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 دراسة مقارنة لرسوم االطفال فاقدي االب واالطفال العادیین
  الشعور بالعزلة االجتماعیة في 

  
  مركز ابحاث الطفولة واالمومة          الوھاب محمود القیسي م یسرى عبد.م

  
  :ملخص البحث  

البحث الحالي الى تشخیص ظاھرة العزلة االجتماعیة لالطفال فاقjدي االب  یھدف      
ھjا بjjأقرانھم مjن االطفjjال غیjر فاقjjدي االب مjن خjjالل الرسjوم االسjjقاطیة التjjي ومقارنت

  .یقومون بھا 
  . استخدم في الدراسة منھج تحلیل المحتوى لمالئمتھ لھدف البحث 

طالب وطالبjة تjم اختیjارھم بطریقjة عشjوائیة مjن طلبjة )١٦٠(بلغ عدد العینة 
jع ،دائي المرحلة االبتدائیة  وللصفین الخامس والسادس االبتjة )٨٠(وبواقjب وطالبjطال

  . حیث تم تحدید فقدان االب بالوفاة ،طالب وطالبة غیر فاقدي االب )٨٠(فاقدي االب و
استخدم في الدراسة استمارة تحلیل الرسوم التي تم اعjدادھا خصیصjا لمالئمjة 

حیث تم التحلیjل مjن خjالل وجjود سjمات وظjواھر تjدل علjى وجjود ،اجراءات البحث 
  .تماعیة ونسبة وجودھا لدى العینةالعزلة االج

العزلjة االجتماعیjjة  فjال فاقjدي االب یعjjانون مjن وقjد اظھjرت النتjjائج ان االط
  . اكثر من االطفال غیر فاقدي االب وبنسب واضحة 

  
  مشكلة البحث ١-١

ان الطفولة  ھي المرحلة المبكرة من حیاة االنسان والتي من خاللھا یصjبح كائنjا        
فھي القنطرة الموصلة لمرحلة الرشد والنضjج ومjن )١٣٥ص،١٩٩٥،لسیدا(اجتماعیا 

ایجابیjjة  وخاللھjjا تتحjjدد مالمjjح الشخصjjیة االساسjjیة التjjي قjjد تكjjون شخصjjیة سjjلبیة ا
                                                               )٣-٢، ١٩٨٢،البشیر(.          خالقة  ومنعزلة متواكلة ا ومریضة ا

كما یتوقف النمو المتكامل للشخصیة في العالم االجتماعي الذي یعیش فیھ الطفل         
   .ترسخ فیھا قواعد النمو االجتماعيعلى تبادل العالقات االجتماعیة لكي ت

                                                     )Mor tensen,2005,p5 (  
الطفل ومنذ یومھ االول مخلوق اجتماعي معقد یشعر ینظر ویعjیش العjالم الن 

ھ او یتفاعل معھ وتتطور بعد ذلك عالقتjھ بكjل مjا یحjیط بjالمحیط بھ دون ان یعي ذلك 
  )٧ص،١٩٨١،الحسین.                                  (لیتفاعل معھ 

الخمس االولى من عمر الطفل حیث تشیر الدراسات البحثیة الى الى ان السنوات        
ذات اھمیة كبیرة في اكتساب اطفالنا القدرة على التعلم واالبداع والحب والثقة وتطویر 

  )٢٧١ص،٢٠٠٤،ابوجادو.                 (قوي بالذات احساس 
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وھذه مسألة طبیعیة وضjروریة للنمjو الن اإلنسjان مخلjوق اجتمjاعي یمیjل الjى         
والطمأنینة وتشبع حاجتھ نة یشعر فیھا فیھا باألمن واالستقرار العیش وسط جماعة معی

لالنتمjjاء وتبjjرز شخصjjیتھ مjjن خاللھjjا وتتشjjكل الjjى حjjد كبیjjر ویتشjjرب منھjjا المعjjاییر 
ھا ویقیم معھم عالقjات اھات النفسیة المھمة ویتعلق اعضاؤاالجتماعیة والخلقیة واالتج

  .زلھ ه الجماعة ویعیش في وحده وعمتبادلة واذا لم یتم ذلك فانھ ینسحب بعیدا عن ھذ
وال یمكن لjذلك ان یjتم االعjن طریjق الوحjدة االجتماعیjة االولjى التjي یحتjك بھjا        

الطفل احتكاكا مستمرا كما انھا المكان االول الذي تنمjو فیjة انمjاط التنشjئة االجتماعیjة 
    ).٢٣١ص،١٩٨١،العادلي .(شخصیة اجتماعیة كونھ التي تشكل تكوینھ 

فاالسرة ھي الحضن االساسي الذي یبدأفیھ الفرد بتكوین اتجاھاتھ وسلوكھ بشjكل        
فھي تؤثر في شخصیتھ النھا تستقبل الولد االنساني اوال ثم تحافظ علیھ خالل اھم ،عام 

  .فترات حیاتھ
فjاالبوان یشjjكالن ویحjددان اتجاھاتjjھ الرئیسjیة ویعمjjالن علjى رسjjم شخصjjیتھ 

ع وكیjف یتفاعjل مjع تتوافق مjع المجتمj التي یف یكتسب میولھ وسلوكھ ویتعلم منھما ك
  .ذلك المجتمع 

لjذا فھjي ولكون االسjرة ھjي الخلیjة االولjى التjي یتكjون منھjا النظjام االجتمjاعي        
تمثل ظjاھرة اجتماعیjة اذا تjوافرت لھjا مقومjات الصjالحیة ممjا یjنعكس اثjره بصjورة 

  )٣ص،٢٠٠٠،حسن والجمیلي .(للمجتمع ایجابیة على استقرار الحیاة االجتماعیة 
فالطفjjل كjjائن ضjjعیف بjjل ھjjو اضjjعف الكائنjjات جمیعھjjا واحوجھjjا الjjى الرعایjjة       

الخارجیjjة التjjي تسjjاعده علjjى الحیjjاة نفسjjھا فیحتjjاج الjjى رعایjjة دائمjjة جسjjمیة ونفسjjیة 
واجتماعیة حتى یستطیع ان ینمو وتستغرق ھذه الرعایة سjنین طویلjة حتjى یصjل الjى 

ومراحjل النمjو المختلفjة التjي یمjر بھjا الطفjل ،طیع بعدھا االعتماد على نفسھ حال یست
وحjده متماسjكة منسjجمة وان أي اضjطراب او نقjص فjي أي جانjب مjن ونھا وتعمل ك

الجوانب یؤثر على باقي عملیات النمو وبالتالي یؤثر على التكوین التكjاملي للشخصjیة 
  ) ٤٦-٤٥ص،١٩٨١،بشیر(.                                       

منھا الوظیفة النفسیة فھناك بعض االحتیاجjات ال ،وعلیھ فلالسرة وظائف متعددة        
فھو بحاجة الى الشjعور بjاالمن ،یمكن ان یشبعھا الفرد اال من خالل الحیاة االجتماعیة 

واالحترام والتقjدیر وھjي احتیاجjات نفسjیة ال تجjد مجjاال الشjباعھا سjوى عjن طریjق 
ان طمأنjة الطفjل فjي ،عjات التjي تنتمjي الیھjا واالسjرة علjى قمjة ھjذه الجماعjات الجما

یخلق من الطفjل انسjانا متزنjا ومسjتقرا وشjاعرا االسرة وخلق جو من االشباع النفسي 
باالنتماء االسري ویعكس صورة ایجابیة قادرة على االحساس بمشاعر الوالء للمجتمع 

                             .ن البنائھمjjjjjا وفره الوالjjjjjداویتوقjjjjjف ذلjjjjjك كلjjjjjھ علjjjjjى مjjjjjدى مjjjjjا یjjjjj،الخjjjjjارجي 
  ) ٣٣-٣٢ص،٢٠٠٠،حسن والجمیلي (

ان عالقjjjة الطفjjjل بوالدیjjjھ ھjjjي العامjjjل االول فjjjي صjjjبغة سjjjلوك الطفjjjل بصjjjبغة      
اجتماعیة لذا فھي اھjم جماعjات التنشjئة االجتماعیjة ویتحقjق ذلjك عjن طریjق التفاعjل 

والjذي یلعjب دورا ھامjا فjي تكjوین شخصjیة الطفjل العائلي الذي یحدث داخjل االسjرة 
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ي فھمjjا یjjتحمالن مسjjؤولیة مباشjjرة واساسjjیة فھjj) ٢٣وص١٩٧٩،فھمjjي .(وتوجیھjjھ 
  .ن یحافظان على مصلحتھ ویرعیان مستقبلھ تربیة الطفل وقد یكونان الوحیدین اللذی

  )مقال من االنترنت،٢٠٠٨،التونجي (                                       
فjjالمنزل الصjjالح ھjjو اسjjاس النمjjو االجتمjjاعي الضjjروري للشخصjjیة المتوازنjjة        

ومن ناحیة اخرى فان اثر البیت المحطم في سلوك النشئ یتعذر اغفالھ وفي مثjل ھjذه ،
الحالة فان الطفل یعتقد انھ حتى معلمھ ورفاقھ قjد انقلبjوا اعjداءا لjھ وتكjون نتیجjة ذلjك 

ن من االحتفاظ بتكاملھ النفسي بسبب حرمانھ من اشباع سوء تكیف الطفل الذي ال یتمك
  ) p5mortensen،2005،(                     .حاجاتھ االساسیھ 

وعند حدوث أي خلل في نظام االسرة فان ذلك ینعكس بشكل واضح على نفسjیة         
الطفjjل وسjjلوكھ ومjjن انjjواع الخلjjل التjjي یمكjjن ان تحjjدث لالسjjرة ھjjو فقjjدان العنصjjر 

  .ساسي وھو االب اال
وعلى تفكھھا حیث تؤثر التنشئة االجتماعیة فلغیاب االب اثر كبیر على االسرة

في حیاة االطفال الصغار حیjث یكتسjب الطفjل االتجاھjات والقjیم واالخjالق الموجjودة 
ولغیjاب االب ،عند والدیھ ولذلك ما یتعلمھ الطفل من والدیھ یjؤثر علjى حیاتjھ مسjتقبال 

ان فاقjjد االب یكjjون اكثjjر احساسjjا بjjالقلق والشjjعور بjjالنقص ،منھjjا  اثjjار سjjلبیة كثیjjرة
        .ماعي مع غیره ویكون اكثر اتكالیةوالغیرة واقل نضجا ورغبة في التفاعل االجت

  ) مقال من النت ،٢٠٠٨،العمري(                                             
یجjب ان یحضjى بالمحبjة والتفjاھم  ولكي تكون للطفل شخصjیة متكاملjة متناسjقة       

كما یجب ان ینمو تحت رعایة والدیjھ فjي مسjتھل حیاتjھ الن لھمjا الjدور االساسjي فjي 
  .تشجیع الطفل لینمو ویتطور فكریا واجتماعیا وروحیا 

  ) ٧٦ص،١٩٨١،بشیر(                                                    
االب ان الزوجjة یكjون علیھjا القیjام بالjدورین معjا والخلل الذي یحدث عند فقjدان       

فjاالب یتصjف بjالحزم ،مع االختالف الكبیر في طبیعة كjل دور ،دور االب ودور االم 
بینمjjا تتصjjف االم بjjالبعطف والحنjjان ،الjjالزم لتjjوفیر االمjjن والثقjjة بjjین افjjراد االسjjرة 

مjا كjان دور االم واالب ول،والرقة التي یحتاج الیھا افراد االسjرة بجانjب ادارة المنjزل 
الزمjjین لالسjjرة اال ان االم یصjjعب علیھjjا القیjjام بھمjjا معjjا ویجعjjل مjjن العسjjیر علjjى 

  ) ٨٢ص،١٩٩٥،السید .(االطفال التكیف مع ھذا الوضع الجدید 
واكثر ،فحتى ینمو االنسان في مستوى صحة نفسیة مناسبة البد ان تكون البیئة مناسبة 

وھjو الجانjب االبjوي والتjالي وجjود ،نبjا مjن ھjذه البیئjة مشاكل فاقد االب انjھ یفتقjد جا
   .النموذج االبوي شئ مھم جدا 

فقjjد تبjjین مjjن خjjالل دراسjjات عدیjjدة ان غیjjاب االب یjjرتبط بمشjjكالت التوافjjق       
او قjد یكjون ھنjاك سjوء ،االجتماعي حیث ان الطفل قد ال یحسن التعامل مjع االخjرین 

عدوانیة وكلتا الحالتین واردتان في حjال فقjدان  توافق بسبب وجود مشكالت انعزال او
  ) مقال من االنترنت ، ٢٠٠٧،الملتقى االول للجمعیة الخیریة لرعایة االیتام .(االب
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فعندما یاتي الطفل الjى ھjذا العjالم مjن المفتjرض ان یحصjل علjى رعایjة وحمایjة       
رعایjة الطبیعjي غیر ان بعض الحjوادث قjد تحكjم علjى الطفjل بفقjدان مصjدر ال والدیھ

الذین عjانوا مjن ضjغط كبیjر ونشjاوا علjى اصjوات المعjارك وھذا حال اطفال العراق 
والرصjjjاص واالنفجjjjارات وغیرھjjjا مjjjن مظjjjاھر االرھjjjاب المسjjjتوطنة فjjjي العjjjراق 

والخوف االكبر الذي یعانیھ االطفال في العراق ھو فقدان االب او االم او االثنین معjا ،
عیة فیفقد الشعور بjاالمن ویفقjد النصjح واالرشjاد الjالزم جراء تلك الظروف الغیر طبی

  .لھ لیعیش حیاة سویة كبقیة اقرانھ 
معلم )٣٠(على عینة عددھا ) ٢٠٠٧،صادق( فمن خالل دراسة استطالعیة قام بھا     

تؤید %) ٩٠(وكانت نتائجھا ان نسبة ،ومعلمة في المدارس االبتدائیة في مدینة بعقوبة 
  . حدة النفسیة لدى التالمیذ فاقدي الوالدین زیادة الشعور بالو

مjjدیر )٢٠(مjjن اصjjل %) ٨٠(وفjjي دراسjjة اخjjرى لjjنفس الباحjjث تبjjین ان نسjjبة      
مدرسة ابتدائیة یؤكدون زیادة الشعور بالوحدة النفسیة لدى التالمیذ فاقدي الوالدین ممjا 

لمjjیھم وادارة وبjjین معكjjان لjjھ اثjjر سjjلبي علjjى طبیعjjة العالقjjة االجتماعیjjة فیمjjا بیjjنھم 
  .المدارس 

وقد اصبحت قضیة االطفال فاقدي االب قضیة مھمة في العالم وخاصة فjي العjراق     
حیjjث نسjjبة كبیjjرة مjjن االسjjر واالبنjjاء یتعرضjjون یومیjjا لخطjjر فقjjدان االب او االم او 

  . لكلیھما معا نتیجة الوضع االمني غیر المستقر في العراق 
مر على اعتبار ان مقتل نحو ملیون عراقي فjي االعjوام وھذه النسبة في ازدیاد مست    

الخمسة االخیرة خلف عددا كبیر من االرامل والیتامى فقد كشفت ھیئة النزاھة العراقیة 
مالیین طفل عراقjي یتjیم ٥عن وجود ) ٢٠٠٧-كانون االول-١٥(في بیان لھا نشر في 

ة لھjjا نشjjرت فjjي وھjjو عjjدد مقjjارب لمjjا اعلنتjjھ منظمjjة الصjjحة العالمیjjة فjjي احصjjائی
.     مالیjین طفjjل یتjیم فjي العjjراق )٥-٤(اشjارت فیjjھ الjى وجjود مjjا بjین ) ٢٠٠٧نیسjان(
  ) ,www.dostor.comجریدة الدستور،٢٠٠٧،ناجي (

وكان لكل ذلك اثره الفاعل في تعمیق شعورالباحثة باھمیة ھذه المشjكلة وضjرورة      
رھjjjا فjjjي تكjjjوین التفاعjjjل دراسjjjتھا مjjjن جوانjjjب متعjjjددة للوقjjjوف علjjjى اھمیتھjjjا واثا

لیسjت فطریjة او موجjودة بjذات االجتماعي للطفل العراقي  خاصjة وان ھjذه الظjاھرة 
  . النفس االنسانیة بل ھي ظاھرة مكتسبة كما تقول نظریة التعلم االجتماعي 

مjjن خjjالل نظریتjjھ ان السjjلوك االنسjjاني ھjjو سjjلوك  )البjjرت بانjjدورا (حیjjث یؤكjjد     
ویصjور عملیjة الjتعلم مjن خjالل اربjع ،التي یعیش فیھا االنسjان متعلم من خالل البیئة 

  : مكونات یتأثر بھا السلوك االنساني ھي 
  . ھو اول مكونات التعلم بالمالحظة -:االنتباه -١
  . ھو تخزین المعلومات او السلوك في الذاكرة بعیدة المدى-:االحتفاظ-٢
لحركیjjة للسjjلوكیات المختزنjjة فjjي ھjjو االعjjادة اللفظیjjة او ا-:اعjادة االنتjjاج الحركjjي -٣

  . الذاكرة 
  . تعني توقع التعزیز االیجابي لیتمكن الفرد من اعادة السلوك  -:الدافعیة-٤
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  ) ١٤٨ص،٢٠٠٤،ابوجادو(                                                   
       jjلوك العزلjjأن سjjة فjjة االجتماعیjjھ النظریjjاءت بjjا جjjى مjjا علjة ة االجتماوتأسیسjjعی 

حیjث ) الزوجjة(یتكون حین یفقد الطفل والده فان أول من یتأثر بطبیعة الحjال ھjو االم 
تعیش لفترة ال بأس بھا وحیدة نوعا ما ومنعزلjة تكتنفھjا مشjاعر وحشjة وحjزن ظjاھر 
للعیjjان فjjیحس الطفjjل بjjذلك ممjjا یjjدعوه ال شjjعوریا الjjى مالزمjjة االم كنjjوع مjjن انjjواع 

وحتى عندما یكون الطفjل مjع ،معھا الطول فترة ممكنة  حیث یعمد الى البقاءالتعاطف 
اصدقاءه فانھ یفكر ال ارادیا بصورة تلك االم الحزینة المنعزلة عن االخرین فتؤثر فیjھ 

  . ھذه الصورة بشكل یجعلھ یفضل مواساتھا والبقاء معھا دونا عن االخرین 
حساسjjھ بوجjjود وباسjjتمرار ھjjذا الوضjjع یفضjjل الطفjjل االنعjjزال عjjن أصjjدقاءه ال      

ثjم یjاتي دور ،فجوة في عالقاتھ معھم او النھ یحس بنقص كونھ الیمتلك ابjا كjاالخرین 
االم لتعزز من ھذا السلوك عبر مشاعر العطف التي تغدقھا على الطفل كونھا تجjد انjھ 
تعویض عن الزوج الذي فقدتھ ولكن الطفل حرم ایضا من ھذا االب فتحاول التعjویض 

وبمرور الوقjت یكjون الطفjل قjد اكتسjب ،كون معھا لفترات طویلة عنھ خاصة عندما ی
  . سلوك العزلة رغما عنھ مما ینعكس على باقي سلوكیاتھ مع االخرین 

مما دعا الباحثة الى محاولة ایجاد وسjیلة عملیjة تمكjن المعلمjین مjن تشjخیص 
  .ا االطفال ھذه الحالة في اعمار مبكرة من خالل تحلیل الرسوم االسقاطیة التي یقوم بھ

فالرسjوم االسjقاطیة كمjا یjjرى علمjاء الjنفس ھjي انعكjjاس للطریقjة التjي یمارسjjھا       
ولھذا فان تقییم اسلوب الفرد الرسم یفید في تحدیjد ،الفرد في ماوقفھ الحیاتیة الشخصیة 

وتعطjي القjائم بعملیjة التقیjیم فھمjا افضjل فjي الكیفیjة التjي ،جوانب القjوة والقjدرة لدیjھ 
  .بھا الفرد سایكولوجیا مع جوانب محددة من حیاتھ یتفاعل 

  ) ٣٢٠ص،١٩٨٨،صالح(                                                    
فjjالفن ھjjو احjjدى وسjjائل االتصjjال بjjین النjjاس وكمjjا ان االنسjjان ینقjjل افكjjاره الjjى       

اداة تواصjل  فھjو،االخرین عن طریق الكالم فانھ ینقل الیھم عواطفھ عjن طریjق الفjن 
  .بین االفراد یتم فیھا التوصل الى اسرار الحیاة الباطنیة 

  ) ٩٢ص،١٩٩٠،سعید(                                                       
   -:لذا فقد جاءت الدراسة الحالیة لالجابة عن السؤال االتي

واالطفjjال  ھjjل یمكjjن تشjjخیص ظjjاھرة العزلjjة االجتماعیjjة لjjدى االطفjjال فاقjjدي االب
  العادیین من خالل الرسوم االسقاطیة التي یقومون بھا ؟ 

  اھمیة البحث  ٢-١ 
   -:تبرز اھمیة البحث الحالي من خالل ما یاتي 

عنjدما  )سjبحانھ وتعjالى ( اھمیة رعایة الیتیم وكفالتjھ واالھتمjام بشjؤونھ كمjا امjر هللا-
الjم "و "فاما الیتیم فال تقھjر "ریم الیتیم في اماكن متعددة من القران الكرعایة اكد على 

  ". یجدك یتیما فآوى
لتشخیص ظاھرة العزلjة مھمة للمھتمین بھذه الفئة  البحث الحالي توفراداة لذا فان نتائج

  . لدى فاقدي االب ومحاولة الحد منھا بشكل مبكر 
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اھمیjjة مرحلjjة الطفولjjة باعتبارھjjا مرحلjjة التاسjjیس والبنjjاء لشخصjjیة الطفjjل فیمjjا بعjjد -
لذا فھو محاولة في فھم نفسیة الطفل وما ،یث یمتد تاثیرھا الى باقي المراحل العمریة ح

  . یعانیھ من صراعات وانفعاالت ال یمكن تشخیصھا بوسائل التشخیص العادیة 
فjjي تjjدعیم دور معلjjم التربیjjة الفنیjjة والخjjروج بjjھ مjjن كونjjھ  یمكjjن ان تسjjھم الدراسjjة -

ومشjjخص نفسjي یسjھم مjjع المرشjد التربjوي فjjي  مجjرد معلjم للمjواد الفنیjjة الjى مربjي
  . تشخیص المشاكل النفسیة التي یعاني منھا الطفل ومحاولة تجاوزھا بامان 

یمكن ان تكون نتائج البحث الحالي اضافة نظریة  في مجال االھتمام بالطفjل وتربیتjھ -
  .تربیة متكاملة 

  البحث  أھداف ٣-١
  : یھدف البحث الحالي الى 

ة تحلیل خاصة بتشخیص ظاھرة العزلة االجتماعیة تjتالئم مjع اجرائjات بناء استمار-١
  .الدراسة

  .تشخیص ظاھرة العزلة االجتماعیة لالطفال من خالل رسومھم-٢
اجjjراء مقارنjjة مjjن خjjالل دراسjjة تحلیلیjjة لرسjjوم االطفjjال فاقjjدي االب واالطفjjال -٣

  .العادیین للتعرف على مدى ظھور السمات االنعزالیة بینھم 
  حدود البحث  ٤-١

العjjادیین ضjjمن مدینjjة یتحjjدد البحjjث الحjjالي باالطفjjال فاقjjدي االب واالطفjjال 
كمjjا دراسjjة ظjjاھرة العزلjjة االجتماعیjjة  و) ٢٠٠٨-٢٠٠٧(للعjjام الدراسjjي ، بعقوبjjة 

  . وردت ضمن اداة القیاس
  تحدید المصطلحات  ٥-١

  فقدان االب : اوال
   ١٩٩٥یعرفھ السید 

ره والتزاماتjھ ممjا یتطلjب اعjادة تكیjف علjى مسjتوى ھو توقفھ عjن اداء ادوا"
ممjا یjؤثر ،حیث یختفي من شبكة العالقات االجتماعیة بموت او فقدان ،االسرة باكملھا 

  )  ٨٠ص،١٩٩٥،السید(                  . على البناء االجتماعي لالسرة 
  . وقد اتخذت الباحثة تعریف السید تعریفا اجرائیا للبحث 

  
  لة العز:ثانیا 

  یعرفھا عبد الرحیم 
عملیة ادراك ذاتي ناتج عن شعور الفرد بوجود فجوة في عالقاتھ االجتماعیة "

وھي خبرة غیر سارة تصاحبھا مشاعر العزلة والخوف واالنطواء والوحشة حتى في ،
  " حالة وجوده مع االخرین 

   )١٠ص،٢٠٠١،بشرى(                                                   
    

  وتعرفھ الباحثة اجرائیا 
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ھو الشخص الذي تظھر في رسومھ المظاھر الدالة علjى العزلjة كمjا جjاء فjي 
وكلمjا ازدادت نسjبة المظjاھر االنعزالیjة ،استمارة تحلیل الرسوم المعjدة لھjذه الدراسjة 

  . في الرسوم ازدادت معھا درجة العزلة لدى افراد عینة البحث 
  

  ة المھارة االجتماعی:ثالثا 
  یعرفھا وایت -١

                          قjjjjjjjjدرة االنسjjjjjjjjان علjjjjjjjjى التفاعjjjjjjjjل بصjjjjjjjjورة ناجحjjjjjjjjة وفعالjjjjjjjjة مjjjjjjjjع "
  ) ٧٦ص،٢٠٠٥،زیتون(                                            ".البیئة 

  یعرفھا روبرت -٢
انھا بعjض السjلوكیات التjي ینبغjي علjى االفjراد ممارسjتھا حتjى یعیشjوا فjي "

الناس على مستوى االسرة والزمالء في العمل واالصدقاء والمعjارف فjي صلة وثیقة ب
  ) ٧٧ص،٢٠٠٥.زیتون(                                      .المجتمع 

  یعرفھا راغب -٣
ھي االسjالیب التjي یجjب ان یعjد لھjا االفjراد اعjدادا اجتماعیjا سjلیما تجعلھjم "

زیjjjادة ،ویترتjjjب علیjjjھ الفھjjjم ،یسjjjلكون سjjjلوكا معینjjjا یترتjjjب علیjjjھ فھjjjم االخjjjرین 
المشjjاركة ،الثقjjة بjjالنفس ،انجjjاز االعمjjال ،اتخjjاذ القjjرارات السjjلیمة ،الرضjjا ،السjjرور

  ) ١٣ص،١٩٩٣،راغب (                       ".االجتماعیة وحب االصدقاء
  

  یعرفھا السید -٤
ویكjون ،انھا النظام المتناسق من النشاط الذي یھدف الى تحقیjق ھjدف معjین "

  ) ٧٨ص،١٩٨١،السید".(اعیا حتى یتفاعل مع فرد اخر في نشاط اجتماعي اجتم
  

  .وقد اتخذت الباحثة تعریف وایت تعریفا اجرائیا للبحث 
  

  :الدراسات السابقة 
لم تحصل الباحثة على تحصjل الباحثjة علjى دراسjات سjابقة تتعلjق بموضjوع 

  . الدراسة على حد علم الباحثة
  : جراءات البحثاال
  لبحث منھج ا ١-٢

حیjjث تjjم تحلیjjل الرسjjوم ،تjjم اسjjتخدام مjjنھج تحلیjjل المحتjjوى فjjي الدراسjjة الحالیjjة     
  . االسقاطیة التي قامت بھا عینة البحث 

  مجتمع البحث  ٢-٢
للعjjام ،یتضjjمن مجتمjjع البحjjث طلبjjة المرحلjjة االبتدائیjjة المنتظمjjین فjjي الدراسjjة      

  : موضح في الجدول االتي وكما ،لمدینة بعقوبة المركز) ٢٠٠٨_٢٠٠٧(الدراسي 
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  )١(جدول رقم
المدارس 
  االبتدائیة

  المجموع الكلي  عدد البنات  عدد البنین  عدد المدارس
٣٣٨٢٥  ١٥٧٩٨  ١٨٠٢٧  ٨٤  

  
  عینة البحث  ٣-٢

طالبjjا وطالبjjة مjjن الصjjفین الخjjامس والسjjادس ) ١٦٠(شjjملت عینjjة البحjjث 
طالب وطالبة یعیشjون مjع ) ٨٠(و،طالب وطالبة فاقدي االب ) ٨٠(وبواقع ،االبتدائي 

  .آبائھم 
  :والجدول االتي یوضح اسماء المدارس التي ظھرت ضمن عینة البحث 

  
  )٢(جدول رقم

  اسماء المدارس  ت
  مدرسة السبتیة للبنات  ١
  مدرسة االجیال المختلطة  ٢
  مدرسة خاتم المرسلین المختلطة  ٣
  مدرسة الشھیدة ایمان للبنات  ٤
  مدرسة الحكیم للبنین  ٥
  مدرسة وادي النیل للبنین   ٦
  مدرسة المساعي للبنات   ٧
  مدرسة مریم للبنات  ٨

  
  اداة البحث  ٤-٢

بغیة تحقیق ھدف البحث في اجراء دراسة مقارنة لرسوم االطفال فاقjدي االب 
ونظرا لعدم توفر جاھزة ضمن ھذا ،واالطفال العادیین في الشعور بالعزلة االجتماعیة 

تjم بنjاء اداة تحلیjل مjن ،ن البیئة العراقیة وعلى حد علjم الباحثjة الموضوع بالذات ضم
   -:خالل ما یاتي

  . اجراء مطالعة على المؤلفات واالدبیات التي عنیت بھذا المجال -١ 
  .* استخراج مجموعة من المحددات التي اسھمت في بناء اداة التحلیل -٢
  
  وصف االداة  ٥-٢

   -:ة وھي تكونت االداة من تسعة مؤشرات اساسی
  . مؤشرات الرسوم االنسانیة -١
  . مؤشرات الحركة -٢
  .مؤشرات رسم االبنیة -٣
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  .مؤشرات رسم االشجار -٤
  .التفاصیل-٥
  .الوحدات والتنظیم-٦
  . المنظور-٧
  . االلوان -٨
  . تفاصیل اخرى-٩

خاصjیة فرعیjة كونjت بمجموعھjا اداة التحلیjل )٤٤(وقد احتوت ھjذه المؤشjرات علjى 
  . نھائيبشكلھا ال

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  .١٩٨٨،صالح*
  .١٩٨٩،المیاحي

  صدق االداة  ٦-٢
لغjرض التحقjjق مjjن الصjjدق الظjjاھري لjالداة تjjم عرضjjھا علjjى مجموعjjة مjjن 

البjداء الjراي وقjد تjم اسjتخدام () ملحjق ،الخبراء في مجال التربیة الفنیjة وعلjم الjنفس 
وھي نسjبة جیjدة %) ٨٥(لحساب نسبة االتفاق بین الخبراء والتي بلغت النسبة المئویة 

ومقبولة ال سیما مع اداة تحلیل رسوم االطفال التي تتمیز بشئ من الصعوبة والغموض 
.  

  ثبات االداة  ٧-٢
بعjد ان * استخدمت الباحثة لتحقیق الثبات اسلوب التحلیjل مjع محلjل خjارجي 

بتحلیل وقد قامت الباحثة  والمحلل الخارجي ،تم تدریبھ على كیفیة استخدام اداة البحث 
رسوم سحبت عشوائیا وتم بعدھا استخراج نسjبة الثبjات باعتمjاد معامjل ارتبjاط ) ١٠(

وھjي نسjبة ارتبjاط موجبjة وقویjة لضjمان ثبjات %)٠,٨٨(وقد بلغت النسبة ،بیرسون 
  .االداة 

  
  تطبیق الدراسة  ٨-٢

تم تطبیق الدراسة في مجموعة من المدارس االبتدائیة التjي سjبق ذكرھjا اثنjاء 
  .نة البحث عرض عی

یحتjوي علjى )منظjر طبیعjي (حیث طلبت الباحثة من التالمیذ رسjم موضjوع 
وتم بعد ذلك عزل رسjوم فاقjدي االب عjن رسjوم االطفjال ،اشخاص واشجار وبنایات 

  . العادیین الجراء التحلیل لكل منھا على حدة 
  
  الوسائل االحصائیة  ٩-٢

   -:لجة بیانات البحث استخدمت الباحثة الوسائل االحصائیة االتیة لمعا
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  .معادلة مربع كاي الستخراج التكافؤ بین مجامیع البحث -١
  . النسبة المئویة لحساب نسبة اتفاق الخبراء -٢
  . معامل ارتباط بیرسون الستخراج ثبات االداة -٣
  .ر الخاصیة في الرسوم التكرارت لحساب تكرار ظھو-٤
  
  
  
  
  
  جامعة دیالى ،مركز ابحاث الطفولة واالمومة ،ربیة الفنیة طرائق تدریس الت،م حذام خلیل حمید .م*
  عرض النتائج  ١-٣

  )٣(رقم الجدول
  یوضح النتائج النھائیة لتحلیل رسوم عینة البحث

  فاقدي االب  المؤشرات  ت
  التكرار

النسبة 
  المئویة

غیر فاقدي 
  االب

  التكرار

النسبة 
  المئویة

  
مؤشرات الرسوم :اوال

          االنسانیة

س صغیر بشكل الرأ  ١
  %٣,٧٥  ٣  %٤٥  ٣٦  ملحوظ

قسمات الوجھ مرسومة   ٢
  بشكل باھت او غامض

٦,٢٥  ٥  %٤٢.٥  ٣٢%  

  %٢,٥  ٢  %٦,٢٥  ٥  اھمال رسم العیون  ٣

مبالغة او اھمال متطرف   ٤
  في رسم األذنین

٦,٢٥  ٥  %٥٦,٢٥  ٤٥%  

  صفر  صفر  %٢,٥  ٢  رسم االنف بشكل كبیر  ٥
  %٢,٥  ٢  %٥  ٤  اھمال رسم الفم  ٦
  %٦,٢٥  ٥  %٣٧,٥  ٣٠  رقبة طویلةال  ٧

االذرع بحالة مسترخیة   ٨
  %١٠  ٨  %٦١,٢٥  ٤٩  اوركیكة

  %٣,٧٥  ٣  %١٣,٧٥  ١١  اھمال رسم الذراعین  ٩

رسم الیدین بشكل ناقص   ١٠
  %٥  ٤  %٥٧,٥  ٤٦  او مبھم

الساقان مرسومان بطریقة   ١١
  غیر عادیة

٥  ٤  %٢٦,٢٥  ٢١%  

  %٣,٧٥  ٣  %١٢,٥  ١٠الساقان مرسومان بخط   ١٢
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  رفیع اغو باھت
  %٢,٥  ٢  %٨,٧٥  ٧  رسم القدمان نحیفان  ١٣
  %٥  ٤  %١٠  ٨  االشكال بلیدة او حمقاء  ١٤
  %٣,٧٥  ٣  %١٢,٥  ١٠  رسم االنسان بوضع خلفي  ١٥

١٦  
رسم االشخاص دون 

  %٥  ٤  %٦,٢٥  ٥  تفاصیل

  مؤشرات الحركة:ثانیا  
          

رسم االشخاص في حالة   ١
  %٨,٧٥  ٧  %٦٨,٧٥  ٥٥  جمود

٢  
ذرع واالرجل في رسم اال

  %١٠  ٨  %٥٥  ٤٤  حالة جامدة

االشخاص بعیدون عن   ٣
  %٥  ٤  %٤١,٢٥  ٣٣  بعضھم

الیوجد تفاعل دینامیكي   ٤
  %٦,٢٥  ٥  %٤٥  ٣٦  بین االشخاص

          مؤشرات رسم االبنیة:ثالثا  

وجود ممرات ضیقة   ١
  %٣,٧٥  ٣  %١٠  ٨  وطویلة

٢  
رسم االبواب صغیرة 

  %٥  ٤  %١٢,٥  ١٠  الحجم

بعیدة عن قاعدة االبواب   ٣
  %٥  ٤  %١٠  ٨  المنزل

  %٥  ٤  %٣٠  ٢٤  النوافذ صغیرة وعالیة  ٤

الحائط الجانبي للمنزل   ٥
  %١,٢٥  ١  %١٠  ٨  مواجھ للناظر

مؤشرات رسم :رابعا  
          االشجار

رسم االشجار بمسافات   ١
  متباعدة عن بعضھا

٣,٧٥  ٣  %٥٥  ٤٤%  

  %٣,٧٥  ٣  %١٦,٢٥  ١٣  رسم الشجرة من الجانب  ٢

٣  
رة بعیدة عن خط الشج

  %٢,٥  ٢  %٢٢  ١٨  االرض وكأنھا طائرة

          التفاصیل:خامسا  

١  
استخدام الحد االدنى من 

  %٧,٥  ٦  %٢٣,٧٥  ١٩  التفاصیل

  %١٠  ٨  %٤٣,٧٥  ٣٥توجد فراغات ملحوظة   ٢
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  في الرسم

  الوحدات والتنظیم:سادسا  
  

        

١  
رسم الوحدات بصورة 

  %٢٢,٥  ١٨  %٥٣,٧٥  ٤٣  واقعیة

 

لوحدات في جانب تركیز ا  ٢
  صفر  صفر  %١٢,٥  ١٠  من الصفحة

٣  
وضع االشكال المرسومة 

فیما یشبھ الحجرات 
  الضیقة

  %١,٢٥  ١  صفر  صفر

استعمال القاعدة السفلى   ٤
  صفر  صفر  %٣٠  ٢٤  من الورقة كقاعدة للرسم

  المنظور:سابعا  
  

        

  %٣,٧٥  ٣  %١٦,٢٥  ١٣  رسم االشكال من االسفل  ١

عن الرسوم تبدو بعیدة   ٢
  الناظر

٥  ٤  %١٠  ٨%  

          االلوان:ثامنا  

تغلیب استخدام اللون   ١
  االسود

٢,٥  ٢  %٧,٥  ٦%  

٢  
تغلیب استخدام اللون 

  صفر  صفر  صفر  صفر  االبیض

تغلیب استخدام اللون   ٣
  %١,٢٥  ١  %١٧,٥  ١٤  البني

تغلیب استخدام اللون   ٤
  االزرق الشاحب

٧,٥  ٦  %١٦,٢٥  ١٣%  

  
  تفاصیل اخرى:تاسعا

          

  %١٢,٥  ١٠  %٣٦,٢٥  ٢٩  الضغط المتغیر في الخط  ١

٢  
عملیات محو كثیرة في 

  %٥  ٤  %٢٧,٥  ٢٢  الصورة

استخدام قلم الرصاص   ٣
  %١٦,٢٥  ١٣  %٦٣,٢٥  ٥١  اكثر من االلوان

٤  
تصویر بعض االشكال 

وكانھا خرجة من 
  الصورة

٣,٧٥  ٣  %٨,٧٥  ٧%  
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  مناقشة النتائج ٢-٣

ي توصلت الیھا الدراسة تبین ان االطفال فاقدي االب خالل عرض النتائج التمن        
یعانون من زیادة الشعور بالعزلة االجتماعیة بشjكل ملحjوظ مقارنjة باالطفjال العjادیین 

المحیطjة  البیئjةتفاعل الطفjل مjع  سلبا في وتعزو الباحثة ذلك الى ان فقدان االب یؤثر،
ان الوالدین في مرحلة ما بعjد الذي اكد ان فقد)smith1975(وھذا یتفق مع دراسة ،بھ 
عف القjjدرة علjjى بنjjاء عالقjjات اجتماعیjjة ادسjjة مjjن العمjjر لjjھ اثjjار واضjjحة فjjي ضjjالس

ارتفjاع نسjبة ،انخفاض الدافعیة نحو االنجاز المدرسjي ،ایجابیة وصعوبات في التكیف 
الشjعور بالjذنب ،عف مفھjوم الjذات ضj،الخjوف،الشعور بjالقلق ،النفسیة  االضطرابات

  .الكآبة والشعور بالوحدة،االنطواء،
  ) ٢٩٤-٢٩٢ص،١٩٩٣،االمام واخرون(                                      

  
  االستنتاجات  ٣-٣

   -:في ضوء نتائج البحث الحالي یمكن الخروج بالنتائج االتیة
ان انتشjار ظjjاھرة فقjدان االب بسjjبب االوضjjاع االمنیjة غیjjر المسjjتقرة التjي یمjjر بھjjا -

jjكل عjjراق بشjjاص العjjكل خjjالى بشjjة دیjjاعي ،ام ومحافظjjف االجتمjjى التكیjjس علjjانعك
لالطفال مما یمكن ان تكون لھ نتائج خطیرة على مستقبل الطفل والمجتمع الjذي یعjیش 

  . فیھ 
ظھر من النتائج ان عینة البحث بشjكل عjام لjدیھم بعjض المظjاھر الدالjة علjى العزلjة -

یلة وغیر ظاھرة واحیانا یمكن تمییزھا ولكن بنسب متفاوتھ احیانا تكون قل،االجتماعیة 
  .بوضوح 

یمكن استخدام الرسوم االسقاطیة كأداة تشخیص الشكالیة الشعور بالعزلة االجتماعیjة -
  . وضعف التكیف النفسي عند االطفال

  
  التوصیات٤-٣

   -:في ضوء نتائج البحث توصي الباحثة بما یاتي
االعتبjjار خطjjورة اشjjكالیة العزلjjة  االخjjذ بعjjینان علjjى العملjjین فjjي المجjjال التربjjوي -

االجتماعیة فقد یتحjول الطفjل جراءھjا الjى طفjل عjدواني یمكjن ان یوجjھ عدوانjھ الjى 
  .نفسھ او الى المجتمع الذي یعیش فیھ 

ضjjرورة توجیjjھ االھتمjjام والرعایjjة مjjjن قبjjل المعلمjjین والمرشjjدین التربjjویین فjjjي -
الذي یقلjل مjن الفjروق التjي یمكjن ورعایتھم بالشكل المدارس الى مثل ھؤالء االطفال 

  .ان تنشا بینھم وبین االطفال العادیین في مسالة التكیف االجتماعي 
استغالل درس التربیة الفنیة من خالل االنشطة الفنیة والمسرحیة التي یمكن ان یكون -

  . لھا دور مؤثر وفاعل في تجاوز ھذه االزمة 
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  المقترحات  ٥-٣
   -:تقترح الباحثة القیام بالدراسات آالتیةاستكماال للدراسة الحالیة 

اجjjراء دراسjjة مماثلjjة علjjى االطفjjال فاقjjدي االم ومقارنتھjjا باالطفjjال فاقjjدي االب مjjن -
  .الذكور واالناث

دراسة تاثیر فقدان الوالدین على االطفال في المرحلjة المتوسjطة  والتعjرف علjى اثjر -
  .متغیر العمر في مسالة التكیف االجتماعي 

ام الرسوم االسقاطیة في تشخیص مشكالت نفسjیة اخjرى یمكjن ان یعjاني منھjا استخد-
  . االطفال فاقدي الوالدین 

  
  المصادر 

دار المسjیرة ،الطفولة والمراھقjة،علم النفس التطوري،٢٠٠٤،صالح محمد،أبو جادو -
  . عمان،للنشر والتوزیع والطباعة

كلیjjة ،معjjة بغjjدادجا،علjjم نفjjس الخjjواص،١٩٩٣،مصjjطفى محمjjودواخرون،االمjjام -
   .العراق،التربیة

العالقjjjات االجتماعیjjjة والشjjjعوربالوحدة النفسjjjیة وعالقتھjjjا ،٢٠٠١،عصjjjام،بشjjjري-
اطروحjة دكتjوراه غیjر ،بمستوى الطموح لدى الطلبة العjرب فjي الجامعjات  العراقیjة 

  . كلیة التربیة جامعة بغداد،الجامعة المستنصریة ،منشورة 
المكتjjب ،دمjjة االجتماعیjjة ومجjjال رعایjjة الطفولjjة الخ،١٩٨١،اقبjjال محمjjد،البشjjیر -

  . مصر،االسكندریة.الجامعي الحدیث 
  ) (www.amanjordan.com،مركز الدراسات امان ،٢٠٠٨،توفیق،التونجي-
االتجاھjات المعاصjرة فjي دراسjة ،٢٠٠٠،خیري خلیjل،جابرعوض والجمیلي ،حسن-

   .مصر،االسكندریة ،المكتبة الجامعیة ،االسرة و الطفولة 
دار العلjم ،الطبعjة االولjى ،مشjكالتھم-تغjذیتھم-نموھم–اطفالنا ،١٩٨١،علي ،الحسین -

  . لبنان،للمالیین
تقییم مناھج الدراسات االجتماعیة للمرحلة االبتدائیة فjي ضjوء ،١٩٩٣،عباس،راغب-

جامعjjjjjة ،كلیjjjjjة التربیjjjjjة،رسjjjjjالة ماجسjjjjjتیر غیرمنشjjjjjورة،المھjjjjjارات االجتماعیjjjjjة 
  .مصر،المنوفیة

فjjي التعلjjیم واثjjره فjjي مھjjاراتھم  ناخjjتالط المjjراھقی،٢٠٠٥،ى ابjjو بكjjرمنjj،زیتjjون-
  .العین،دار الكتاب الجامعي،االجتماعیة 

وزارة التعلjjjیم العjjjالي والبحjjjث ،علjjjم الjjjنفس الفنjjjي،١٩٩٩٠،ابوطالjjjب محمjjjد،سjjjعید-
  . بغداد،العلمي

الطبعjjة ،االسjjرة والطفولjjة فjjي محjjیط الخدمjjة االجتماعیjjة،١٩٩٥،علjjي الjjدین،السjjید-
  . القاھرة،١٣
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باسjjلوب لعjjب الjjدور فjjي خفjjض الشjjعور  اثjjر االرشjjاد،٢٠٠٧،سjjالم نjjوري،صjjادق-
العjدد ،مجلjة الفjتح،النفسیة لدى التالمیjذ فاقjدي الوالjدین فjي المرحلjة االبتدائیjة بالوحدة

  .العراق،الثامن والعشرون 
وزارة التعلjjیم العjjالي ،الشخصjjیة بjjین التنظیjjر والقیjjاس،١٩٨٨،قاسjjم حسjjین،صjjالح -

  . جامعة بغداد،لبحث العلمي وا
  . القاھرة،دار الكتاب الجامعي ، االنثروبولوجیا التربویة،١٩٨١،فاروق محمد،العادلي-
 www.ankawa.com،٢٠٠٨،محمد،العمري-
  . مصر،مكتبة الخانجي ،التوافق الشخصي واالجتماعي،١٩٧٩،مصطفى،فھمي-
 www.alriyadh.com ،٢٠٠٧،الملتقى االول للجمعیة الخیریة لرعایة االیتام -
خصjjائص رسjjوم المjjراھقین وعالقتھjjا بjjبعض سjjماتھم ،١٩٨٩،عjjاد محمjjود،المیjاحي-

  . جامعة بغداد،كلیة الفنون الجمیلة ،رسالة ماجستیر غیر منشورة،الشخصیة 
 www.dosor.com،جریدة الدستور،٢٠٠٧،محمدعباس،ناجي-
-Donald G.mortensen& Allen M.schmuller ،٢٠٠٥ 

  . العین،الطبعة االولى،دار الكتاب الجامعي،قسم التعریب والترجمة :مة اعداد وترج
  

  المالحق
  قائمة الخبراء

  اللقب العلمي  االختصاص  مكان العمل   اسم الخبیر  ت
جامعjjjة -كلیjjjة الفنjjjون الجمیلjjjة  ماجد نافع  ١

  بغداد
  استاذ مساعد  طرائق تدریس التربیة الفنیة

جامعjjة -كلیjjة التربیjjة االساسjjیة  بشرى عناد  ٢
  دیالى

  مدرس  الجتماعيعلم النفس ا

  استاذ مساعد  طرائق تدریس التربیة الفنیة  جامعة الكوفة -كلیة االداب  حازم البكري  ٣
اخالص علي   ٤

  حسین
جامعjة –كلیة التربیة االساسیة 

  دیالى
  مدرس  علم النفس التربوي

مركjjjjjjjjز ابحjjjjjjjjاث الطفولjjjjjjjjة   حذام خلیل  ٥
  جامعة دیالى-واالمومة

مjjjjjjjjjjjjjjjjدرس   س التربیة الفنیةطرائق تدری
  مساعد

  
  
  
  
  
  


