
 أ
 

 كلية العلوم التربوية 

 قسم الدرسات العليا        

 ماجستير رياض االطفال                               

 

 ومينرالمحا وغير أسري  تحليل رسوم أطفال الروضة المحرومين 

 ) دراسة مقارنة(

Analysis of Drawings of Deprived and Non-deprived 

Kindergarten Children 

(A Comparative Study) 

 

 إعداد 

 فيصل المكاوي تسنيم

 

 شرافبإ

 العجيليحمزة أ.د.صباح حسين 

 

 

 رياض االطفال فيقدمت هذه  الرسالة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير 

2018 

 



 ب
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 قال تعلى:

 

ْنَساَن 1بِاْسِم َربَِِّك الَِّذي َخلََق ) اْقَرأْ  ( َخلََق اْْلِ

( 4( الَِّذي َعلََّم بِاْلقَلَِم )3َوَربَُّك اْْلَْكَرُم ) اْقَرأْ (2)  َعَلق   ِمنْ 

ْنَساَن َما لَْم يَْعلَمْ   ( 5) َعلََّم اْْلِ

 صدق هللا العظيم                   

 سورة : العلق

 ( 5 – 1االِّيات )

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ج
 

 

 جامعة اْلسراء 

 التفويض 

أنااااااا تساااااانيم فيصاااااال المكاااااااويي أفااااااوض جامعاااااااة ا ساااااارا  بتزويااااااد نساااااا  ماااااان رساااااااالتي 

 ورقيا أو إلكترونيا للمكتبات  أو الجامعات أو المؤسسات أو األشخاص عند طلبها.

 

 

 

 االسم :

 التوقيع :

 التاري  :

 

 

 

 

  



 د
 

 قرار لجنة المناقشة

 رسالة الماجستير للطالبة تسنيم فيصل مسعود المكاوي نوقشت

 14/8/2018بتاري  

 الموسومة ب "تحليل رسوم أطفال الروضة المحرومين أسريًا وغير المحرومن )دراسة مقارنة("

 وأجيزت بتاري  ........................

 

 

 

  التوقيع                                                                            أعضا  لجنة المناقشة  

 .............              ا ومشرفًا           رئيسً ......الدكتور صباح حسين  العجيلي .....األستاذ 

 .............                         داخليًا عضًوا.........ابراهيم عبد الحقزهريه  ةاألستاذ الدكتور

 ..............                        خارجيًاعضًوا .... الهالدكتور عبدالناصر القراألستاذ المشارك 

 

 

  



 ه
 

 إقرار السالمة اللغوية

 أطفااااااال الروضااااااةأقاااااار أنااااااا الموقااااااع أدناااااااه باااااارس الرسااااااالة الموسااااااومة ب " تحلياااااال رسااااااوم 

المحاااااااارومين أسااااااااريا وغياااااااار المحاااااااارومين )دراسااااااااة مقارنااااااااة(" والمقدمااااااااة ماااااااان قباااااااال طالبااااااااة 

الماجسااااتير تسااااانيم فيصااااال المكااااااويي قااااد روجعااااات مااااان قبلاااااي ماااان الناحياااااة الل وياااااةي وبعاااااد التااااادقيق 

الل ااااااوي والنحااااااوي وا م ئااااااي تاااااام تصااااااحيال بعاااااا  الكلمااااااات والجماااااالي وأصاااااابحت اال س خاليااااااة 

 ه وقعت على هذا ا قرار.ذكر أع ما ً  على نامن األخطا  وب

 

 االسم :  

 التوقيع : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 و
 

 

 هداءاْل

 

 (مكاويالالمهندس فيصل )يساندي ويدعمنيي أبي ال الي كاس ي من تراجعتلى من يدفعني الى األمام كلما إ

 

من ترقرقت عينها شوقا وحبا في رؤية حلميي ألماس عند النظر في تفاصيل وجههاي لى من كنت اشعر باإ

 أمي الحبيبة ي دو حقيقة

 

 (مكاويالالمهندس استبرق )زوجي الحبيب  ندني ودعمني حتى ي دو حلمي حقيقةيإلى من  وقف بجانبي وسا
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 الشكر والتقدير 

الحمااااااااادل رب العاااااااااالمين والصااااااااا ة والسااااااااا م علاااااااااى أشااااااااارف الخلاااااااااق سااااااااايد األنبياااااااااا  

مااااان ال يشاااااكر : "لاااااه وصاااااحبه أجمعااااايني  حيااااا  قاااااال آوالمرسااااالين محماااااد صااااالى هللا علياااااه وعلاااااى 

تماااااام هاااااذه الرساااااالة علاااااى إا علاااااى عوناااااه وتوفيقاااااه لاااااي فاااااي شاااااكر هللا ك يااااارً اف" النااااااس ال يشاااااكر هللا

 . الوجه الذي يرضى به عني

متناااااااس إلااااااى ماااااان راعاااااااني طالبااااااة فااااااي رسااااااالتيي االو وأتوجااااااه بجزياااااال الشااااااكر والتقاااااادير

علاااااى مااااا قدماااااه ماااان نصاااااال  اْلستتتتتتاك التتتتدكتور الفاضتتتتتل صتتتت ا   ستتتتتين العجيلتتتت أسااااتاذي ومشاااارفي 

ر الكبيااااار فاااااي إلهاااااار هاااااذه الرساااااالة الاااااى حياااااز وتوجياااااه وإرشاااااادي فقاااااد كااااااس لتوجيهاااااه الساااااديد األ ااااا

 . الوجود

سااااااتذة الكااااارام أعضاااااا  لجناااااة المناقشاااااة علاااااى قباااااولهم مناقشاااااة والشاااااكر موصاااااول إلاااااى األ

كمااااا أتقااااادم بجزيااااال الشااااكر الاااااى جاااااامعتي جامعاااااة . هااااذه الرساااااالة  فهااااام أهاااا  لساااااد خللهاااااا وتهاااااذيبها

وعميااااااد كليااااااة  زهريتتتتتتة ع تتتتتتدالحقاْلستتتتتتتاكة التتتتتتدكتورة و العلااااااوم اال داب  تااااااي االساااااارا  وعمياااااادة كلي

وجمياااااع أسااااااتذتي الكااااارام علاااااى إسااااانادهم لاااااي طاااااوال التتتتتدكتور أ متتتتتد صتتتتتومان  العلاااااوم التربوياااااة 

 . مدة بح ي

ذ لاااااى مااااان كااااااس لهاااااا الفضااااال بعاااااد هللا علاااااى البحااااا  مناااااإحتااااارام وكااااال الشاااااكر والتقااااادير واال  

 ستتتتتتتين اْلستتتتتتتتاكة التتتتتتتدكتورة هنتتتتتتتاء لاااااااى أس صاااااااار رساااااااالة إوفكااااااارة  كااااااااس الموضاااااااو  عنوانًاااااااا

نجاااااااح هااااااذا الجهااااااد ابصااااااورة مباشاااااارة أو غياااااار مباشاااااارة فااااااي  لااااااى كاااااال ماااااان ساااااااهمإي و الفلفلتتتتتت 

 . وسهوت عن ذكر اسمه

 . وأسرل هللا تعالى أس يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم
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 الملخص 

ا وغياااااار طفااااااال الروضااااااة المحاااااارومين أسااااااريً أهاااااادفت هااااااذه الدراسااااااة الااااااى تحلياااااال رسااااااوم  

وطفلاااااااة  (طفاااااااً  29 وطفلاااااااةي مااااااانهم )( طفاااااااً  58الدراساااااااة مااااااان )أفاااااااراد تكاااااااوس . والمحااااااارومين 

( 6-5اي تتاااااااراوح أعماااااااارهم )ريً وطفلاااااااة غيااااااار محااااااارومين أسااااااا طفاااااااً   (29اي و)محااااااارومين أساااااااريً 

وتاااااام "رساااااام العائلااااااة" ختبااااااار اساااااانوات. ولعجابااااااة علااااااى أساااااائلة الدراسااااااةي اسااااااتخدمت الباح ااااااة 

حجاااااااام وةهي: الحااااااااذفي ( فئااااااااات رئيساااااااا5م األطفااااااااال مكونااااااااة ماااااااان )داة لتحلياااااااال رسااااااااوأإعااااااااداد 

خصااااااائص وخصااااااائص الاااااارأس والوجااااااهي وموقااااااع الرساااااامة فااااااي فضااااااا  الصاااااافحةي والوالااااااديني 

دالااااااة  قألهاااااارت نتااااااائج الدراسااااااة وجااااااود فااااااروو .( فئااااااة فرعيااااااة27) األطاااااارافي وتفاااااار  منهااااااا

 :تيااااااةمحاااااارومين فااااااي دالالت الرسااااااوم اآا وغياااااار الا بااااااين األطفااااااال المحاااااارومين أسااااااريً إحصااااااائيً 

يحجاااااام الرساااااامة فااااااي فضااااااا  ورقااااااة الرساااااامي  ااااااة فااااااي صاااااا ر حجاااااام األماألمي المبالحااااااذف األب و

ا باااااااين دالاااااااة إحصاااااااائيً  ا. ولااااااام تظهااااااار فاااااااروقوجميعهاااااااا لصاااااااالال األطفاااااااال المحااااااارومين أساااااااريً 

المجمااااااااوعتين فااااااااي بقيااااااااة دالالت الرسااااااااوم.كما ألهاااااااارت النتااااااااائج عاااااااادم وجااااااااود فااااااااروق دالااااااااة 

نااااااام فااااااي جميااااااع دالالت الرسااااااوم . وفااااااي ضااااااو  النتااااااائج ا بااااااين األطفااااااال الااااااذكور وا إحصااااااائيً 

طفااااااااال الحكوميااااااااة و هتمااااااااام بحصااااااااة الرساااااااام فااااااااي رياااااااااض األبضاااااااارورة االأوصاااااااات الباح ااااااااة 

سااااااتفادة تحتااااااوي علااااااى كاااااال مسااااااتلزمات الرساااااامي وضاااااارورة ا  الخاصااااااة وتجهيااااااز غرفااااااة خاصااااااة

عقاااااد دورات و طفاااااال الاااااذين يعاااااانوس مااااان اضاااااطرابات نفسااااايةيطفاااااال لتشاااااخيص األمااااان رساااااوم األ



 م
 

وإجاااااارا  دراسااااااات مما لااااااة ي طفااااااال النفساااااايةتعليميااااااة لمعلمااااااات الرياااااااض حااااااول دالالت رسااااااوم األ

 ا يدا .الذين يعيشوس في مؤسسات أسريًا على األطفال المحرومين 

 رسوم األطفالي المحرومين أسريًاي غير المحرومين. الكلمات المفتا ية:

 

 

 

 

 


