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النتاجات الفنية المتميزة وعالقتها ببعض السمات الشخصية لطلبة السنة
الرابعة قسم التربية الفنية
د.نضال ناصر ديوان
جامعة بغداد-كلية الفنون الجميلة

الفصل األول
مشكلة البحث ومبرراتها:
سعت جميع الدول المتقدمة الى خلق مناخ تربوو يسوا د اللالوي توب تربيوة وتنميوة
قدراته االبدا ية ،من حيث ان "البرامج االبدا ية تؤد الى زيادة تب االتكار االبدا ية كما

وكيفا ،كما انه يؤد الى تغيير تب سمات الشخصوية ،كالميول لال تمواد لوى الونفا وال قوة
بها والقدرة لى االقناع والمبادأة والقيادة وتوجيه االخرين ( ،92ص.)92

باالضوواتة الووى االمتموواب بلبيعووة وشخصووية اللالووي وجعلووه محووور العمليووة التعليميووة

متفووا ال مووع العناصوور االخوور والظووروا البيةيووة المحيلووة بووه موون خووالل توووتير توورص تعلووب
واسعة واالستفادة من النظريات التربوية الحدي ة ونظريات االتصال ،كب تدتعوه للبحوث ون

اتكار جديدة متميزة قادرة لى متللبات العصر الحدي وة ،تضوال ون االمتمواب الكبيور الو
توليه مؤسسات التربية والتعليب العالب له ه اللاقات المبد ة والودور الكبيور الو

تؤديوه توب

خدمووة التقوودب العلمووب ،حيووث انص ورتت المؤسسووات التعليميووة نحووو تلوووير منامجهووا الد ارسووية
وتحسووين ل ارةووق تدريسووها سووعيا نحووو تربيووة القوودرات االبدا يووة والمتمي وزة للمتعلمووين ،وتشووير

العديد من االدبيات الى امكانية تربية وتلوير م ه القدرات من خالل تنظويب الظوروا التوب
يعيشووها المووتعلب ويوور "قووالدة" ان القوودرات العقليووة الموظفووة تووب االكتش واا واالخت وراع تعتبوور

قوودرات قليووة ليووا وتحتوواا الووى قوودرات اساسووية تنمووب تووب سوواحة التوودريا والتعلوويب،51( .

ص.)522

ان االرتقوواب بووالفن والعمليووة الفنيووة يتللووي االرتقوواب بوواللراةق واالسوواليي التقنيووة التووب

تعين لالي الفن المتميز لى مسايرة متللبات التلور العلمب والتقنوب والفنوب لوى صوعيد
االداب النظر والعملب لكب يكون مؤمال النتاا مل تنب ناجح ومتميز.
وتو وور الباح و ووة ان م و و ا االرتقو وواب يتوقو ووا لو ووى حاجو ووات المو ووتعلب النفسو ووية ولبيعو ووة

شخص وويته الت ووب تق ووا ت ووب بعو و

االحي ووان اةق ووا يح وود م وون قد ارت ووه ت ووب التعبي وور وون اتك وواره

ومشا ره باشكال تنية معبرة ،وقد جابت العديد من الدراسات مؤكدة لى دور الرسب الفعال
ت ووب الكش ووا وون الخص وواةص الفردي ووة والس وومات الشخص ووية للف وورد م وون خ ووالل الكش ووا وون
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اسوولوي المووتعلب تووب تنظوويب العالقووات التشووكيلية ضوومن الووار اللوحووة وال و

يعكووا لريقووة

تعامله مع المواقا الحياتية اليومية والشخصية وم ه الحقاةق جابت متسقة تب نتاةجها موع
العديوود موون االدبيووات التووب اكوودت لووى امميووة السوومات الشخصووية وتعاليتهووا با تبارمووا اداة

جيوودة للتنبووؤ بالعموول الفنووب المتميووز ،باالضوواتة الووى انووه منوواف اتفوواق لووى ضوورورة احتضووان
المتميووز ور ايتووه ومووده بكوول مووا موون شووتنه تنميووة قابلياتووه والوصووول باسووتعداداته الووى منتهووى

غاياتها ،وقد برز م ا االتجاه خالل خمسينيات القورن العشورين حيوث لورأت زيوادة ملحوظوة
لووى االمتموواب الكبيوور بتربيووة المتمي وزين واال تنوواب بشخصووياتهب وا راةهووا ،تصوودرت مجووالت

وكتووي وملبو ووات ديوودة حووول سووبل توربيتهب واالرتقوواب بهووب الووى مصوواا المبوود ين .ويشووير
(الزوبعوب) بهو ا الخصوووص ضوورورة وصوول الفوورد تووب اداةووه مسوتو يفوووق معظووب اق ارنووه تووب

مجووال موون المجوواالت والمحووف ال و

مبتك ار او مبد ا مو مستو االداب ال

يمكوون اسووتخدامه لتحديوود مووا ا ا كووان الفوورد متفوقووا او
يصل اليه الفرد تب المجال المعين" ( ،92ص.)2

انلالقووا موون لووف توور الباح ووة ان امميووة التميووز لووه ا وور تووب تقوودب المجتمعووات ورقووب

الحض ووارات ،جعل ووت الد ارس ووات التربوي ووة والنفس ووية ت ووولب امتمام ووا كبيو و ار ب ووالمتميزين واس وواليي
تشخصوويهب وتوربيتهب ور ووايتهب وامتمواب لموواب الوونفا تووب الكشووا وون شخصووياتهب ول ارةووق
تفكيوورمب وسوولوكهب تووب مختلووا المواقووا وتحديوود معنووى التميووز واالبووداع ومكوناتووه وتحليوول

النتاجووات المتمي وزة باإلبووداع( ،ل و ا تباينووت وجهووات نظوور البوواح ين والتربووويين و لموواب الوونفا
المعاص ورين نحووو خصوواةص التميووز والمعووايير المعتموودة تووب تشووخيص حوواالت التميووز ،تفووب

المجوواالت العقليووة منوواف ان وواع ديوودة موون حوواالت التميووز تهنوواف نشووال قلووب ينتهووب الووى
اكتشاا نظرية ونشال ابدا ب ينتهب الى اكتشاا آلة جديدة ومناف العقل الو

تب الخيال الشعر  ،ومناف التميز تب الفن والموسيقى والحرا اليدوية).

يجود متعوة

( ،59ص.)572

ان التنبووؤ بالقوودرات العقليووة للللبووة المتمي وزين تنيووا يتللووي الكشووا وون العديوود موون
العواموول المتداخلووة والتووب تقوووب بوودور مووؤ ر وتعووال تووب تنميووة سووماتهب الشخصووية التووب تيسوور
التمي ووز او تعوق ووه ل ووى ص ووعيد حي وواتهب المس ووتقبلية ،ومو و ه العوام وول ح ووددما بعو و

الب وواح ين

بالعوامل االنفعالية والتب وجدوا انها توجوه شخصوية المبودع نحوو انتواا ا موال تنيوة متميوزة،
ل ا ازدادت اممية اكتشاا ابدا ات الللبة وتميزمب ن اقرانهب ومود لالقوتهب توب التعبيور
الفنووب وكشووا التميووز تووب نتوواجهب والتحوور
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التكوووين الفنووب المتميووز ،حيووث اتضووح موون خووالل الد ارسووات واالدبيووات التووب تناولووت االبووداع

والسوومات الشخصووية واالنعكوواا المتبووادل بيوونهب كانووت موضووع مالحظووات ك ي ورة ومن و وقووت
بعيوود يزيوود لووى خمسووين سوونة وقوود تفاوتووت مو ه المالحظووات موون حيووث دقتهووا وصوودقها ،بعوود

التقدب ال

وارت الشخصوية تبوين
حصل تب كاتة العلوب ومنها لب النفا وخاصوة توب اختب ا

ان منوواف القووة بووين االبووداع والسوومات الشخصووية ،لكنهووا مختلفووة ومتباينووة حسووي الظووروا
االجتما يووة والمسووتو العلمووب لكوول توورد او ش وريحة للمجتمووع ،وتووب ضوووب لووف يتضووح ان

السوومات الشخصووية توونعكا لووى آليووة التنفي و تووب الفنووون التشووكيلية وم و ا االنعكوواا امووا ان
يؤد الى زيادة النتاجات المتميزة او تب الحد منها.

وب ووالنظر الممي ووة مو و ه الد ارس ووات ت ووب الكش ووا وون الشخص وويات الس وووية وا رم ووا ت ووب

النتاج ووات الفني ووة واالنج ووازات المتميو وزة للمب وود ين الو و ين يم ل ووون شو وريحة ات ق وودرات متميو وزة

ولاقات خالقوة ال يمكون االسوتغناب نهوا توب التقودب الحضوار الو

تنشوده دول العوالب مموا

حوود بالبوواح ين الووى د ارسووة مو ه العالقووة والتووت ر المتبووادل بووين السوومات الشخصووية واالنجوواز
الفنووب المتميووز وتووق االختبووارات الخاصووة بهووا تووب معظووب مجتمعووات العووالب و لووى مختلووا

الم ارحوول والمسووتويات العلميووة وال قاتيووة و لووف للكشووا وون م و ه العالقووة وتشووخيص ابعادمووا

وتحديوود االت وراد المتمي وزين لر ووايتهب وتقووديب التسووهيالت الالزمووة لهووب لالسووتمرار تووب ملهووب
وانضاا قدراتهب االبدا ية.

و ليه تقد جابت م ه الدراسة المتواضعة تب محاولة لالجابة ن السؤال االتب:

-موول منوواف القووة بووين النتاجووات الفنيووة المتمي وزة وبع و

السوومات الشخصووية لللبووة السوونة

الرابعة؟
اهمية البحث:
تبرز اممية البحث بالنقال االتية:

اوالً :التعرا لوى السومات الشخصوية للللبوة المتميوزين تنيوا و القتهوا ومود انعكاسوها توب

النتاجووات الفنيووة سوووا يسووا د التدريسوويين لووى تشووخيص قوودراتهب ومعرتووة سوولوكياتهب

وتووق موونهج لمووب بعيوودا وون التكهنووات والعش وواةية موون اجوول االمتموواب بهووب بمووا يع وين
لى االرتقاب بالبناب النفسب لشخصياتهب وا راب المعرتة نها.

ثاني ااً :ربمووا يسووهب البحووث الحووالب تووب تشووخيص الظووروا التعليميووة التووب تسووهب تووب تصووميب
نظو وواب خو وواص مو وون اجو وول ت و وربيتهب وتو وووتير المنو وواخ النفسو ووب – مفترضو ووين ان السو وومات

الشخصية يمكن النظر اليها كمناخ نفسوب – والو
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متميز كب يتمكنوا مون ان يكونووا مبود ين توب المسوتقبل والمسواممة توب بنواب وتلووير
المجتمع.

ثالث ااً :قوود يسووا د البحووث الحووالب تووب االسووتفادة موون سوومات اللالووي المتميووز تنيووا لخلووق قوودر

متوسوول موون الداتعيووة التووب تنشوول القوودرات الفنيووة للللبووة غيوور المتمي وزين موون خووالل

التتكي وود ل ووى الس وومات االيجابي ووة وتعزيزم ووا ته ووب الت ووب تيس وور االداب الفن ووب م وون اج وول
وضعهب لى اللريق الصحيح واالرتقاب بهب تنيا وتربويا.

رابع ااً :االرشوواد والتوجيووه التربووو والفنووب للللبووة المتمي وزين بنتاجوواتهب الفنيووة وتوجيووه رغبوواتهب
وميووولهب الفنيووة بمووا يووتالةب وسووماتهب الشخصووية بعوود تحديوودما ،وتووب مو ا توووتير للوقووت

والجهد والمال واستغالل رشيد لللاقات البشرية.
هدف البحث
يهودا البحوث الحوالب الوى التعورا لوى "النتاجوات الفنيوة المتميوزة و القتهوا بوبع
السمات الشخصية لللبة السنة الرابعة".

وللتحقق من مدا البحث وضعت الباح ة الفرضية الصفرية االتية:

ال توج وود الق ووة ات دالل ووة احص وواةية ن وود مس ووتو ( )2021ب ووين النتاج ووات الفني ووة
المتميو وزة وبعو و

الس وومات لللب ووة الس وونة الرابع ووة م وون خ ووالل اجاب وواتهب ل ووى اختب ووار قاةم ووة

ترايبروا للشخصية وا مالهب الفنية.
حدود البحث:
يتحدد البحث بما يتتب:
-5للبووة السوونة الرابعووة – قسووب التربيووة الفنيووة كليووة الفنووون الجميلووة جامعووة بغووداد ( كووور-
اناث) المتميزين تنيا تقل للعاب الدراسب .9227 -9222
-9النتاجات الفنية التب يقدمها الللبة تب مادة المشروع.
-3قاةمة السمات الشخصية (قاةمة ترايبروا).
تحديد المصطلحات
وضعت الباح ة التعاريا االجراةية االتية بما يناسي وامداا بح ها واجراباته ومب:
-1النتاجااات الفنيااة :النتوواا الفنووب تووب مو ا البحووث مووو (لوحووات الرسووب) والمنفو ة باالصوباغ
الزيتية لى القماش توب موادة المشوروع يشوترل تيهوا ان يكوون متميوزة وقود حصول ليهوا
لالي الفن تب السنة الرابعة لى درجة تتراوح ما بين (.)21-51
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-2الرسم :مجمو ة مون الخلوول وااللووان تعبور ون حقيقوة الموضوو ات المحيلوة بلالوي
الفنووون تووب السوونة الرابعووة قسووب التربيووة الفنيووة تووب كليووة الفنووون الجميلووة جامعووة بغووداد.

و لف باستخداب الفرشاة واالصباغ الزيتية لى لوحة من القماش بابعاد معينة.

-3مااادة المواارو  :احوود الم وواد المنهجيووة (التلبيقيووة) المقووررة لووى للبووة السوونة الرابعووة
قسووب التربيووة الفنيووة تووب كليووة الفنووون الجميلووة جامعووة بغووداد .وتؤكوود لووى تزويوود الللبووة
بالمعلومووات والمهووارات العمليووة باسووتخداب الم وواد المتاحووة وتوظيووا كوول مووا درسوووه موون

منووامج د ارسووية مليووة ونظريووة تووب موضووو ات متنو ووة متضوومنة المفوواميب واالتجام وات
المختلفووة باالضوواتة الووى خيووال اللالووي ال و

بتكوينها الفنب.

يفتوور

بووه انتوواا لوحووة متكاملووة وناجحووة

-4المتميز  :Distinguishedلوحة المشروع المتميزة بفكرتها وخلولها والوانها ولريقة
المعالجو ووة لفضو وواباتها وملمسو ووها وتحقيقهو ووا لاليقو وواع والسو وويادة والت و ووازن تحقيقهو ووا للوحو وودة

والتنوع ،وقد نالت درجة التقدير ما بين (.)21-22

-5السمة :الدرجات التب يحصل ليه اللالي المتميز تنيوا بعود اجابتوه لوى تقورات قاةموة
السوومات الشخصووية ا يعبوور كوول درجووة وون احوود السوومات االساسووية تووب الشخصووية
المترابلة احصاةيا ومنلقيا.

-6الوخصاية " :Personalityجميوع الخصواةص او الصووفات التوب يتصوا بهوا المتميووز
ن غيره من االتراد االخرين" وحددما البحث الحالب بقاةمة (ترايبروا) ومب:
-5العصبية
-1الهدوب

-9العدوانية

-2القابلية لالست اره

-3االكتةابية

-5الكا (الضبل)
-2االجتما ية -7السيلرة
الفصل الثاني :االطار النظري

مفهوم السمات:
اكتسووبت العلوووب صووفة العلميووة نوودما تمكنووت موون تكموويب ظوامرمووا ا يقوواا تقوودمها
بدرجووة الدقووة التووب تصوول اليهووا تووب القيوواا  ،Measurementوبالتتكيوود تووان م و ا يتللووي

استخداب االختبارات والمقاييا لف ان القياا وسيلة العلب.

والوصووا الموضووو ب للظ ووامر ،وم و ا ينلبووق لووى العلوووب االنسووانية اال انهووا اك وور

تقيد و لف يعود الى لبيعة الظامرة المدروسة مون حيوث التعامول موع تكوينوات ترضوية غيور
ملموسة يستدل ليها من خالل السلوف الظامر.
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و ليووه تقوود نووزع لووب الوونفا امووة ،و لووب الوونفا التربووو خاصووة نحووو قيوواا سوولوف

االنسان نزو ا قويا ،بقصد الوصا الدقيق ال

يؤد الى الفهب الواضح ،مما يترتي ليه

تيسير القدرة لى التنبؤ ن سلوف االتراد تب المواقا المتشابهة -وترتي لى م ه النز وة

القويووة -بعوود النجوواح ال و

نالتووه حركووة القيوواا العقلووب -ان وجووه لموواب الوونفا امتمووامهب

لقياا السمات االنفعالية التب تحدد اصال سلوف االتراد ازاب المواقا االجتما ية المختلفة.

( ،39ص.)522

ل لف يمكن ان توصا االنسانية بداللة العديود مون السومات المختلفوة التوب يظهرموا

الفوورد موون خووالل سوولوكه ،تقوود يوصووا االنسووان بانووه خجووول ،كسووول لموووح ،كمووا قوود تشووير
السمات الى تعبيرات سلحية كالعدوانية او الى صفات ا مق واك ر استداللية كالتحكب توب
التعبي و وور و وون ال و ووداتع ،تالس و وومات مف و وواميب اس و ووتعدادية وم و وون المفت و وور

االستعدادت السيكولوجية من موقا الخر.

وي مي كلفورد الى "ان السمة قد تكون مصللح واسع ري

م وول ال ق ووة ب ووالنفا ،وق وود تك ووون ض وويقة ج وودا م وول أ

ان الش و ووخص ينق و وول

جودا توب الشخصوية،

ووادة بس وويلة ،كاالس ووتجابة الش وورلية

بتقلص ضلب لصوت معين ،وقد تكون السمة سلوكية او جسمية"

( ،72ص.)539

ومووب الخصوواةص التووب يمكوون ان تالحووظ او تقوواا ،تالسوومة نهووج موون السوولوف يتميووز

به الفرد او الجما ة نتيجة وامل و ار ية وبيةية ،والسمة مفهوب اسواا مسوتخدب توب مودارا
لب النفا لتحليل بنية الشخصية ،ومب ميزة تردية تب الفكور او الشوعور الفعول و نودما يوتب

تحديو وود س و وومات الشخص و ووية او مزايامو ووا يعن و ووب تحدي و وود الخصو وواةص المميو و وزة لشخص و ووية م و وون
الشخصيات ( ،53ص.)552

ويشووير مفه وووب السوومة ال ووى انووه تك وووين ترضووب يس ووتدل ليووه م وون مالحظووة الس وولوف

والنشووالات والح ووادث ،وتعتموود م و ه االسووتدالالت لووى االتت و ار

القاةوول :بووان االسووتجابات

ات العالقة تتسب بالتماسف واالتساق ،25( .ص.)37
وي وور كاتي وول ان الس وومات نز ووات او توجه ووات اس ووتجابة ابت ووة نس ووبيا ،وانه ووا تش ووكل

الوحوودة االساسووية لبنيووة شخصووية الفوورد وبعبووارة اخوور ان السوومة بووارة وون ت ورابل وودد موون

التعليمووات البسوويلة نتيجووة لالسووتجابات الشوورلية تووؤد الووى تكوووين سالسوول موون العووادات
لتكون السمات ،32( .ص.)35
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ويقترح كرونباخ  Cronbachثالثة مسلمات لوجود السمة هي:
-5ان السمة ند الناا تختلا تب الدرجة وليا تب النوع.

-9ان لشخصيات االتراد درجة مرتفعة من االتساق او السلوف خالل المواقا المتشابهة.
-3ان لشخصيات االتراد نوع من االستقرار بر الزمن.

من خالل م ه المسلمات يالحظ ان السمات كونها توصا بانها نو وا مون العوادات

العامو ووة ،قو ووادرة لو ووى ان تسو ووتد ب و وون لريو ووق مختلو ووا المواقو ووا ،وباالمكو ووان النظو وور الو ووى
الشخصية تب ضوب السمات ،25( .ص.)22

وللوصول الى مفهوب السمة ،ينبغب ان تدرا ب الث مراحل:

المرحلة االولى :وتيها تعز السمة الى االتعال او السلوف الو
نستدل لى وجود بع

يقووب بوه الفورد ومون خاللوه

الخصاةص المشتركة ومن ب نصفها بسمات معينة.

المرحلة الثانية :وتيها تعوز السومة الوى الشوخص الو

يقووب بالسولوف ،كوتن نقوول نوه انوه

وا ق من نفسه او ح ر او متسرع او مندتع.

المرحلااة الثالثااة :وتيهووا تحوودد تسوومية المفهوووب او السوومة ،بعوود مالحظتنووا لسوولوكه خووالل تتورة
لويلووة موون الووزمن ،22( .ص .)912و ليووه تووان تهووب شخصووية الفوورد والحكووب ليهووا

من خالل سماته البارزة.
السمات الفنية للشخصية:
"يقوب مفهوب الشخصية لى ان االتراد يتصرتون بلرق متميزة ،وان م ا التميز موو
الس ووبي ت ووب قي وواب ل ووب خ وواص بالشخص ووية وون ل ووب ال وونفا الع وواب ت ووب مج وواالت الد ارس ووات

واالبحاث النفسية" ( ،32ص.)597
ويتضوومن اتت و ار

وجووود تووروق تووب سوولوف االت وراد ،كمووا يتضوومن مفهوووب الشخصووية

اتت ارضووا اخوور مووؤداه ان اسوولوي سوولوف الفوورد تووب موقووا معووين ي ورتبل باسوولوي سوولوكه تووب
موقووا اخوور ،أ ان السوولوف ابووت نسووبيا بوور المواقووا ،ومنالووف اتت و ار

الووث مووؤداه ان

سلوف الفورد توب وقوت معوين يورتبل باسولوي سولوكه توب وقوت اخور ،معنوى ان السولوف ابوت

نسبيا لى مر الزمن.

تالشخصووية موون الناحيووة الفنيووة مووب العاموول االساسووب تووب تحقيووق اال ووار الفنيووة ومووب

التووب تسووبا ليهووا لابعووا خاصووا ،وتتجلووى بوضوووح تووب تصووور موضووو اتها وتووب تنفيو و ما

واالسوولوي المتبووع تيهووا تووا ا مووا سوويلرت شخصووية الفنووان لووى ا وواره خوورا موون داة ورة التقليوود
والمحاكاة وانللق تب دروي االبداع والتميز ن االخرين وم ا موا د وا ودد مون النقواد الوى
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دراسة شخصية الفنان قبل االنكباي لى انتاجه ومحاولة تهمه ( ،22ص )527-522لقد
اصبحت سمات الشخصية الفنية من الموضوو ات الضورورية النهوا توؤ ر توب سولوف االتوراد
بما تيهب الللبة السيما للبة الفنون تهب يمارسون نشال انسوانب يموا ادق الخصواةص توب

حيوواة االنسووان وال يمكوون تجاملووه او انكووار امميتووه ،تهووو لغووة الميووة وم ورآة لحضووارة أ بلوود
ووسوويلة موون وسوواةل االتصووال الحدي ووة ،والرسووب با تبوواره احوود انوواع الفنووون يعوود موون الجوانووي

المهمووة تووب لووب الوونفا تووب العصوور الحووديث ،وقوود اسووتخدب كوسوويلة لقيوواا مختلووا الجوانووي
التب تما االنسان ،كما ان القة تن الرسب بالشخصية القة متبادلة النها تقوود صواحبها
الووى التواتووق مووع رسووومه التووب تعكووا الرموووز والوودالالت التووب تشووبع حاجووات مو ا الوونمل موون

الشخصووية ،3( .ص ،)519و لووى م و ا االسوواا اصووبحت الرسوووب ادوات لفهووب الخصوواةص

الشخصية للفرد.

ويمكن تحديد خصائص الوخصية بوكل عام كما يأتي:

 -5نصر ابت توب التصورا االنسوانب ولريقوة المورب العاديوة توب مخالفوة النواا والتعامول
معهب ويتميز بها ن االخرين.

 -9ان كل انسان مو تب الوقت نفسه شبيه بغيره من الجما وة التوب يعويش بينهوا ،ومختلوا
و وون اترادمو ووا بلبعو ووه الخو وواص وتجاربو ووه وم و و ا التميو ووز ال و و

يكو ووون جو ووزبا صو ووغي ار مو وون

خصاةصه العامة مو االساا تب شخصيته.

-3الشخصية تب واقعها ليسوت نشوالا حيويوا تحسوي او انودماجا اجتما يوا بول موب مجمووع

منووتظب موون المووؤمالت الفلريووة كالو ار ووة والتركيووي العضووو  ،والمهووارات المكتسووبة موون
البيةووة والتربيووة تووان كوول م و ه العواموول مووب التووب تؤملووه للتكيووا بكوول مووا محوويل بووه موون

كاةنات حية وجامدة واكتمال او تلورما يتب ببلب وتدرا بتت ير النمو والنضج وتجاري
الحياة اليومية.

و ليه تان الرسوب مب احد االساليي التب تعرا من خاللها االحاسيا الالشوعورية

واالتجامات وردود الفعل من خالل التم يل الرمز كما ان تقويب رسوب الفرد يفيد تب تحديود
جوانووي القوووة والقوودرة لديووه بوصووفها وسوواةل تسوا د لووى تهووب الشخصووية ،وقوود اسووتخدب الرسووب
لووى نلوواق واسووع تووب اللووي النفسووب لتشووخيص حوواالت مرضووية معينووة باختبووارات مادتهووا

الرسوووب ،وقوود ادت وما ازلووت تووؤد

خوودمات كبيورة تووب مجوواالت التشووخيص والتنبووؤ والعووالا لوود

اتباع مدارا التحليل النفسب ،ومن م ه االختبوارات اختبوار رسوب الشوخص ورسوب المنوزل والشوجرة.

( ،12ص ،22( )925ص.)552-553
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ان القة تن الرسب بالشخصية القة متبادلوة ا تقوود الشخصوية التوب يكوون ليهوا

الفرد ،صاحبها الى التواتق مع رسوب تحقق محتوياتها توب الرمووز والداللوة اشوبا ا لحاجوات

لووف الوونمل تووب الشخصووية ،ل و ا يعوود الرسووب خيوور معووين لعلموواب الوونفا والبوواح ين تووب تحووص

كاتة االنمال الشخصية ،3( .ص.)519

والن الشخصووية ال تتحوودد ببعوودما الزمنووب الماضووب "اللفول وة" بوول مووب قابلووة للتغييوور

تبعا للظروا البيةية واللبيعية للدواتع التب يفتر
تلووورات المجتمووع ال و

يعوويش تووب كنفووه وال و

بعدة لراةق كالسياسة والدين والفن.

تالبع

وجودما تب االنسان التب تسيره ليواكي

يفوورز باسووتمرار ووددا موون الوودواتع لمعالجتووه

وق وود اختل ووا المنظ وورون بت ووت ير الجان ووي الفل وور والجان ووي الم ووتحكب م وون الشخص ووية

ير ان الو ار ة موب االسواا توب تشوكيل الشخصوية وان الفنوانين المبود ين موب مون

تركيبووة بايولوجي ووة خاص ووة وقسووب اخ وور ي وور ان االقسوواب الدماغي ووة الواقع ووة تحووت المو و ل وود

الفنووانين ،مووب ات مسووتو متلووور و ووال موون حيووث خاليامووا العصووبية ،ويوور تريووق اخوور

مضواد للسووابقين ان سولوف الفوورد موو سوولوف موتعلب ،تووالتعلب لوه دور امووب مون دور الو ار ووة تووب
التت ير لى تشكيل شخصية االنسان ،13( .ص.)52
االمو ار

ويق ووا تري ووق اخ وور بالض وود م وون الو و ار االول الن ووه ي ووؤمن بوج ووود الق ووة و يق ووة ب ووين
النفسووية العقليووة وبووين االبووداع تووب الفنووون واالداي ومو ا مووا اشووار اليووه "لميوووز" تووب

كتاي "صاحي العبقرية" وال

نشر تب مللع القرن العشرين بعد ان خا

قال تيها ان العبقرية حصيلة الجنون ال

د ارسوة ميدانيوة

يرجع سببه الى تقدان االتوزان توب ترتيوي الودماغ

من الناحية التشريحية اما تضوخب او ضومور شوديد ،52( .ص )52وتوب سونة  5295نشور

كتاي "مشكلة العبقرية" لو "النج ايكياب" وتيه احصاةية ن دد كبير من العباقرة والمبود ين
قوود ووانو موون االضوولراي العقلووب ولووو لفتورة محوودودة موون بعو
بقري ووا ومب وود ا م وون مجم وووع ( )75ك ووانوا يع ووانون م وون بعو و

حيوواتهب وقوود تبووين ان ()21

االض وولراي العقل ووب والنفس ووب

والسلوكب ،5( .ص.)25
وقودب لنووا (يونووف) تفسووير النشوال الفنووب نوود الفنووان بوالقول ان الفنووان الموموووي يبوود

تركي ووز اللاق ووة ت ووب اتج وواه مع ووين تيخص ووص معظ ووب نش وواله النفس ووب ال مال ووه الفني ووة وتفكيو وره

العلمب .ومناف بع

الخصاةص التب يتميز بها الفنانون المبد ون مب:
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-1الحساسااااية :تعن ووب ان الش ووخص المتمي ووز بفن ووه حس وواا بمشو واكل وحاج ووات واتجام ووات
ومشا ر االخرين ،وله معرتة غير ادية با شبب غريي وغير اد .

-2االصالة :يتضمن دد من الحلول المتنو ة والجديدة والمتفردة.

-3الطالقة :القدرة لى انتاا دد كبير مون القويب واالتكوار توب وحودة زمنيوة معينوة وتشوكل
كل خلوة متكاملة نقلة بدب جديدة تب معالجة المشكالت.

-4المرونة :تعنب التكيا السريع للتلورات والمواقا الجديدة.

-5القدرة علاى التجرياد :تشوير الوى مهوارة التحليول المتضومنة الكفوابة لوى تحليول ناصور
االشياب وتهب العالقات بين م ه العناصر.

-6القدرة على التركيب :القدرة لى مزا دة ناصر للوصول الى "الكل" المبدع.

-7مهااااراة اعاااادة التحدياااد :تتضوومن ق وودرة غيوور اديووة ال ووادة تنظوويب االتكووار ،المف وواميب،
الناا ،االشياب تبعا لخلة معينة ،93( .ص.)92

والفن ووان ح ووين يب وودع م ووال انم ووا يق وودب مفهوم ووا خاص ووا جدي وود وشخصو وية متميو وزة ،ا

تتوضح حدود الب ار ة تب مقدرته االداةية ،ومو صورة من صور االصوالة توب الفون بكول موا
يحمله من مفاميب وقيب جمالية متجددة مرتبلة بلموح الفنان نحو الحدا ة واالبداع.

والفنووان المتميووز و و ووب دقيووق وخب ورة حس ووية خصووبة ،تهووو يمتلووف شووعور ص ووادق

يصاحبه حكب نقود يضوفب لوى الواقوع قيموة تنيوة و قاتيوة وتلسوفية مون نوده ،توجوه اد اركوه
الووى شووبب اصوويل اخوور لووب يكوون معروتووا موون قبوول ،تهووو يختووار قوويب ملووه موون بووين وودة قوويب
با تقواده انهووا قويب خاصووة ات نو يوة متفووردة ،ويكتسووي العمول الفنووب صوفته الفنيووة ،ا ا كووان

جي وود ال تك وووين او تض وومن قيم ووة جمالي ووة ت ووب الش ووكل او الل ووون او الفض ووابات او ت ووب التقني ووة
وغيرمووا ممووا يشووير الووى تفهووب الفنووان وو يووه بكوول مووا يمارسووه موون تشووكيل او تركيووي او تعبيوور

تنووب واسووتيعابه ال ووا ب للفك ورة ومعالجتووه لبقيووة العناصوور الشووكلية بتقنيووة اليووة ،تالشووخص
المبدع بلالقة تد ب سلوكه التعبير وم ا يسا د لوى االبوداع توب التعبيور او خلوق وسواةل
متعددة له ،لى نقي

الشخص غير المتميز ال

تعوزه اللالقة ،تهوو بلوبب توب تودا ب

االتكار والصور وبالتالب تب خلق او ابتكار الوسواةل التعبيريوة المختلفوة ويمكون ارجواع مو ا

الووى معوقووات كووالخوا موون الوقوووع تووب خلووت او النقود الشووديد للو ات .موون حيووث "ان اللالقووة

قدرة لى ابداع تكوينات منو ة تب تترة محدودة" ،91( .ص.)32
انعكاس السمات الشخصية على آلية التنفيذ المميز في الفنون التشكيلية
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ان السمات الشخصية تنعكا لى آلية التنفي تب تن التشكيل ومو ا االنعكواا اموا

ان يؤد الى زيادة االنتاا المتميز المبدع او الحود منوه كموا كور كلفوورد واب " ،5222ان

مناف بعضا من السمات االتفعالية التب قد تحود مون او تعمول لوى زيوادة انتاجيوة الشوخص
المبدع ال

يتميز باالصالة والمرونة واللالقة" ،32( .ص.)25

ان الشوورل االول القامووة االسووتليقا لووى اسووا مبتكورة اصوويلة مووب بشخصووية الفنووان

اوال وقبل كل شبب ل لف ان كل مل تنب تعل وتعبير إلرادة مبد ة ( ،95ص.)29

ان العمل الفنب مو نشال انسانب والجل ان نتفهموه البود لنوا مون نلقوب الضووب لوى

شخصووية م و ا االنسووان .توواللون االحموور ال يكووون لووى سوولح تفاحووة وال تووب توتونووات اشووعة
الضوووب نفسووها بوول مووب خب ورة ادراكيووة تنشووت كوظيفووة لخ وواص محووددة للضوووب ال و

تتسوولمه

المتسوولمات البص ورية تي يوور بصووورة انتقاليووة انمووال مختلفووة موون المتسوولمات يجوور بالمقابوول

ترميزما بشكل انتقاةب ايضا.

والن الفوون يقوووب لووى لغووة الخلووول واالل ووان والتكوينووات ومووب لغووة تا لووة تووب البنوواب

التشكيلب الن العالقات تب اللوحة القات انشاةية تركيبية المنحى تلغى لى ما تيها من
زمن بالرغب من وجوده بقوة وتوت ير .تعمليوة تكووين العالقوات المتتابعوة مكانيوة المنحوى اك ور
ممووا تووب غيرمووا موون الفنووون .اال ان مليووة الووو ب للشووكل وتوظيفووه ت ورتبل بمسووتو االدراف

وصووورته تالشووكل م ووو االسوواا والمنل ووق ،و ليووه تووان و ووب الشووكل بداي ووة التشووكيل وبداي ووة

حركته ،و ملية تشكيل اللوحة انما يقوب لى بناب انظمة جديدة يعتمدما تب نسيج القتها
المختلفة.

و ليووه بووات موون الضوورور البوودب تووب الشووكل اتووه تووب مليووة التحليوول لفوون التشووكيل

المعاصور تضوال وون ضورورة االخو بعووين اال تبوار موضوو ة العناصوور والعالقوات االخوور

التب تنللق من الشكل لتؤسوا انظموة اخور كالموادة ،والخاموات واللوون ،والضووب والتكووين

او البناب الشكلب المركي.

تالشووكل تووب العموول الفنووب يم وول لغووة تخالووي .وقوود ك وورت االبحوواث التووب جعلووت موون
الشوكل صووورة دالليووة ترتقووب الوى ان تكووون لغووة مخالبووة ومووب تسوتند بو لف الوى مووا يمكوون ان
يكووون لغووة تووب الكتابووة لعصووور مووا قبوول التوودوين .وبووالرغب موون المبالغووة اال انهووا شووبب موون

الحقيقة حيث ان انتشار الحركة الت وقية الى شكل ما او القات شكلية ما نوع من االتفاق
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او القورار* "ان اشووكال الفوون ترجووع الووى نظووب تووب كيفيووات ادراف الفكورة وتصووورما او القووات
تتتسا بين وحدات بناب العمل الفنب" ( ،23ص.)39
الفصل الثالث
اجراءات البحث:
تضوومن م و ا الفصوول االج ورابات التووب اتبعتهووا الباح ووة لتحقيووق بح هووا ومووب وصووا

وتحديوود واختيووار العينووة وتحديوود مقيوواا السوومات الشخصووية وتحديوود معيووار لتحليوول لوحووات

الللبة المتميزين تب مادة المشروع ووضع درجات تقدير لكل مل تنب.
مجتمع البحث:
يتووتلا مجتمووع البحووث الحووالب موون للبووة السوونة الرابعووة تووب قسووب التربيووة الفنيووة كليووة
الفنون الجميلة – جامعة بغداد للعاب الدراسب ( )9227-9222والبالا ددمب ( )13لالبوا

ولالبة موز ين لى ( )2صفوا دراسية .كما موضح تب الجدول (.)5

جدول رقم ( )1يمثل مجتمع البحث من طلبة السنة الرابعة في قسم التربية الفنية
ت

الصف والوعبة

ذكور

اناث

المجمو

5

الرابع أ

7

52

57

9

الرابع ي

52

2

52

3

الرابع ا

7

2

53

2

الرابع د

1

2

2

المجموع الكلب

13

عينة البحث
قامووت الباح ووة باختيووار ينووة البحووث مكونووة موون ( )52لالبووا ولالبووة حصوولوا لووى

درجووات تت وراوح مووا بووين ( )21-22درجووة حسووي تقوودير التدريسووب القوواةب لووى توودريا مووادة
المشووروع لال مووال الفنيووة (اللوحووات الزيتيووة) والتووب قوودمت تووب الفصوول االول للعوواب الد ارسووب

.9227 9222
ادوات البحث:
لغر تحقيق الهدا من البحث تقد تللي االمر تصميب وا داد اداتين مب:
اوالً( :قائمة المعايير لتحليل اللوحات).

*

اقتباسات من محاضرات د .نجب بد حيدر.
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لغر

بناب اداة لتحليل اللوحوات المتميوزة توب موادة المشوروع قاموت الباح وة بواجراب

د ارسووة اسووتلال ية لووى مجمو ووة موون االسووات ة المختصووين تووب الفنووون التشووكيلية الملحووق

(.)5

رض ووت ل وويهب النتاج ووات الفني ووة (اللوح ووات الزيتي ووة) والب ووالا ووددمب ( )52للللب ووة

المتميوزين لغوور

تصوونيفها كونهووا متميوزة كو لف لغوور

تحديوود معووايير التحليوول والو

سوويتب

تحليوول اللوحووات المتمي وزة تووب ضوووةها ومقارنتهووا مووع المؤش ورات التووب حووددتها الباح ووة التووب

قامت با داد تقرات قاةمة المعايير باال تماد لى:

-5مبواد واسووا العمول الفنووب والتووب حوددت تووب المصووادر والكتوي والمجووالت والد ارسووات
السابقة.

-9المصووادر التووب تتعلووق بالموودارا الفنيووة العراقيووة واالوربيووة والتووب تناولووت تحليوول ا مووال
الفنانين المنتمين اليها وا تماد ما كتي من مقاالت واراب نقدية.

-3اراب االسات ة المختصين تب الفنون التشكيلية والتدريسيين تب مادة المشروع وتعاريفهب

للتكوين ومبادةه واسسه.
صدق االداة:
تووب وور اداة البحووث (قاةمووة المعووايير) لووى مجمو ووة موون التدريسوويين تووب مجووال
التربية الفنية والمتخصصين تب الفنون التشكيلية وتدريسب مادة المشوروع و الخبورة و لوف
للحكووب لووى موود صووالحيتها تووب قيوواا الهوودا ال و

وضووعت موون اجلووه وللتتكوود موون انهووا

شواملة لتحليول النتاجوات المتميوزة لللبووة السونة الرابعوة توب مووادة المشوروع ،وب اخو ت الباح ووة

باراب ومالحظات التدريسيين والخبراب بعد مناقشة تقورات القاةموة معهوب بصوورة انفراديوة ،وقود
تووب اج وراب بع و

التعووديالت اللفيفووة لووى الفق ورات لتكووون القاةم وة جووامزة بصوويغتها النهاةيووة

تضب ( )52تقرات تتضمن اسوا ومبواد التكووين الفنوب يوتب التحليول والتقيويب بموجبهوا وتوق
التسلسل المنلقب ،كما موضح تب الملحق (.)9

لقد تب االتفاق من قبول الخبوراب جميعوا لوى بقواب المبواد ب واالسوا كموا موب و لوف

لكونها ضرورية لتحليل النتاجات المتميزة .وب لف تكون االداة قد اكتسبت "صدقا ظامريا".
ثبات االداة:
ت ووب ا ل وواب ( )52درج ووات لك وول تقو ورة م وون الفقو ورات الت ووب تض وومنتها االداة ،ووب قام ووت
الباح ووة بتحلي وول اللوح ووات المتميو وزة ل ووى وت ووق قاةم ووة التحلي وول م ووع محل وول اخ وور م وون الخبو وراب
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المختص ووين ت ووب الفن ووون التش ووكيلية* ،و ل ووف للتحق ووق م وون ب ووات التحلي وول و ل ووف بع وود تزوي ووده
بالضووابل الخاصووة بالتحليوول ،وبو لف حللووت اللوحووات المتميوزة لللبووة السوونة الرابعووة تووب مووادة

المشروع من قبل الباح ة والمحلل الخارجب وقد كانت نسبة االتفاق تساو (.)2051
ثانياً :االداة الثانية (قائمة السمات الشخصية)
تب اختيار قاةمة ترايبورا للشخصية التب تتكون من:
-5العصبية

-9العدوانية

-3االكتةابية

-2القابلية لالست اره

-2االجتما ية

-7السيلرة

-5الكا (الضبل)

-1الهدوب
الغرض:
قاةمووة ترايبووورا الشخصووية Das freiburger persolich Keitsinventar
) (FPIوضووعها تووب االصوول جوووكن ترايبووورا  Fahrenbergومربوورت سوويلج  Selgوراينووز

مامبل  Hampelمن اسات ة لب النفا بجامعة ترايبورا بالمانيا الغربية واب  5272وا ود
صورتها العربية د .محمد حسن الو .

وتهدا القاةموة الوى قيواا  2ابعواد اموة للشخصوية باالضواتة الوى  3ابعواد تر يوة.

وتتضوومن القاةمووة  959بووارة ،كمووا انووه لهووا صووورتين أ ،ي تشووتمل كوول منهووا لووى 552
بارة ،وقد قاب ديل  Diehlاستا

لب النفا بجامعة جيوبن بالمانيوا الغربيوة بتصوميب صوورة

مصغرة للقاةمة تتضمن ال مانية ابعاد االولى من القاةمة وتتضمن  12بارة.

*

د .ماجد ناتع الكنانب.
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الصدق:
تووب اج وراب معووامالت صوودق الصووورة الملولووة للقاةمووة ( )959بووارة باسووتخداب ابع واد
بعو و

االختب ووارات الشخص ووية كمحك ووات م وول اختب ووار منيس وووتا المتع وودد االوج ووة للشخص ووية

 mmpllوقاةمة كاليفورنيا للشخصية ) (cpiوقاةمة ايزنف للشخصية )(epiواختبارات كاتول
للشخصووية ) (16pfو ) (cfoوبع و

االختبووارات االخوور  .وقوود اشووارت النتوواةج الووى ت وواتر

الص وودق المرتبل ووة بالمح ووف بالنسو وبة البع وواد القاةم ووة .وبالنس ووبة للص ووورة المص ووغرة تراوح ووت

معووامالت االرتبووال بووين ابعادمووا وابعوواد الصووورة الملولووة – نوود اسووتخدامها كمحووف مووا بووين

( 2015الى .)2029
الثبات:
تووب البيةووة االجنبيووة تووب ايجوواد معووامالت بووات للصووورة المصووغرة للقاةمووة باسووتخداب
التجزيووة التصووفية وا ووادة االختب وار بعوود ش ورين يومووا لووى ينووة مكونووة موون ( )522م وون

الو و كور )515( ،م وون االن وواث تو وراوح ا م ووارمب م ووا ب ووين  92 -55س وونة وتراوح ووت مع ووامالت
ال بووات مووا بووين  2022الووى  2053وتووب البيةووة المص ورية تووب ايجوواد معووامالت بووات الصووورة
المصغرة بلريقة ا ادة االختبار لى  59لالبا مون كليوة التربيوة الرياضوية بالقوامرة بفاصول

زمنب قدره  52اياب وتراوحت معامالت بات ابعاد القاةمة ما بين (.)2057 ،2027

التجربة االستطالعية لالختبار:
اج وورت الباح ووة تجرب ووة اس ووتلال ية ل ووى ين ووة شو وواةية تكون ووت م وون ( )52لالب ووا

ولالبة السنة الرابعة .استهدتت م ه التجربة التعرا لى.

-5وضوح التعليمات الخاصة باالختبار واالسةلة والمالحظات التب يبدونها.
-9الوقت المستغرق لالجابة لى تقرات االختبار.

-3مناسبة مقياا التقدير وضوح الفقرات لكل سمة والتتكد من دب وجود ا غمو

-2المعوقات او الصعوبات التب قد تواجه الباح ة ا ناب التلبيق.

تيها.

بعد التلبيق تبين ان مد الوقت المستغرق لالجابة لى محتو االختيار قد تراوح

بووين ( )91- 92دقيقووة ،وكانووت التعليمووات واضووحة ومفهومووة لوود جميووع الللبووة ولووب يؤشوور
أ صعوبة لى االختبار اما مقياا التقدير تقد كان مناسبا لفقرات االختبار ومناسبا لهب.

وتقرتووه الو و ( )12جووام از للتلبيووق بعوود التتكوود موون
وب و لف اصووبح االختبووار بتعليماتووه ا

سالمته ووضوحه من اجل قياا الهدا ال
التطبيق النهائي لالختبار:
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قامووت الباح ووة بوال تلبيق بنفسووها للتعوورا لووى السوومات الشخصووية للللبووة المتميوزين

تنيووا ا تووب توزيعووه لووى ينووة البحووث المكونووة م ون ( )52لالبووا ولالبووة ،كوول لالووي لووى
انفراد ،مع التتكيود لوى ضورورة االجابوة بصوراحة وامانوة وبموا يحسوونه تعوال ،موع الورد لوى

جميع استفسارات الللبة.
تصحيح فقرات االختبار:
بعد جمع االستمارات من ينة البحث اخو ت اجابواتهب لوى الفقورات وسوجلت اوزان
كوول تق ورة لكوول مجيووي ووب جمعووت التك و اررات سوولبا وايجايبووا لكوول تق ورة موون تق ورات االختبووار الو و

( ،)12ب رتبت درجات كل مجيي تنازليا.

ب استخداب الوزن المةو والوسول المورجح لكول تقورة مون تقورات كول بعود مون االبعواد

ال مانية.
تطبيق االداة الثانية (قائمة المعايير):
قامووت الباحووث بتحليوول النتاجووات الفنيووة المتمي وزة لعينووة البحووث والبووالا ووددما ()52
لوحة زيتية وتق قاةمة المعايير التوب وضوعت لهو ا الغور

وب سوجلت الودرجات لكول لالوي

ولالبة وكما مو موضح تب الملحق (.)3
الوسائل االحصائية:
استخدمت الباح ة الوساةل االحصاةية االتية:

-5معامل ارتبال بيريون ) (Personوقد استخدب السوتخراا معامول االرتبوال بوين الودرجات
التب حصل ليها الللبة المتميزين لى نتاجاتهب والدرجات التب سجلت وتوق اختبوار

السمات الشخصية.

-9استخراا الوسل المرجح والوزن المةو لكل تقرة.
الفصل الرابع
عرض النتائج ومناقشتها
يتضمن م ا الفصل رضا للنتاةج التب توصلت اليها الباح ة وتحقيقا لهدا بح هوا

"النتاجات الفنية المتميزة و القتها ببع

السمات الشخصية لللبة السنة الرابعة".

وللتحقق من صحة م ه الفرضية تب استخداب معامول ارتبوال بيرسوون ،وبعود التحليول
ظهوور ان معاموول االرتبووال يسوواو ( )2075ومووو يعوود ارتبووال جيوود ،ول و لف ت ورت

الفرضووية

الصووفرية ،ا تبووين انووه ال توجوود القووة ات داللووة احصوواةية بووين النتاجووات الفنيووة المتمي وزة
وبع و

السوومات الشخصووية لللبووة السوونة الرابعووة التووب يتمتعووون بهووا ،ومووب القووة ايجابيووة

جابت كا منلوق الفرضية.
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ولغور

تحديوود بعو

السوومات الشخصوية للللبووة المتميوزين تنيووا اسوتخدمت الباح ووة

مقيو وواا ترايبو ووورا للشخصو ووية المتكو ووون مو وون ( )5ابعو وواد تتضو وومن ( )12تق و ورة ،ا اسو ووتخدمت
الباح ة الوسل المرجح والوزن المةو وكاالتب:

-1سمة العصبية

حصلت الفقرات ( )12 ،35 ،93 ،55 ،51 ،2 ،3التب تم ل سمة العصبية لى

وسول موورجح توراوح موا بووين ( )5011 -5022ووزن مةووو توراوح مووا بووين ( )7701- 21كمووا
موضوح تب الجدول (.)3
رقم الفقرة

الوسط المرجح

الوزن المئوي

3

5011

7701

2

5011

7701

51

5021

5901

95

5022

5901

93

5022

52

35

5022

52

12

5022

21

ومن خالل النظر الى الجدول ( )3ومقارنتوه بمحتوو سومة العصوبية حسوي مقيواا

ترايب ووورا نج وود ان الدرج ووة العالي ووة ل ووى مو و ا البع وود تمي ووز االتو وراد الو و ين يع ووانون اض وولرابات

جس وومية (م وول اض وولرابات نفسجس وومية ام ووة كاض وولراي الن وووب واالرم وواق والت وووتر ،وس وور ة
االحس وواا بالتع ووي والحساس ووية للتغيو ورات الجوي ووة وتق وودان ال ارح ووة وض وووح بعو و

المظ ووامر

العصبية والجسمية المصاحبة لالست ارة االنفعالية.

-2العدوانية

حصلت الفقرات ( )22 ،22 ،25 ،52،92،97 ،7التب تم ل سمة العدوانيوة لوى

وسول موورجح توراوح موا بووين ( )5091 -5052ووزن مةووو توراوح مووا بووين ( )2901 -11كمووا
موضح تب الجدول (.)2
رقم الفقرة

الوسط المرجح

الوزن المئوي

7

5091

2901

52

5021

7901
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92

5052

11

97

5051

1701

25

5091

2901

22

5092

22

22

5052

11

ومن خالل النظر الى الجودول ( )2ومقارنتوه بمحتوو سومة العدوانيوة حسوي مقيواا

ترايبورا نجد ان الدرجة المنخفضة تشير الى قلة الميل التلقاةب للعدوان والوتحكب توب الو ات
والسلوف المعتدل ال

قد يتميز بالهدوب الزاةد والنضج االنفعالب.

-2االكتئابية

حصلت الفقورات ( )11 ،19 ،22 ،37 ،32 ،91 ،95التوب تم ول سومة االكتةابيوة

لى وسل المرجح تراوح ما بين ( )5071 -5052ووزن مةو تراوح ما بين ()5701 -22

كما موضح تب الجدول (.)1
رقم الفقرة

الوسط المرجح

الوزن المئوي

95

5071

5701

91

5071

5701

32

5052

11

37

5022

21

22

9

522

19

5071

5701

11

5052

22

وموون خووالل النظوور الووى الجوودول رقووب ( )1ومقارنتووه بمحتووو سوومة االكتةابيووة نجوود ان
الدرجووة العاليووة لووى م و ا البعوود تميووز االت وراد ال و ين يتسوومون باالكتةوواي والت ب و ي الم ازجووب
والتشاؤب والشعور بالتعاسة دب الرضا والخوا واالحسواا بمخواوا غيور محودودة والوحودة
و وودب تهووب االخ ورين لهووب و وودب القوودرة لووى التركيووز والميوول للعوودوان لووى ال و ات واالحسوواا
بال ني.
-4القابلية لالستثارة
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حص وولت الفقو ورات ( )13 ،22 ،32 ،32 ،33 ،35 ،1والت ووب تم وول س وومة القابلي ووة

لالس ووت ارة ل ووى وس وول م وورجح تو وراوح م ووا ب ووين ( )5071 -5031ووزن مة ووو تو وراوح م ووا ب ووين

( )5701 -2701وكما موضح تب الجدول رقب (.)2
رقم الفقرة

الوسط المرجح

الوزن المئوي

1

5071

5701

35

5092

22

33

5091

2901

32

5092

22

32

5052

11

22

5031

2701

13

5031

2701

ومن خالل النظر الى الجدول ( )2ومقارنته بمحتو سمة القابلية لالست ارة نجد ان

الدرجووة العاليووة لووى م و ا البعوود تميووز االت وراد ال و ين يتسوومون باالسووت ارة العاليووة وشوودة التوووتر

وضعا القودرة لوى مواجهوة االحبالوات اليوميوة العاديوة واالنز واا و ودب الصوبر والغضوي
واالستجابات العدوانية ند االحبال ،وسر ة التت ر والحساسية.

-5االجتماعية

حصلت الفقرات ( )22 ،22 ،25 ،97 ،92 ،52 ،7التب تم ل السومة االجتما يوة

لى وسل مرجح تراوح ما بين ( )5051 -5071كما موضح تب الجدول (.)7
رقم الفقرة

الوسط المرجح

الوزن المئوي

59

5051

2901

95

9

522

25

5022

21

9

5052

11

52

5092

22

27

5021

1901

15

5071

5701

وم وون خ ووالل النظ وور ال ووى الج وودول ( )7ومقارنت ووه بمحت ووو س وومة االجتما ي ووة حس ووي
مقياا تريبورا نجد ان اصحاي الدرجات العالية يتميزون بالقدرة لى التفا ل مع االخرين
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ومحاولة التقري للناا وسر ة قد الصداقات ولديهب داةرة كبيرة من المعارا كما يتميزون

بالمرح والحيوية والنشال ويتسمون بالمجاملة وك رة التحدث وحضور البديهية.

-6الهدوء

حصو وولت الفق و ورات ( )12 ،21 ،23 ،29 ،92 ،92 ،5والتو ووب تم و وول سو وومة الهو وودوب

ل ووى وس وول م وورجح تو وراوح م ووا ب ووين ( )5021 -5051ووزن مة ووو تو وراوح م ووا ب ووين (-2901

 )7901كما موضح تب الجدول (.)5
رقم الفقرة

الوسط المرجح

الوزن المئوي

5

5021

7901

92

5051

1701

92

5021

2701

29

5012

71

23

9

522

21

505

22

12

5051

2901

ومن خالل النظور الوى الجودول ( )5ومقارنتوه بمضومون سومة الهودوب حسوي مقيواا

ترايبورا نجد ان اصوحاي الودرجات العاليوة يصوفون انفسوهب بال قوة و ودب االرتبواف او تشوتت

الفكوور واله وودوب وصووعوبة االس ووت ارة وا ت وودال الم وزاا والتف وواؤل والبع وود وون الس وولوف الع وودوانب
والدأي لى العمل.

-7السيطرة

حص وولت الفقو ورات ( )12 ،32 ،92 ،99 ،52 ،55 ،2الت ووب تم وول س وومة الس وويلرة

لووى وسوول موورجح ت وراوح مووا بووين ( )5032 -5022ووزن مةووو ت وراوح مووا بووين ()21 -21

كما موضح تب الجدول (.)2
رقم الفقرة

الوسط المرجح

الوزن المئوي

2

5032

21

55

5022

72

52

5051

2901

99

5052

11
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92

5052

11

32

5011

7701

12

5022

21

ومن خوالل النظور الوى الجودول ( )2ومقارنتوه بمحتوو سومة السويلرة حسوي مقيواا
ترايبو ووورا نجو وود ان اصو ووحاي ال و ودرجات المنخفضو ووة يتميو ووزون باال تداليو ووة واحت و و ارب االخ و ورين
واالتجاه لرت استخداب اسلوي العنا والعدوانية والميل لل قة باالخرين وال يعشقون السللة
وال يحاولون السعب لفر اتجاماتهب لى االخرين.
-8الكف (الضبط)
حص وولت الفقو ورات ( )31 ،39 ،52 ،57 ،5 ،2الت ووب تم وول س وومة الك ووا (الض ووبل)
لووى وسوول موورجح توراوح مووا بووين ( )5091 -5022ووزن مةووو مووا بووين ( )2901 -72كمووا
موضح تب الجدول (.)52
رقم الفقرة

الوسط المرجح

الوزن المئوي

2

5091

2901

5

5072

71

53

5071

5701

57

5052

11

52

5091

2901

39

5091

2901

31

5022

72

وموون خ ووالل النظ وور الووى الج وودول ( )52ومقارنت ووه بمحتووو الك ووا (الض ووبل) حس ووي

مقيو وواا ترايبو ووورا نجو وود ان اصو ووحاي الو وودرجات المنخفضو ووة يتمي و وزون بالقو وودرة لو ووى التفا و وول
والتعاموول مووع االخ ورين و وودب سوور ة االرتبوواف وا قووون موون انفسووهب ،تظهوور لوويهب المتا ووي
الجسمية ند االضلراي بصورة غير واضحة قادرون لى التحدث والمخالبة.
استنتاجات البحث:
من النتاةج التب اترزما البحث يمكن التوصل الى االستنتاجات التالب
-5ان للنتاجووات الفنيووة المتمي وزة لللبووة السوونة الرابعووة القووة جيوودة وايجابيووة بووبع
الشخصية.
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-9يتصا الللبوة المتميوزون بنتاجواتهب الفنيوة بوبع

السومات االيجابيوة كالهودوب والسويلرة

وانهب غير دوانيين ولهب قابلية الية لالست ارة واجتما يين ولديهب قة بوالنفا وضوبل

النفا والسيلرة لى انفعاالتهب.

-3اممي ووة ال وودور الو و

تلعب ووه الس وومات الشخص ووية ت ووب العملي ووة الفني ووة وصو ووال ال ووى التمي ووز

واالبداع.

-2من صفات اللالي المتميز تنيا من وجهة نظر تدريسب التربية الفنية والفنون التشوكيلية
مب:

أ-الرغبة للتعلب.

ي-المواظبة لى التمارين العملية.

ا-تنفي الواجبات بشكل منضبل كب يحاتظ لى تسلسل البرنامج.
د-التجريي المستمر لتقنيات مختلفة للموضوع الواحد.

مو-المحاتظة لوى قوا ود االنشواب التصووير  ،القوا ود مون ناحيوة الصوياغة الشوكلية
والتكوينية.
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التوصيات
توصب الباح ة من خالل النتاةج التب توصل اليها البحث بما يتتب:

-5ضورورة العنايووة الكبيورة بالنتاجووات الفنيوة للللبووة المتميوزين ومتابعووة التعورا لووى سوومات
شخصياتهب نظ ار للعالقات االيجابية التب اظهرتها نتاةج البحث الحالب لغور

تنميوة

قدراتهب وامكانيتهب تب المجاالت التوب تمكونهب مون خاللهوا تلووير مو ه االمكانوات بموا
ينسووجب مووع التلووورات العلميووة والحضووارية تيهووا مواضوويع لووب الوونفا موون اجوول ا وراب

شخصياتهب كب يكونوا مبد ين تب المستقبل.

-9توتير المناخ النفسب المالةوب مون قبول تدريسوب موادة المشوروع للللبوة المتميوزين تنيوا مون
خووالل تحديوود سووماتهب الشخصووية باسووتخداب اداة البحووث الحووالب (قاةمووة ترايبووورا) موون

اجوول توجيووه ميووولهب الفنيووة واتجاموواتهب بمووا يووتالةب وسووماتهب الشخصووية موون اجوول انتوواا
مل تنب متميز.

-3التتكيوود لووى السوومات الشخصووية السوووية وااليجابيووة والتووب تغلووي لووى شخصووية اللالووي
المتميووز بنتاجووه الفنووب موون اجوول ا وراب شخصوويته ولمووا تلعبووه السوومات الشخصووية تووب

شخصووية اللالووي المتميووز م ون خووالل تعزيووز نشووالاته وتسووح المجووال الواسووع امامووه
البراز قدراته وشخصيته تسهيل سبل اشراكه تب معار

شخصية وجما ية وا لاةه

مهمات قياديوة لقيوادة الللبوة الغيور متميوزين تنيوا الن المتميوزين تنيوا بحاجوة اك ور مون

غيرمب للتعبير ن واتهب ابدا يا والنجاح الشخصب.
المصادر

-5ابراميب ،ريكان :رؤية نفسية للفن ،دار الشؤون ال قاتية العامة ،بغداد 52270
-9اسعد ،يوسا ميخاةيل :العبقرية والجنون ،مكتبة غريي ،القامرة ،بدون سنة.
-3جوواردنر ،جووون :التميووز المومبوة والقيووادة ،ت محموود محمووود رضووان ،االسووكندرية ،الوودار
الدولية للنشر والتوزيع .ملابع المكتي المصر الحديث.5252 ،
-2الجبووور  ،محموود محمووود بوود الجبووار :الشخصووية تووب ضوووب لووب الوونفا ،كليووة التربيووة-
جامعة صالح الدين ،ملبعة دار الحكمة.5222 ،
-1جعفر ،نور  :االصالة تب مجال العلب والفن ،دار الرشيد للنشر ،بغداد .5272
-2الحاتظ ،نور  :تكوين الشخصية ،بغداد ملبعة المعارا.5225 ،
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-7الزوبع ووب ،ب وود الجلي وول ابو وراميب ،وابو وراميب الكن ووانب -د ارس ووة مقارن ووة ب ووين الق وودرة العقلي ووة
والتحصيل الدراسب لد تالمي الصا السادا االبتداةب المرشحين لمدارا المتميزين
تووب الع وراق للسوونتين  5229 5225 ،5225 -5222جامعووة بغووداد -مركووز البحوووث
التربوية والنفسية.5229 ،
-5سالب ،محمد ماد الدين :االبداع تب لب الجمال ،ل ،5دار المعارا 52750
-2سووويا ،مصوولفى :االسووا النفسووية لالبووداع الفنووب تووب الشووعر خاصووة ،دار المع ووارا
بمصر.5275 ،
-52الس وويد ،ب وود الحل وويب محم ووود :االب ووداع والشخص ووية د ارس ووة س ووايكلوجية ،دار المع ووارا
بمصر.5215 ،
-55الشماع ،نعيمة :الشخصية ،المنظموة ،العربيوة للتربيوة وال قاتوة والعلووب ،ملبعوة جامعوة
بغداد.5252 ،
-59صالح ،احمد زكب :العالقة بين القدرات العقلية والسمات المزاجية الكتاي السونو توب
لب النفا ،المجلد االول ،القامرة ،دار المعارا بمصر.5212 ،
-53ص ووالح ،قاس ووب حس ووين :االب ووداع ت ووب الف وون ،ل ،9دار الش ووؤون ال قاتي ووة العام ووة ،بغ ووداد
.5252
 -52صالح ،قاسب حسين :الشخصية بين التنظير والقياا ،جامعة بغداد52550 ،
 -51صالح ،قاسب حسين :سيكولوجية ادراف اللون ،بغداد52220 ،
-52صبحب ،سيد ،دراسات وبحوث تب االبتكار ،القامرة ،ملبعة التقدب52720 ،
 -57بوود الحميوود ،شوواكر :العمليووة االبدا يووة تووب توون التصوووير ،المجلووا الووولنب لل قاتووة
والفنون واالداي52570 ،
 -55بو وود الخو ووالق ،احمو وود محمو وود :االبعو وواد االساسو ووية للشخصو ووية ،دار المعرتو ووة الجامعيو ووة،
االسكندرية52530 ،
 -52بد النور ،جبور :المعجب االدبب ،ل ،5دار العلب لماليين ،بيروت52720 ،
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النتاجات الفنية المتميزة وعالقتها ببعض السمات ................د.نضال ناصر ديوان
-92غنوويب ،سوويد محموود :سوويكولوجية الشخصووية :محوودداتها ،قياسووها ،دار النهضووة ،القووامرة،
52710
-95الزروا ،ريتشاردا :الشخصية ،ت د .سيد محمد غنيب ،دار الشروق52520 ،
-99مليكة ،لويا كامل :الشخصية وقياسها ،ل ،5مكتبة النهضة ،القامرة52120 ،
-93ميكل ،تكرة الجمال ،ت جورا لرابيشب ،دار اللليعة ،بيروت52750 ،
-92ونسووتكن أ : ،المعجووب المفه ورا اللفوواظ الحووديث النبووو  ،الجووزب االول (أ ،ا) مكتبووة
بريل تب مدينة ليدن.5232 ،

25-Hampson, et, el "Category Breadth and Hierarchical structure in
Personal – Studints of Aspmmetrie in Judgment of Traie
Implication "Joural of Personality and social Psychology Vol. 51
no, 1, 1986 p.p 37-54.
26-J. PGuilford personality New York McGraw- Hill 1959 p.p 5-6.
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