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الفزوق بيه مشاهداث الذكور واإلواث في 

يىايز مه  52مزحلت المزاهقت الوسطى لثورة 
 خالل التلفزيون كما تبدو 

 في رسوم عيىت مه المزاهقيه

 7 ممخص
واإلناث في مرحمة المراىقة الوسطى لثورة  الفروؽ بيف مشاىدات الذكور 7عنواف البحث

 . عينة مف المراىقيف رسـو فييناير مف خبلؿ التمفزيوف كما تبدو  52
الفروؽ بيف مشاىدات الذكور واإلناث في مرحمة المراىقة  الكشؼ عف 7أىػداؼ البحث
 . يناير مف خبلؿ التمفزيوف كما تبدو فى رسـو عينة مف المراىقيف 52الوسطى لثورة 
بيف مشاىدات الذكور واإلناث في مرحمة  إحصائيةتوجد فروؽ ذات داللة   7فروض البحث

يناير مف خبلؿ التمفزيوف كما تبدو فى رسـو عينة مف  52قة الوسطى لثورة المراى
 . المراىقيف

العينة  اشتممتعينػة البحث مف تبلميذ بعض مدراس القاىرة اختيار  تـ 7عينة البحث
( مراىؽ بواقع 36وشممت)مف الجنسيف ( سنة، 761 63الكمية عمى أعمار مف سف )

، والصؼ عدادياإلالمرحمة العمرية الصؼ الثالث  ذهى( ذكور وتقابؿ 06( إناث، و)06)
 . الثانوي والثانياألوؿ، 

الفروؽ  لمكشؼ عفقامت الباحثة بتصميـ استمارة لتحميؿ وتوصيؼ الرسـو  7أدوات البحث
يناير مف خبلؿ  52في مرحمة المراىقة الوسطى لثورة  واإلناثبيف مشاىدات الذكور 

 . التمفزيوف
بيف مشاىدات الذكور واإلناث في  ود فروؽ ذات داللة إحصائيةوج -7 نتائج الدراسة

يناير مف خبلؿ التمفزيوف كما تبدو فى رسـو عينة مف  52مرحمة المراىقة الوسطى لثورة 
 . المراىقيف

Abstract:  
Title: Differences between male and female views in the middle 
of adolescence to the January 25 revolution stage through 
television as they seem in the sample fee of teenagers.  
Research objectives: Detect the differences between male and 
female views in the middle of adolescence to the January 25 
revolution stage through television as they look at a sample of 
teenager’s fees.  
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Hypotheses: There are significant differences between male and 
female views in the middle of adolescence to the January 25 
revolution phase differences through television as they seem in 
the sample fee of teenagers.  
The research sample: was selected sample of pupils some of 
Madras Cairo included total sample on the age of the age (16: 
14) years, of both sexes and included (60) teenager by (30) 
females, and 30 males and correspond to this age third grade 
intermediate, first grade, and second secondary.  
Search Tools: The researcher has designed a form for the 
analysis and characterization of the fees for the detection of 
differences between male and female views in the middle of 
adolescence to the January 25 revolution stage through 
television.  
Results of the study:  Found statistically significant differences 
between the views of male and female differences in the middle 
of adolescence to the January 25 revolution stage through 
television as they seem in the sample fee of teenagers.  

  7خمفية البحث
 الطفؿ، حياة في المختمفة اإلعبلـ وسائؿ بيف مف خاصة أىمية التمفزيوف يكتسب

 عقمية في يؤثر ثـ واحد، ومف وقت في والتثقيؼ، الترفيو عمى قادر جياز بأنو يتميز حيث
 وأف الطفؿ، حياة في الخبرة مصادر أكبر مف التمفزيوف يعتبر حيث ،ووجدانو الطفؿ،

 األطفاؿ عبلقة عمى يؤثر كما، األطفاؿ وىوايات ،وسموؾ ،عادات عمى ريؤث التمفزيوف
 ،ومفاىيميـ،وقيميـ أفكارىـ، عمى أيضا وزمبلئيـ، ويؤثر، ومدارسيـ بأسرىـ،

 (53، ص6661)نيى الدباغ، . ومعارفيـ، وتصوراتيـ
، وىى الدليؿ عمى قدرة اإلنساف عمى اإلبداع اإلنسانيجوىر النشاط  ىيالفنوف 

، وما بو مف مجاالت التشكيميالحر، والسينما، والمسرح، والغناء، واألدب والفف  الفني
يعيشو اإلنساف، تجعمو يسجؿ تاريخو، وحضارتو عمى مر الذي  متعددة ذات صمة بالواقع

العصور، ويكتمؿ تعبير اإلنساف عف واقعو مف خبلؿ اإلتحاد بيف المضموف، والشكؿ 
يكوف بطريقة رمزية إيحائية ليا عبلقة بقدرة الفناف عمى الذي  المعبر بو عف ىذا الواقع،

التخيؿ المبدع، وكذلؾ قدرتو عمى التعبير عف مكنوناتو النفسية التى تؤثر فييا مجريات 
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مف خبلليا يحاوؿ الحصوؿ عمى حريتو، وحقوقو  والتياألحداث فى مجتمعو، ومف حولو، 
)سياـ بدر الديف، . اـ بشعوبيـبعض األحياف بسبب غدر بعض الحك فيتسمب منو  التي

 (6، ص5662
إنسانية، وقد أضفى  احتياجاتالفف التشكيمي خاصة بطبيعتو ىو تعبير عف 

اإلنساف بفنونو التشكيمية عمى كؿ ما حولو طابعًا جماليًا خاصًا، ورمزًا فنيًا، فالرمز فى 
ء المألوفة، مجاؿ الفف التشكيمي متطور، وأكثر حرية فيو يسمو باإلشارة عمى األشيا

شخصية تولد فى عقؿ الفناف، وتعبر  ارتباطاتمتخذًا معنى جديدًا، وىو ينشأ أصبل مف 
عف خصوبة رؤيتو الفنية، وىو ما يسمى بالرمز الفني، فاألعماؿ الفنية ىى رسائؿ عابرة 
لمتاريخ، ولمجغرافيا أيضًا، حيث يحمؿ كؿ عمؿ فنى خصائص عصره الثقافية، 

اسية، وينقميا مف زمف إلى آخر، فالفف يرصد، ويوثؽ كؿ ما يمر عمى ، والسيواالجتماعية
البشر مف أحداث تؤثر فيو، ويتأثر بيا، فالفناف يرصد عبر أعمالو كؿ التحوالت 

، االتصاالت، والسياسية، وما يحدث عبر التمفزيوف، الفضائيات, وثورة االجتماعية
 (5665)خالد بغدادي، . وتكنولوجيا المعمومات

أف يعرؼ اإلنساف المغة المنطوقة عرؼ كيؼ يعبر عف نفسو عمى جدراف قبؿ 
إلى أف تحولت إلى لغة يتبادليا مع اآلخر، ومف المؤكد أف نشأة  البرديالمعابد، وأوراؽ 

الرموز قد بدأت مع نشأة الحضارة، والفف، كما ظيرت تخطيطات ىندسية بسيطة ترمز إلى 
رسائؿ عابرة لمتاريخ، ولمجغرافيا  ىياألعماؿ الفنية . البيئة فيالظواىر المحيطة باإلنساف 

، والسياسية، واالجتماعيةخصائص عصره الثقافية،  فنيأيضًا، حيث يحمؿ كؿ عمؿ 
وينقميا مف زمف إلى آخر، فالفف يرصد، ويوثؽ كؿ ما يمر عمى البشر مف أحداث تؤثر 

، والسياسية، وما جتماعيةاالفيو، ويتأثر بيا، فالفناف يرصد عبر أعمالو كؿ التحوالت 
(، 5665)خالد بغدادي، . ، وتكنولوجيا المعموماتاالتصاالتيحدث عبر الفضائيات، وثورة 

وعمى ىذا يعتبر الرسـ أحد القنوات التي مف خبلليا يستطيع الطفؿ أف يعبر عف مخاوفو، 
عناف  وآمالو، وخياالتو، ذلؾ أف الرسـ مازاؿ الطريؽ الذي مف خبللو يستطيع أف يطمؽ

واحد، فقد يكوف إسقاط  احتماؿالمشاعر والدوافع، والرسـ عادة يجمع بيف أكثر مف 
لمفيـو الذات عند المفحوص، أو لصورة الجسـ، أو االتجاىات نحو شخص آخر في 
بيئتو، أو إسقاطًا لمصورة النموذجية لمذات، أو نتيجة لظروؼ خارجية، أو تعبير عف أنماط 

المفحوص نحو الفاحص، ونحو  التجاىاتإسقاط  انفعالية، أومف عادات، أو عف حاالت 
)عائشة الجزار، . نحو الحياة والمجتمع عامة اتجاىاتو، أو تعبير عف االختبارموقؼ 
5661) 

لقد شيدت البشرية عمي مر العصور العديد مف الثورات لدرء الظمـ، والفساد 
تاتورية، وغياب الحرية، والعدالة الموجو لممواطنيف مف قبؿ الحكومات، والمتمثؿ في الديك

باإلضافة إلي القمع األمني، والتضميؿ اإلعبلمي ليـ، ومف بيف ىذه الثورات،  االجتماعية
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ـ( والتي كانت نياية حقيقية لعصر الممكية واإلقطاع في أوروبا، 6456الثورة الفرنسية )
لعالمي، والثورة ـ(، والتي أسست لمنظاـ الشيوعي ا6664والثورة البمشفية الروسية )

ـ(، والتي أزاحت أعتى نظاـ ممكي معتمدة عمي الجماىير الشعبية، والتي 6646اإليرانية )
العالـ كمو أىمية، وحيوية الشباب في أعقاب  استشعركاف لمشباب دورًا حيويًا فييا، كما 

ـ( بفرنسا حيف رفع الشباب عمي جدراف جامعة السربوف شعارًا مؤداه 6635ثورة مايو )
، والثورة الفرنسية ثورة اقتصاديةالثورة البرجوازية ثورة قانونية، والثورة البروليتارية ثورة 

 ( 5665)سناء الخولي، . نفسية ثقافية
ـ( كانت ضد 6625س، وحتى ثورة )تعد جميع الثورات المصرية بدءًا مف اليكسو 

ستعراض الثورات ابية، و ، والتحرر مف القيود األجنباالستقبلؿبيدؼ  األجنبيحتبلؿ اال
ـ(، وانتيت 6556المصرية فى العصر الحديث، نجد أنيا بدأت بالثورة العرابية فى عاـ )

عبلف الجميورية، فقد شيد عاـ )6625يوليو ) 50فى  ـ( 6556ـ( بعزؿ آخر مموكيا وا 
أوؿ ثورة قاـ بيا ضباط الجيش ضد الخديوي توفيؽ، وىى الثورة العرابية التي تزعميا 

الضباط ىـ أحمد عرابي، وعمي فيمي، وعبد العاؿ حممي، مطالبيف بحقوقيـ  ثبلثة مف
كضباط مصرييف في الترقي، والوصوؿ إلى المناصب العميا في الجيش، والتي كانت 

)نصر . مقصورة آنذاؾ عمى الشراكسة، وأيضًا زيادة الرواتب التى تكفؿ ليـ حياة كريمة
 (5666محمد، 

يبقى دائمًا واحدًا مف أىـ وسائؿ التعبير عف أكد البعض عمى أف الفف سوؼ 
الخبرة اإلنسانية ولذلؾ ال يمكف االستغناء عنو " وأف دراسة العمميات الخاصة بالذاكرة 

وعمميات التمييز والتراكيب البصرية والذاكرة المونية، وعمميات  البصريالبصرية والخياؿ 
خاطب التى يقـو بيا المصور، كميا اإلحساس واإلدراؾ المختمفة وعمميات االتصاؿ أو الت

) شاكر عبد الحميد،  اإلنسانييمكف أف تكوف ليا فائدتيا فى فيـ وتطوير السموؾ 
 . (54، ص6654
يعكس شخصية صاحبو ،ودوافعو  رمزيأىمية كبيرة وأنو تمثيؿ  الشكميولمتعبير  

 التيليب والطرؽ وصراعاتو ،واتجاىاتو وعبلقاتو األسرية واالجتماعية ،وتعتمد عمى األسا
. باستخداـ الوسائط والخامات الفنية التمقائيتظير الجوانب البلشعورية مف خبلؿ التعبير 

 (56، ص6666عبمة عثماف، ). ،وتحميمو كمغة رمزية التمقائي الفنيواستخداـ إنتاجيـ 
  7البحث مشكمة

موؾ س عمى قوي تأثير ذات المرئية اإلعبلـ وسائؿ أف في مشكمة الدراسة تكمف
 وأكثر ،لمتمفزيوف أكثر عرضةوالمراىقيف  ,ؿفاألطفاعمى حد سواء  ورسوميـ، المراىقيف
 مف أكبر بالتمفزيوف تأثرىـ فإف وكينونتيـ،، طبيعتيـ بحكـ وذلؾ لمضمونو، استجابة
 عمى سمبي وتأثير ،إيجابي تأثير لمتمفزيوف أف كما ،األخرى العمرية الفئات مف غيرىـ
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 يكتسبو ما يترجـ نوأ الطفؿ طبيعة (، ومف6665ؿ )صالح دياب ىندي، واألطفا البالغيف،
 الطفؿ ينفس ىو أف األطفاؿ، لدى الفني بالتعبير المقصود أف رسومو، عمى سموؾ مف
 في تسمط أو ضغوط، دوف الذاتية أحاسيسو يترجـ وأف ،الخاص بأسموبو نفسو في عما
 الجمالية، والقيـ، األشكاؿ عف برفيع وطبيعتو، ،وشخصيتو، عمى نمطو المحافظة إطار
 تتفتح كما مخيمتو، وتتبمور، مشاعره وتتطور ،خبراتو الحر فتنمو التعبير ىذا خبلؿ ومف
 في والتوسع ،يالتكنولوج التطور عصر ، وفياتجاىاتووتظير  ،اىتماماتو وتتحدد ،ميولو
 وقد ورسوميـ، ألطفاؿا سموؾ عمى تأثيراً  ليا الباحثة ترى أف فإف واالتصاؿ اإلعبلـ وسائؿ
 المرئية اإلعبلـ وسائؿ بيف مف األقوى المؤثر كونو البحث في التمفزيوف الباحثة اختارت
يناير مف  52تناولت ثورة  التيوبناء عمى ما تقدـ ترى الباحثة قمة الدراسات  األخرى،

 خبلؿ رسـو األطفاؿ، وعميو تتحد مشكمة الدراسة الحالية فى الكشؼ عف الفروؽ بيف
يناير مف خبلؿ التمفزيوف  52في مرحمة المراىقة الوسطى لثورة  واإلناثمشاىدات الذكور 

يناير ومظاىر ىذه الثورة وكيفية  52كما تبدو فى رسـو عينة مف المراىقيف بعد ثورة 
فى تكويف  واالجتماعيةالتعامؿ معيا لتحقيؽ أقصى ما يمكف مف تجنب اآلثار النفسية، 

 ( 6666طفى عبد العزيز، )مص. شخصية المراىؽ
ىا الكبار، واألطفاؿ رأت ر صاع والتييناير،  52فمف خبلؿ معايشة الباحثة لثورة 

الباحثة أىمية دراسة ما تمثمو رسومات األطفاؿ بعد ىذه الثورة، وذلؾ عف طريؽ تحميؿ 
ـ سيترؾ فييا الخيار لكؿ طفؿ رسـ ما ييتـ بو ويشغؿ تفكيره، ليت والتيرسوماتيـ الحرة، 
 تطرقت لمثورة تحميبًل كميًا، وكيفيًا يتناوؿ المحتوى، الكتابات، التيتحميؿ الرسومات 
 . البلفتات، الشيداء

الكشؼ عف الفروؽ بيف مشاىدات الذكور  في تنحصر البحث مشكمة فإف لذا
يناير مف خبلؿ التمفزيوف كما تبدو  52في مرحمة المراىقة الوسطى إلحداث ثورة  واإلناث
 7 البحث التالي في سؤاؿ ذلؾ عينة مف المراىقيف، ويتضح فى رسـو

في مرحمة  واإلناثبيف مشاىدات الذكور  إحصائيةىؿ توجد فروؽ ذات داللة 7 س
يناير مف خبلؿ التمفزيوف كما تبدو فى رسـو عينة مف  52المراىقة الوسطى لثورة 

 ؟المراىقيف
 7 ىػداؼ الدراسة

في مرحمة المراىقة الوسطى  واإلناثور الفروؽ بيف مشاىدات الذك الكشؼ عف
 . رسـو عينة مف المراىقيف فييناير مف خبلؿ التمفزيوف كما تبدو  52لثورة 
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 7 أىمية الدراسة
  7التالية النقاط في البحث أىمية تكمف

لدى المراىؽ في  الفنييناير عمى التعبير  52أىمية دراسة نتائج وتبعات ثورة  -6
  . مرحمة المراىقة الوسطى

التعبير  عمى التمفزيوف عبر يبث ما ر أحداث ثورة يناير مف خبلؿأث عمى التعرؼ -5
 . لممراىقة الوسطى الفني

واألميات فى  واآلباءتفيد نتائج الدراسة المرشديف النفسييف فى مجاؿ الطفولة  -0
 . المصرييف المراىقيف وأفكارزيادة الفيـ لمشاعر 

ى التعبير عف مكنونات نفس الفناف ف التشكيميإلقاء الضوء عمى أىمية الفف  -1
 والتعبير عف متطمبات مجتمعو

عبرت عف  التيتحمميا الرسـو والصور البصرية  التيأىمية الدالالت الرمزية  -2
  . يناير52ثورة 

ودوره فى التعبير عف الثورة المصرية والرغبة فى التغيير  التشكيميأىمية الفف  -3
 . احتراـ كؿ أفراد المجتمعإلى األفضؿ لبناء وطف قائـ عمى العدؿ و 

 7 ض الدراسةفر 
في مرحمة المراىقة  واإلناثبيف مشاىدات الذكور  إحصائيةتوجد فروؽ ذات داللة   -6

 . يناير مف خبلؿ التمفزيوف كما تبدو فى رسـو عينة مف المراىقيف 52الوسطى لثورة 
 7 الدراسة حدود

بيع بواقع جمسة فى األسبوع مدة اسا1يتـ تنفيذ الرسومات عمى مدى  7الحدود الزمنية -6
 . كؿ جمسة حصتاف

مف المراىقيف بالمرحمة الثالث  عينة دراسة عمى الباحث يقتصر 7الحدود المكانية -5
 . بمدراس المصرية لمغات بالقاىرة ثانوي والثاني، واألوؿ، إعدادي
 7 الدراسة تإجراءا
 7 الدراسة منيج 7أوال

 وذلؾ، التحميميذه الدراسة المنيج الوصفى تتبع الباحثة فى ى 7الوصفيالمنيج 
 الفنى، التعبير عمىألحداث ثورة يناير  التمفزيوف عبر يبث ما تأثير عوامؿ عف بالكشؼ
 . لتبلميذ مرحمة المراىقة المتوسطة المشاىدات مبلحظة خبلؿ مف ذلؾ ويكوف
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 7 عينة الدراسة 7ثانيا
رية لمغات بالقاىرة وتـ اختيارىـ عينػة البحث مف تبلميذ المدرسة المصتـ اختيار 

مف الجنسيف ( سنة، 761 63العينة الكمية عمى أعمار مف سف ) اشتممت عشوائيبشكؿ 
المرحمة العمرية الصؼ  ىذه( ذكور وتقابؿ 06( إناث، و)06( مراىؽ بواقع )36وشممت)
ف كؿ م إناث( 66( ذكور، و)66بواقع ) ،الثانوي والثانيوالصؼ األوؿ  عدادياإلالثالث 
 . صؼ

 ( تصنيؼ العينة6جدوؿ رقـ )
 يالصؼ الدراس إناث ذكور سـ المدرسةا

 يعدادالثالث اإل 66 66 المدرسة المصرية
 ياألوؿ الثانو  66 66 المدرسة المصرية
 يالثانو  الثاني 66 66 المدرسة المصرية
 66 66 المدرسة المصرية

36 
 06 06 جمالياإل
لمكشؼ احثة بتصميـ استمارة لتحميؿ وتوصيؼ الرسـو قامت الب7 ( أدوات الدراسة 0
يناير  52في مرحمة المراىقة الوسطى لثورة  واإلناثالفروؽ بيف مشاىدات الذكور  عف

 . مف خبلؿ التمفزيوف
عمى عدد مف المحكميف بمغت خمسة  االستمارةقامت الباحثة بعرض  7االستمارةصدؽ 

 52نسبة اتفاؽ بيف المحكميف ال تقؿ عف حصمت عمى  التيالمفردات  واختيرتمحكميف، 
 . صالحة لتحميؿ الرسـو االستمارةمما يدؿ عمى أف  %
مف خبلؿ تصحيحيا مف قبؿ ثبلثة مصححيف،  االستمارةتـ حساب ثبات  7االستمارةثبات  

 . بينيـ االرتباطوحساب معامؿ 
 7 ىيتحتوى االستمارة عمى خمسة بنود  7توصيؼ االستمارة 

 -المصريالرسـو وتحتوى عمى عدد مف المفردات منيا)العمـ  فيلمستخدمة ( الرموز ا6
 الفتات( -الصميب -الدماء  -الحمامة -أشارة النصر -اليبلؿ 

 -يناير 52ارحؿ  -( استخداـ الكتابات لمتعبير وتحتوى عمى بعض المفردات منيا) ثورة5
 تمرد(
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 -واقعيير عف الثورة منيا )تعبير والتعب التشكيمي ( الدالالت التعبيرية ألساليب الفف0
 (رمزي

 7 الدراسة مصطمحات
  7المتوسطة المراىقة مرحمة -6

 النضج والتدرج نحو Adolescence البلتيني الفعؿ مف مشتقة المراىقة
 حيث بالبموغ تبدأ نمو فترة وىي ،والسموكي، واالجتماعي، والعقمي الجنسي، والجسمي،

 ولكف ،واالنفعالي ،االجتماعي النضج يتحقؽ حيث دالرش ونيايتيا الجنسي، النضج يتحقؽ
، والغذاء، والصحة، الوراثة لعوامؿ تبًعا األفراد بيف واضحة بصورة يختمؼ ذلؾ وقت

 أف كما عشرة، الخامسة حتى يتأخر وقد العاشرة، في الجنسي النضج يبدأ فقد والمناخ،
 والحادية ،عشرة لثامنةبيف ا ما يتحقؽ قد الكبار عف واالستقبلؿ، االجتماعي النضج

 ىو لممراىقة المغوي (، والمعنى6663ذلؾ )احمد المدخمي،  عف يتأخر وقد والعشريف،
 مف االقتراب تعني Puberty والتي وىي قاربو، الشيء وراىؽ دانيتو، فأرىقتو المقاربة،
. فقط الجنسي النضج نحو التدرج تعني البموغ كممة عف المراىقة كممة وتختمؼ الحمـ،

 الفترة عمى النمو نفس عمماء فيطمقيا صطبلحاا المراىقة أما، (6664خالد المزاـ، )
 غير الطفؿ فييا يقترب التي المرحمة ىيو أ والرشد،، الطفولة مرحمة تتوسط التي الزمنية
(، 6666)صالح اليندي،  واالجتماعي واالنفعالي والعقمي، ،الجسمي النضج مف الناضج

 الحماية تقتضي عمرية مرحمة الطفؿ يترؾ حيث النضج تعنييا نبأ ))ىادفيمد عرفيا وقد
نفسو )خالد  حماية عمى وقادًرا مستقؤل فييا يصبح عمرية مرحمة إلى وينتقؿ اآلخريف، مف

    ويعرفيا (Stanley Hall) التصرفات فييا تتميز العمر مف وىي فترة. (6664المزاـ، 
 حيف العنيفة في والتوترات ،الحادة االنفعاالتو ، بالعواصؼ لمفرد السموكية( ىوؿ ستانممي(

 (Horox) إلى ليخرج الطفولة شرنقة المراىؽ فييا يكسر التي بأنيا الفترة يعرفيا
 (6661فييا )سعد الخمؼ،  واالندماج، معو التفاعؿ في ويبدأ الخارجي العالـ ىوروكس

 ولكف تتفؽ طة،المتوس المراىقة لمرحمة الزمنية الفترة تحديد في العمماء أختمؼ
( ١٢ -65تمتد ) التي العمر مف الفترة تمؾ ىي المراىقة فترة أف عمى الباحثيف معظـ آراء
 والمراىقة عاًما،) ٢١ -٢١ (مف وتمتد المبكرة المراىقة إلى بعضيـ ويقسميا العمر، مف

 آخروف قسميا حيف فى ،ت(. ( عاًما )خالد الطحاف، د56 - ٢١مف ) وتمتد ،المتأخرة
( )محمد جماؿ الديف، 64-60مف) متأخرة ومراىقة (،63-60مف) مبكرة راىقةم إلى

 الشكؿ عمى أقساـ ثبلثة إلى (،6661زىراف( )محمد زىراف،  قسميا) بينما، )6651
 7 التالي

 . المتوسطة المرحمة ، وتقابؿ)٢1- 65 ( سف مف المبكرة المراىقة مرحمة -
 . الثانوية المرحمة تقابؿو  (،64-62سف ) مف الوسطى المراىقة مرحمة -
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 . الجامعية المرحمة تقابؿ (،١٢- ٢١ (سف مف المتأخرة المراىقة مرحمة -
 سف السادسة وحتى ،البموغ مف تمتد التي مبكرة، وىي مراىقة إلى قسميا فقد )ليجو( أما

 مف عشرة الثامنة وحتى، عشرة السادسة سف مف تمتد التي وىي ،متأخرة ومراىقة عشرة،
 (6664)خالد المزاـ، . العمر
فى  أساسيالثورة فى المغة تعنى الوثوب، والسطوع، وىى تغيير 7 يناير 52ثورة 

كما تعنى . يقـو بو الشعب فى دولة ما )المعجـ الوسيط( واالجتماعيةاألوضاع السياسية، 
األحواؿ  استمرارلتحطيـ  االجتماعيالكياف  فيع بعيد األثر أيضا التغيير المفاجئ السري

والثورة . بناء جذريا االجتماعيدة تنظيـ، وبناء النظاـ لقائمة فى المجتمع، وذلؾ إلعاا
ء مف أسو  ، أوأفضؿالخروج عف الوضع الراىف سواء إلى وضع  ىي سياسيمصطمح 

يحدثو الشعب مف الذي  الوضع القائـ أما التعريؼ المعاصر، واألكثر حداثة ىو التغيير
أو مف خبلؿ شخصيات تاريخية لتحقيؽ طموحاتو لتغيير  خبلؿ أدواتو كالقوات المسمحة،

نظاـ الحكـ العاجز عف تمبية ىذه الطموحات، ولتنفيذ برنامج مف المنجزات الثورية غير 
 . االعتيادية

ثورة حركيا الشباب، وأكمميا معو الشعب، واحتضنيا  ىيإجرائيا ثورة يناير 
السيئة،  واالقتصاديةية، والسياسية، عمى األوضاع المعيش احتجاجا، وذلؾ المصريالجيش 

 66تنحى الرئيس عف الحكـ فى  إلىنظاـ الحكـ، وأدت  فياعتبر فسادا  وكذلؾ عمى ما
شئوف الببلد، والبدء فى  بإدارةوتكميؼ المجمس األعمى لمقوات المسمحة  5666فبراير 

  .المصريوسياسية شاممة فى المجتمع  واقتصادية اجتماعيةالقياـ بإصبلحات 
 يتمتع لما اإلنساف، حياة في تأثيراً  اإلعبلـ وسائؿ أكثر مف التميفزيوف يعتبر 7التمفزيوف

 القدرة يمتمؾ كما واحد، آف في ف،والمو، والحركة، والصورة ،الصوت في تتمثؿ مزايا مف بو
 الثقافي، بالتفاعؿ حافبلً  وسجبلً ، لمحياة أرشيفاً  تكوف لكي بمواده االحتفاظ عمى

 األنا في المشاىد يحيي التميفزيوف أف كما، (6645)جيياف رشتي، . يواالجتماع
، واحد عالـ في االثناف ويتبلقى المكاني، وحتى الزماني، بالبعد شعور أي ويسقط المباشر،

 واإلقناع، التفاعؿ، مستمزمات بكؿ والجماعات، األفراد إحاطة عمى القدرة لديو أف كما
 مسافات عمى بث جياز دور يمعب ال التميفزيوف بأف وردقاؿ شارلف كما النفسي، والتخاطب

 وعي إلى مخاتبلً  وتسمبلً  واإلقناع،، النفاذ عمى القدرة يممؾ بؿ، السينما لمنتجات بعيدة
، . واحد آف في خبيثاً  أو، مباشراً  تأثيره يجعؿ الذي اإلنساف  يممؾ كما، (6655)جاف كـر

 تقدـ التي الوسيمة ألنو، مشاىدتو عمى قباالً إ الجماىير أكثر مف ثابت جميور التميفزيوف
غير  األفراد ألف السمبية، عمى يساعد التميفزيوف أف كما ،جيد دوف وأفكار معمومات،
 كؿ يقتحـ ضيؼ التميفزيوف ويعتبر ،متمقوف فيـ الوسيمة ىذه تجاه أفكار بأي مشاركيف

 الكبار، عالـ إلى ؿالوصو إلى الطرؽ أقصر أنوؿ، المنز أصحاب يستأذف أف دوف منزؿ
)عبد . لذلؾ السريع الخمفي الباب وىو الكبار، عمى الطفؿ منو يطؿ الذي المنفذ وأنو
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 والمحظة ،التو في الواقعية األحداث نقؿ إمكانية لو أف (، كما6646الرحمف العيسوي، 
 الخبرات ينقؿ أف يمكف كما األخرى، الوسائؿ باقي عمى يصعب ما وىذا الشاشة، عمى
 أو، الثالث األب سـأ التميفزيوف عمى الباحثوف ويطمؽ، المشاىديف إلى الصعبة اقؼوالمو 
 المعارؼ، ألنو ينقؿ جميعيا اإلعبلـ وسائؿ أخطر التميفزيوف يعتبر و لمطفؿ، الروحي األب

 والصورة ،الصوت مف مشاىدىا تتكوف الحية، والتي بالصورة والخبرات والمعمومات،
 تخاطب ألنيا، األطفاؿ مدركات مف قريبة واقعية صورة في ،الطبيعي بمونيا المتحركة
 الراديو، مف كؿ وبيف ،ؿالطف بيف (، والعبلقة6665والبصر )محمد معوض،  السمع

نما البعض، يتصور كما واحد طرؼ مف عبلقة ليست والتميفزيوف  متبادلة عبلقة ىي وا 
 ،اختيار عمى الطفؿ فييا ويحرص الطفؿ، اجتذاب عمى والتميفزيوف ،الراديو فييا يعمؿ

ف وأفكار،، معمومات مف لو يروؽ ما وانتقاء  تنشأ بؿ، فراغ مف تنشأ ال العبلقة ىذه وا 
 معتقدات تشكيؿ في دورىا تؤدي أخرى وعوامؿ مؤثرات، وضمف ظروؼ خبلؿ مف وتعمؿ
 األخرى االتصاؿ ووسائؿ والمدرسة،، األسرة بيا ونقصد وسموكو، ،وأفكاره، الطفؿ

ذا6655والمسرح )كـر شمبي،  ،والكتاب والسينما،، ةكالصحاف  تأثير إلى انتقمنا ما (، وا 
 التي السموكية الميوؿ بيف مف والعدواف، العنؼ يكوف قد أنو نجد األطفاؿ، عمى التميفزيوف
 خياؿ يثير التميفزيوف برامج في العدواني النشاط أف ويعتقد المشاىدة، مف الطفؿ يتعمميا
 في ذاتو الطفؿ يدمج أف تعني سيكولوجية عممية والتوحد التوحد، خبلؿ مف العنيؼ الطفؿ
 وخبلؿ واحد، شخص الشخص وىذا ىو أنو فيدرؾ إعجابو، يثير الذي الشخص ذات

 (6651)مصطفى تركي، . كثيرة سموكية وعادات، أنماطاً  الطفؿ يكتسب ىذه التوحد عممية
أثناء الثورات منيا  بير، واإلبداعتتعدد وتتنوع أشكاؿ التع 7الثوري التشكيميالفف 

، وغيرىا مف مجاالت اإلبداع، التشكيميالمسرح، الغناء، الموسيقى، السينما، األدب، والفف 
والتعبير الحر، وقد برز خبلؿ العصر الحديث الكثير مف المبدعيف، ويتقدميـ )رب السيؼ 

، والمبدع عبد اهلل النديـ أحد قادة الثورة العرابية البارودي ساميوالقمـ( الشاعر محمود 
 يأتي نفسو كاف يكتب الشعر، فالمبدع ال عرابيىو لساف حاؿ الثورة العرابية، بؿ إف أحمد 

بأعمالو إال مف خبلؿ الرؤية، وتمؾ الرؤية ال تأتى إال مف الثقافة، والثقافة ال تأتى إال مف 
ار، وأصحاب الرؤى كانوا، القراءة لمحضارات، والمشاىدة، والمعايشة لمواقع الحاضر، فالثو 

فى مقدمتيـ غاندى، نيرو، عبد الناصر، مانديبل، ورغـ ندرة  ويأتيوما زالوا قمة نادرة، 
ىؤالء الثوار إال أنيـ أصحاب بصمات حفروىا عمى جدراف الخمود لتكوف قدوة، ونبراسًا 

 ( 5660)محمد الشافعي، . لئلنسانية
عرفيا اإلنساف منذ القدـ، فيو لغة، ووسيمة  التيالرسـ نوع مف أنواع التعبير 

تفاىـ بيف البشر يعبر بيا اإلنساف عف أفكاره، وآرائو لآلخريف، والرسـ يمثؿ الشكؿ، 
يتكوف مف الخطوط، والرموز، واألشكاؿ لمتعبير  والذيفى مخيمة الرساـ،  والحجـ كما ىو

زية، تجعؿ المشاىد يربط ما عف األفكار واألحداث بطريقة تعبيرية ذات مغذى، ودالالت رم



 ـ 6186( أبريؿ لسنة الثانيالجزء  861عة األزىر، العدد7 )مجمة كمية التربية، جام

 -65- 

ىو جوىر الرؤية الفنية، وىو الناتج  الفنيفمضموف العمؿ المعاصرة،  واألحداثبيف التراث 
، وجممة العمؿ واتزانياالكمى، لمعناصر، وتنظيـ الوحدات، وترابطيا،  األدائيعف الفعؿ 

لفناف، وثقافتو، ، وتأثيره العميؽ فى النفس البشرية، ومعنى المضموف تحدده رؤية االفني
(، إف العبلقة بيف المضموف، والشكؿ المعبر 5665)طارؽ عابديف، . ووعيو بالحاضر

تحاد عبلقة  ىيعنو ليست عبلقة غاية بوسيمة بؿ ىى عبلقة أعمؽ،  عبلقة ترابط، وا 
داللة تعبيرية، أو معنى، ىذا المعنى  االرتباطعنصريف يدعـ كؿ منيما اآلخر ليعطى ىذا 

ثقافة التغيير كما ) بحث سابؽ عف ففيمنفصؿ عف ذلؾ اإلتحاد،  شيءيكوف يمكف أف  ال
( قامت الباحثة 5665وعبلقتيا باالنتماء واليوية  يناير 52عبر عنيا فنيا شباب ثورة 

قاـ الشباب برسميا عمى األسوار  التيبتصوير، وعرض، وتحميؿ بعض الرسـو الجرافيتية 
بلؿ ىذا البحث عبرت معظـ الرسـو عف اليوية فى وسط القاىرة، ومف خ المياديففى 

يناير، مما يؤكد  52المصرية مف خبلؿ تعبيرىـ بالرسـو الفرعونية عف أحداث الثورة فى 
كذلؾ  . ليذا البمد، مف أجؿ المحافظة عميو مف نيب خيراتو وتدميره انتمائيـعمى درجة 

. والتعبيري الرمزي والسريالي يوالرمز  الواقعيفنية مختمفة منيا  بأساليبالرسـو  تـ تعبير
)سياـ بدر الديف، . تمؾ الرسـو فيوظيرت رموز ذات دالالت تعبيرية ورمزية مختمفة 

5665) 
إف الفف، والثورة مفيوماف متبلزماف، فالثورة ال تتـ دوف أف يميد ليا الفف، 

بعد قياميا النفوس، والعقوؿ لقبوؿ التغيير، كما أف الثورة  ويييئويشحف الناس معنويًا، 
 االنتماءتكوف دافعًا لممبدعيف لمتعبير عف األفكار الثورية، وتبنى أفكار جديدة تعبر عف 

(، وكاف الفف ذا بصمة واضحة فى ثورة يوليو، حيث 5660)ممدوح عبد اهلل، . لموطف
يزخر متحؼ الفف الحديث بالعديد مف األعماؿ الفنية التى جسدت الثورة، ومطالبيا، حيث 

الفكرية،  والمعانيطاقات التعبير تصور إرادة اإلصرار، وبسالة المقاومة،  انطمقت
عمى األلواح، والتماثيؿ حركة الحياة، وأصبح اإلنساف  ارتسمتالجديدة، حيث  واالجتماعية

الوشاحى عف الثورة  الياديالفنانيف صبلح طاىر، وعبد  بيف الطبيعة، واآللة، وقد عبر
نجى أفبلطوف، فوزيعبر عنو كبًل مف السجينى  الزراعيأبمغ تعبير، وقضية اإلصبلح  ، وا 

الجزار، وحامد ندا، وغيرىـ مف الفنانيف العظاـ  الياديوجاذبية سرى، و راغب عياد، وعبد 
تزخر بيـ مصر عمى مر العصور، لمتأكيد عمى التعبير عف بنية الشخصية المصرية  التي

لجماليات الواقع  واالنتصارلكبرياء، مف خبلؿ الرمز، والتأكيد عمى فكرة الحرية، وا
 (5660)أحمد نوار، . ، واليوية المصريةيالمصر 

يمكف القوؿ أف قواـ عمميات التمرد، والحركات الرافضة ىـ الشباب بحكـ تركيبيـ 
السيكولوجي، وميميـ لمتغيير، ورفض الوضع القائـ، وتشير العديد مف الدراسات إلى أف 

مرد، والثورة ىـ الشباب بالنظر إلى الخصائص السيكولوجية، المكوف الرئيسي لحركات الت
ندفاع، ومف  والسموكية لممرحمة العمرية التي يمروف بيا، فالشباب يمثموف طاقة، وقوة، وا 
ثـ قد يتسـ سموكو السياسي بالخياؿ، والمثالية، مع رفض لمواقع، والسعي إليجاد إطار، أو 
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الدافعة لتمرد الشباب ىو تشكيؿ ما يسمى  نظاـ حياة جديد، وقد تكوف أحد العوامؿ
بالثقافة الفرعية الخاصة بالشباب، وقد أثار الدور الذي قاـ بو الشباب المصري في إشعاؿ 
الثورة المصرية موضوعات حيوية ُتحيي الجدؿ الدائر دومًا بيف األقبلـ حوؿ الشباب، 

نيو عبر العديد مف الفنانيف ثورة الخامس والعشريف، وثورة الثبلثيف مف يو  ففيوثقافتيـ، 
تسجؿ  التيمييف عف الحرية، والكرامة اإلنسانية بالعديد مف الصور، والرسـو يالتشك

، مف خبلؿ الوسيمة  فالوسيمة كانت الفنوف، والتكنولوجيا،  الرسالة ىياألحداث يومًا بيـو
يحمؿ  نيالفإسقاط األنظمة الدكتاتورية المستبدة حيث كاف ىذا الحراؾ  ىيوالرسالة 

 وسياسيمفاىيـ أكثر نضجًا، وتطورًا، وجرأة، حيث كشفت لنا الثورتيف عف نضج فكرى، 
لقاعدة عريضة مف أفراد المجتمع مف مختمؼ الطبقات الرافضيف لمرياء، والكذب، وبيع 

لما يدور فى المجتمع مف مستجدات،  حقيقي وانعكاسالوطف،إف الفف ىو مرآة الواقع، 
، والسياسية بشكؿ مباشر، فكاف لؤلحداث السياسية االجتماعيةاألحواؿ ودائمًا ما يرتبط ب

لمبشرية  الحتميتعتبر إحدى أدوات التقدـ  التيتأثير مباشر عمى الفنوف، ومف الثورات 
لى الشعب، فيو  التشكيمينحو مجتمع تسوده الحرية، فدائمًا فأف الفف  مف الشعب، وا 

أواصر الجماىير، ولـ تقتصر وظيفة الفف  فييجوؿ ترجمة لمحالة النفسية، والشعورية لما 
نما لبلرتقاء بمستوى الحياة الواقعية )حناف محمود، . عمومًا عمى المتعة، والتسمية، وا 

5662) 
، مف خبلؿ ما تحممو اكتشافوفمكؿ عمؿ فنى لغز يسكف أعماقو، ويغرى بمحاولة 

، وعمى المشاىد أف يبدأ فى يالمرئيتجاوز العالـ  الذيالفكرة مف أسرار، وكذلؾ المعنى 
لموصوؿ إلى المعنى  المرئيسير أغوارىا، ومحاولة النفوذ إلى أعماقيا، وتجاوز المظير 

يعبر بيا الفناف، كذلؾ لكؿ فناف موقفو الفنى،  التيالكامف خمؼ العناصر، واألشكاؿ 
تتحكـ  والتييحدد طبيعة العبلقة الجدلية بيف اإلنساف، والكوف المحيط بو، الذي  والفكري

تحدده  أيديولوجي، واآلخر جماليفييا العديد مف دوائر التجاذب، والتقاطع، بعضيا فنى 
)خالد بغدادي، . طبيعة الجغرافيا، وعمؽ التاريخ، وخصوصية المحظة الثقافية الراىنة

5665) 
 7 الدراسات السابقة

  7(5666بوكر) أحمد عبداهلل بنت وديعة دراسة -6
 . الجمالية واإلبداعية في الفف الجرافيتي ومدى تأثيره عمى الجميور القيـ 7العنواف -
طريقة الكشط لمطبقة الخارجية، وذلؾ إلظيار طبقة  باستخداـتقنية تنفذ  ىي 7اليدؼ -

المعة أسفؿ منيا، توضيح ماىية فف الجرافيتي، فتاريخًيا ينظر إلي الرسومات الجدارية 
نيا لغز غريب، وخطر عمى المجتمع، الكشؼ عف عمى أنيا شكؿ مف أشكاؿ التخريب، وأ

القيـ الجمالية، واإلبداعية لفف الجرافيتي، والتحقيؽ في سياقات الفف، والكتابة عمى 
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، الجدراف في الشوارع كجزء مف الثقافة البصرية، والمساعدة في التعرؼ عمى فف الجرافيتي
 . مى المنظر الحضاري لمشوارعتعزيز النداء لمجمالية التي تشتد الحاجة إلييا لمحصوؿ ع

ودراسة بعض أعماؿ فف  دراسة القيـ الجمالية واإلبداعية لفف الجرافيتى، 7العينة -
 . ودراسة أىـ فناني فف الجرافيتي الجرافيتي وأثره عمى الجميور،

 . األعماؿتصنيؼ وتحميؿ عف طريؽ استمارة تحميؿ محتوى لبعض  7األدوات -
باحثة إلى أف بيئة الفرد ىي كؿ ما يؤثر في ىذا الفرد، لذا ففف وقد توصمت ال 7النتائج -

 . الشارع يعتبر مؤثر قوي عمى المجتمع بكافة األصعدة
حياة اإلنساف الذي يعيش في عصرنا التكنولوجي تتبلءـ إلى حد كبير مع مخرجات فف  -

 . الشارع الذي نشاىده
، مما أعطى كؿ فناف طابع مميز فف الشارع يعطي حرية التعبير دوف قيود، أو حواجز -
  .ول

وأكدت أف دمج أشكاؿ جديدة، وأساليب فنية كفف الشارع، إلى المناىج الدراسية لمطبلب 
المراىقيف في القسـ المتوسط، والثانوي قد تخرج فنانيف يرتقوف بمستوى ىذا الفرع مف 

 . الفف بداًل عف تدريس المناىج التقميدية
  7(5666أحمد) مصطفي وغادة يـإبراى فكري جورج دراسة -5
لغة العنؼ في الفف الجرافيتي المصري المعاصر المعبر عف أحداث  انعكاس 7العنواف - 

 . يناير 52ثورة 
، في رسـو الفف واالجتماعيقياس عمؽ المحتوي الثقافي، والسياسي،  7اليدؼ -

 . الجرافيتي
 . افيتيالتنظير، والتحميؿ، لمحتوي المغة المفظية في الفف الجر 

يناير،  52الكشؼ عف ماىية لغة العنؼ في رسـو الجرافيتي مف خبلؿ متابعة مسيرة ثورة 
 . وردود األفعاؿ البصرية، والمفظية

تنمية التواصؿ، والتفاعؿ بيف أفراد المجتمع مف خبلؿ القراءة التحميمية، والتنظيرية، 
 . يناير 52لمرسوـ الجرافيتية ألحداث ثورة 

يناير، وتـ  52أعماؿ مف الفف الجرافيتي المصري المعاصر لفترة ثورة  اختيارتـ  7العينة -
االختيار بناء عمى توفر استمرارية التفاعؿ مع الحدث الثوري، الجمع بيف المغتيف المفظية، 

رموز اجتماعية، وثقافية، وسياسية، والتأكيد عمى المغة التصادمية،  واستخداـوالبصرية، 
 6ةوالثورية، الميداني
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 بناء عمى ما الموضوعية لممعايير طبقا الجرافيتيو األعماؿ وتحميؿ توصيؼ 7األدوات -
  6تحوي مف لغة العنؼ المفظية والبصرية

لغة  انعكستوجد أنو مف خبلؿ رسومات الفف الجرافيتي المصري المعاصر  7النتائج -
عميو  احتوتصرية، لما يناير عبر المغتيف المفظية، والب 52العنؼ المعبرة عف أحداث ثورة 

الرسومات عبر جدار الشوارع المصرية مف لغة عنؼ لفظية، وبصرية، واضحتيف تعبر عف 
، كما اتضح عبر المحتوي الفكري االجتماعيةردود أفعاؿ سياسية مؤثرة سمبا عمى الحياة 

ليذه األعماؿ عنؼ لفظي، وبصري، اجتماعي، وسياسي، عف طريؽ الرسـو الجرافيتيو 
 6عف قضايا مختمفة ذات سمو اجتماعية مصاحبو ألحداث الثورة ومابعدىا ةالمعبر 
  7( 5665دراسة سياـ بدر الديف سعيد )  -0
يناير وعبلقتيا باالنتماء  52ثقافة التغيير كما عبر عنيا فنيًا شباب ثورة  7العنواف -

 . واليوية
يير وكيفية تعبير الشباب وقد ىدفت الدراسة إلى دراسة العبلقة بيف ثقافة التغ 7اليدؼ -

عبر بيا الشباب عف الثورة، وما تعكسو مف  التيعنيا تشكيميًا ودراسة وتحميؿ الرموز 
ظيرت  التيانتماءات لموطف والتعبير عف ىويتيـ، ودراسة العبلقة بيف األساليب التراثية 
، وكيفية تعبيرىا عف فكرة االنتماء، واليوية, ودراسة أساليب التع بير الفنية فى الرسـو

 . عف ثقافة التغيير المنعكسة فى الرسـو المستخدمة لمتعبير
 . عينة عشوائية مف الشباب الذيف شاركوا فى الثورة 7العينة -
عبر  التياستمارة استبياف مف خبلؿ قراءة، وتوصيؼ، وتحميؿ بعض الرسـو  7األدوات -

 . ظاىربيا الشباب عف أحداث الثورة، وما تتضمنو ىذه الرسوـ مف م
عبرت عف ثقافة التغيير،  التيتوصمت الدراسة إلى أف مف أبرز الرموز الفنية  7النتائج -

واليوية ىى )العمـ، اليبلؿ، الصميب، الشييد، البيضة، الثور، زىرة الموتس، أـ الشييد، 
النار، الحصاف، غصف الزيتوف، المصحؼ، الفيس بوؾ (، كما وجدت عدد مف الرموز 

كرار أكثر مف غيرىا، وذلؾ نظرًا ألىميتيا، ودورىا الحيوي فى أحداث الثورة، كاف ليا عدد ت
وىي ) العمـ المصري، أـ الشييد، المرأة بصفة عامة، الشعب، الفساد ( حيث ظيرت ىذه 

 . الرموز فى عدد كبير مف األعماؿ الفنية
  7(5660عز القصيري ) إبراىيـ ةدراس -1
التصوير كمدخؿ  ىمتغيرات سياسية واجتماعية عمات كأثر الثور  ةدراس 7العنواف -

 . يناير( 52)ثورة  ةالثوري ةرييلمتعب
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نتيجة تأثره بأحداث  المصريالفنية ومعطياتيا عند الفناف  ةالكشؼ عف التجرب 7اليدؼ -
ثورة  يناير، ودراسة وتحميؿ لبعض أعماؿ المصوريف المصرييف الذيف تناولوا 52ثورة 

  .ةجمالي ةيناير كتجرب
ىتموا بتصوير ثورة يناير أمثاؿ صبلح عناني، امجموعة مف لوحات لفنانيف  7ةالعين -

 . ومحمد عبمة, وصبلح عبداهلل
 . لبعض أعماؿ الفنانيف ىستمارة تحميؿ محتو ا 7األدوات -
 إف لمفنانيف والفف دور ميـ، وايجابي في رصد التغيرات السياسية، 7النتائج -

 . جديدة ورؤىي المجتمع بمصداقية جمالية، ، التي تحدث فواالجتماعية
أتسمت أعماليـ  مبدعيفبداخميا  احتوتمية المعاصرة في مصر يأف الحركة التشك

 . باألصالة، والمرونة، والطبلقة، ورصد الواقع المحيط بيـ
 7 (5661دراسة حناف محمود احمد الزيات) -2
 . عينة مف األطفاؿ المصرييفكما عبر عنيا بالرسـ  5666يناير  52ثورة  7العنواف -
عايشوىا فى رسوماتيـ، مع  التيعف ثورة يناير  األطفاؿتحميؿ كيفية تعبير  7اليدؼ -

 . محاولة استنباط االنفعاالت المستوحاة مف تفسير دالالت الرسـو
 . لثورة يناير واإلناثالذكور،  األطفاؿمعرفة الفروؽ فى رسومات  

 . الزمنييناير تبعا لمتغير العمر  52اؿ لثورة معرفة الفروؽ فى رسومات األطف
( سنة بواقع 63-5أعمارىـ بيف)  تتراوح( تمميذ، وتمميذة 661شممت العينة ) 7العينة -
 . ثبلث مجموعات تبعا لمسف إلى( إناث، وقسمت العينة 665( ذكور، و)53)
 . ة(يناير )إعداد الباحث 52تحميؿ رسوـ األطفاؿ لثورة  استمارة 7األدوات -
 . تميزت الموضوعات بكثرة العناصر المعبرة عف الثورة 7النتائج -
التعبير  فيوجدت فروؽ بيف رسومات الذكور، واإلناث حيث تفوؽ الذكور عمى اإلناث  

 . عف ثورة يناير
 . الزمنياللة إحصائية تبعا لمعمر وجدت فروؽ ذات د 

 أنو "يمكف الكشؼ عف تـ التحقؽ مف صحة الفرض والذي ينص عمى7 نتائج البحث
يناير مف  52في مرحمة المراىقة الوسطى لثورة  واإلناثالفروؽ بيف مشاىدات الذكور 

 . "رسـو عينة مف المراىقيف فيخبلؿ التمفزيوف كما تبدو 
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 اإلجماليةتحميؿ الرسـو لمعينة  استمارة(5جدوؿ)

درجة  قيمة ت إناث ذكور المفردة العنصر
 % ؾ % ؾ الداللة الحرية

الرموز 
المستخدمة 
 فى الرسوـ

 المصري العمـ
 اليبلؿ

 أشارة النصر
 الحمامة
 الدماء
 الصميب
 الفتات

4 
2 
1 
5 
2 
0 
1 

50 .00% 
63 .34% 
60 .00% 
3 .34% 
63 .34% 

66% 
60 .00% 

5 
0 
5 
6 
62 
- 
6 

53 .34% 
66% 

3 .34% 
0 .00% 

26% 
6% 
0 .00% 

66 .26665 3 - 

استخداـ 
الكتابات 
 لمتعبير

 ثورة
 ارحؿ

 يناير 52
 تمرد

66 
4 
5 
2 

00 .00% 
50 .00% 
53 .34% 
63 .34% 

63 
- 
60 
6 

20 .00% 
6% 
10 .00% 
0 .00% 

65 .51641 0 6 .66 

الدالالت 
التعبيرية 
ألساليب 
 الفف

 التشكيمى 
و التعبير 
 عف الثورة

 واقعى
 رمزى

66 
56 

00 .00% 
33 .34% 

52 
2 

50 .00% 
63 .34% 62 .15524 6 6 .66 

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية، فعبر جميع أفراد  7الرسـو فيالرموز المستخدمة  -6
(، 6%(عف العمـ المصري شكؿ )00. 50العينة برموز متشابية، فبالنسبة لمذكور عبر )

النصر شكؿ  إشارة%( عف 00. 60(، وعبر )5%( عف اليبلؿ شكؿ )34. 63وعبر )
%( عف الدماء شكؿ 34. 63(، وعبر )1)%( عف الحمامة شكؿ 34. 3(، وعبر )0)
(، 4%( عف البلفتات شكؿ )00. 60(، وعبر )3%( عف الصميب شكؿ )66(، وعبر )2)

%( عف 66(، وعبر )5%( عف العمـ المصري شكؿ )34. 53عبر ) لئلناثوبالنسبة 
%( 00. 0(، وعبر )66النصر شكؿ ) إشارة%( عف 34. 3(، وعبر )6اليبلؿ شكؿ )

%( عف 00. 0(، وعبر )65%( عف الدماء شكؿ )26(، وعبر )66ؿ )عف الحمامة شك
 . (60البلفتات شكؿ )

( 66. 6توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 7استخداـ الكتابات لمتعبير -5
(، واستخدـ 61%( كممة ثورة شكؿ )00. 00لصالح الذكور، فبالنسبة لمذكور استخدـ )

يناير شكؿ  52%( كممة 34. 53واستخدـ )(، 62%( كممة ارحؿ شكؿ )00. 50)
. 20استخدـ ) لئلناث(، أما بالنسبة 64%( كممة تمرد شكؿ )34. 63(، واستخدـ )63)

(، 66يناير شكؿ ) 52%( كممة 00. 10(، واستخدـ )65%( كممة ثورة شكؿ )00
 . (56%( كممة تمرد شكؿ )00. 0واستخدـ )
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توجد فروؽ ذات داللة  7والتعبير عف الثورة التشكيمى الدالالت التعبيرية ألساليب الفف -5
%( 00. 00، فبالنسبة لمذكور عبر )اإلناث( لصالح 66. 6إحصائية عند مستوى )
(، أما 55%( بأسموب رمزي شكؿ )34. 33(، وعبر )56بأسموب واقعي شكؿ )

%( بأسموب 34. 63(، وعبر )50%( بأسموب واقعي شكؿ )00. 50اإلناث فعبر )
  .(51رمزي شكؿ )

 (5شكؿ)                       (6شكؿ)

 
 (1شكؿ)                      (0شكؿ)

 
 (3شكؿ)                      (2شكؿ)
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 (5شكؿ)                       (4شكؿ)

 
 (66شكؿ)                      (6شكؿ)

 
 (65شكؿ)                      (66شكؿ)

 
 (61شكؿ)                      (60شكؿ)
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 (63شكؿ)                    (62شكؿ)

 
 (65شكؿ)                     (64شكؿ)

 
 (56شكؿ)                 (66شكؿ)

 
 (55شكؿ)                (56شكؿ)
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 (50شكؿ)               (55شكؿ)

 
 

 7 التوصيات
ات المراىقيف أثناء ثورة يناير وذلؾ مبرسو بالدراسات الخاصة  االىتماـتوصى الباحثة  -6

 . لما مروا بو وعايشوه
بعمؿ معارض خاصة برسـو المراىقيف فى ثورة يناير سواء كانت  االىتماـضرورة  -5

 . وزارة التربية والتعميـ معارض تابعة لقصور الثقافة أو
 . لتعبيرأىمية توثيؽ الرسوـ الخاصة بالثورات ألنيا دالالت رمزية عف حرية ا -0
كؿ المراحؿ الدراسية حتى فى الجامعة  في أساسيةتدريس مادة التربية القومية كمادة  -1

مر بيا منذ بدأ الخميقة لتنمية  التي االنتقاليةلتعريؼ الطبلب بأىمية الوطف والمراحؿ 
عنو، والمحافظة عمى استقراره، وحمايتو مف التفكيؾ، وتنمية  التخميحب الوطف وعدـ 

 . واطنة لدييـروح الم
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 7المراجع
  7الكتب العممية والمترجمة

 . ٢٧١١القاىرة،  ،يالعرب الفكر دار اإلعبلـ، لنظريات العممية األسس ،جيياف رشتي -6
، التميفزيوف جاف -5  . ٢٧١١ ،لبناف بيروت، الجيؿ، دار، واألطفاؿ كـر
المعاصر، الييئة العامة  المصريخالد بغدادى، تجاذبات الصورة و النص فى الفف  -0

 . 5665لمكتاب، القاىرة، 
، اإلسكندريةدار المعرفة الجامعية،  السكف ومشاكؿ الشباب، أزمةسناء الخولى،  -1

5665 . 
والتوزيع،  لمنشر الفكر دار ،5الطفؿ، ط  عمى اإلعبلـ وسائؿ أثر ،ذياب ىندى صالح -2

 . 6665 ،عّماف
 المصرية الييئة العربي، لمتميفزيوف واالجتماعية سيةالنف اآلثار ،الرحمف العيسوي عبد-3

 . ٢٧١٧القاىرة،  لمكتاب،
 . ٢٧١١القاىرة،  اإلسبلمي، التراث مكتبة والتميفزيوف، لمراديو الكتابة فف، شمبي كـر -4
 . محمد خالد الطحاف، مشكبلت المراىؽ وطرؽ معالجتيا، ب د -5
المدرسة اإلسبلمية، الييئة المصرية  محمد جماؿ الديف محفوظ تربية المراىؽ فى -6

 . 6651لمكتاب، القاىرة ،
، عالـ الكتب، 2محمد عبد السبلـ زىراف، عمـ نفس النمو الطفولة والمراىقة، ط -66

 . 6661القاىرة ،
 مكتبة ،5األطفاؿ، ط دعن الفني التعبير العزي، سيكولوجية محمد عبد مصطفى -66

 . 6666 ،المصرية، القاىرة األنجمو
ذاعاتيـ األطفاؿ صحؼ حوؿ دراسات، معوض دمحم -65  المدرسية وبرامجيـ وا 

  . ٢٧٧١، القاىرة، العربي الفكر دار، التميفزيونية
 7 الرسائؿ العممية

فى خفض رىاب التحدث  واالنفعالي العقبلني، فعالية العبلج ياحمد عمر المدخم -60
التربية جامعة الممؾ سعود,  قسـ عمـ النفس، رسالة ماجستير، كمية اآلخريف أماـ

6663 . 
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قرارات  في واألصدقاءخالد محمد سميماف المزاـ، مقارنة بيف دور كؿ مف الوالديف  -61
فسـ عمـ النفس،  مف وجية نظر المراىؽ، رسالة ماجستير ،كمية التربية،المراىقيف 

 . 6664جامعة الممؾ سعود 
يف فى المدينة والقرية دراسة مقارنة محمد الخمؼ ،القمؽ لدى المراىق إبراىيـسعد -62

، رسالة ماجستير، قسـ عمـ نفس، ةاإلداريمنطقة الرياض  مراىقيعمى عينة مف 
 . 6661كمية التربية، جامعة اـ القرى ،

سف المراىقة، رسالة  في، المسئولية الوالدية لتربية األبناء الينديصالح عبداهلل  -63
 . 6666سعود،  ؾاجستير كمية التربية، جامعة الممم

عائشة رأفت عبد الرءوؼ الجزار، اختبلؼ مفيوـ الذات وأثره في رسـو عينة مف  -64
أطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة والعادييف، رسالة ماجستير، كمية التربية الفنية، 

 . 566 جامعة حمواف،
 7 المجبلت والدوريات والمؤتمرات

، 656واإلبداع، مجمة اليبلؿ، يوليو، العدد أحمد نوار، عندما تثور األلواف، الثورة  -65
 . 5660القاىرة، 

ماعيو عمي التصوير دراسة اثر الثورات كمتغيرات سياسيو واجت يعز القصير  إبراىيـ -66
 والدوليعشر  الحادي العممييناير(، المؤتمر  52)ثوره  الثورية ةرييكمدخؿ لمتعب

تربية فى األلفية الثالثة المحور الرابع، الرابع بكمية التربية الفنية بعنواف الفنوف وال
 . 5660تغيرات الفف وتغيرات المجتمع، 

لغة العنؼ في الفف الجرافيتي  انعكاسوغادة مصطفي أحمد،  إبراىيـجورج فكري  -56
المؤتمر العممي العاشر والدولي  يناير، 52المصري المعاصر المعبر عف أحداث ثورة 

كمية التربية  التربية الفنية ومواجية العنؼ عمى البيئة،الثالث لكمية التربية الفنية، 
 . (5666الفنية، جامعة حمواف، )

يناير كما عبر عنيا بالرسـ عينة مف األطفاؿ  52حناف محمود أحمد، ثورة  -56
 . 5662المصرييف، مجمة كمية التربية الفنية، جامعة حمواف، 

وانعكاسيا في  المصريؼ في المجتمع ظاىرة العن7 سحر السعيد إبراىيـ احمد الديب -55
التصوير المعاصر، التربية الفنية ومواجية العنؼ، المؤتمر العممي العاشر والدولي 

 . (5666كمية التربية الفنية، حمواف،)الثالث لكمية التربية الفنية، 
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يناير  52سياـ بدر الديف محمود، ثقافة التغيير كما عبر عنيا فنيًا شباب ثورة  -50
 -السابع عشر )ثقافة التغيير  الدولي العمميالمؤتمر  ،واليويةعبلقتيا باالنتماء و 

األردف،  فيبلدلفيا، ةالعوامؿ (، كمية اآلداب والفنوف، جامع -األبعاد الفكرية 
(5665) . 

يونيو،  06يناير و  52بدر الديف، الفروؽ بيف التعبيرات الجرافيتية لثوار سهام  -51
  6ص5662ة النوعية منية النصر، المنصورة مجمة كمية التربي

طارؽ عابديف، قراءة الصورة التشكيمية بيف الحقيقة واإليحاء، مجمة العمـو  -52
 . 5665جامعة السوداف لمعمـو والتكنولوجيا،  ، العدد األوؿ،واالقتصاديةاإلنسانية 

داخؿ  الرقميلمفف  السياسي، الدور إبراىيـغادة مصطفى أحمد وجورج فكرى  -53
 العممي(، المؤتمر 5666يناير  52قبؿ، وبعد ثورة ) المصري االفتراضيلمجتمع ا

الرابع بكمية التربية الفنية بعنواف الفنوف والتربية فى األلفية  والدوليعشر  الحادي
 . 5660الثالثة المحور الرابع، تغيرات الفف وتغيرات المجتمع، 

 ، مجمد٤ ،العدد الفكر الفرد، عالـ شخصية يف وأثرىا اإلعبلـ تركي، وسائؿ مصطفى -54
 . ٢٧١٤اإلعبلـ، الكويت ، ، وزارة٢٤

بداع الثورة، مجمة اليبلؿ، يناير، العدد الشافعيمحمد  -55 ، 656، ثورة اإلبداع وا 
5660 . 

معالجة الصحؼ والقنوات الفضائية العربية لؤلحداث  ممدوح عبد اهلل محمد، -56
يناير وعبلقتيا بالمشاركة السياسية لدى الشباب  52السياسية فى مصر بعد ثورة 

، معيد الدراسات العميا لمطفولة، رسالة دكتوراه، قسـ اإلعبلـ وثقافة الطفؿ، المصري
 . 5660عيف شمس،  جامعة

مقترح فى تنمية الكفايات المينية واالنعكاسات  تدريبينصر محمد، فاعمية برنامج  -06
مراكز الشباب ودورىا فى تعزيز فيـ المواطنة، المجمة يناير عمى  52التربوية لثورة 

 . 5666(، 06التربوية، جامعة سوىاج، العدد )
 53ص6661أكتوبر ,الخفجي مجمة واألطفاؿ، الدباغ، التمفاز نيى -06
القيـ الجمالية واإلبداعية في الفف الجرافيتي ومدى 7 وديعة بنت عبداهلل أحمد بوكر -05

، لمؤتمر العممي العاشر والدولي الثالث لكمية التربية الفنيةتأثيره عمى الجميور، ا
كمية التربية الفنية، جامعة حمواف،  التربية الفنية ومواجية العنؼ عمى البيئة،

(5666) . 
 


