تاثير فراق االبوين على
االطفال من خالل التعبير الفني
في رسومهم
م .د .حنان عزيز العبيدي

الف�صل االول  :م�شكلة البحث:
م� � َّر الع ��راق وم ��ا يزال باالزم ��ات املتتالية الت ��ي ت�ؤثر ب�ش ��كل مبا�شر عل ��ى احلياة العائلي ��ة ال�سباب
اقت�صادية �أو �سيا�سية و�أكرث من يت�أثر بهذه املتغريات هم االطفال �سيما ما يتعلق بفراق احد االبوين
�أو كالهم ��ا ب�سبب املوت او الطالق وحتدث حاالت الف ��راق ال�سريعة بغياب الوالدين �أو �أحدهما وان
الفق ��دان املفاج ��ىء لأحد ركني العائلة ،البد و�أن ينعك�س ب�شكل �سلب ��ي ووا�ضح على الو�ضع الداخلي
العام ومن ثم على تربية الأوالد .
ترى “نادين كا�سلو”(� « )1إن الطالق �شىء �صعب على الأطفال مهما كانت الظروف».
و �أ�ضاف ��ت ”:ينبغ ��ي عل ��ى الآب ��اء و الأمه ��ات �أن يكون ��وا منتبه�ي�ن ل ��ردود الفع ��ل العاطفي ��ة
ل ��دى �أطفاله ��م وعل ��ى �إفرتا� ��ض ع ��دم وج ��ود عن ��ف �أو �إ�س ��اءة للأطف ��ال ف ��ى املن ��زل
فكلما كان ه�ؤالء قريبني من �آبائهم و �أمهاتهم  ،كلما كان ذلك �أف�ضل»
كما ان هنالك قواعد اتفق عليها معظم علماء النف�س ،حول الت�أثري املبا�شر وال�سلبي للحرمان من
الرعاي ��ة الوالدية يف خمتلف املراحل العمرية ب�أن �أهم �أ�سباب اال�ضطرابات النف�سية لدى االطفال
هو حرمانهم من رعاية �أحد الوالدين او كالهما( .حجازي)2000:12 ،
�إن الف ��راق نتيج ��ة الط�ل�اق� ،أو الوف ��اة ي�صبح فيه الأوالد يف عهدة �أح ��د الوالدين ،يف حني انه ال
ميكن لالطفال �أن ينموا ب�شكل �سليم وطبيعي �إ ّال يف ظل �أم حت�ضنهم و�أب يرعاهم ،وهم بطبيعتهم
ال يف�ضلون واحد ًا على الآخر ،فكالهما مهم و�أ�سا�سي للح�صول على ا�سرتاتيجية متينة ,وعلى توازن
عقل ��ي وج�س ��دي ،وكما �أن الطفل يحتاج �إىل كل العنا�صر من ح ��ب وحنان وعطف ،فهو يحتاج اي�ض ًا
�إىل عنا�صر ال�شجاعة والق ّوة والإقدام.
ً
بع�ض الظروف احلياتية قد جترب الطفل على �أن ي�ستمر يف حياته بعيدا عن �أحد الوالدين ،ب�شكل
م�ؤق ��ت �أو نهائي ،من جراء �أح ��داث مفاجئة ع�صفت بالرباط العائل ��ي و�أجربته على القبول بالأمر
� 1أ�ستاذة علم النف�س و العلوم ال�سلوكية فى جامعة �إميورى

205

األكاديمي

تاثري فراق االبوين على االطفال من خالل التعبري الفني يف ر�سومهم

م .د .حنان عزيز العبيدي

الواق ��ع ..وهذه الظروف اجلدي ��دة ال بد من �أن ت�ؤثر �سلب ًا على حي ��اة الأطفال ،وقد تعر�ض بع�ضهم
�إىل ال�صدمات النف�سية التي تظهر بو�ضوح على جممل ت�صرفاتهم و�أو�ضاعهم املدر�سية وعالقاتهم
مع اقرانهم.
ً
�إن الت�أقلم اجليد يعتمد �أ�سا�سا على نوعية البيئة اجلديدة التي تتكون حول الطفل �أو ين�ضم �إليها
الطف ��ل ،و �سالمته ��ا من كل النواحي ،و كذلك �شدة عملي ��ة الفراق نف�سها و نوعها ،و كذلك ما تبقى
من حميط قدمي حول ال�صغري ،وملا مل يحظى هذا املو�ضوع بالأهتمام والدرا�سة وجدنا من ال�ضرورة
مبكان �أن نلقي ال�ضوء على ذلك والبحث فيما اذا كان هنالك فرق بني اليتم والفراق بالطالق على
نف�سية االطفال ول�صالح من؟
�أهمية البحث :تربز �أهمية البحث يف كون الطفولة هي :
1 .1عماد امل�ستقبل وان احلا�ضنة االوىل للفرد هما االبوان و�أن �أي خلل ي�صيب العالقة بينهما ي�ؤثر
�سلبا على تن�شئتهما النف�سية واالجتماعية.
 2 .2ي ��رى علماء النف�س ( )Bowlbey-1959) (Honey-1950ان التن�شئة االجتماعية والنف�سية هي
حج ��ر الزاوية يف بناء �شخ�صية الفرد ،و�أن التن�شئة االجتماعية التي يتلقاها الفرد عن طريق
الوالدي ��ن �أو من يق ��وم مقامهما هي عملية تدريب الفرد للم�شاركة يف املجتمع واعداده ,ليكون
ع�ضوا فعاال ،حيث يعتمد االطفال اعتمادا كبريا على الوالدين يف ال�سنوات االوىل من عمرهم
يف �أخذ �أدوارهم وتكيفهم مع البيئة (ابراهيم.)112 :2000 ،
3 .3ت�أتي اهمية الأ�سرة من كونها متثل �شبكة من العالقات االن�سانية االجتماعية ,حيث ين�شا فيها
الطف ��ل ويعتمد عليها اعتمادا كامال يف �سن ��وات حياته املبكرة التي تعد �أهم مرحلة يف ت�شكيل
�شخ�صيت ��ه ،فقد يتعر�ض الطفل للم�ؤثرات االجتماعية من ��ذ الوالدة وتتكون عالقته بالوالدين
وباقي افراد اال�سرة مما ميكن عده بداية لنموه االجتماعي (.بحري)104 :2001 ،
وتتلخ�ص اهمية درا�سة ر�سوم االطفال انطالقا من:
1 .1يع ��د الر�سم �أحد �أه ��م الو�سائل التي يعرب فيها االطفال بخط ��وط مرئية عن جماالت حياتهم
وعالقتهم بالبيئة التي يعي�شون فيها.
 2 .2بق ��در م ��ا ميثل الر�سم حاجة نف�سية يلج� ��أ اليها االطفال بو�صفها الو�سيل ��ة الأقرب �إىل نف�سه
واالعم ��ق اثر ًا يف وجدان ��ه ،كون ان الر�سم من �أك�ث�ر الفنون متا�س ًا مبالم ��ح حياتهم و�أ�شدها
ت�أثري ًا ب�شعورهم وادراكهم .
3 .3يعد الر�سم بالن�سبة للطفل املنفذ الوحيد الخيلته احلية ،لذا مت اتخاذه كاداة للك�شف من ناحية
والن ثروت ��ه اللغوية ما تزال فقرية وان قدراته يف التعبري اللغوي �ضعيفة من ناحية اخرى ،لذا
وجدنا انه ان�سب طريقة للتعرف على مدى تاثرهم باحلياة العائلية �سلبا او ايجابا.
وعل ��ى الرغ ��م من ان هذه الظاه ��رة ت�شكل الن�سبة الكب�ي�رة يف املجتمع العراق ��ي اال انها مل حت�ضى
باالهتم ��ام والدرا�س ��ة اال م ��ن بع�ض املحاوالت الب�سيط ��ة ،لذا وجدنا انه ينبغ ��ي ان مننح هذا االمر
اجلهد الالزم لك�شف اثرها النف�سي واالجتماعي على االطفال وايجاد ال�سبل الكفيلة مبعاجلتها.
حدود البحث :يقت�صر البحث احلايل على:
االطف ��ال يف االعم ��ار بعمر (� 12 – 9سنة) �أي ما يقابل ال�صفوف (الرابعة  ,اخلام�سة  ,ال�ساد�سة)
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للمرحل ��ة االبتدائية ممن يعانون من فراق �أحد االبوي ��ن ب�سبب الطالق او اليتم ،وما يعربون به من
الر�س ��وم على ال ��ورق الأبي�ض ( .)A4ومن خالل منظم ��ات املجتمع املدين التي تعن ��ى بفئة االيتام
واالرامل واملطلقات.
�أهداف البحث :يهدف البحث احلايل اىل االجابة عن الت�سا�ؤالت االتية:ـ
1 .1ه ��ل يوجد ت�أثري يف التعبري الفني ملرحلتي (حماولة التعبري الواقعي ،والتعبري الواقعي) اللتان
تقابالن اعمار عينة البحث من (� )12-9سنة؟
2 .2هل يوجد تاثري نف�سي واجتماعي على االطفال من خالل تعبرياتهم بالر�سم؟
3 .3ه ��ل يوجد فرق يف كل (م ��ن التعبري الفني والتاثري النف�سي واالجتماعي) ان وجد ،بني كل من
االطفال اليتامى و اطفال املطلقني؟
حتديد امل�صطلحات :الفراق :ـ هو االبتعاد
وقد يكون ج�سديا او روحيا او كالهما معا.
التعبري الفنيArt Expression :
متثي ��ل ب�صري �أو ذاتي ي�ستخ ��دم و�سائط مادية (عنا�صر) قائم على التقاب ��ل لال�شكال املرئية عن
البيئة وجت�سدها يف ر�سوم فنية (تخطيطات على الورق).
ر�سوم االطفال :هي تخطيطات حرة �أو و�سيلة تعبري �أو تنفي�س مادي رمزي �أو لغة تعبريية ،ميار�سها
االطفال على �سطح معني (الورقة) �أو التنفيذ اللوين على ذلك ال�سطح ,وكذلك التعبري املبا�شر عن
الأحداث التي تقع يف بيئتهم نابعة من ذات الطفل تعرب عن انفعاالته اخلا�صة.
الف�صل الثاين:اطار نظري -:
�إن الف ��راق ب�ي�ن االبوي ��ن ي�ؤث ��ر تاث�ي�را مبا�شرا عل ��ى حياة االبن ��اء يف �شتى امليادي ��ن النف�سية
واالجتماعي ��ة وال�صحية ،ولكن �أكرثها اث ��را هي التاثريات النف�سية التي يرتكه ��ا الفراق �سواء كان
ب�سبب اليتم او الطالق ،ولغر�ض الوقوف على مظاهر هذه الآثار �سنتناول �أهم النظريات التي تف�سر
ذل ��ك ف�ض�ل�ا عن املالمح التي يرتكها الفراق ،و تقول “نادين كا�سل ��و” �أ�ستاذة علم النف�س و العلوم
ال�سلوكية فى جامعة �إميورى» �إن الطالق �شىء �صعب على الأطفال مهما كانت الظروف».
و �أ�ضاف ��ت ”:يج ��ب عل ��ى الآب ��اء و الأمه ��ات �أن يكون ��وا متنبه�ي�ن ل ��ردود الفع ��ل العاطفي ��ة
ل ��دى �أطفاله ��م و عل ��ى �إفرتا� ��ض ع ��دم وج ��ود عن ��ف �أو �إ�س ��اءة للأطف ��ال ف ��ى املن ��زل
فكلم ��ا كان ه� ��ؤالء قريب�ي�ن م ��ن �آبائه ��م و �أمهاته ��م  ،كلم ��ا كان ذل ��ك �أف�ض ��ل».
ما هو الأف�ضل بالن�سبة للطفل؟
ً
�إن الأطف ��ال يف اعم ��ار البحث (� )12-9سنة يبدون �أكرث غ�ضب� �ا ك�إ�ستجابة للفراق �أو الطالق  ،وكل
الأطف ��ال تقريبا يتعلق ��ون باعتقاد �سحري �أن والديهم �سيعودون لبع�ضهم ��ا ،لقد وجد “والر�ستني”
و”كيل ��ي” �أن ��ه بعد خم�س �سنوات من الفراق كان الثلث غري �سع ��داء بحياتهما اجلديدة بعد الفراق
و ذل ��ك ب�شكل �شع ��وري ،و ثلث �آخر �أبدوا دلي ًال وا�ضح ًا على الت�أقل ��م و الإرتياح يف بيئتهم اجلديدة،
و البقي ��ة �أعط ��وا مزيج ًا م ��ن الإجناز اجلي ��د يف بع�ض املج ��االت و الإخفاق يف نواح �أخ ��رى  ،و بعد
ع�ش ��ر �سنوات كان()%45يعملون جيد ًا ،بينما �أخف ��ق( )%41يف الت�أقلم مع وجود م�شاكل عاطفية و
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اجتماعي ��ة وتعليمية عندهم ،و بدخول مرحلة الكهول ��ة كان الكثري منهم يقاومون الدخول بعالقات
حميمة ،و كان لديهم خوف من تكرار جتربة ذويهم.
النظريات التي تف�سر احلرمان من االبوين:ـ
اوال:ـ بح�سب نظرية التحليل النف�سي Psychoanalysis Theory
�إن احلرم ��ان م ��ن احلب والعطف اال�سري ي�ؤدي اىل �آثار عميقة يف ذات الفرد وقد يرف�ض الفرد
ذاته وال يتقبلها مما ي�ؤدي اىل �صراع داخلي ينتج عنه ا�ضطراب نف�سي وقلق (�صباح.)1988:67 ،
وت�شري»ه ��ورين « Horneyاىل ان الف ��رد الذي ال ي�شعر باحلب واالحرتام من الوالدين يف �سنوات
طفولت ��ه االوىل ،فان ��ه يكب ��ت �شعور الكره والع ��داء نحو والدي ��ه واال�شخا�ص الآخري ��ن املحيطني به
وتهت ��ز ثقته بذاته وبالتايل ي�ؤدي اىل ا�ضطراب �شخ�صيت ��ه ،فالذات هي انعكا�س ال�شخ�صية امل�ؤثرة
((. Horlock,1968:88

ثانيا:ـ بح�سب نظرية التعلم االجتماعي Social Leorning Theory
ي ��رى رواد هذه النظرية « ميل ��ر  ،Millerدوالرد � ،Dollardسيزر  ، Seaserبندورا  »banadurraبان
الطف ��ل يتعلم م ��ن خالل التقلي ��د ( ،)lmitative Learningاو من التفاع ��ل االجتماعي ،وتقرر هذه

النظري ��ة ب�أن الطفل ي�صبح مرتبطا بالأم ,لأنها هي التي ترعاه وت�شبع حاجاته وبذلك ت�صبح حدثا
معززا يف حياة الطفل فيتعلم حبها (اجلعفري . )23 :2003 ،واهم ما ي�ؤكده منظروا هذه النظرية
« ان ارتب ��اط الطف ��ل بالآخرين هو هدف بحد ذاته ،وان تعر� ��ض الطفل ملواقف االحباط واحلرمان
ي�ؤثر �سلبا يف �سمات �شخ�صيته وي�صبح من ال�صعب تغريها عند البلوغ والر�شد ((. Paul, 1980: 81
كم ��ا ان للحرم ��ان العاطف ��ي �آثارا خطرية عل ��ى جوانب ال�شخ�صية ككل وع ��ل التكيف االجتماعي
ب�شكل خا�ص ،وهذا ي�ؤثر يف منوه ال�سليم (.)Flak, 1983, 43
�إن التنبي ��ه املرئ ��ي وال�سمعي واللم�سي الذي يقدمه الرا�شدون يف تفاعالتهم اليومية مع الطفل،
مي ��ده بالقاع ��دة اال�سا�س لنمو االرتباط وتبعا لذلك فان اف ��رادا معينني يقدمون هذا التنبيه امل�شبع
بانتظ ��ام فيجعل الطف ��ل يكن لهم اهمية وي�صبحون هدف ��ا �أو مادة لالرتب ��اط� ،إن ال�سمة املهمة يف
عملي ��ة التعل ��م كون ال يعد االرتب ��اط عملية فطري ��ة �أو غريزية فح�سب ،بل انه يتط ��ور مبرور الوقت
نتيجة للتفاعل امل�شبع مع انا�س مهمني يف بيئة الطفل)Hetherington, & Paker, 1986: 246(.
مالمح تاثري فراق االبوين نف�سيا:ـ
�إن ارتكا�س االطفال البدئي للفراق ميكن �أن ي�شتمل على بكاء �أو �صراخ � ،أو على العك�س قد ينطوي
على حالة من الهدوء و ال�سكون “الذي ي�سبق العا�صفة” ،و بعد �ساعات قليلة �أو حتى يوم من الزمن
تظهر على الطفل �آثار �أعمق وعلى النحو االتي:ـ
1 .1حتدث لديه حالة من الإن�سحاب.
 2 .2الإنعزال.
3 .3الهياج و العنف و مقاومة البيئة اجلديدة.
 4 .4ا�ضطراب ال�شهية.
 5 .5ح ��دوث م�صاعب حقيقية وقت الن ��وم مثل مقاومة الذهاب اىل ال�سرير و حاالت من الأرق ,و
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القلق و ا�ضطراب النوم و �صعوبة الو�صول لنوم هادئ.
 6 .6قد يحدث لديه �سلوك تراجعي مثل التبول على النف�س يف ال�سرير.
7 .7ميكن له�ؤالء الأطفال �أن ي�س�ألوا ب�شكل متكرر عن الغائب ،و متى �سيعود �أو تعود؟ ،وبع�ضهم قد
ال ي�ش�ي�ر لذلك �إطالق ًا� ،أما البع�ض الآخر فيذهب �إىل الب ��اب �أو النافذة �أو �إىل اجلريان بحث ًا
ع ��ن املفق ��ود ،و قلة منهم يهيمون عل ��ى وجوههم و يغادرون املنزل �أو م ��كان الإقامة بحث ًا عما
فقدوه ،و يجب �أخذ ذلك على حممل اجلد نظر ًا خلطورته.
�أما الطالق “وهو �أبغ�ض احلالل �إىل اهلل” �أو و�ضع الطفل يف دور الرتبية واحل�ضانة ب�شكل دائم
ل�سب ��ب م ��ا ،ف�إنها ت�ؤدي للت�أث�ي�رات ال�سابقة ،و لكن ب�شكل �أخطر و�أك�ث�ر ا�ستمرارية� ،إن الطفل بعمر
املدر�سة ميكن �أن يرتك�س على �شكل :ـ
1 .1اكتئاب �أو المباالة �أو غ�ضب �صريح.
2 .2البع�ض ينكرون �أو يتجنبون املو�ضوع �سلوكي ًا �أو كالمي ًا.
3 .3معظم الأطفال يعي�شون ب�أمل �أو تخيل �أن ما ح�صل مل يح�صل حقيقة.
4 .4ي�شع ��ر الطفل بالذنب حي ��ث �أن بع�ضهم يت�صورون �أن ما ح�صل ه ��و عملية طرد �أو عقاب لهم
على �سلوك خاطئ.
5 .5بع�ض الأطفال يحملوا �أنف�سهم امل�س�ؤولية عما ح�صل ،و يظنون �أن عملهم ال�سيء هو الذي دفع
ب�أحد الوالدين �أو كالهما لرتك.
6 .6البع�ض حتدث لهم بالفعل �أعرا�ض �سلوكية و نف�سية ج�سدية مر�ضية.
وميكن ان ي�ؤدي فراق االبوين �أو �أحدهما �إىل �أن يرتك �أثارا وا�ضحة يف نف�س الطفل ،ويف�ضي اىل
م�شكالت عميقة مع نف�سه واالخرين يف امل�ستقبل ,وما يفرزه الفراق من انعدام الأ�سباب ال�ضرورية
لتلبية حاجات االبناء ورغباتهم)Nevid et al, 2000:34( .
ً
ً
�إن الأطف ��ال الأك�ب�ر و ك�إ�ستجاب ��ة للفراق �أو الط�ل�اق يبدون غ�ضبا �أك�ب�ر ،و تقريبا كل الأطفال
يتعلق ��ون باعتقاد �سح ��ري �أن والديهم �سيع ��ودون لبع�ضهما ،لأقد وجد “والر�ست�ي�ن” و”كيلي” �أنه
بع ��د خم� ��س �سنوات من الفراق كان الثلث غري �سعداء بحياتهم ��ا اجلديدة بعد الفراق و ذلك ب�شكل
�شعوري ،و ثلث الآخر �أبدوا دلي ًال وا�ضح ًا على الت�أقلم و الإرتياح يف بيئتهم اجلديدة� ،أما البقية فقد
�أعط ��وا مزيج ًا من الإجناز اجليد يف بع� ��ض املجاالت و الإخفاق يف نواح �أخرى  ،و بعد ع�شر �سنوات
كان()%45يعمل ��ون جي ��د ًا ،بينما �أخف ��ق( )%41يف الت�أقلم م ��ع وجود م�شاكل عاطفي ��ة واجتماعية
وتعليمي ��ة عندهم ،وبدخول مرحلة ال�شباب كان الكثري منهم يقاوم الدخول بعالقات حميمة ،و كان
لديه ��م خوف م ��ن تكرار جتربة ذويهم� ،إن الت�أقلم اجليد يعتم ��د �أ�سا�س ًا على نوعية البيئة اجلديدة
الت ��ي تتكون ح ��ول الطفل �أو ين�ضم �إليها الطف ��ل ،و �سالمتها من كل النواح ��ي ،و كذلك �شدة عملية
الفراق نف�سها و نوعها ،و كذلك ما تبقى من حميط قدمي حول ال�صغري.
�أما فيما يتعلق باملوت ،ف�إن معظم الأطفال قبل مرحلة املراهقة ال يبدو �أنهم يعانون من الإرتكا�سات
االمنوذجي ��ة الت ��ي حتدث عادة يف هذه احلال ��ة ،و عملية احلداد عند الطفل ميك ��ن �أن تكون مقنعة
ب�سل ��وك ال يرى منوذجي� � ًا عند الكهول� ،أما بالن�سب ��ة لأطفال املدار�س املراهق�ي�ن الذين فقدوا �أحد
والديه ��م ف� ��أن م�شاع ��ر احلزن مل تك ��ن وا�ضحة لديهم بع ��د عملية الفق ��د ،و ا�ستم ��روا بفعالياتهم
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اليومية ،و كانت الآلية الكربى يف التعامل مع احلادثة امل�أ�ساوية هي عملية الإنكار ب�شكلها الالوعي،
و تتم املحافظة على هذا الإنكار بالأمل ال�سحري ب�أن يعود املفقود للظهور ،لقد بدا �أن بع�ض الأطفال
يحتفظون مبزاجهم اجليد  ،و البع�ض �صار فعا ًال �أكرث من املعتاد ،ميكن �أن يوجد �شعور بالذنب عند
البع�ض ،و البع�ض يظهر ارتكا�سات بو�ضوح وقت املوت �أو بعد ذلك عندما يزول ت�أثري عملية الإنكار
كدفاع �ضد ال�صعاب� ،إن الأطفال بعمر �أقل من (� )5سنوات يت�صورون �أن املوت قابل للعك�س ،و بعد
عمر التا�سعة يفهم الطفل معنى املوت كعملية نهائية و �شاملة.
و من الناحية ال�صحية ف�إن الطبيب �أو الهيئات الطبية ميكن �أن ت�ساعد الطفل و من يعتني به خالل
عملي ��ة الف ��راق و الت�أقلم مع م ��وت والد �أو �شقيق ،و ذلك مب�ساعدته ��م �أو ًال ملعرفة �أن اجلميع ميرون
مبرحل ��ة من الأحزان و احلداد ،و �إنه م ��ن ال�صحي للأطفال �أن يروا الكهول الكبار حزينني على ما
فق ��دوه� ،إن الطف ��ل بحاجة للدعم والتطمني ب�ش ��كل منا�سب ،وينبغي �أن ن�شعره ب� ��أن حوله الكثريين
م ��ن الذي ��ن يعملون من �أجله� ،إن التما�س اجل�سدي الل�صيق و ال�ضم و احلنان و التبادل العاطفي مع
ال�ش ��رح و التطمني الدائم للأطف ��ال الذين ي�ستوعبون هي مظاهر مهمة للدعم ،و يجب �أ ّال نتوقع �أن
يحول الأطفال كل �أحا�سي�سهم و تفاعالتهم �إىل كالم ،يجب اال ن�سمح ب�أن ينقطع ه�ؤالء الأطفال عن
فعالياتهم الإجتماعية و الرتفيهية والعالجية املعتادة ملدد طويلة ،و يجب �أال جنعل الطفل ب�أي حال
م ��ن الأح ��وال كمعو�ض عن املفقود ،يبدو �أنه ميكن للطفل �أن ي�شارك ب�شكل منا�سب يف بع�ض طقو�س
العزاء و احلداد� ،أما �إبقا�ؤه بعيد ًا ف�إنه قد يحمل ت�أثري ًا م�شو�ش ًا و عاز ًال ال بل حمبط ًا لل�صغري.
�أنواع اال�ساءات التي يخلفها احلرمان يف فراق االبوين:
الإ�س ��اءة النف�سي ��ة واالنفعالية للطفل من خالل حرمان الطفل من توف�ي�ر �أب�سط م�ستلزمات العي�ش
ل ��ه ف�ض ًال عن ازدياد حدة امل�ش ��كالت الأ�سرية وغياب الأب و االم عن البيت وازدياد حاالت التفكك
الأ�سرى ب�سبب طالق �أحد الوالدين او الهجرة اىل خارج الوطن او الوفاة مما �أدى اىل �شعور بع�ض
الأطفال بالقلق واخلوف والتهديد واخلطر ,وفقدان الثقة بالنف�س وال�سلوك العدواين ,وقلة الن�شاط
واخلمول.
تعر�ض الأطفال لالجهاد والتعب والإ�ساءة اجل�سمية واالنفعالية واجلن�سية واملخاطر واحلوادث من
التحاقهم بالعمل ,ويف �سن مبكر وقد �أظهرت درا�سة �أجريت يف عام � 2001إىل ازدياد حدة امل�شاكل
ال�سلوكي ��ة بني الأطفال العاملني وتبل ��ورت بالتدخني والعودة يف �ساعات مت�أخرة من الليل اىل البيت
وتعاط ��ي امل�سكرات والرتدد على دور ال�سينما والنوم يف ال�ش ��وارع وال�سرقة وامل�ضايقات واملعاك�سات
والتحر�ش من الكبار.
�إزدي ��اد ع ��دد حاالت جن ��وح الأطف ��ال الأحداث ب�سب ��ب احلرمان الأب ��وي والأموي وغي ��اب التوجيه
والرعاية ومتابعة الطفل داخل وخارج اال�سرة.
وي ��رى (ب ��راون Brown( ،ان الفراق الذي يتاتى من حرم ��ان �أو رف�ض �أو اهمال الطفل من ابويه
�أو احدهم ��ا ،ي� ��ؤدي بان ال يح�صل الطف ��ل على الرعاية الت ��ي تتطلبها مرحلة من ��وهet al, 2005:4( .
.)Brown
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�أ-مرحلة حماولة التعبري الواقعي بعمر � 11-9سنوات.
تتمي ��ز هذه املرحلة بالتحول من االجت ��اه الذاتي �إىل االجتاه املو�ضوعي لت�صبح الر�سوم �أكرث واقعية
وتختفي بع�ض املظاهر مثل الت�سطيح وال�شفافية واملبالغة واالطالة والتمثل وخط االر�ض واجلمع بني
االمكنة واالزمنة.
ً
وكذلك تظهر عالقة بني الطفل و ر�سومه ،وي�صبح �أكرث اح�سا�سا بالبيئة من خالل اخلربات الكثرية
الت ��ي يتعر� ��ض لها اىل ت�أكيد ذات ��ه وبا�ستطاعته ر�سم �شجرة �أو بيت �أو ا�شي ��اء اخرى مما يقع حتت
نظ ��ره وينت ��ج من خالل تكرار هذه اال�شكال �أن ي�صل �إىل متثي ��ل حمدد للرجل �أو ال�شجرة �أو البيت،
كما تزهر يف هذه املرحلة خا�صية امليل وي�صبح اللون لديه واقعي ًا ،وقلما ينمي القدرة الب�صرية عن
مالحظة اخل�صائ�ص وال�صفات الدقيقة للألوان يف هذه املرحلة.2
ب-مرحلة التعبري الواقعي � 13-11سنة.
مي ��ر الطف ��ل يف هذه ال�سن ��وات مبرحلة حا�سمة له ��ا �أهميتها يف منوه وم�ستقبل ��ه ومن مميزات هذه
املرحلة ظهور الفروق اجلن�سية بني اهتماماته البنني والبنات ،كما يظهر لديهم امكانية التعبري عن
امل�سافة والعمق يف �صورهم ،كما ان للت�شكيل معنى وا�ضح جد ًا خالل هذه املدة ويظهر معظم الف�شل
يف ه ��ذه املرحل ��ة من النمو ب�سبب عدم ق ��درة االطفال الفنية على التعبري عم ��ا يتخيلونه ،وقد تعود
ال�صعوبة �إىل النقل من البيئة املفهومة ذات االبعاد الثالثة �إىل التعبري ذي البعدين على الورقة.3
التعبري الفني بالر�سم احد ا�ساليب قيا�س العالج النف�سي:ـ
يع ��د التعب�ي�ر الفني بالر�سم ل ��دى االطفال يف مراحلهم املتعددة م ��ن الأ�ساليب املهمة يف معرفة
مميزات �شخ�صية االطفال النف�سية واالجتماعية كما عد �أحد الو�سائل اال�سقاطية لتفريغ ال�شحنات
االنفعالية من خالل ا�سقاطها على الورق ،ف�ضال عن كونه لغة للتعبري عما يدور يف خميلتهم.
ر�سوم االطفال ا�ساليب ا�سقاطية ولغة تعبريية:ـ
لق ��د مت حديثا ت�صنيف الر�سوم وفهمه ��ا ك�أ�ساليب �إ�سقاطية وبطرائ ��ق تعبريية دقيقة للتعرف على
م�شاع ��ر الفرد وتركيبته ال�شخ�صي ��ة« .ف�أ�صبحت هذه الر�سوم �أدوات لفهم اخل�صائ�ص ال�شخ�صية
للف ��رد وقيا�سه ��ا ،ب�سبب قدرته ��ا الفائقة على التعبري ع ��ن االمور التي الميكن التعب�ي�ر عنها لفظيا
واخلا�ص ��ة مب�شاع ��ر ال�شخ� ��ص واجتاهاته»�( .صال ��ح .)33 :1988 ،كم ��ا يتيح (التعب�ي�ر بالر�سم)
الفر�ص ��ة للطفل يف مراحل منوه املختلفة لينطل ��ق يف التعرف على نف�سه ،فياتي �صورة �صادقة ملا يف
نف�س الطفل وانعكا�سا ملا يف جمتمعه ،ومقيا�سا حقيقيا لنموه و�إدراكه ،فالطفل ال يتمكن من التعبري
باللغ ��ة ب�ش ��كل يو�صل ما يج ��ول يف داخله اىل الع ��امل اخلارجي ل�ضعف قدرت ��ه التعبريية وخمزونه
اللغ ��وي �أو لفقدانه اجلر�أة يف التعبري « ،يع ��د التعبري بالر�سم هو من �أكرث الو�سائل مالءمة لالفراد
الذين تعوزهم الكلمات املفردات اللغوية الالزمة وااللفاظ الكافية واملنا�سبة عما يجول بذهنهم من
مو�ضوعات معينة « لذا ا�صبح منطقيا �أن يكون الر�سم *4عند الطفل الأكرث انطالق ًا ومتيز ًا وعمق ًا
يف التعبري عن واقعه وافكاره من التعبري باللغة ( ،مو�سى. )34 :2001 ،
 2العامري ،امل�صدر ال�سابق� ،2002 ،ص.45-34
3 Lowenfeld, Ibid., p. 66-74.
* ت�ؤكد جودايناف ان الر�سم لغة تعبريية ادواتها اخلطوط واال�شكال املر�سومة ولي�ست الكلمات املحكية او املكتوبة  .للمزيد ينظر (عطية،
� 1982ص.)44
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�سمات التعبري الفني:
ع ��ادة ما يك ��ون الدافع للتعبري الفني ه ��و» التعبري عن رغب ��ات احبطت ،ومل ي�سمح له ��ا بالتحقيق،
واال�شباع فلم جتد غري التعبري الفني خمرجا لها ويف هذه احلالة يع ّد التعبري الفني ،و�سيلة لأ�سقاط
خم ��اوف الطف ��ل و�أفكاره على �شكل الأ�ش ��كال والرموز وااللوان التي يقوم بعمله ��ا ،لذا جند العديد
م ��ن �أعمال االطفال الفنية تتمي ��ز مبظاهر التحريف والرمزية وجميعه ��ا و�سائل تعبري تعك�س حياة
الطف ��ل ،وتهدف �إىل �إعادة ترتي ��ب عامله الواقعي الذي يعي�ش فيه اىل عامل خا�ص من و�ضع يخ�ضعه
لرغباته وميوله اخلا�صة»( .عبد العزيز )74: 2009،ويذكر (الب�سيوين) يف اطار هذا املو�ضوع «�أن
التنفي� ��س غالب ��ا مايظهر يف التعبري الفني مع حدوث حاالت انفعالي ��ة م�صاحبة للعنا�صر التي تبدو
كرموز معوقة لتحقيق احلاجات» (الب�سيوين.)222 : 1985،
ومل ��ا كان ��ت خربات الطفل ترتجم اىل �ص ��ور ،لذلك فان الطفل يعرب �سلوكي ��ا �أكرث من تعبريه لفظيا
بحيث يعجز عن �صياغة معاناته الداخلية لفظا ب�سبب قلة وعيه باال�ضطرابات ال�سلوكية التي يعاين
منه ��ا لكن ��ه يعرب عنها بف�صاحة من خمتل ��ف �أ�شكال ن�شاطه ،ولعبه ،ور�سوم ��ه ،وحركته» ( .قنديل,
البدوي)33 :2007،
ل ��ذا تع ��د االختب ��ارات اال�سقاطي ��ة اداة لقيا�س انطباع الف ��رد وم�شاعره جتاه ذات ��ه وجتاه والديه
وم ��دى تقبله �أو رف�ضه لهما ،كذلك ت�شتمل على خربات الطفولة ال�سارة منها وامل�ؤملة ،واملواقف التي
يخجل منها واخلربات املدر�سية و�صوال اىل اخلربات اخلا�صة بالعمل وعالقته مبر�ؤو�سيه ،ومن �أهم
االختبارات اال�سقاطية بقع احلرب لرو�شاك.
لق ��د �أكد ت�شزاري جلف ��اري ،الذي طبق النظرية اال�سقاطية لفرويد« ،ان الر�سم ثمرة نبع طبيعي
خالق داخل الطفل يدفعه �إىل �أن يهر�س ،ويحطم ،ويخط ،ويقطع ،وير�سم عالقة ويحول نف�سه �إىل
املادة ويرتك لنف�سه �أثرا”.
حتليل ر�سوم الأطفال :
يع ��د البع�ض ر�سومات الأطفال جمرد (خراب ِي� ��ش) و البع�ض ترويح عن النف�س ،دون الإ�شارة اىل
معناها من الناحية النف�سية؟
كم ��ا ان طريق ��ة تعب�ي�ر الطفل بال�ض ��رورة تختلف ع ��ن الرا�شدين  ،فنحن نكتئب ويك ��ون اكتئابنا
وا�ضح� � ًا و�أعرا�ض ��ه مقننه �إىل حد م ��ا  ،ونقلق وتكون �أعرا�ض ��ه �أي�ضا وا�ضحة � ،أم ��ا الأطفال فعند
تعر�ضه ��م مل�ش ��اكل نف�سية قد تكون بع�ضها ظاه ��رة الأعرا�ض وبع�ضها ال ،واملح�ي�ر يف الأمر �صعوبة
ت�شخي� ��ص الأطف ��ال لت�شابه االعرا�ض من طفل لآخ ��ر ومتايز م�شاكلهم النف�سي ��ة ،وذلك يرجع اىل
طريقة خمرجات هذه االعرا�ض وطبيعة امل�شكلة النف�سية التي مير بها الطفل  ،والكثري منا ال يعرف
( ملاذا ال ي�ستعمل الطفل اال اللون االبي�ض او اال�سود ).
يرج ��ح العلماء هنا ان ��ه عندما يطلب من االطفال الر�سم �أو يفعلون ذلك هم بانف�سهم  ،يت�أثرون
مب ��ا ي�سمى التكوي ��ن الداخلي ( اال�شعور ) كما اطلق عليه �سيجمويند فرويد ،وهو ما يدركه االن�سان
ويح� ��س به ويعاين منه يعني االنفعاالت واالحا�سي� ��س الداخلية التي التكون ظاهره يف طريقة تعبريه
�أو انفعاله اخلارجي وما ال يراه املحيطون به.
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�إذا فاالطف ��ال عندم ��ا ير�سمون يعك�س ��ون تكوينهم الداخلي على ر�سمهم ويك ��ون وا�ضح ًا مدى ما
يعان ��ون من انفعاالت وعقد نف�سي ��ة داخلية  ،وذلك بعد معرفة ودرا�سة الطفل ت�أريخيا ونف�سيا وفهم
الظاهرة كاملة.
فعندم ��ا يجل�س الطفل للر�سم تك ��ون الورقة البي�ضاء امامه ويبد�أ يف حتديد ما يريد ر�سمه ويعمل
بذل ��ك التكوين الداخل ��ي الذي هو بطبيعة احلال معد م�سبقا يعني هل يعاين الطفل من عقد نف�سية
�أو ه ��ل لدي ��ه انفعاالت �أو �أو �أو الخ ثم يبد�أ بتحديد الر�س ��م ويختلف الر�سم من طفل لآخر ح�سب ما
ذكرنا.
ا�س�س ومعايري التعرف على ر�سوم االطفال:ـ
لق ��د و�ض ��ع العلم ��اء والباحثني يف درا�س ��ة االنطباعات والتاث�ي�رات النف�سية الت ��ي ترتكها ر�سوم
االطفال جمموعة من املعايري التي يتم من خاللها تف�سري وحتليل ر�سوم االطفال على وفق املنظومة
النف�سي ��ة واالجتماعية ,وقد اهتم العلماء يف حتلي ��ل ر�سوم الأطفال من الناحية النف�سية على ر�سوم
ال�شكل الإن�ساين يف وما يتعلق به من مظاهر حمددة كاحلجم والتفا�صيل وخطوط الر�سم وتعبريات
الوج ��ه وكون ال�شكل مر�سوما من اجلانب �أو الأمام و�أي�ض ��ا و�ضع ال�شكل يف حيز ورقة الر�سم كذلك
م ��ن ناحية الأ�سلوب مث ��ل الت�أكيد  ,واملبالغ ��ة  ,واحلذف ,والإهمال والتظلي ��ل �أو املحو ال�ضغط على
اخلطوط والتلقائية وفيما ي�أتي مناذج من املظاهر التي تتناول بع�ضا من هذه املعايري:ـ
 -1احلجم :
يعطي احلجم يف الأ�شكال املر�سومة �أهمية خا�صة يف �إلقاء ال�ضوء على �شخ�صيةالطفل من حيث
واقعية يف تقدير ذاته.
�أ – متيز الأطفال العدوانيني بالر�سوم الكبرية التي ت�شغل ال�صفحة كلها ،و�أي�ضا متيز ذوي الن�شاط
الزائد .وقد تعرب عن �شعورالطفل بالعجز عن احلركة والإحباط .وقد تربز رغبة الطفل يف التعوي�ض
و�إح�سا�سه بعدم الثقة بالنف�س فري�سم ما يتمنى حتقيقه.
ب – �إما الر�سوم ال�صغرية فقد تعرب عن الدونية ونق�ص الكفاءة �أو اخلوف واالنطواء �أو القلق.
 -2التفا�صيل :تعد التفا�صيل مقيا�سا لأدراك الطفل واهتمامه بالبيئة وقد تكون التفا�صيل للمالب�س
�أو �أجزاء اجل�سم مثل:ـ
الر�أ� ��س :ـ ر�س ��م الر�أ�س كبريا ،يدل على تعظيم الذات �أو التما�سا للقوة العقلية والفكرية و مبا يكون
تكبري الر�أ�س بع�ض احلاالت تعبريا عن م�شاعر النق�ص والعجز اجل�سمي.
وعندما ير�سم الر�أ�س �صغريا ،قد يكون تعبريا عن اخلجل �أو �إنكارا مل�صدر انبعاث �أفكار م�ؤملة.العينان:ـ
 اذا كانت مت�سعة ذات �أهداب ،تعرب عن اجلاذبية. مغلقة �أو من خلف نظارة �سوداء تعربعن جتنب مناظر �أو ر�ؤية م�ؤملة.الأذرع:ـ
تكون الأذرع والأيدي عادة حمملة باملعاين ال�سايكولوجية مثل الطموح والثقة والكفاءة والعدوان
ورمبا ال�شعور بالذنب.
-فالأذرع الطويلة القوية تعرب عن الطموح والرغبة يف التحكم وال�سيطرة و�أحيانا العدوانية.
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الأذرع الطويلة ال�ضعيفة تعرب عن احلاجة �إىل امل�ساندة والعون.الأذرع الق�صرية تعرب عن انعدام الكفاح وال�شعور بنق�ص الكفاءة.حذف الأذرع من ال�شكل يوحي بان الطفل ي�شعر بعدم الكفاءة وانعدام القوة و�أي�ضا عدمال�شعوربالأمان و�صعوبة التعامل مع البيئة.
التعبري عن القلق يتميز يف الأذرع املرفوعة والفم املقلوب والأذرع املتجهة �إىل الداخل.الفم- :
الت�أكيد الزائدعلى ر�سم الفم �أو تكبريه يعني ا�ضطرابات يف اللغة والكالم �أو االتكال �أو االعتمادعلىالغري.
ات�ساع الفم مع ر�سم الأ�سنان يعرب عن العدوان.التظليل -:
�إذاا�ستعمل تظليل اجل�سم كله فهذا داللة على القلق.�إذا ا�ستعم ��ل تظليل جزء معني يكون القلق مرتبط به ��ذا اجلزء �أن نزوع الطفل �إىل ت�شويه ال�شكلاملر�سوم �أو تظليله يكون ب�صورة �أكرث عند الأطفال ذوى القلق وعدم التوافق مع بيئاتهم.
ويكون التظليل بالقلم بدرجات متفاوتة من حيث القوة وعلى النحو الآتي:ـ
�أـ ال�ضغط بالقلم (ب�أكرث ماهو مطلوب )– :
تعرب عن التوتر ع�ضلي زائد.ثقل وخفة درجة اخلطوط ت�شري �إىل م�ستوى الطاقة وبتوتر لدى الطفل.ت�شيع هذه الظاهرة يف ر�سوم الأوالد �أكرث من ر�سوم البنات.تعرب عن االندفاع.ب ـ ال�ضغط بالقلم (ب�أقل ماهو مطلوب) خطوط باهته تدل على:ـ
 انخفا�ض م�ستوى الطاقة اجل�سمية والنف�سية يرتبط باخلجل واالنقبا�ض ال�شديدج ـ ال�ضغط بتنوع وتراوح_:
يدل على املرونة والتوافق.
درا�سات �سابقة:ـ
مل يت ��م العث ��ور على درا�سات م�شابهة مل�شكلة البحث احلايل اال ان ��ه مت حتديد بع�ض الدرا�سات التي
له ��ا عالقة مقارب ��ة للبحث احلايل فيم ��ا يتعلق بفراق االبوي ��ن (الطالق او اليتم) ام ��ا فيما يتعلق
بالدرا�سات التي تتناول عالق ��ة التعبري الفني باجلوانب النف�سية واالجتماعية فهي نادرة ،و�سنذكر
اهم ما مت احل�صول عليه:
اوال -الدرا�سات العراقية:
درا�سة ال�سامل: 1980 ،
احلرم ��ان م ��ن رعاية الوالدين و�أث ��ره يف بع�ض املظاهر ال�سلوكية لدى اطف ��ال املرحلة االبتدائية يف
مدين ��ة الب�صرة .هدفت الدرا�سة �إىل معرفة تاثري احلرمان من رعاية الوالدين يف تكوين �شخ�صية
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الطف ��ل م�ستقبال وما يرتكه االي ��داع يف امل�ؤ�س�سات من اثر يف �سلوك ��ه .و�شملت عينة البحث تالمذة
املرحل ��ة االبتدائي ��ة يف حمافظة الب�صرة للع ��ام ( )80-79وبع�ض اطف ��ال دور الرعاية االجتماعية
للفئة العمرية بني (� )14-9سنة وتكونت من ( )103تلميذا من كال اجلن�سني� ،إذ بلغ عدد املحرومني
( )62وغ�ي�ر املحرومني ( )41من كال اجلن�سني .وتكون ��ت االداة املكونة من ( )22فقرة على غرار
قائمة (موين) لقيا�س بع�ض املظاهر ال�سلوكية  ..ما ياتي:
ال�شعور بالذنب .ب-االهمال.ج -العدوان .هـ-االنانية.
اعتم ��دت نتائج الدرا�سة الن�سبة املئوية لتحديد م�ستويات ال�صف ��ات ال�سلوكية ،فكان من نتائج هذه
الدرا�سة ماي�أتي:
ظه ��ور فروق يف معظم النتائج ت�شري اىل تاثري العالق ��ات اال�سرية ف�س �سلوك االطفال ،وان ان�شغال
الوالدي ��ن �أو احدهم ��ا عن توجيه ورعاي ��ة االطفال كان له ال�ض ��رر الكبري عل ��ى م�ستقبلهم ،كما ان
الف ��راق بني الوالدين �أو االيداع يف م�ؤ�س�سات الرعاية يولد فقدان االمن والطم�أنينة ،في�ؤدي بالتايل
�إىل بع�ض االنحرافات ال�سلوكية.
-2درا�سة العبيدي:
ممي ��زات ر�س ��وم التالمذة يف املرحل ��ة االبتدائية بنني وبنات ،جامعة بغداد ،كلي ��ة الفنون اجلميلة،
.1988
-3درا�سة امللك2000 ،
(�أثر احلرمان من الوالدين يف تطور التعاطف عند الطفل ال�سوداين).
ت�ساءلت الدرا�سة يف حتقيق اهادفها بـ (هل):ـ
يتخذ التعاطف م�سارا تطوريا لدى الطفل ال�سوداين بالن�سبة لالعمار (4ـ� )10سنوات؟
هنالك فروق يف تطور التعاطف عند الطفل تبعا ملتغري اجلن�س والعمر؟
هنالك فروق يف تطور التعاطف بني الطفل املحروم وغري املحروم؟
واتخذت يف حتقيق اهدافها عينة من ( )9594طفال وطفلة موزعني بالت�ساوي على الفئات العمرية
يف كل م ��ن ريا� ��ض االطفال ومدار�س اخلرطوم من كال اجلن�سني املحرومني منهم من كال الوالدين
الذي ��ن يعي�ش ��ون مع والديه ��م ،اعتمدت يف قيا�س االه ��داف على مقيا�س (في�ش ��اخ و روري) لقيا�س
التعاط ��ف عن ��د االطفال ،وق ��د تالفت االداة من �أرب ��ع ق�ص�ص افرتا�ضية و�صاح ��ب �سرد الق�ص�ص
عر�ضا ملثريات تعمل على حتفيز العاطفة لدى االطفال ،وكان من نتائج هذه الدرا�سة:ـ
�إن االطفال ما قبل املدر�سة يخربون التعاطف.
يت�أثر التطور اخللقي لدى االطفال باحلرمان من �أحد الوالدين �أو كليهما.
�إن جميع االطفال لديهم ا�ستجابات وجدانية ت�ؤدي اىل رد فعل تعاطفي بالن�سبة لالنفعاالت املختلفة
بغ�ض النظر عن اجلن�س.
ان النم ��و اخللق ��ي يتطور م ��ع تقدم العمر لالطفال حي ��ث دلت النتائج على وجود ف ��روق ذات داللة
اح�صائية بني االطفال ول�صالح االطفال االكرب �سنا(.امللك. )2000 ،
-4درا�سة العبيدي والكناين(:)2009
الت�أثريات النف�سية للعنف امل�سلح على االطفال من خالل التعبري الفني يف ر�سومهم .
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ويع ��د ه ��ذا البحث الأكرث قربا للبحث احلايل يف جمال التعب�ي�ر الفني� ،إذ قام الباحثان بدرا�سة
هدف ��ت اىل التع ��رف على الأث ��ر الذي يحدث ��ه العنف امل�سلح عل ��ى اجلوانب االنفعالي ��ة (النف�سية)
لالطفال بعمر (� 12 – 9سنة) من خالل ما يعربون عنه يف ر�سومهم لتنفيذ مو�ضوع حر .من خالل
بن ��اء ا�ستمارة لتحليل حمتوى ر�سوم االطفال .اتبع يف هذا البحث طريقة حتليل املحتوى (content
 )Analysisكونه ��ا الطريقة املالئم ��ة لتحقيق اهدافه� ،إن هذه الطريق قد ج ��رى تطويرها بدرا�سة
حمت ��وى ر�سائل االت�صال م ��ن ال�صحف واملجالت والكتب والر�سوم .ومن �أه ��م النتائج التي تو�صال
اليها هي
1 .1ظه ��ور الت�أثري االنفعايل ال�شديد يف ر�سوم االطفال من خ�ل�ال ا�ستعمال االلوان احلارة بن�سب
كبرية و�سيادة اللون اال�سود ،وظه ��ور اخلطوط الع�شوائية وال�شعاعية والأ�شكال غري الوا�ضحة
املع ��امل ،وع ��دم ا�ستعمال امل�ساحة املتاحة م ��ن الورقة للر�سم ،كل ذلك ي ��دل على املعاناة التي
خلفها العنف امل�سلح.
�2 .2إن االطف ��ال ق ��د تراجع ��وا يف التعبري ع ��ن اخل�صائ�ص الفني ��ة للمرحلة التي مي ��رون بها اىل
املرحل ��ة ال�سابق ��ة وهي مرحلة (الر�س ��وم الواقعية الو�ضعية من �س ��ن � 8-7سنوات التي ير�سم
فيه ��ا االطف ��ال ما يعرفونه عن الأ�شياء ال ما يرونه ،وال يعرب عن اهمية املنظور والظل وال�ضوء
والقواع ��د التي تثبت عليه ��ا اال�شياء ،وملا كان الأرتباط وثيق ًا بح�سب ما جاء يف الدرا�سات بني
النم ��و املعريف (العقل ��ي) والنمو (الفني) فان ذلك يدل على ان االطفال يعانون من تراجع يف
النمو املعريف ن�سبة للمرحلة العمرية (قيد البحث).
ثانيا  -درا�سات عربية:ـ
درا�سة توق ،حميي الدين وعلي عبا�س ()1981
�أمناط رعاية اليتيم وت�أثريها على مفهوم الذات يف عينة من االطفال يف االردن.
هدفت الدرا�سة اىل:
1 .1معرفة اثر الرعاية االجتماعية املقدمة للطفل اليتيم في�س مفهوم الذات .
2 .2التعرف على مفهوم الذات وعالقته باملتغريات (اجلن�س،العمر،نوع التيم).
وق ��د �شمل ��ت عينة البحث االطفال الفل�سطينيني الالجئني ممن ي�سكنون االردن يف مدار�س الغوث
الدولي ��ة وم�ؤ�س�سة االيتام ف�ضال عن اطفال يعي�شون مع والديه ��م ولالعمار من (� )15-8سنة ،وقد
بلغت ( )216طفال .وكان من نتائج هذه الدرا�سة:ـ
1 .1هن ��اك �أثر ملتغريات الرعاية االجتماعي ��ة ،وكان ذا داللة اح�صائية عن ��د م�ستوى ( )0,01يف
الأداء على قائمة مفهوم الذات وكان الفرق ل�صالح االيتام من امل�ؤ�س�سات اخلا�صة.
2 .2عدم وجود فروق اح�صائية يف جميع جماالت مفهوم الذات با�ستثناء جمال القيمة االجتماعية
ول�صالح االيتام.
3 .3ع ��دم وجود ف ��روق ذات دالل ��ة اح�صائية عند م�ست ��وى داللة( )0,05يف مفه ��وم الذات ملتغري
اجلن�س.
4 .4ع ��دم وج ��ود فروق ذات دالل ��ة اح�صائية يف االداء ب�ي�ن االيتام يف امل�ؤ�س�س ��ات االجتماعية بني
الذين يعي�شون يف ا�سر ممتدة.
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درا�سة عـادل كمـال خ�ضـر ،ر�سوم الأطفال دالة م�شكالتهم النف�سية.
من نتائج هذه الدرا�سة لر�سوم الأطفال :
�1 .1إن هناك دالالت نف�سية ملا يقومون بر�سمه فهناك فرق يف الداللة بني ر�سم عن�صر كبري ور�سم
نف�س العن�صر بحجم �صغري ( فروق من حيث الن�سب.
2 .2هن ��اك فرق يف الداللة حل ��ذف عنا�صر من الر�سم � ،أو الإكثار منه ��ا ب�شكل مبالغ ( فروق من
حيث التفا�صيل  ،وت�سل�سلها ومدى ت�أكيدها من حيث املحو والتظليل.
 3 .3ظهر فرق يف الداللة من حيث ر�سم عن�صر يف مو�ضع ما ,ور�سم نف�س العن�صر يف مو�ضع �آخر
(فروق من حيث املنظور ومو�ضع عنا�صر الر�سم واجتاهها وحركتها.
 4 .4وجود فرق يف الداللة لر�سم عن�صر بخط باهت ور�سم نف�س العن�صر بخط وا�ضح  ،فروق من
حيث اخلط  ،ومدى ا�ستقامة اخلط وتعرجه وانحنائه .
 5 .5وهن ��اك فرق يف الداللة بني عن�صر ال يكاد يظهر على ورقة الر�سم ور�سم ذات العن�صر بخط
يخرم الورقة.
وظه ��ر للباح ��ث ان التعبري عن العدوان من خالل ر�سم عنا�صر معين ��ة ل�شكل الإن�سان مبتعدا عن
اجل�س ��م مم ��ا يدل على متردهم مثال ذلك  :ر�سم خط فا�صل للفم  ،ظهور تفا�صيل الأ�سنان  ،ر�سم
�أ�صابع ذات �سنابل  ،ر�سم الأيدي منقب�ضة  ،ت�أكيد فتحتي الأنف  ،ر�سم �أكتاف مربعة  ،ر�سم �أ�صابع
الق ��دم ل�ش ��كل غري معرى  .و عدم التنا�سق الوا�ضح بني الأطراف  ،ر�سم الأ�سنان بارزة  ،ر�سم �أذرع
طويلة  ،ر�سم الأيدي كبرية يف احلجم ور�سم �أع�ضاء التنا�سل  ،و�أي�ض ًا التظليل  ،ال�ضغط  ،وتعبريات
الوج ��ه العدائية كذلك وج ��د �أن اجلانحني العدوانيني مييلون �إىل ر�س ��م �أكتاف مربعة  ،ور�سم خط
فا�ص ��ل للف ��م بينما مييل اجلانحون االن�سحابي ��ون نحو حذف مالمح الوجه  ،ح ��ذف الأذرع وتعتيم
مالمح الوجه .
اما فيما يتعلق بجناح االحداث – املراهقني منهم  -فانهم مييلون �إىل ر�سم �أ�شكال عارية  ،وي�شري
� Englandإىل �أن الأطف ��ال اجلانحني مييلون �إىل �أن ي�ضمنوا يف ر�سومهم �صور ًا لأطفال خائفني من
النا�س الآخرين ( ال�شرطة  ،ال�سلطات � ،أو امل�س�ؤولني مبكاتب الأحداث .كذلك وجد �أن جودة الر�سم
و�إتقان ��ه �إمن ��ا تعرب ب�شكل ما ع ��ن توافق الطفل  ،ويف ه ��ذا يقرر � Harrisأن الأطف ��ال �سيئي التوافق
االجتماعي واالنفعايل يكونون �أكرث فقر ًا نوع ًا ما على اختبار الر�سم من الأطفال جيدي التوافق.
ج  -درا�سات اجنبية  -1درا�سة وي�سلي (USA)((Wesely W, 1985

�أث ��ر وجود االب او غيابه يف مفهوم الذات ومركز ال�سيطرة والعالقات اال�سرية والعالقات املدر�سية
عند املراهقني امل�ضطربني انفعاليا.
هدفت الدرا�سة اىل معرفة �آثار وجود االب �أو غيابه عن البيت لدى املراهقني امل�ضطربني انفعاليا
واملراهق�ي�ن االعتياديني يف متغريات مفهوم الذات ،مركز ال�سيطرة  ،العالقات اال�سرية ،العالقات
املدر�سية ،وهل هناك فروق ذات داللة بني الفئتني.
لقد ت�ألفت عينة البحث من ( )128مراهقا ذكرا اختريوا على �أ�سا�س املرحلة الدرا�سية (ال�صف
ال�سابع اىل ال�صف الثاين ع�شر) يف عمر ( ،)19-13واعتمدت اداة الدرا�سة :
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�أ-مقيا� ��س تن�سي ملفهوم ال ��ذات .ب-مقيا�س نواكي – �ستكالند لقيا� ��س مركز ال�سيطرة.ج-اختبار
كاليفورنيا لل�شخ�صية .وكان من نتائج الدرا�سة:
 -1عدم وجود فروق ذات داللة الال يف متغري (العالقات العائلية) بني املجموعتني امل�ضطربة وغري
امل�ضطربة ول�صالح املراهقني امل�ضطربني انفعاليا.
 -2مل تك�ش ��ف املقارنة بني المراهقني غري امل�ضطربني من العوائل فاقدة االب عن فروق ذات داللة
مع املراهقني من العوائل ال�سليمة( ،غري فاقدة االب) يف متغريات الدرا�سة.
 -3وجود فروق ذات داللة بني املراهقني من العوائل ال�سليمة واملراهقني من العوائل فاقدة االب يف
مركز ال�سيطرة ،وعالقة العائلة ،وعالقة املدر�سة.
 -2درا�سة ويليام فابريك�س(� ،)5أثر الطالق على نف�سية االوالد
ي�ص ��ف الباح ��ث درا�سته هذه مبثابة جر� ��س الإنذار بالن�سبة للآباء و الأمه ��ات الذين يعتقدون �أن
ب�إمكانه ��م الإنف�صال دون الت�أثري على �أطفالهم الأطفال الذين ينتقلون من منازلهم ب�سبب الطالق
حزينون� .إ�شتملت الدرا�سة التى تعد الأوىل من نوعها على الطالب ،حيث مالوا �إ�ستمارة مف�صلة
و �سئ ��ل الط�ل�اب حول ما �إذا �إنتقل ��وا �إىل �أماكن تبعد بال�سيارة �ساعة واح ��دة عن منزلهم الأ�صلى.
كذل ��ك وجه ��ت عدة �أ�سئلة �إىل الطالب لتحديد درجة العدوانية لديهم  ،ال�سعادة �أو عدمها  ،و حول
ال�صح ��ة التى يتمتع ��ون بها ف�ضال عن املدى الذى �أثر فيه الطالق عل ��ى نظراتهم �إىل احلياة ب�شكل
ع ��ام .و كان ح ��واىل  600طالب م ��ن �أ�صل � 2067شملتهم الدرا�سة لأبوي ��ن مطلقني  ،قد �أفاد وا ب�أن
الإنف�ص ��ال ب�ي�ن �آبائهم و �أمهاتهم كان �ضارا بهم فى معظم مناح ��ى حياتهم .ومتيز ه�ؤالء الطالب
عن غريهم مبا ياتي:
 زيادة �صفة العدوانية عن الآخرين. و�صف امل�س�ؤولني اجلدد عنهم ب�أنهم �سيئون و ال ي�شكلون م�صدر دعم لهم. �أفاد الطالب ب�أن �آبائهم و �أمهاتهم مل يكونوا يطيقون بع�ضهم البع�ض. و�ص ��ف الط�ل�اب حياتهم ب�شكل عام ب�أنه ��ا �أقل كفاية من حياة الأطف ��ال الآخرين الذين بقوا مع�آبائهم و�أمهاتهم.
 كانت �صحة ه�ؤالء الطالب �أ�سو�أ من زمالئهم.و �أ�ضاف الباحث �أن انتقال الأب من املنزل بعد الطالق لة ذات التاثري الذي ترتكه االم.
الف�صل الثالث :منهجية البحث واجراءاته
اتبع ��ت الباحث ��ة املنهج الو�صف ��ي –التحليل ��ي لتحقيق �أهداف البح ��ث احلايل ،كون ��ه �أكرث املناهج
مالئم ��ة (ان هذا املنهج يهت ��م بدرا�سة الو�ضع الراهن وذلك من خ�ل�ال مالحظة الظاهرة مو�ضع
البح ��ث وجم ��ع املعلومات والبيانات عنها مبا�ش ��رة ولي�س االعتماد على البيان ��ات يف �صورة م�صادر
اولي ��ة �أو ثانوية كما يف املناه ��ج االخرى) .مت جمع ر�سومات االطفال الذي ��ن ميثلون جمتمع البحث
التي عربوا فيها تعبري ًا حرا عن مو�ضوع (يوم مهم يف حياتي).
 5عامل نف�س فى جامعة والية �أريزونا ،قام بن�شر هذه الدرا�سة فى جملة “علم النف�س العائلى»  ،م�شريا اىل كل من الآباء و الق�ضاة لإدراك
�آثار الطالق على الأطفال.
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عينة البحث
يتك ��ون جمتم ��ع البحث احلايل م ��ن االطفال بعم ��ر (�12-9سنة) بواقع ( )160طف ��ل موزعني على
منظم ��ات جمتم ��ع م ��دين يف جانبي الك ��رخ والر�صافة بواق ��ع ( )80طفال يتيم ��ا ،و( )80من ابناء
املطلقني من كال اجلن�سني(.)6
اجراءات التطبيق:
تتطل ��ب اه ��داف البحث قي ��ام التالمذة بر�س ��م مو�ضوع فني يع�ب�رون من خالل ��ه متطلبات البحث
احل ��ايل ،وذلك لغر�ض حتليلها والتعرف على حمتواها مبا يخدم االهداف .وقد اقت�ضى ذلك عددا
من االجراءات كانت على النحو االتي -:
حتديد مو�ضوع الر�سم
لغر�ض قيام االطفال (عينة البحث) بر�سم املو�ضوع الذي يحقق �أهداف البحث يف التعرف على اثر
فراق االبوين ب�سبب اليتم او الطالق ،طلب منهم �أن ير�سموا مو�ضوع (عائلتي).
حتديد اداة التحليل (الت�صنيف)
مت اعتم ��اد ت�صني ��ف جاهز من تل ��ك التي يطلق عليها هول�ست ��ي بالت�صانيف املعياري ��ة (Standard
 )Gategoriesبعد التاكد من ايفائها ملتطلبات البحث وهو ت�صنيف (العبيدي) بعد اجراء التعديالت
املتوافقة مع اهداف البحث وعر�ض على اخلرباء(( )7ملحق )1-وت�ضمن الوحدات التالية .
-1وحدة التكوين �شملت ( )14فقرة  -2 .وحدة االلوان �شملت ( )19فقرة .
-3وحدة اخلطوط �شملت ( )9فقرات-4 .وحدة احلجوم �شملت ( )4فقرات .
-5وحدة املو�ضوعات �شملت فقرتني.
�صدق االداة :
بع ��د ان مت حتديد الفقرات الرئي�سة لالداة وخوا�صها الدال ��ة عليها ،وحتقيق �صدق املحتوى لالداة
وهو �صدق يفي بالغر�ض ملثل هذا البحث ،حيث ا�صبحت االداة ب�صيغتها النهائية.
طريقة التحليل (حتليل حمتوى الر�سوم)
اتب ��ع يف ه ��ذا البحث طريقة حتليل املحت ��وى ( )content Analysisكونها الطريقة املالئمة لتحقيق
اهدافه� ،إن هذه الطريق قد جرى تطويرها بدرا�سة حمتوى ر�سائل االت�صال من ال�صحف واملجالت
والكتب والر�سوم.
 / 6منظمة ر�سل املحبة وال�سالم -الدورة ،منظمة عيون الرحمة االلهية لتطوير املراة -البياع ،منظمة احلياة لرعاية االرامل واليتامى،
م�ؤ�س�سة العني لكفالة االيتام -الكاظمية ،منظمة حي االمني الثانية
 7جدول با�سماء خرباء تقومي االداة:
ت
1
2
3
4
5
6

الخبير
د .ماجد نافع الكناني
د .صالح احمد الفهداوي
د .عبد المنعم خيري
د .عاد محمود حمادي
د .رعد عزيز
د .نسرين محمود شهاب

الدرجة العلمية
استاذ
استاذ
استاذ
استاذ
استاذ مساعد
استاذ مساعد
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االختصاص
تربية فنية
تربية فنية – طرائق تدريس
تربية فنية -تقنيات تربوية
تربية فنية -سيكولوجية رسوم المراهقين
تربية فنية -سيكولوجية رسوم االطفال الصم البكم
تربية فنية -تصميم تعليمي
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الثبات Reliability

ت�ستوج ��ب طريقة حتليل املحتوى ح�صول الثبات الذي يعد التعري ��ف االجرائي لها ،وينبغي اال�شارة
�إىل �أن الثبات يف حتليل املحتوى يتاثر يف بخربة القائم بالتحاليل ومهاراته فيه ونوع البيانات املحللة
وم ��دى و�ضوح قواعد التحليل .وعليه قام ��ت الباحثة باختيار حمللني اثنني( ،)8لهما دراية بطريقة
حتلي ��ل املحت ��وى لغر� ��ض التوافق يف عملي ��ة ا�ستعمال ا�ستمارة حتلي ��ل الر�سوم الت ��ي و�ضعت لقيا�س
االه ��داف امل ��راد حتقيقها  .وق ��د قامت بتحليل عينة م ��ن الر�سوم بلغت ( )80ر�سم ��ا اخذت ب�شكل
ع�شوائ ��ي بواق ��ع ( )40ر�سم ��ا للتالميذ و ( )40ر�سم ��ا واعادة التحليل بع ��د ا�سبوعني اذ مت ح�ساب
معام ��ل الثبات بني املحللني با�ستعمال معادلة (هول�ستي  )Holstiاملعتمدة يف ا�ستخراج ثبات حتليل
املحتوى .وحل�ساب معامل الثبات بني حتليل الباحثة واملحللني االخرين اللذين عمال ب�شكل منف�صل
وم�ستقل فكانت النتائج كما مو�ضح يف اجلدول (.)1
جدول ( )1معامالت االتفاق ون�سبها وفق االنواع الثبات
الباحثة
المحلل االول
0.89

الباحثة
المحلل الثاني
0.83

المحلل1
المحلل2
0.87

0.86

وحدة االلوان

0.85

0.89

0.86

0.85

وحدة الخطوط

0.86

0.86

0.86

0.86

وحدة الحجوم

0.84

0.86

0.87

0.86

وحدة الموضوعات

0.85

0.84

0.85

0.85

المعدل الكلي

-

-

-

0.86

استمارة التحليل
وحدة التكوين

المعدل العام

الو�سائل االح�صائية:ا�ستعملت الو�سائل االح�صائية االتية:
-1ح�ساب التكرار والن�سب املئوية يف حتليل الر�سوم.
-2معادلة كوبر  Cooperاليجاد ن�سبة االتفاق بني املحكمني.
-3معادل ��ة هول�ستي  Holstiا�ستعملت يف ح�ساب الثب ��ات الداة حتليل الر�سوم وكذلك اليجاد معامل
االتفاق بني املحللني.
الف�صل الرابع :حتليل النتائج وتف�سريها
مبا ان البحث احلايل هدف اىل التعرف على الذي يحدثه فراق االبوين على اجلوانب االنفعالية
(النف�سية) لالطفال بعمر (� 12-9سنة) من خالل ما يعربون عنه يف ر�سومهم لتنفيذ مو�ضوع
(عائلت ��ي) ،وتقييمه من خ�ل�ال ا�ستمارة حتليل املحتوى التي اعدت له ��ذا الغر�ض ،وبناء على
م ��ا متخ�ض عن ��ه من حتليل ر�سوم االطفال عين ��ة البحث مت تناول عنا�ص ��ر الر�سم على النحو
الآتي:
 8ا.د .ماجد نافع الكناين� ،أ .م .د .رعد عزيز
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او ًال :جمال وحدة التكوين ،وقد تناولت:ـ اال�شخا�ص ،والنبات ،والآليات ،والت�ضاري�س ،وا�شكال
الف�ضاء ،والبنايات.
ثاني ًا :وحدة اللون ،وقد تناولت:ـ الغر�ض من ا�ستخدام اللون ،رمزية ا�ستخدام اللون ،ا�ستخدام
اللون.
ثالث� � ًا :وحدة اخلطوط  ،وق ��د تناولت:ـال�صفة الهند�سية للخطوط� ،صف ��ة اخلطوط احلركية،
اجتاه اخلطوط يف حالة ملء امل�ساحات
رابع ًا :وحدة احلجوم ،وقد تناولت:ـ حجم التكوين العام بالن�سبة حلجم الورقة ،اكرب اال�شكال
حجم ًا.
خام�س ًا :املو�ضوعات :حتليل النتائج
لق ��د اظه ��رت نتائ ��ج حتليل ر�سوم االطف ��ال الذين يعانون من ف ��راق االبوين ب�سبب املوت
�أو الط�ل�اق ،م�ؤ�ش ��رات تناق�ض ��ت م ��ع توقع ��ات الباحث ��ة ،ففي الوق ��ت الذي افرت�ض ��ت فيه ان
االطف ��ال اليتامى يعانون من م�شكالت نف�سية واجتماعية �أك�ث�ر من االطفال الذين يعانون من
ف ��راق االبوين ب�سبب الط�ل�اق ،اال انها مل�ست ان هنالك فروقا يف ن�س ��ب وحدات التعبري الفني
والتفريع ��ات اخلا�صة ,وداللتها الفنية والنف�سية مب ��ا يظهر ان فراق االبوين من جراء الطالق
(ط)(� )9أكرث تاثريا على االطفال من اليتم (م) وعلى النحو الآتي:ـ
اوال :وح ��دة التكوين -:اظهر اجتاه االطفال (م) ايجابي ��ة ن�سبتها ( )%56،5نحو اال�شخا�ص،
يف ح�ي�ن اظه ��ر االطفال (ط) �سلبي ��ة ن�سبتها ( )%62نح ��و اال�شخا�ص مما ي ��دل انهم يعانون
ا�ضطهادا اكرث من اال�شخا�ص املحيطني بهم بدءا من االبوين(ملحق – .)2
1 .1ر�سم االطفال (م) الرا�س �صغريا بن�سبة ( )%56مما يدل على اخلجل وانكارهم مل�صدر
الأف ��كار امل�ؤمل ��ة ،يف حني ر�سم االطف ��ال (ط) الر�أ� ��س كبريا بن�سب ��ة ( )%68للداللة عن
احلاجة اىل التعوي�ض عن م�شاعر النق�ص والعجز.
2 .2ر�س ��م (م) الف ��م مغلق ��ا بن�سبة ( )%65مما ي ��دل على انه يعاين من ا�ضط ��راب يف اللغة
وال ��كالم كم ��ا يعرب عن االتكال واالعتم ��اد على الغري ،اما (ط) فق ��د ر�سم الفم مفتوحا
بن�سبة ( )%62للداللة على العدوانية.
3 .3كان تعب�ي�ر (م) يف ر�س ��م الذراع�ي�ن قي�صرت�ي�ن ،بن�سب ��ة ( )%56،5بدالل ��ة احلاجة اىل
امل�ساع ��دة والع ��ون ،يف ح�ي�ن ر�س ��م (ط) الذراعان طويلت ��ان بن�سب ��ة ( )%75تعبريا عن
الرغبة يف التحكم وال�سيطرة والعدوان ،واحيانا ال�شعور بالذنب.
4 .4ر�س ��م (م) االط ��راف ال�سفل ��ى ق�صريت ��ان بن�سب ��ة ( )%50للدالل ��ة عل ��ى ان ن�صف هذه
املجموعة تعاين من العجز يف تلبية حاجاتها ،يف حني ر�سمها (ط) بن�سبة ( )%82للتعبري
عن احلاجة اىل اقتنا�ص الفر�ص وحتقيق امل�آرب.
5 .5مل يلج� ��أ اي م ��ن (م) او (ط) �إىل ترميز ر�سم النباتات ،فق ��د كان (م) �أكرث واقعية من
(ط) عندم ��ا ر�سمها بن�سب ��ة ( )%75يف حني تفوق (ط) بر�سمها بطريقة تعبريية بن�سبة
( 9ط) اينما ترد فهي تعني عينة االطفال من ابوين افرتقا ب�سبب الطالق .و(م) تعني عينة االطفال الذين افرتق ابويهما ب�سبب املوت(الوفاة).
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( )%37وه ��ي عالي ��ة بالن�سبة ملرحلة النم ��و الفني ،مما يدل عل ��ى تقهقرهم اىل املرحلة
التي قبلها.
6 .6ر�س ��م (ط) ال�سي ��ارات بن�سب ��ة ( )%43،7م ��ا يدل عل ��ى طموحهم الع ��ايل �أو ان اباءهم
ميتلكونه ��ا ،يف حني تفوق (م) يف ر�سم الدراجات الهوائي ��ة بن�سبة ( )%37،5للتعبريعن
حاجتهم المتالكها .النها ت�شكل طموح االطفال يف هذه املرحلة.
7 .7مل ي�ستعم ��ل الطرف ��ان امل�ساحات املائية واختفت املرتفع ��ات يف ر�سومهم وذلك ن�سبة اىل
طبيعة املو�ضوع.
8 .8ر�سم ��ت الفئ ��ة (ط) �أ�شكال الف�ضاء اال�صيلة بن�سبة �أكرب م ��ن (م) ،مما يدل �أن اليتامى
�أقل تامال فيما يدور حولهم.
9 .9ظه ��رت البيوت ال�سكني ��ة (ملحق –  )3لدى (م) بن�سب ��ة ( )%96كطموح للح�صول على
�سكن مريح ،يف حني ظهرت بن�سبة ( )%81للداللة على عدم اال�ستقرار.جدول(.)2
جدول ( )2ميثل التكرارات والن�سب املئوية لتحليل ر�سوم االطفال على وفق وحدة التكوين

ثانيا :وحدة اللون-:
1 .1تلوين اال�شكال من قبل (م) بن�سبة ( )%75يف حني قامت (ط) بتلوينها بن�سبة ()%43،7
ي ��دل على �أن هذه املجموعة تعاين م ��ن ا�ضطرابات نف�سية حادة .كما�أخفقت املجموعتان
يف ملء م�ساحة اخللفية بن�سبة ( )%26،5لـ(م) و( )%31،2لـ(ط) وهذا يدل �أي�ضا على
عدم االكتفاء الذاتي والقلق.
2 .2بالن�سبة لتلوين جميع اجزاء الورقة ،ينطبق على هذه الفقرة ما ظهر يف الفقرتني ()1،2
من ن�سب وحتليل.
3 .3كان تلوي ��ن اخلط ��وط اخلارجية ل� �ـ(م) بن�سبة ( ،)%75يف حني ل َّونه ��ا ( )%50من (ط)
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الت ��ي كانت ن�سبتها ( ،)%50مما يدل على ان (م) �أكرث قدرة يف التعامل مع الألوان ،وان
(ط) تع ��اين نكو�ص ��ا وهذا ما ي�ؤك ��د ا�ستعمالها للون الر�صا�ص ��ي بن�سبة ( )%77،5كخط
خارجي.
4 .4كان ��ت الوان (م) �أكرث واقعي ��ة بن�سبة مقدارها ( ،)%81،2يف ح�ي�ن كانت من قبل (ط)
بن�سبة ( ،)%43،7وهذا ما يتطابق مع ن�سب واقعية ر�سم الأ�شكال مما يدل على ان (ط)
�أكرث ا�ضطرابا من (م).
5 .5م ��ا ينطب ��ق عل ��ى الفقرة ( )5جن ��ده يف امليزتني (قريبة م ��ن الواقع) و (غ�ي�ر واقعي –
حمرف).
�6 .6أم ��ا فيما يتعلق مبق ��دار ا�ستعمال اللون ،فق ��د مت ا�ستعمال االلوان احل ��ارة من قبل (م)
بدرج ��ة تراوحت بني ( )%72-%50مثل (اال�صف ��ر ،االحمر ،الربتقايل ،البني) ،يف حني
انخف� ��ض ل�ستعمال االلوان الب ��اردة اذ تراوح ا�ستعمالهل ب�ي�ن ( ،)58،7-%2،6مما يدل
عل ��ى انه ��م يعانون من ح ��االت التوت ��ر والقلق واالنفعال وع ��دم اال�ستق ��رار ،وتزداد هذه
الن�س ��ب ل ��دى (ط) وبتواتر عال جدا اذ بلغ ا�ستعمال االل ��وان احلارة بن�سب تراوحت بني
( )%81،2-%56،2واالل ��وان الباردة ب�ي�ن ( ،)%66،2 -%6،2وهذا يع ��د خطرا كبريا يف
قيا�س حالة التوتر لدى هذه الفئة.
7 .7ا�ستعم ��ل اللون ��ان الر�صا�صي واال�س ��ود بن�سب عالية م ��ن قبل كل م ��ن (م) و(ط) مبا ال
ين�سج ��م مع املرحل ��ة العمرية ومرحلة التعب�ي�ر الفني (ملحق  ،)4 -مم ��ا يدل على عدم
التوافق مع االقران وتاخر النمو الفني والعقلي لديهما.جدول ()3
جدول ( )3يو�ضح التكرارات والن�سب املئوية لتحليل ر�سوم االطفال على وفق وحدة اللون
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ثالثا :وحدة اخلطوط-:
1 .1ا�ستعم ��ل (م) اخلطوط الهند�سية امل�ستقيمة بن�سب ��ة ( )%31،2و(ط) بن�سبة ()%18،7
مم ��ا ي ��دل على ان الفئت�ي�ن تعانيان من ع ��دم اال�ستقرار يف التعبري ع ��ن اخلط امل�ستقيم
بطالقة وتعد الفئة (ط) �أكرث نكو�صا.
2 .2ا�ستعملت (م) اخلطوط احلادة بن�سبة ( )%45و ( )%56،2مما يدل على ان الفئة (ط)
�أكرث انفعالية وعدوانية من (م).
�3 .3أم ��ا يف ا�ستعم ��ال اخلطوط املنحنية فق ��د جاء الأمر مت�ساوقا مع حاج ��ة اال�شكال لذلك.
جدول ()4
جدول ( )4يو�ضح التكرارات والن�سب املئوية لتحليل ر�سوم االطفال على وفق وحدة اخلطوط

رابعا :وحدة احلجوم-:
1 .1كان التكوين لدى (م) منا�سبا بالن�سبة حلجم الورقة بن�سبة ( ،)%55يف حني ظهر بن�سبة
�أق ��ل لدى (ط) قدره ��ا ( ،)%37،5يف �إ�شارة �إىل �أن (ط) ته ��اين من عدم الثقة وتقدير
الذات (ملحق – .)5
2 .2ظهر لدى (م) ان �أكرب الأ�شكال حجما هي االم بن�سبة ( )%52،2التي كانت تظهر ب�شكل
ح ��اين مما يدل على تعل ��ق االطفال بامهم ،يف حني ظهر االب ل ��دى (ط) اكرب اال�شكال
وبن�سبة قدرها ( )%77،5وب�شكل قا�س ومت�سلط ،مما ي�شري اىل تاثر االطفال من مواقف
�سيئة جتاه االب .جدول ()5
جدول ( )5يو�ضح التكرارات والن�سب املئوية لتحليل ر�سوم االطفال على وفق وحدة احلجوم
م

%

ط

%

مناسب

44

55

30

37،5

غير مناسب

36

45

50

62،5

االب

2

2،5

62

77،5

االم
اخرى

42
36

52،5
45

2
16

2،5
20

مميزات الرسوم
حجم التكوين العام
بالنسبة لحجم
الورقة
اكبر االشكال حجماً
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خام�سا :املو�ضوعات-:
1 .1ر�سم (م) البيئة االجتماعية بن�سبة (� )%36،2أقل من (ط) التي ر�سمتها بن�سبة ()%50
مم ��ا يدل عل ��ى �أن ن�سبة االن�سحابي ��ة االجتماعية لديهم �أكرب ،يف ح�ي�ن كانت (ط) اكرث
تكيفا.
2 .2تفوق ��ت (م) يف ر�س ��م البيئة املنزلي ��ة اذ ر�سمتها بن�سب ��ة ( )%92،5يف حني ظهرت لدى
(ط) بن�سب ��ة ( ،)%63،7مم ��ا ي�ش�ي�ر ام االوىل اكرث توائما مع البيئ ��ة املنزلية من (ط)
ب�سبب عدم ا�ستقرار الثانية ا�سريا .جدول ()6
ج ��دول ( )6يو�ض ��ح التك ��رارات والن�س ��ب املئوي ��ة لتحلي ��ل ر�س ��وم االطف ��ال على وف ��ق وحدة
املو�ضوعات
م

%

ط

%

بيئة اجتماعية

29

36،2

40

%50

مميزات الرسوم
بيئة منزلية

51

63،7

40

%50

تف�سري النتائج:ـ
دل ��ت النتائ ��ج الت ��ي اظهرها حتليل الر�س ��وم ،ان االطفال الذين يعانون م ��ن فراق االبوين
ب�سب ��ب الطالق �أك�ث�ر ت�أثرا من االطفال اليتام ��ى ،وهذا ما اكدته بع� ��ض الأدبيات والدرا�سات
الت ��ي تناولت املو�ضوع� ،سواء يف اجلوان ��ب النف�سية �أو االجتماعية ،وتوعز الباحثة ا�سباب ذلك
اىل ما ياتي:ـ
�1 .1إن االطفال اليتامى يحاطون بعطف معظم املحيطني بهم ،مبا يتوافق مع الواجب الديني
يو�ص بابناء
واالن�س ��اين ،وان (اهلل) ع َّز وجل قد او�صى يف كتابه العزيز باليتيم ،لكنه مل ِ
املطلق ��ات كم ��ا ورد يف احاديث الر�سول االمني حممد (� ��ص) الكثري من الو�صايا واحلث
عل ��ى رعايتهم ،مم ��ا �أدى اىل ظهور نكو�ص يف مراحل التعبري الفني التي تقابل اعمارهم
ب�شكل اكرب.
2 .2الطف ��ل اليتي ��م يعي�ش دائما مع امه التي ت�ضاعف من رعايتها ل ��ه وفاءا لذكرى والده ،يف
حني قد ال تهتم االم املطلقة بابناءها كثريا وتعدهم عبئا خلفه ابوهم ،الن الطالق يكون
عادة نتيج ��ة مل�شكلة ادت �إىل الفراق ،فادى ذلك اىل عدم ا�ستقرار ابناء املطلقني نف�سيا
ب�شكل �أكرث و�ضوحا.
3 .3يك ��ون اجتاه الطف ��ل اليتيم نحو والده املت ��ويف ايجابيا الن والدته تذكره ع ��ادة بخري و�أن
فراق ��ه ترك �أثرا حمببا لديها ،يف حني يحمل الطفل لوالدين مطلقني اجتاها �سلبيا جتاه
االب يف �أغل ��ب االحي ��ان ،لأن الفراق جاء ق�سرا مل�شكلة م ��ا وعادة ما حتر�ض االم ابناءها
�ض ��د االب ،مما اظهر مواقفا �سلبية م ��ن االب بالن�سبة للمطلقني ،يف حني كانت املواقف
من خالل التعبري ايجابية نحو االب املتوفى.
4 .4تك ��ون م�شاعر الطف ��ل اليتيم �أكرث �أ�ستق ��رارا لأ ّنه يعي�ش مع والدت ��ه �أو مبعية اقربائه ،يف
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ح�ي�ن قد تتذبذب حياة اطفال املطلقني بني والدهم وزوجة االب من جانب وامهاتهم من
جان ��ب �آخر ،فيحاول كل منهما �أن يجتذب االطفال نح ��وه �أو العك�س ،فادى ذلك بالطفل
اىل التذبذب يف التعبري.
5 .5يتعاط ��ف ذوي امل ��ر�أة فاقدة الزوج ب�سبب الوفاة ،يف ح�ي�ن يحدث العك�س مع املطلقة التي
تع ��د عبئا على ذويه ��ا ويعاملونها بازدراء ،مم ��ا انعك�س على نف�سي ��ة االطفال يف التعبري
بالر�سم.
6 .6يتعام ��ل املجتم ��ع مع املطلقة بطريقة �سلبي ��ة ويلقي تبعات الطالق عليه ��ا دائما حتى وان
كان ��ت هي عل ��ى حق ،يف ح�ي�ن يتعاطف ويتعام ��ل ب�شكل ايجاب ��ي مع االرمل ��ة ،مما ابدى
االطفال تعاطفا مع االم اكرث يف ر�سوم ابناء املطلقني.
اال�ستنتاجات
ان ر�سوم االطفال هي �أحد �أ�شكال بناء النف�س يف املجال املعريف والعقلي واملزاجي والوجداين،
وهن ��اك �ص�ل�ات وثيقة بني النم ��و الفني والنف�سي والوج ��داين .ومن حتليل فق ��رات (ا�ستمارة
التحليل) فقد ا�ستنتجت الباحثة ان تاثري فراق االبوين ب�صورة عامة ي�ؤدي اىل:
�-1إن االطف ��ال ق ��د تراجعوا يف التعبري ع ��ن اخل�صائ�ص الفنية للمرحل ��ة التي ميرون بها اىل
املرحل ��ة ال�سابقة وهي مرحلة (الر�سوم الواقعي ��ة الو�ضعية من �سن(� )8-7سنوات التي ير�سم
فيه ��ا االطف ��ال ما يعرفونه ع ��ن الأ�شياء ال ما يرون ��ه ،وذلك يدل على �أن الأطف ��ال يعانون من
تراجع يف النمو املعريف ن�سبة للمرحلة العمرية (قيد البحث) ملحق (.)6
-2على الرغم من اعطاء الطفل احلرية يف اختيار املو�ضوع ،اال ان اكرث من  %80من الأطفال
اختاروا مو�ضوعة النزاع العائلي لر�سومهم مما يدل على الأثر الكبري على نف�سياتهم.
-3ظه ��ر الت�أث�ي�ر االنفع ��ايل ال�شدي ��د يف ر�سومهم من ا�ستعم ��ال االلوان احل ��ارة بن�سب كبرية
و�سي ��ادة اللون اال�سود .وظهور اخلطوط الع�شوائية وال�شعاعية واال�شكال غري الوا�ضحة املعامل،
وع ��دم ا�ستعم ��ال امل�ساحة املتاحة م ��ن الورقة للر�س ��م ،كل ذلك يدل على املعان ��اة التي خلفها
العنف امل�سلح.
-4عدم ظهور فروق كبرية ووا�ضحة بني اجلن�سني يف خ�صائ�ص كل منهما يدل على ان الت�أثري
�شمل اجلن�سني بنف�س الن�سبة.
التو�صيات:
انطالق� � ًا مما تق ��دم وحلماية اطفالنا م ��ن الت�أثري امل�ستقبلي ��ة الثار فراق االبوي ��ن نو�صي مبا
ي�أتي:
-1االلت ��زام باتفاقية جنيف املعق ��ودة يف � 12آب  1949واملعدلة يف  1977حول حماية االطفال
املت�أثرين بالنزاع اال�سري �أو اليتم التي متنح االطفال املت�أثرين حماية ومعاملة خا�صة.
 -2يف حال طالق الزوجني :هذه املرحلة تتطلب الهدوء الفكري واحلكمة واحلنكة بالت�صرف،
لأن ��ه يتوجب على كل منهما �أن ال يكون �أناني ًا ي�ت�رك جانب ًا ق�ضايا �أوالده وميتنع عن اال�ستمرار
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بت�أم�ي�ن كل ما يلزمهم من النواح ��ي املادية واملعنوية ،فالطفل دائم ًا ه ��و ال�ضح ّية ،وال ذنب له
مب ��ا يح ��دث بني الكبار من م�شاكل ومتاعب ت�ؤدي به ��م �إىل االنف�صال الروحي واجل�سدي ،هنا
عل ��ى الأهل �أن ي�شرحوا لأوالدهم ما ح�ص ��ل ،و�أن يقنعوهم ب�أنهم لن يتخلوا عنهم ،مهما كانت
الظ ��روف ،و�إن ه ��ذا الطالق لن مي�س به ��م ،بل قد يك ��ون الو�سيلة الوحيدة للتف ��رغ لرعايتهم
وتربيتهم.
� -3أم ��ا يف حال وفاة �أح ��د الوالدين :ف�إنه يتوجب �إعارة االنتباه ال�شدي ��د للحالة النف�سية عند
الأوالد ،عن طريق حمافظة الآخر على تربية كل فرد من �أفراد العائلة ،لتعوي�ض كل ما فقدوه
م ��ن جراء خ�سارة �أح ��د الوالدين ،قد يبدو ذلك م�ستحي ًال للوهل ��ة الأوىل يف بداية الأمر ،لكن
علينا عدم الرتاجع والتخاذل بل االندفاع نحو كل ما ميكن �أن ي�ؤمن للأوالد حياة �سعيدة ،تدفع
عنهم امل�شاكل النف�سية التي قد تعيق حياتهم املدر�سية والعملية واالجتماعية.
 -4ا�ستعادة االمان وذلك بنقل الطفل �إىل مكان بعيد عن مكان التوتر لكي ال يت�أثر مبا تفرزه
الأحداث التي تظهر يف البيئة التي يعي�شها.
املقرتحات:
من خالل حتليل ر�سوم االطفال التي ظهرت يف البحث احلايل وجد الباحثان �أن هناك م�شكلة
جديرة بالبحث واالهتمام تتعلق بااللعاب املوجه لالطفال لذلك اقرتح املو�ضوع االتي:
 الت�أث�ي�رات النف�سي ��ة لالو�صياء على االطفال اليتامى وامكاني ��ة الك�شف عنها بالتعبري الفنييف ر�سومهم.
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املالحق
ملحق ()1

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

حتية طيبة
اال�ستاذ الفا�ضل …………………………………………
املحرتم
االخت�صا�ص الدقييق…………………………………............
الدرجة العلمية ……………………………………………
م  /ا�ستمارة حتليل ر�سوم االطفال
حتية طيبة:
تق ��وم الباحثة باع ��داد بحث يهدف اىل التعرف عل ��ى (ت�أثري فراق االبوي ��ن على االطفال من
خالل التعبري الفني يف ر�سومهم).
ولغر� ��ض حتليل ه ��ذه الر�سوم قامت الباحث ��ة بت�صميم ا�ستمارة حتليل ر�س ��وم االطفال بهدف
التعرف على تعبرياتهم الفنية ملا يرتكه فراق االبوين ب�سبب موت االب او الطالق.
وملا تلم�سه الباحثة بكم من خربة ودراية يف هذا املجال ف�أنها تود اال�ستئنا�س بارائكم ال�سديدة
وتف�ضلك ��م باالطالع على حمت ��وى هذه اال�ستمارة للتعرف على �صالحيتها يف قيا�س ما و�ضعت
الجله.
مع ال�شكر والتقدير

مالحظ ��ة :مت ا�ستعم ��ال بدائل ثالثي ��ة (عالية� ،إىل حدما� ،ضعيف ��ة) يف جدول املميزات التي
حتتم ��ل ظهور اكرث من درجة ،يف حني مت االكتف ��اء مبعرفة الن�سبة للمميزات التي ال حتتمل اال
درجة واحدة.
الباحثة /حنان عزيز العبيدي
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