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دراست ممارنت نرسىو االطفال فالذي االب واالطفال
انعاديني يف انشعىر بانعزنت االجتماعيت

م.م يسرى عبد الوهاب محمود الميسي

مركز ابحاث الطفولة واالمومة

مهخص انبحث :
يهددد البحددث الحددالي الددص ظاددةيا عدداهرال الازلددة االاظماعيددة ل طفددا الددد
االب وممارنظ ها بألرانهم من االطفا غيدر الدد االب مدن ةد الرسدوم االسدماطية
الظي يمومون بها .
اسظةدم ي الدراسة منهج ظحلي المحظوى لم ئمظه لهد البحث .
بلغ عدد الاينة ()051طالب وطالبة ظم اةظيارهم بطريمدة عادوائية مدن طلبدة
المرحلة االبظدائية وللصفين الةامس والسادس االبظدائي ,وبوالع ()01طالدب وطالبدة
الد االب و()01طالب وطالبة غير الد االب ,حيث ظم ظحديد مدان االب بالو داال
.
اسظةدم ي الدراسة اسظمارال ظحلي الرسوم الظي ظم اعدادها ةصيصا لم ئمة
ااراءات البحث ,حيث ظم الظحلي من ة وادود سدمات وعدواهر ظدد علدص وادود
الازلة االاظماعية ونسبة واودها لدى الاينة.
ولد اعهرت النظائج ان االطفدا الدد االب يادانون مدن الازلدة االاظماعيدة
اكثر من االطفا غير الد االب وبنسب واضحة .
1-1مشكهت انبحث
ان الطفولة هي المرحلدة المبكدرال مدن حيداال االنسدان والظدي مدن ة لهدا يصدب
كائنا ااظماعيا (السيد,0994,ا )024هي المنطرال الموصلة لمرحلة الراد والنضدج
ومن ة لها ظظحدد م م الاةصية االساسية الظي لد ظكون اةصية سلبية او اياابية
(الباير)2-1 ,0901,
مريضة او منازلة مظواكلة او ة لة .
كمدا يظولد النمددو المظكامد للاةصددية ددي الاددالم االاظمداعي الد ياددي يدده
الطف علص ظباد الا لات االاظماعية لكي ظظرسخ يها لواعد النمو االاظماعي.
()Mor tensen,2005,p5
الن الطف ومن يومه االو مةلوق ااظماعي مامد ياار ينعر وياي الاالم
المحيط به دون ان ياي لن او يظفاع ماه وظظطور باد لن ع لظه بك ما يحيط بده
(الحسين,0900,ا)7
ليظفاع ماه .
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حيدث ظاددير الدراسدات البحثيددة الدص الددص ان السدنوات الةمددس االولدص مددن عمددر
الطف ات اهمية كبيرال ي اكظساب اطفالنا المدرال علص الظالم واالبداع والحدب والثمدة
(ابواادو,1113,ا)170
وظطوير احساس لو بال ات .
وه ه مسألة طبياية وضرورية للنمو الن اإلنسان مةلوق ااظمداعي يميد الدص
الاددي وسددط اماعددة ماينددة ياددار يهددا يهددا بددارمن واالسددظمرار والطمأنينددة وظاددبع
حااظدده ل نظمدداء وظبددرز اةصدديظه مددن ة لهددا وظظاددك الددص حددد كبيددر ويظاددرب منهددا
الماددايير االاظماعيددة والةلميددة واالظااهددات النفسددية المهمددة ويظالددك اعضددا ها ويمدديم
ماهم ع لات مظبادلة وا ا لم يظم لن انه ينسحب بايدا عن ه ه الاماعة ويادي دي
وحده وعزله .
وال يمكن ل لن ان يظم االعن طريك الوحدال االاظماعيدة االولدص الظدي يحظدن بهدا
الطف احظكاكا مسظمرا كما انها المكان االو ال ظنمو ية انماط الظنائة االاظماعيدة
الظي ظاك ظكوينه كونه اةصية ااظماعية (.الاادلي ,0900,ا.)120
االسددرال هددي الحضددن االساسددي ال د يبد يدده الفددرد بظكددوين اظااهاظدده وسددلوكه
باك عام  ,هي ظ ثر ي اةصيظه النها ظسدظمب الولدد االنسداني اوال ثدم ظحدا ع عليده
ة اهم ظرات حياظه.
االبوان ياك ن ويحدددان اظااهاظده الرئيسدية ويامد ن علدص رسدم اةصديظه
وسلوكه ويظالم منهما كي يكظسب ميوله الظي ظظوا ك مع الماظمع وكي يظفاع مدع
لن الماظمع .
ولكون االسرال هي الةلية االولص الظي يظكدون منهدا النعدام االاظمداعي لد ا هدي
ظمث عاهرال ااظماعية ا ا ظوا رت لهدا ممومدات الصد حية ممدا يدناكس اثدره بصدورال
اياابية علص اسظمرار الحياال االاظماعية للماظمع (.حسن والاميلي ,1111,ا)2
الطفد كدائن ضداي بد هدو اضدا الكائندات امياهددا واحواهدا الدص الرعايددة
الةارايدة الظدي ظسداعده علدص الحيداال نفسدها يحظداع الدص رعايدة دائمدة اسدمية ونفسددية
وااظماعية حظص يسظطيع ان ينمو وظسظغرق ه ه الرعاية سنين طويلة حظص يصد الدص
حا يسظ طيع بادها االعظماد علص نفسه ,ومراح النمو المةظلفة الظدي يمدر بهدا الطفد
وظام كونها وحده مظماسكة منسامة وان اضدطراب او نمدا دي ااندب مدن
الاوانب ي ثر علص بالي عمليات النمو وبالظالي ي ثر علص الظكوين الظكاملي للاةصية
(باير,0900,ا)35-34
.
وعليه ل سرال وعائ مظاددال ,منها الوعيفة النفسية هندان بادا االحظياادات
ال يمكن ان يادباها الفدرد اال مدن ةد الحيداال االاظماعيدة  ,هدو بحاادة الدص الاداور
باالمن واالحظرام والظمدير وهي احظياادات نفسدية ال ظادد ماداال الادباعها سدوى عدن
طريك الاماعات الظي ظنظمي اليها واالسرال علص لمة ه ه الاماعات ,ان طمأنة الطف
ددي االسددرال وةلددك اددو مددن االاددباع النفسددي يةلددك مددن الطفد انسددانا مظزنددا ومسددظمرا
وادداعرا باالنظمدداء االسددر وياكددس صددورال اياابيددة لددادرال علددص االحسدداس بمادداعر
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الوالء للماظمع الةاراي ,ويظول لن كله علدص مددى مدا يدو ره الوالددان البنائهمدا .
(حسن والاميلي ,1111,ا)22-21
ان ع لددة الطفدد بوالديدده هددي الاامدد االو ددي صددبغة سددلون الطفدد بصددبغة
ااظماعية ل ا هي اهم اماعات الظنائة االاظماعيدة ويظحمدك لدن عدن طريدك الظفاعد
الاائلي ال يحدث داة االسرال وال يلادب دورا هامدا دي ظكدوين اةصدية الطفد
وظوايهدده  (.همددي 0979,وا )12همددا يددظحم ن مس د ولية مبااددرال واساسددية ه دي
ظربية الطف ولد يكونان الوحيدين الل ين يحا عان علص مصلحظه ويرعيان مسظمبله .
(الظوناي ,1110,مما من االنظرنت)
المنز الصال هدو اسداس النمدو االاظمداعي الضدرور للاةصدية المظوازندة
,ومن ناحية اةرى ان اثر البيت المحطم ي سلون النائ يظا ر اغفاله و ي مث ه ه
الحالة ان الطف ياظمد انه حظص مالمه ور اله لد انملبوا اعداءا لده وظكدون نظيادة لدن
سددوء ظكيد الطفد الد ال يددظمك ن مددن االحظفدداع بظكاملدده النفسددي بسددبب حرماندده مددن
()p5mortensen,2005,
ااباع حاااظه االساسيه .
وعند حدوث ةلد دي نعدام االسدرال دان لدن يدناكس بادك واضد علدص
نفسددية الطف د وسددلوكه ومددن انددواع الةل د الظددي يمكددن ان ظحدددث ل سددرال هددو مدددان
الانصر االساسي وهو االب .
لغيددداب االب اثدددر كبيدددر علدددص االسدددرالوعلص ظفكههدددا حيدددث ظددد ثر الظنادددئة
االاظماعية ي حياال االطفا الصغار حيث يكظسب الطف االظااهات والميم واالةد ق
الموادودال عندد والديدده ولد لن مددا يظالمده الطفد مدن والديدده يد ثر علددص حياظده مسددظمب
,ولغيددداب االب اثدددار سدددلبية كثيدددرال منهدددا ,ان الدددد االب يكدددون اكثدددر احساسدددا بدددالملك
والادداور بددالنما والغيددرال وال د نضدداا ورغبددة ددي الظفاع د االاظمدداعي مددع غيددره
ويكون اكثر اظكالية.
(الامر ,1110,مما من النت )
ولكي ظكون للطف اةصية مظكاملة مظناسمة ياب ان يحضص بالمحبدة والظفداهم
كما ياب ان ينمو ظحت رعاية والديه ي مسظه حياظه الن لهمدا الددور االساسدي دي
ظاايع الطف لينمو ويظطور كريا وااظماعيا وروحيا .
(باير,0900,ا)75
والةل ال يحدث عند مدان االب ان الزواة يكون عليها الميام بالددورين مادا
الكبير ي طبياة ك دور  ,االب يظص بدالحزم
دور االب ودور االم ,مع االةظ
الد زم لظددو ير االمددن والثمددة بددين ا دراد االسددرال ,بينمددا ظظصد االم بددالباط والحنددان
والرلة الظي يحظاع اليها ا راد االسرال باانب ادارال المنز ,ولما كدان دور االم واالب
الزمددين ل سددرال اال ان االم يصدداب عليهددا الميددام بهمددا ماددا ويااد مددن الاسددير علددص
االطفا الظكي مع ه ا الوضع الاديد (.السيد ,0994,ا)01
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حظددص ينمددو االنسددان ددي مسددظوى صددحة نفسددية مناسددبة البددد ان ظكددون البيئددة مناسددبة
,واكثر مااك الد االب انه يفظمد اانبا من هد ه البيئدة ,وهدو الااندب االبدو والظدالي
واود النمو ع االبو ائ مهم ادا .
مددد ظبددين مددن ة د دراسددات عديدددال ان غيدداب االب يددرظبط بماددك ت الظوا ددك
االاظماعي حيث ان الطف لد ال يحسن الظاام مع االةرين ,او لد يكدون هندان سدوء
ظوا ك بسبب واود ماك ت انازا او عدوانية وكلظا الحالظين واردظان ي حا مدان
االب(.الملظمص االو للاماية الةيرية لرعاية االيظام , 1117,مما من االنظرنت )
اندما ياظي الطف الص ه ا الاالم من المفظرا ان يحصد علدص رعايدة وحمايدة
والديه غير ان باا الحوادث لد ظحكم علدص الطفد بفمددان مصددر الرعايدة الطبيادي
وه ا حا اطفا الاراق ال ين عانوا من ضغط كبيدر وناداوا علدص اصدوات المادارن
والرصددداا واالنفادددارات وغيرهدددا مدددن معددداهر االرهددداب المسدددظوطنة دددي الادددراق
,والةو االكبر الد ياانيده االطفدا دي الادراق هدو مددان االب او االم او االثندين
ماا اراء ظلن العدرو الغيدر طبي ايدة يفمدد الاداور بداالمن ويفمدد النصد واالراداد
ال زم له لياي حياال سوية كبمية الرانه .
مدددن ةددد دراسدددة اسدددظط عية لدددام بهدددا( صدددادق )1117,علدددص عيندددة عدددددها
() 21مالم ومالمة ي المدارس االبظدائية ي مديندة باموبدة ,وكاندت نظائاهدا ان نسدبة
( )%91ظ يد زيادال الااور بالوحدال النفسية لدى الظ مي الد الوالدين .
و دي دراسدة اةدرى لدنفس الباحدث ظبدين ان نسدبة ( )%01مدن اصد ()11مدددير
مدرسة ابظدائية ي كدون زيدادال الاداور بالوحددال النفسدية لددى الظ ميد الدد الوالددين
مما كان له اثر سلبي علص طبياة الا لة االاظماعية يما بيدنهم وبدين مالمديهم وادارال
المدارس .
ولددد اصددبحت لضددية االطفددا الددد االب لضددية مهمددة ددي الاددالم وةاصددة ددي
الاراق حيث نسبة كبيرال مدن االسدر واالبنداء يظارضدون يوميدا لةطدر مددان االب او
االم او لكليهما ماا نظياة الوضع االمني غير المسظمر ي الاراق .
وه د ه النسددبة ددي ازديدداد مسددظمر علددص اعظبددار ان ممظ د نحددو مليددون عرالددي ددي
االعددوام الةمسددة االةيددرال ةل د عددددا كبيددر مددن االرام د واليظددامص مددد كاددفت هيئددة
النزاهة الارالية ي بيان لها نار ي (-04كانون االو  )1117-عن واود 4م يدين
طف عرالي يظيم وهو عدد ممارب لما اعلنظه منعمة الصحة الاالمية ي احصائية لها
نارت ي (نيسان )1117ااارت يه الص واود ما بدين ()4-3م يدين طفد يظديم دي
الاراق ( .نااي ,1117,اريدال الدسظور)www.dostor.com,
وكدددان لكددد لدددن اثدددره الفاعددد دددي ظاميدددك اددداورالباحثة باهميدددة هددد ه المادددكلة
وضددرورال دراسددظها مددن اوانددب مظاددددال للولددو علددص اهميظهددا واثارهددا ددي ظكددوين
الظفاع االاظماعي للطف الارالي ةاصة وان ه ه العاهرال ليست طرية او مواودال
ب ات النفس االنسانية ب هي عاهرال مكظسبة كما ظمو نعرية الظالم االاظماعي .
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حيث ي كد( البدرت بانددورا) مدن ةد نعريظده ان السدلون االنسداني هدو سدلون
مظالم من ة البيئة الظي ياي يها االنسان ,ويصور عملية الظالم مدن ةد اربدع
مكونات يظأثر بها السلون االنساني هي :
-0االنظباه -:هو او مكونات الظالم بالم حعة .
-1االحظفاع-:هو ظةزين المالومات او السلون ي ال اكرال بايدال المدى.
-2اعادال االنظاع الحركي -:هدو االعدادال اللفعيدة او الحركيدة للسدلوكيات المةظزندة دي
ال اكرال .
-3الدا اية -:ظاني ظولع الظازيز االياابي ليظمكن الفرد من اعادال السلون .
(ابواادو,1113,ا)030
وظأسيسا علص ما ااءت بده النعريدة االاظماعيدة دأن سدلون الازلدة االاظماعيدة
يظكون حين يفمد الطف والده ان و من يظأثر بطبياة الحا هو االم (الزواة) حيث
ظاي لفظرال ال بأس بها وحيدال نوعا ما ومنازلة ظكظنفها مااعر وحادة وحدزن عداهر
للايان ديحس الطفد بد لن ممدا يددعوه ال اداوريا الدص م زمدة االم كندوع مدن اندواع
الظااط حيث يامد الص البماء ماها الطو ظرال ممكنة ,وحظص عندما يكون الطف مع
اصدلاءه انه يفكر ال اراديا بصدورال ظلدن االم الحزيندة المنازلدة عدن االةدرين ظد ثر
يه ه ه الصورال باك يااله يفض مواساظها والبماء ماها دونا عن االةرين .
وباسظمرار ه ا الوضدع يفضد الطفد االنادزا عدن صددلاءه الحساسده بوادود
اوال ي ع لاظه ماهم او النه يحس بنما كونه اليمظلن ابا كاالةرين ,ثم ياظي دور
االم لظازز من ه ا السلون عبر مااعر الاطد الظدي ظغددلها علدص الطفد كونهدا ظادد
مدظده ولكددن الطفد حدرم ايضددا مدن هد ا االب ظحدداو
انده ظادويا عدن الددزوع الد
الظاويا عنه ةاصة عندما يكون ماها لفظرات طويلة ,وبمرور الولدت يكدون الطفد
لد اكظسب سلون الازلة رغما عنه مما يناكس علص بالي سلوكياظه مع االةرين .
مما دعا الباحثة الص محاولة ايااد وسيلة عملية ظمكن المالمدين مدن ظادةيا
ه ه الحالة ي اعمار مبكرال من ة ظحلي الرسوم االسماطية الظي يموم بها االطفا
.
الرسوم االسماطية كما يرى علماء الدنفس هدي اناكداس للطريمدة الظدي يمارسدها
الفددرد ددي ماولفدده الحياظيددة الاةصددية ,ولهد ا ددان ظميدديم اسددلوب الفددرد الرسددم يفيددد ددي
ظحديد اوانب الموال والمدرال لديه ,وظاطي المائم باملية الظميديم همدا ا ضد دي الكيفيدة
الظي يظفاع بها الفرد سايكولوايا مع اوانب محددال من حياظه .
(صال ,0900,ا)211
الفن هو احدى وسدائ االظصدا بدين النداس وكمدا ان االنسدان ينمد ا كداره الدص
االةرين عن طريك الك م انه ينم اليهم عواطفه عن طريك الفن  ,هدو اداال ظواصد
بين اال راد يظم يها الظوص الص اسرار الحياال الباطنية .
(سايد,0991,ا)91
ل ا مد ااءت الدراسة الحالية ل اابة عن الس ا االظي-:
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الددد االب واالطفددا

 2-1اهميت انبحث
ظبرز اهمية البحث الحالي من ة ما ياظي -:
اهمية رعاية اليظيم وكفالظه واالهظمام با ونه كما امدر (( سدبحانه وظادالص ) عنددمااكد علص رعاية اليظيم ي اماكن مظاددال من المران الكريم " اما اليظيم ظمهر "و "الم
يادن يظيما آوى".
لد ا ددان نظددائج البحددث الحددالي ظددو راداال مهمددة للمهظمددين به د ه الفئددة لظاددةيا عدداهرال
الازلة لدى الد االب ومحاولة الحد منها باك مبكر .
 اهمية مرحلة الطفولدة باعظبارهدا مرحلدة الظاسديس والبنداء لاةصدية الطفد يمدا باددح يث يمظد ظاثيرها الص بالي المراح الامرية ,لد ا هدو محاولدة دي هدم نفسدية الطفد
وما ياانيه من صراعات وانفااالت ال يمكن ظاةيصها بوسائ الظاةيا الاادية .
يمكن ان ظسهم الدراسة دي ظددعيم دور مالدم الظربيدة الفنيدة والةدروع بده مدن كوندهمارد مالم للمواد الفنيدة الدص مربدي ومادةا نفسدي يسدهم مدع المرادد الظربدو دي
ظاةيا المااك النفسية الظي يااني منها الطف ومحاولة ظااوزها بامان .
يمكن ان ظكون نظائج البحث الحالي اضا ة نعرية ي ماا االهظمام بالطف وظربيظهظربية مظكاملة .
 3-1أهذاف انبحث
يهد البحث الحالي الص :
-0بناء اسظمارال ظحلي ةاصة بظاةيا عاهرال الازلة االاظماعية ظظ ئم مع اارائات
الدراسة.
-1ظاةيا عاهرال الازلة االاظماعية ل طفا من ة رسومهم.
-2ااددراء ممارنددة مددن ة د دراسددة ظحليليددة لرسددوم االطفددا الددد االب واالطفددا
الااديين للظار علص مدى عهور السمات االنازالية بينهم .
 4-1حذود انبحث
يظحدددد البحددث الحددالي باالطفددا الددد االب واالطفددا الادداديين ضددمن مدينددة
باموبددة  ,للاددام الدراسددي ( )1110-1117و دراسددة عدداهرال الازلددة االاظماعيددة كمددا
وردت ضمن اداال المياس.
 5-1حتذيذ املصطهحاث
اوال :فقدان االب
يعرفه السيد 5995
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"هو ظولفه عن اداء ادواره والظزاماظه مما يظطلدب اعدادال ظكيد علدص مسدظوى
االسرال باكملها ,حيث يةظفي من ابكة الا لات االاظماعية بموت او مدان ,مما ي ثر
(السيد,0994,ا)01
علص البناء االاظماعي ل سرال .
ولد اظة ت الباحثة ظاري السيد ظاريفا اارائيا للبحث .
ثانيا :العزلة
يعرفها عبد الرحيم
"عمليدددة ادران اظدددي نددداظج عدددن اددداور الفدددرد بوادددود ادددوال دددي ع لاظددده
االاظماعيددة ,وهددي ةبددرال غيددر سددارال ظصدداحبها مادداعر الازلددة والةددو واالنطددواء
والوحاة حظص ي حالة واوده مع االةرين "
(بارى,1110,ا)01
وتعرفه الباحثة اجرائيا
هو الاةا ال ظعهر ي رسومه المعاهر الدالة علص الازلة كما اداء دي
اسظمارال ظحلي الرسوم المادال له ه الدراسدة ,وكلمدا ازدادت نسدبة المعداهر االنازاليدة
ي الرسوم ازدادت ماها دراة الازلة لدى ا راد عينة البحث .
ثالثا :المهارة االجتماعية
-5يعرفها وايت
"لددددددددرال االنسددددددددان علدددددددص الظفاعدددددددد بصدددددددورال نااحددددددددة و االدددددددة مددددددددع
(زيظون,1114,ا)75
البيئة ".
-2يعرفها روبرت
"انها باا السلوكيات الظي ينبغدي علدص اال دراد ممارسدظها حظدص يايادوا دي
صلة وثيمة بالناس علص مسظوى االسرال والزم ء ي الام واالصدلاء والماار ي
(زيظون,1114.ا)77
الماظمع .
-3يعرفها راغب
"هي االساليب الظي يادب ان يادد لهدا اال دراد اعددادا ااظماعيدا سدليما ظاالهدم
يسدددلكون سدددلوكا مايندددا يظرظدددب عليددده هدددم االةدددرين ,ويظرظدددب عليددده الفهدددم ,زيدددادال
السرور,الرضددا ,اظةددا المددرارات السددليمة ,انادداز االعمددا ,الثمددة بددالنفس ,المادداركة
(راغب ,0992,ا)02
االاظماعية وحب االصدلاء".
-4يعرفها السيد
"انها النعام المظناسك من النااط ال يهد الص ظحميك هد مادين ,ويكدون
ااظماعيا حظص يظفاع مع رد اةر ي نااط ااظماعي "(.السيد,0900,ا)70
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ولد اظة ت الباحثة ظاري

م.م .يسرى عبد الوهاب محمود

وايت ظاريفا اارائيا للبحث .

انذراساث انسابمت :
لم ظحص الباحثة علص ظحص الباحثة علص دراسدات سدابمة ظظالدك بموضدوع
الدراسة علص حد علم الباحثة .
االجراااث انبحث :

 1-2منهج انبحث
ظدم اسدظةدام مددنهج ظحليد المحظددوى دي الدراسدة الحاليددة ,حيدث ظددم ظحليد الرسددوم
االسماطية الظي لامت بها عينة البحث .

 2-2جمتمع انبحث
يظضددمن ماظمددع البحددث طلبددة المرحلددة االبظدائيددة المنظعمددين ددي الدراسددة ,للاددام
الدراسي ( )1110_1117لمدينة باموبة المركز,وكما موض ي الادو االظي :
المدارس
االبظدائية

عدد المدارس
03

ادو رلم()0
عدد البنين
00117

عدد البنات
04790

الماموع الكلي
22014

 3-2عينت انبحث
اددملت عينددة البحددث ( )051طالبددا وطالبددة مددن الصددفين الةددامس والسددادس
االبظدائي ,وبوالع ( )01طالب وطالبة الد االب ,و( )01طالب وطالبة ياياون مع
آبائهم .
والادو االظي يوض اسماء المدارس الظي عهرت ضمن عينة البحث :
ت
0
1
2
3
4
5
7

ادو رلم()1
اسماء المدارس
مدرسة السبظية للبنات
مدرسة االايا المةظلطة
مدرسة ةاظم المرسلين المةظلطة
مدرسة الاهيدال ايمان للبنات
مدرسة الحكيم للبنين
مدرسة واد الني للبنين
مدرسة المساعي للبنات
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مدرسة مريم للبنات

 4-2اداة انبحث
بغيددة ظحميددك هددد البحددث ددي ااددراء دراسددة ممارنددة لرسددوم االطفددا الددد
االب واالطفدا الاداديين دي الادداور بالازلدة االاظماعيدة ,ونعددرا لاددم ظدو ر ادداهزال
ضمن ه ا الموضوع بال ات ضمن البيئة الارالية وعلص حد علم الباحثة ,ظدم بنداء اداال
ظحلي من ة ما ياظي-:
-0ااراء مطالاة علص الم لفات واالدبيات الظي عنيت به ا الماا .
-1اسظةراع ماموعة من المحددات الظي اسهمت ي بناء اداال الظحلي *.
 5-2وصف االداة
ظكونت االداال من ظساة م ارات اساسية وهي -:
-0م ارات الرسوم االنسانية .
-1م ارات الحركة .
-2م ارات رسم االبنية .
-3م ارات رسم االااار .
-4الظفاصي .
-5الوحدات والظنعيم.
-7المنعور.
 -0االلوان.
-9ظفاصي اةرى.
ولد احظوت ه ه الم ارات علص ()33ةاصدية رعيدة كوندت بماموعهدا اداال الظحليد
باكلها النهائي.

*صال .0900,
المياحي0909.,

 6-2صذق االداة
لغرا الظحمك من الصددق العداهر لد داال ظدم عرضدها علدص ماموعدة مدن
الةبراء ي ماا الظربية الفنية وعلم النفس ,ملحدك () البدداء الدرا ولدد ظدم اسدظةدام
النسدبة المئويددة لحسدداب نسددبة االظفدداق بدين الةبددراء والظددي بلغددت ( )%04وهددي نسددبة
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ايدال وممبولة ال سيما مدع اداال ظحليد رسدوم االطفدا الظدي ظظميدز بادئ مدن الصداوبة
والغموا .
 7-2ثباث االداة
اسظةدمت الباحثة لظحميك الثبات اسلوب الظحلي مع محلد ةداراي * بادد ان
ظددم ظدريبدده علددص كيفيددة اسددظةدام اداال البحددث ,ولددد لامددت الباحثددة والمحل د الةدداراي
بظحلي ( ) 01رسوم سحبت عاوائيا وظم بادها اسظةراع نسبة الثبات باعظمداد ماامد
ارظباط بيرسون ,ولد بلغت النسبة ()%1,00وهي نسبة ارظباط موابة ولوية لضمان
ثبات االداال .
 8-2تطبيك انذراست
ظم ظطبيك الدراسة ي ماموعة من المدارس االبظدائية الظي سبك كرها اثنداء
عرا عينة البحث .
حيث طلبت الباحثة من الظ مي رسم موضوع (منعدر طبيادي )يحظدو علدص
ااةاا واااار وبنايات ,وظم باد لن عز رسوم الد االب عن رسدوم االطفدا
الااديين الاراء الظحلي لك منها علص حدال .
 9-2انىسائم االحصائيت
اسظةدمت الباحثة الوسائ االحصائية االظية لماالاة بيانات البحث -:
-0ماادلة مربع كا السظةراع الظكا بين مااميع البحث .
-1النسبة المئوية لحساب نسبة اظفاق الةبراء .
-2ماام ارظباط بيرسون السظةراع ثبات االداال .
-3الظكرارت لحساب ظكرار عهور الةاصية ي الرسوم .

*م.م ح ام ةلي حميد ,طرائك ظدريس الظربية الفنية ,مركز ابحاث الطفولة واالمومة ,ااماة ديالص

 1-3عرض اننتائج

الادو رلم()2
يوض النظائج النهائية لظحلي رسوم عينة البحث

ت

الم ارات

الد االب
الظكرار
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الظكرار

0
1
2
3
4
5
7
0
9
01
00
01
02
03
04
05

0
1
2

اوال:م ارات الرسوم
االنسانية
الر س صغير باك
ملحوع
لسمات الواه مرسومة
باك باهت او غاما
اهما رسم الايون
مبالغة او اهما مظطر
ي رسم ار نين
رسم االن باك كبير
اهما رسم الفم
الرلبة طويلة
اال رع بحالة مسظرةية
اوركيكة
اهما رسم ال راعين
رسم اليدين باك نالا
او مبهم
السالان مرسومان بطريمة
غير عادية
السالان مرسومان بةط
ر يع اغو باهت
رسم المدمان نحيفان
االاكا بليدال او حمماء
رسم االنسان بوضع
ةلفي
رسم االاةاا دون
ظفاصي
ثانيا:م ارات الحركة
رسم االاةاا ي حالة
امود
رسم اال رع واالرا ي
حالة اامدال
االاةاا بايدون عن
باضهم

25

%34

2

%2,74

21

%31.4

4

%5,14

4

%5,14

1

%1,4

34

%45,14

4

%5,14

1
3
21

%1,4
%4
%27,4

صفر
1
4

صفر
%1,4
%5,14

39

%50,14

0

%01

00

%02,74

2

%2,74

35

%47,4

3

%4

10

%15,14

3

%4

01

%01,4

2

%2,74

7
0

%0,74
%01

1
3

%1,4
%4

01

%01,4

2

%2,74

4

%5,14

3

%4

44

%50,74

7

%0,74

33

%44

0

%01

22

%30,14

3

%4

-553-

العدد السادس واالربعون  .مجلة الفتح  .نيسان لسنة 3122

3

0
1
2
3
4

0
1
2
0
1

0
1
2
3

اليواد ظفاع ديناميكي
بين االاةاا
ثالثا:م ارات رسم
االبنية
واود ممرات ضيمة
وطويلة
رسم االبواب صغيرال
الحام
االبواب بايدال عن لاعدال
المنز
النوا صغيرال وعالية
الحائط الاانبي للمنز
موااه للناعر
راباا:م ارات رسم
االااار
رسم االااار بمسا ات
مظباعدال عن باضها
رسم الاارال من الاانب
الاارال بايدال عن ةط
االرا وكأنها طائرال
ةامسا:الظفاصي
اسظةدام الحد االدنص من
الظفاصي
ظواد راغات ملحوعة
ي الرسم
سادسا:الوحدات والظنعيم
رسم الوحدات بصورال
والاية
ظركيز الوحدات ي اانب
من الصفحة
وضع االاكا المرسومة
يما يابه الحارات
الضيمة
اسظاما الماعدال السفلص
من الورلة كماعدال للرسم

م.م .يسرى عبد الوهاب محمود

25

%34

4

%5,14

0

%01

2

%2,74

01

%01,4

3

%4

0

%01

3

%4

13

%21

3

%4

0

%01

0

%0,14

33

%44

2

%2,74

02

%05,14

2

%2,74

00

%11

1

%1,4

09

%12,74

5

%7,4

24

%32,74

0

%01

32

%42,74

00

%11,4

01

%01,4

صفر

صفر

صفر

صفر

0

%0,14

13

%21

صفر

صفر

-554-

م.م .يسرى عبد الوهاب محمود

العدد السادس واالربعون  .مجلة الفتح  .نيسان لسنة 3122

ساباا:المنعور
0

رسم االاكا من االسف
الرسوم ظبدو بايدال عن
الناعر
ثامنا:االلوان
ظغليب اسظةدام اللون
االسود
ظغليب اسظةدام اللون
االبيا
ظغليب اسظةدام اللون
البني
ظغليب اسظةدام اللون
االزرق الااحب
ظاساا:ظفاصي اةرى

0

الضغط المظغير ي الةط
عمليات محو كثيرال ي
الصورال
اسظةدام للم الرصاا
اكثر من االلوان
ظصوير باا االاكا
وكانها ةراة من
الصورال

1
0
1
2
3

1
2
3

02

%05,14

2

%2,74

0

%01

3

%4

5

%7,4

1

%1,4

صفر

صفر

صفر

صفر

03

%07,4

0

%0,14

02

%05,14

5

%7,4

19

%25,14

01

%01,4

11

%17,4

3

%4

40

%52,14

02

%05,14

7

%0,74

2

%2,74

2-3منالشت اننتائج
من ة عدرا النظدائج الظدي ظوصدلت اليهدا الدراسدة ظبدين ان االطفدا الدد
االب ياانون مدن زيدادال الاداور بالازلدة االاظماعيدة بادك ملحدوع ممارندة باالطفدا
الااديين ,وظازو الباحثة لن الص ان مدان االب ي ثر سلبا ي ظفاع الطف مع البيئدة
المحيطة بده ,وهد ا يظفدك مدع دراسدة ()smith1975الد اكدد ان مددان الوالددين دي
مرحلة ما باد السادسة من الامر له اثار واضحة ي ضا المدرال علص بناء ع لات
ااظماعيدة اياابيددة وصداوبات ددي الظكيد ,انةفداا الدا ايددة نحدو االنادداز المدرسددي
,ارظفدداع نسددبة االضددطرابات النفسددية ,الادداور بددالملك ,الةو ,ض دا مفهددوم ال د ات
,الااور بال نب ,االنطواء,الكآبة والااور بالوحدال.
(االمام واةرون,0992,ا)193-191
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 3-3االستنتاجاث
ي ضوء نظائج البحث الحالي يمكن الةروع بالنظائج االظية-:
ان انظاار عاهرال مدان االب بسدبب االوضداع االمنيدة غيدر المسدظمرال الظدي يمدر بهداالاددراق باددك عد ام ومحا عددة ديددالص باددك ةدداا ,اناكددس علددص الظكيد االاظمدداعي
ل طفا مما يمكن ان ظكون له نظائج ةطيرال علص مسظمب الطف والماظمع ال ياي
يه .
عهر من النظائج ان عينة البحث باك عام لديهم باا المعداهر الدالدة علدص الازلدةاالاظماعيددة ,ولكددن بنسددب مظفاوظدده احيانددا ظكددون لليلددة وغيددر عدداهرال واحيانددا يمكددن
ظمييزها بوضوح .
يمكن اسظةدام الرسوم االسماطية كأداال ظاةيا الاكالية الااور بالازلة االاظماعيةوضا الظكي النفسي عند االطفا .
4-3انتىصياث
ي ضوء نظائج البحث ظوصي الباحثة بما ياظي-:
ان علص الاملين دي المادا الظربدو االةد بادين االعظبدار ةطدورال اادكالية الازلدةاالاظماعية مد يظحو الطف اراءها الدص طفد عددواني يمكدن ان يواده عدوانده الدص
نفسه او الص الماظمع ال ياي يه .
 ضددرورال ظوايدده االهظمددام والرعايددة مددن لب د المالمددين والمرادددين الظربددويين دديالمدارس الص مث ه الء االطفا ورعايظهم بالاك ال يمل من الفروق الظدي يمكدن
ان ظناا بينهم وبين االطفا الااديين ي مسالة الظكي االاظماعي .
اسددظغ درس الظربيددة الفنيددة مددن ةد االناددطة الفنيددة والمسددرحية الظددي يمكددن انيكون لها دور م ثر و اع ي ظااوز ه ه االزمة .

 5-3املمرتحاث
اسظكماال للدراسة الحالية ظمظرح الباحثة الميام بالدراسات آالظية-:
ااراء دراسة مماثلدة علدص االطفدا الدد االم وممارنظهدا باالطفدا الدد االب مدنال كور واالناث.
دراسة ظاثير مدان الوالدين علص االطفا ي المرحلة المظوسطة والظار علص اثدرمظغير الامر ي مسالة الظكي االاظماعي .
اس ظةدام الرسوم االسماطية ي ظاةيا ماك ت نفسية اةرى يمكن ان ياداني منهدااالطفا الد الوالدين .
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املصادر
, 1113,علدم الدنفس الظطور ,الطفولدة والمراهمدة,دار المسديرال
 بو ادادو ,صدالللنار والظوزيع والطباعة,عمان.
االمدددام ,مصدددطفص محمدددودواةرون,0992,علدددم نفدددس الةواا,اامادددة بغداد,كليدددةالظربية,الاراق.
بار ,عصدددام, 1110,الا لدددات االاظماعيدددة والاددداوربالوحدال النفسدددية وع لظهددددابمسظوى الطموح لدى الطلبة الارب ي الااماات الاراليدة ,اطروحدة دكظدوراه غيدر
مناورال ,الااماة المسظنصرية ,كلية الظربية ااماة بغداد.
,0900,الةدمدددة االاظماعيدددة ومادددا رعايدددة الطفولدددة ,المكظدددب
البادددير ,البددداالااماي الحديث .االسكندرية,مصر.
الظوناي,ظو يك,1110,مركز الدراسات امان )www.amanjordan.com),حسن,اابرعوا والاميلي ,ةير ةلي ,1111,االظااهدات المااصدرال دي دراسدةاالسرال و الطفولة ,المكظبة الااماية ,االسكندرية ,مصر.
الحسين ,علي ,0900,اطفالنا –نموهم-ظغد يظهم-مادك ظهم,الطباة االولدص ,دار الالدمللم يين,لبنان.
راغب,عباس, 0992,ظمييم مناهج الدراسات االاظماعية للمرحلة االبظدائية ي ضدوءالمهددددددارات االاظماعيددددددة ,رسددددددالة مااسددددددظير غيرمناددددددورال,كلية الظربية,ااماددددددة
المنو ية,مصر.
زيظددون,منص ابددو بكددر,1114,اةددظ ط المددراهمين ددي الظالدديم واثددره ددي مهدداراظهماالاظماعية ,دار الكظاب الااماي,الاين.
سددددايد,ابوطالب , 09991,علددددم الددددنفس الفنددددي,وزارال الظالدددديم الاددددالي والبحددددثالالمي,بغداد.
السدديد,علي الدددين,0994,االسددرال والطفولددة ددي محدديط الةدمددة االاظماعية,الطباددة,02الماهرال.
صادق,سددالم نددور ,1117,اثددر االرادداد باسددلوب لاددب الدددور ددي ةفددا الادداوربالوحدال النفسية لدى الظ ميد الدد الوالددين دي المرحلدة االبظدائية,مالدة الفظ ,الاددد
الثامن والاارون ,الاراق.
صددال ,لاسددم حسددين, 0900,الاةصددية بددين الظنعيددر والميدداس,وزارال الظالدديم الادداليوالبحث الالمي ,ااماة بغداد.
الاادلي ,اروق ,0900,االنثروبولوايا الظربوية ,دار الكظاب الااماي ,الماهرال.الامر www.ankawa.com,1110, , همي,مصطفص,0979,الظوا ك الاةصي واالاظماعي,مكظبة الةاناي ,مصر.الملظمص االو للاماية الةيرية لرعاية االيظام www.alriyadh.com ,1117,-557-
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المياحي,عدداد محمددود,0909,ةصددائا رسددوم المددراهمين وع لظهددا بددباا سددماظهمالاةصية ,رسالة مااسظير غير مناورال,كلية الفنون الاميلة ,ااماة بغداد.
نااي ,عباس,1117,اريدال الدسظورwww.dosor.com, 1114,Donald G.mortensen& Allen M.schmullerاعداد وظرامة :لسم الظاريب والظرامة ,دار الكظاب الااماي,الطباة االولص,الاين.
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