدناه( 8) الرقم يذ الجدول في
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 للمواطنة الرمزية السمات تحمل التي الرسوم تكرارات يوضح :( 3) الرقم ذو الجدول
 واإلناث الذكور عند تحملها ل والتي

التكرارات   
 الجنس

تكرارات الرسوم التي تحمل 
 السمات الرمزية للمواطنة

تكرارات الرسوم التي 
ل تحمل السمات 

 نةالرمزية للمواط

 قيمة المجموع
 المحسوبة2كـا

 قيمة
 الجدولية2كـا

 3.48 53..7 .2 75 125 ذكور
   218 1.6 12 اناث

   318 181 237 المجموع

عاله أتم استخراج قيمة مربع كاي المحسوبة من الجدول  .أ
(، وعند مقارنتها بالقيمة الجدولية البالغة 53..7فكانت )

(، 1درجة حرية )وب ،(7...عند مستوى داللة ) ،(3.48)
 كبر من القيمة الجدوليةأن قيمة مربع كاي المحسوبة أتبين 
لة التي تنص قبل الفرضية البديوتُ  ،رفض الفرضية الصفريةوعليه تُ 

حصائية ولصالح الذكور. وبناء على هذه إعلى وجود فروق ذات داللة 
 ،(2.11،)العزاوي :النتيجة تختلف الدراسة الحالية عن دراستي

لى عدم وجود فروق ذات داللة إاللتين توصلتا  ،(2.12،ميالتميو)
لتقي في الوقت الذي ت في مفهوم المواطنة. واإلناثحصائية بين الذكور إ

بوجود فروق ذات  ،(7..2)العامر،  :فيه الدراسة الحالية مع دراسة
ختلف ت هانأال إفي مفهوم المواطنة،  واإلناثحصائية بين الذكور إ داللة

حصائية كانت لصالح الذكور وليس الفروق ذات الداللة اإل نأعنها في 
 ناث.لإل

 ويمكن تفسير هذه النتيجة بما يأتي:
من  الوطنوما يدور في  ،اهتمام الشباب بالقضايا السياسية -1

اث نيفوق اهتمام اإل ،منه واستقرارهأصلة بالحداث ذات األ
ظروفه ش بيا مع الواقع المعتماسًّ  أكثر ألنهمذلك  ؛ وُيعزىبها

 المختلفة.
 بالمجتمع، الذكور للشباب واالختالط الحرية مجال اتساع -2

 مما السائدة؛ والتقاليد األعراف بحكم الفتيات مع بالمقارنة
 الواقع في واألحداث األمور على االّطالع للشباب يتيح

 يًّافن واقعهم عن التعبير على ذلك يساعدهم ومما، المحلي
 .بسهولة

رؤية مفردات الحياة ومعايشتها بحكم  ن الشباب يستطيعونإ -3
 هم،أقرانتنشئتهم االجتماعية التي تلزمهم بالتعايش مع 

ا لهم كرجال للمستقبل عدادً إبما يعد ذلك  ؛والتفاعل معهم
ناث إلبها ا َظ تحة لم ، وهذه الميز للوطنيقودون عملية البناء 

تلك  ،قاليدهوت وأعرافهنتيجة للبيئة المحافظة للمجتمع العراقي 
ساحة والتفاعل معها، لذا تكون م ،اللتزام بهالالتي تحكم الفتاة 

بر كأو  ،وسع مساحةً أالتعبير عن المواطنة للشباب الذكور 
 ناث.ا هي عند اإلا ممّ عمقً 

وانب بج كثر من اهتمامهنَ أناث بالقضايا المنزلية اهتمام اإل -8
ن فضاًل عن أ ومنها الجوانب السياسية. ،خرىالحياة األ

شكال رمزية تحمل ألى إناث ينزاح ب التعبير عند اإلسلو أ
ن مرتبطة بعالمها الخاص الذي تتجلى و ا ما تكدالالت غالبً 

 بعيدات  ناث  لسنَ اإل أنفيه العواطف. وليس معنى ذلك 
نما هناك اختالف في طرق التعبير، ا  و  ،عن روح المواطنة

 توهذا ما لوحظ في العديد من الرسوم التي حملت مفردات ذا
 وهذا ما يؤكده محمود البسيوني صلة وثيقة بالجانب الوجداني،

إذ  ،حد المختصين في مجال التربية وعلم النفسأ–( 1648)
رشاقة و  ،غنى في اللون ناث في رسومهن يظهرنَ بأن اإل  يرى

 8(51) في الخطوطوجمااًل  ،في الشكل
 ترقى ال –في العملية التعليمية–ناث عداد اإلإقد تكون عملية  -7

لى االهتمام الواسع بالقضايا الوطنية التي تعزز من قيم إ
 المواطنة.

يالحظ من الجدول اعاله ان تكرارات الرسوم التي تحمل  -ب
( من 235السمات الرمزية للمواطنة في رسوم الطلبة هي )

( رسمًا 127( بواقع )%76.5مجموع العينة وتمثل نسبة )
ًا لالناث ( رسم112( و)%26.6للذكور والتي تشكل نسبة )

 (.%26.4والتي تشكل نسبة )
ويمكن تفسيرمستوى النسبة هذه بان مرحلة المراهقة وما تحدثه   

من تغيرات بيولوجية وسيكولوجية في شخصية الفرد له االثر الكبير في 
صرف توجهات الطلبة عن ممارسة العمل الفني،اذ ينصب تفكير الطلبة 

 ز من تمييز شخصيتهم فيالى مسألة تحقيق الهوية والى كل ما يعز 
المجتمع ،ويؤكد ذلك بعض المختصين في مجال التربية وعلم النفس،اذ 

ان التغيرات العامة التي تطرأ على الفرد في مرحلة (i) يرى سعد الخادم
المراهقة هي السبب الرئيس في التحول النفسي واالجتماعي الذي يطرأ 

ذلك في  وتظهر دالالتعليه ويكون لذلك بالغ االثر في تعبيره الفني 
 عدم رغبة المراهق في ممارسة االعمال الفنية وقلة انتاجه الفني.

لهدف الثالث : تعرف الفروق في السمات الرمزية للمواطنة في ا
رسوم طلبة المرحلة االعدادية وفق متغير االساليب الفنية :)واقعي رمزي 

 تعبيري رمزي ( بين الذكور واالناث . –رمزي تجريدي  –
 وللتحقق من هذا الهدف قام الباحثان بوضع الفرضيه اآلتية :
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( في 7...)التوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى )
السمات الرمزية للمواطنة في رسوم طلبة المرحلة االعدادية وفق متغير 

بين  تعبيري رمزي ( –رمزي تجريدي  –االساليب الفنية ) واقعي رمزي 
 الذكور واالناث .

ض التحقق من صحة الفرضية استخدم الباحثان مربع كاي بعد ولغر 
استخراج تكرارات االساليب الفنية بمكوناتها الثالثة ولكال الجنسين 

 ( في ادناه يوضح ذلك : 7)الذكور واالناث ( ،والجدول ) 
 ريتعبي – رمزي تجريدي – رمزي واقعي)  الفنية الساليب تكرارات مجموع يوضح :(5) جدول

 8 العدادية المرحلة طلبة رسوم في ( رمزي

السلوب 
 الفني
 الجنس

واقعي 
 رمزي

تجريدي 
 رمزي

 تعبيري
 رمزي

 قيمة  المجموع
 المحسوبة2كـا

 قيمة 
 الجدولية2كـا

 7.66 23,21 164 32 5 126 ذكور
 183 4 28 111 اناث

 311 .8 31 .28 المجموع
 

 عتماداً ا حسوبةالم كاي مربع قيمة بأستخراج الباحثان قام وقد
 مقارنتها تم ،وقد(23,21) فكانت اعاله( 7) الجدول بيانات على

( 7...) داللة مستوى عند( 7.66) البالغة الجدولية بالقيمة
 براك هي المحسوبة كاي مربع قيمة ان فتبين( 2) حرية وبدرجة

 .الجدولية القيمة من
ديلة التي تنص بوعليِه ُترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية ال
 على وجود فروق ذات داللة احصائية ولصالح الذكور.

 يمكن تفسير هذه النتيجة باألتي :
 – الطبيعيةو  المحلية ببيئتهم الشباب للطلبة الوثيق االرتباط -1

 كلتش والتي االجتماعية السمات تكرارات اليه اشارت ما وهذا
 في انعكس – االخرى السمات مجموع من( %74.7) نسبة

 تحييدو  والطبيعة البيئة مفردات محاكاة خالل من الطلبة سومر 
 يؤكده ام وهذا،  الواقع الى يميل الفني االسلوب فكان التجريد
 فالعالم ، النفس وعلم التربية مجال في المختصين من البعض
 رالتعبي لمراحل تصنيفه في يرى( 1675)   لونفليد فكتور
 مرحلة هي التي سنة( 14-13) العمرية الفئة ان الفني

 واقعيال التعبير مرحلة اتجاهات لنفس استمرار هي المراهقة
 محمود ذلك ويؤكد،  لها وتأكيد سنة( 11-13)

 لمالعا تصوير الى يميلون المراهقين ان يرى اذ(73)البسيوني
 كما،  ( فوتوغرافياً )  نسخياً  واقعياً  تصويراً  بهم يحيط الذي
 اتجاهات حصر حيث) (خميس حمدي ايضا ذلك يؤكد

 يدأبون انهمو  البصري باالتجاه بالرسم التعبير في المراهقين
 مؤلفه يف اشار كما،  بواقعيتها واالهتمام االشياء تسجيل على
 بأهتمام تتميز المتأخره المراهقة ان الى (43:  ص) اعاله

 وجهة ذلك في متجهين والوسيلة المهارة بأنتخاب المراهقين

.  التجريد نحو كبيرة رغبة هاراظ عدم عن فضال، شخصية
 نع الرمزي الواقعي االسلوب لتميز المبررات يعطي مما وهذا

 يف(  رمزي تعبيري – تجريدي رمزي) االخرين االسلوبين
 .الطلبة رسوم

 يةالفن التربية مدرسي اهتمام عدم الى ذلك ايعاز يمكن كما -2
 ارسمد مواكبة عن واالنقطاع للطلبة الجمالي بالوعي الكافي

 الفن لمث التجريد بسمة تمتاز التي المعاصر الفن واتجاهات
 الهندسي دوالتجري الكوالج وفن التجريدي والتعبيري المفاهيمي

 . عام بشكل
 

 الستنتاجات
 في ضوء النتائج التي توصل اليها الباحثان يمكن استنتاج ما يأتي :

،  ( الطلبة) البحث عينة افراد لدى االجتماعي الطابع غلبة -1
 قيالعرا االنسان بين  الوثيق االرتباط مدى يجسد مما وهذا

 .ووطنه وبيئته وارضة
عن االناث في الشعور بالمواطنة ناشىء عن  تميز الذكور -2

عاملين اساسيين اولهما تباين االساليب المتبعة في التنشئة 
،وثانيهما اختالف مساحة الحرية  االجتماعية للجنسين

 .ثلالنا عنها المتاحة للذكور
ان بروز االسلوب الواقعي الرمزي في رسوم طلبة المرحلة  -3

االعدادية في تمثيل السمات الرمزية للمواطنة دليل على 
الصلة الوثيقة للطلبة ببيئتهم المحلية الطبيعية وبالتالي 

 بوطنهم واالعتزاز به .
 لالنسان الداخلية االنفعاالت ترجمة في الرسوم امكانية -8

 من ةالبشري النفس تكنه ما عن صادقال الوجداني والتعبير
 تذا واالنفعالية الحياتية المواقف تجاه واحاسيس مشاعر
 .ةالمواطن ومنها المصيرية وقضاياه االنسان بحياة الصلة

 التوصيات
ثان ها البحث يوصي الباحفي ضوء االستنتاجات التي تمخض عن

 :بما يأتي
 الطلبة ةفثقا مستوى رفع يكفل بما الدراسية المناهج تطوير -1

 تاريخ في الريادي ودوره المشرق وتاريخه الوطن تجاه
 مقي من ويرسخ المواطنة روح ينمي بما االنسانية الحضارة
 . الطلبة نفوس في والوالء  االنتماء

تعزيز وتنمية الشعور بفضيلة حب الوطن وجعلها من  -2
 .مان ومن مقومات المواطنة الصالحةدعامات االي

 وغرس االناث مدارس في الوطنية التوعية برامج تكثيف -3
 عبر نفوسهن في السامية وقيمه الوطني االنتماء روح

 . الهادفة الموجهة البرامج

46



  رسوم طلبة المرحلة االعداديةمات الرمزية للمواطنة في سال   

 

 لبلدل الحضاري االنبعاث حركة في التراث دور على التأكيد -8
 من هال لما والحضارية والتاريخية الدينية بالرموز واالهتمام

 .همووطن لبةالط بين ما الترابط عرى تقوية في فعال دور
االهتمام بالجانب االنفعالي الوجداني للطلبة في العملية  -7

التعليمية باعتباره احد القنوات التي يمكن من خاللها ترجمة 
مشاعر الطلبة واحاسيسهم تجاه وطنهم فنيًا، وكذلك ايالء 
االهتمام بالوعي الجمالي والتثقيف الفني وتحصينه بثقافة 

التعبير عنها باساليب واتجاهات  المواطنة ما يمكن الطلبة من
 ومدارس فنية متعددة.
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 -1-ملحق رقم 
 اداة تحليل السمات الرمزية للمواطنة في رسوم طلبة المرحلة العدادية بصيغتها النهائية

لعامة السمات ا
 للمواطنة

 المقاربات الرمزية للمواطنة
 اسلوب تمثيل المواطنة في رسوم الطلبة

 رمزي تعبيري تجريدي رمزي رمزي واقعي

 
 السمات الجتماعية

    النتماء للجماعة / افراد المجتمع
    التمسك بالتقاليد والعراف الجتماعية
    ةالصلة بالبيئة المحلية والطبيعية والمعرفي

 
السمات التاريخية 

 والثقافية

    العتزاز بالموروث الرافديني
    العتزاز بالموروث الشعبي / الحرف

    دالة حضارية
    دالة ثقافية

 
السمات  الدينية 

 والعقائدية

    التمسك بالشعائر الدينية
    زيارة المراقد المقدسة

    العتزاز بالرموز الدينية
    لموروث السالميحب ا

 
 

 
 السمات السياسية

    الدفاع عن الوطن
    العتزاز بالرموز الثورية والوطنية

    التحشيد السياسي الشعبي
    حرية التعبير عن الرأي

    مظاهر الحتفال بالنتصارات
    السيادة والستقالل

    محاربة الفساد السياسي والداري

 
 

 قتصاديةالسمات ال

    النفاق / التبرع
    التقشف وترشيد الستهالك

    العمل الشعبي / دعم القتصاد
    الحرص على المال العام

    نبذ السرقة والستغالل القتصادي

 
 

 السمات النفسية

    نكران الذات
    نبذ العنف والرهاب

    الحنين للوطن
    احترام الخر

 -2-م ملحق رق
 صور من نماذج عينة البحث
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