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  الملخص
  باللغة العربية

  سمير رمضان قوته. د:    إشرافنه                            أسامه عمر خليل فري: الباحث
اضطراب ما بعد الصدمة لدى      الختبار رسم الشخص في تمييز       القيمة التشخيصية 

  .األطفالعينة من 
 المحـيط العربـي    وربما فـي  ، من أوائل الدراسات في البيئة الفلسطينية      تعتبر هذه الدراسة       

 الختبـار رسـم الـشخص لتمييـز         القيمة التشخيصية التي تعنى بدراسة    ،  )حسب علم الباحث  (
القيمـة  ، وقد هدفت هذه الدراسة إلـى فحـص          األطفالعينة من   اضطراب ما بعد الصدمة لدى      

ن مـن   عـانو ياألطفـال الـذين     بين   لتمييزل) كوفركارين ما (ختبار رسم الشخص    ال التشخيصية
  .األطفال األسوياءاضطراب ما بعد الصدمة مقارنة 

على بالقدرة   اختبار رسم الشخص     هل يتمتع : "وتتحدد مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيسي التالي      
  ".التمييز بين األطفال الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة واألطفال األسوياء؟

  :بثق عن هذا التساؤل األسئلة الفرعية التاليةوين
 عانوا من اضطراب مـا       هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بين رسوم األطفال الذين          -1 

وبين األسوياء في تناول كل منهما لعناصر اختبار رسم الـشخص مـن حيـث          بعد الصدمة   
  التفاصيل والنسب والمنظور؟

ين رسوم األطفال الذين يعانون اضطراب ما بعـد       هل هناك فروق ذات داللة إحصائية ب       -2
 الصدمة من حيث التفاصيل والنسب والمنظور يعزى لعامل الجنس؟

 هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بين رسوم األطفال الـذكور الـذين يعـانون مـن                  -3
اضطراب ما بعد الصدمة وبين الذكور األسوياء في تناول كل منهما لعناصر اختبـار رسـم      

  ص من حيث التفاصيل والنسب والمنظور؟الشخ
 هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بين رسـوم األطفـال اإلنـاث الـذين تعرضـوا                  -4

الضطراب ما بعد الصدمة وبين اإلناث األسوياء في تناول كل منهما لعناصر اختبار رسـم               
 الشخص من حيث التفاصيل والنسب والمنظور؟

سنة، وتم اختيار   ) 10,5( أعمارهم ما بين     متوسط) ل طف 40(حيث تكونت عينة الدراسة من      
من الذين تم تشخيصهم من الفريق المعالج فـي  ) إناث10 ذكور، 10 (طفل ) 20 (إكلينيكيةعينة 

الطبيب النفسي، األخصائي النفسي، األخصائي االجتمـاعي،   (مراكز برنامج غزة للصحة النفسية 
 الصدمة بعد الحرب األخيرة على قطاع غـزة          بأنهم يعانون اضطراب ما بعد     )الممرض النفسي 

 ذكور، 10 ( من األسوياء عشوائيةطفل كعينة ) 20(وال زالوا، كما تم اختيار ) 2008ديسمبر،(
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الذين يعانون اضطراب مـا بعـد    األطفال  مع  ) األسوياء(، ذلك بعد تكافؤ عينة األطفال       )إناث10
  . الذكاء من حيث الجنس والعمر ومستوى الدخل ومستوىالصدمة،

  واختبـار  ،استمارة البيانـات األوليـة    : كما استخدم الباحث في هذه الدراسة األدوات التالية       
كـارين  (استخدم اختبـار رسـم الـشخص        ، كما   )Raven(المصفوفات المتتابعة الملون لرافن     

 واألطفـال   الذين يعانون اضطراب مـا بعـد الـصدمة         الذي تم تطبيقه على األطفال       ،)وفرماك
  . ، منهج دراسة الحالةءاألسويا
معامل : (لمعالجة النتائج قام الباحث باستخدام العديد من األساليب اإلحصائية وهي     و

، معامل ارتباط سبيرمان بروان للتجزئة النصفية المتساوية، ومعامـل          ارتباط بيرسون 
  .)مان ويتنيارتباط ألفا كرونباخ، حساب المتوسطات، اختبار 

 عليهـا   فروق بين المتوسطات الحسابية للدرجات التي حصلت  وقد أظهرت النتائج وجود     
مجموعة األطفال الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة على أقرانهم في مجموعة األطفال              

 والدرجـة الكليـة للمقيـاس،       )التفاصيل والنسب (بعدي  األسوياء على مقياس رسم الشخص في       
 في رسم الشخص للـشكل    )المنظور(عدا بعد   ) 0,01(وجميع هذه الفروق دالة عند مستوى داللة        

  . إحصائياًفهو غير دالالذكري واألنثوي، 
كما بينت أنه ال يوجد فروق بين المتوسطات الحسابية للدرجات التي حصلت عليها مجموعة              
األطفال الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة تعزى لعامل الجنس علـى مقيـاس رسـم                 

   .الشخص
روق بين المتوسطات الحسابية للدرجات التي حـصلت عليهـا مجموعـة            وجود ف  وأظهرت

األطفال الذكور الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة على أقرانهم في مجموعة األطفـال               
هـذه  والدرجة الكلية للمقيـاس و    ) التفاصيل(الذكور األسوياء على مقياس رسم الشخص في بعد         

  .)النسب والمنظور( ولم يتضح فروق في بعدي )0,05(الفروق دالة عند مستوى داللة 
وأخيرا أكدت وجود فروق بين المتوسطات الحسابية للدرجات التي حصلت عليها مجموعـة             

 من اضطراب ما بعد الصدمة على أقرانهن في مجموعة األطفـال        ناألطفال اإلناث اللواتي تعاني   
 والدرجـة الكليـة     )النـسب التفاصـيل و  ( مقياس رسم الشخص في بعدي       اإلناث األسوياء على  

 في رسـم  )المنظور(عدا بعد ) 0,05،0,01(للمقياس، وجميع هذه الفروق دالة عند مستوى داللة         
 . فهي غير دالة إحصائياًألنثويالشخص للشكل الذكري وا

  
  
   
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ت 

Abstract                                                                  الملخص

In English                                                        نجليزيةة االباللغ
By: Ussamh Omar Frainh        Supervised: Dr. Samir Ramadan Quta 
 
Diagnoses Value Of Draw -A- Person Test In Distinction Post 
Traumatic Stress Disorder Of Children Sample  
 

This study is considered as one of the pioneer studies in the 
Palestinian community as well as the Arab environment. This study sheds 
light on revealing out the distinction ability of  draw -a- person test (DAP) 
for post traumatic stress disorder (PTSD) of children. This study aims at 
examining the diagnoses value of (DAP) Test (Karen Machover) 
concerning children who have suffered from Post Traumatic Stress 
Disorder compared with normal children. 

The main problem of the study is summarized as follows: 
"Does (DAP) test enjoy the ability to distinguish between (PTSD) children 
and normal ones?" 

The following minor questions are emanated from the main question: 
1- Are there statistics indicators between children's drawings of those who 
have been suffering (PTSD) and normal children vis-à-vis their ability to 
handle (DAP) test pertaining to details, proportions and perspective? 
2- Are there statistics indicators between children's drawing suffering from 
(PTSD) vis-à-vis details proportion and perspective as related to sex factor? 
3- Are there statistics indicators between Male children's drawings who 
have suffered from (PTSD) and male normal children? Vis-à-vis their 
ability to handle (DAP) test pertaining details, proportions and perspective. 
4- Are there statistics indicators between female children's drawings who 
have suffered from (PTSD) and normal female children vis-à-vis their 
ability to handle the components of (DAP) test relating to details, 
proportions and perspective? 

The study sample consists of (40 children), whose age medium 
(10,5) years, and a clinical sample has been chosen, a sample of 20 children 
(10 male and 10 female) who have been diagnosed by the treatment team at 
Gaza community mental health program centers (Psychiatrist, Psychologist, 
Social Worker, Nurse) as children who have been suffering from (PTSD) 
after the recent war on Gaza Strip (Dec,2008). 20 normal children were 
chosen as random sample (10 male and 10 female) The two samples -
normal and (PTSD) children- were compared as to sex, age, living 
standard, intelligence level. 

The researcher has used in his study the following tools: preliminary 
data questioner, colored progressive matrices (raven) & draw -a-person test 
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(Karen Machover), which had been applied on PTSD and normal children 
and study case method. 

To handle results, the researcher has employed a lot of statistical 
methods in order to answer the study questions: (connecting factor person, 
connecting factor sperman brawn half equal partition, connecting factor 
alpha kronbakh, medium mathematics, mann whitney test). 

The result show that: 
There are differences between the mathematical mediums of grades 

obtained by (PTSD) children and normal children concerning (DAP) test 
standard in two dimension (details, proportions) and total measurement 
degree, these differences indicate (0,01) level except the (perspective) 
dimension in the total degree doesn't show any statistical indicators. 

There are not significant differences mathematical mediums obtained by 
(PTSD) children. This can be attributed to sex factor on (DAP) test. 

There are differences between the mathematical mediums of male 
grades of (PTSD) male children and normal male children on (DAP) test 
vis-à-vis (details), total measurement grade. these differences indicate 
(0,05) percent level. There are no differences in two dimension 
(proportions, perspective).  

The study has concluded that there are differences between the 
mathematical mediums of female (PTSD) children grades and normal 
female children on (DAP) test at two dimension (details, proportions) and 
the total measurement degree. All these differences indicate (0,01 and 0,05) 
except the (perspective) dimension in male and female drawings doesn't 
reflect any statistical indications. 
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  وتقدير شكر
 

 وصحبه آله وعلى محمد سيدنا اهللا خلق خير على موالسال والصالة هللا الحمد     

 وعونـه  بفـضله  البحث هذا أتممت بأن وأحمده وتعالى سبحانه اهللا شكرأ، وسلم

 التي منحتني فرصة البحـث      اإلسالمية بالشكر الجزيل للجامعة     أتقدمثم  ،  وتوفيقه
 في راألث عظيم من له لما سمير قوته الفاضل الدكتور بالشكر  كما واخص.العلمي

 دائمـة  وابتسامة مفتوح بقلب المستمرة السديدة عطائه وتوجيهاته بصدق نفسي،

   .الدراسة فترة طوال
              كما وأتقدم بجزيل الشكر واالمتنان، وخالص التقـدير والعرفـان إلـى ُأسـتاذي

 محمد صـادق   الدكتورو جميل الطهراوي يمين عضوي لجنة المناقشة الدكتور      الكر
ة هذا البحث ومناقشته، وعلى ما بذاله من جهد لتنقيحه،     على تفضلهما بقبول قراء   

  .وتقويم اعوجاجه
والى مديرية التربيـة  كما أتوجه بجزيل الشكر إلدارة برنامج غزة للصحة النفسية     

 زمالئـي   إلى و ،لتطبيق هذه الدراسة    لما قدموه من تسهيالت    والتعليم بخان يونس  
 السيسي وحامـد أبـو سـمرة      وأصدقائي سعيد   في برنامج غزة للصحة النفسية      

كما وأتقدم بالشكر  الدراسة، هذه في رسمته خطوط وضع طفل كل وإلى ،مساعدتهمل
كمـا وأتقـدم   ،  لمراجعته اللغوية لهذه الدراسـة     أبو عزيز     عبد اهللا  لألستاذ القدير 

أسدى لي نصحا   ل من مد لي يد العون والمساعدة و       بشكري وعظيم امتناني إلى ك    
 .نجاز بحثي على هذه الصورةت من إأو إرشادا حتى تمكنأو عونا أو توجيها 

  .. أجمعين وصحبه لهآ وعلى محمد اهللا حبيب على والسالم والصالة
 

 أسامه فرينه
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وكـذلك  مقيـاس    ال أبعـاد  من   بعدمعامالت االرتباط بين نصفي كل        )8.4(
 .ومعامل الثبات بعد التعديل ككل قبل التعديل المقياس

88  

  المقيـاس  وكـذلك مقيـاس  الأبعاد من بعدمعامالت ألفا كرونباخ لكل       )9.4(
 .ككل

89 

)10.4(  

وقيمة الداللة ومـستوى الداللـة      المتوسطات واالنحرافات المعيارية    
الـذين يعـانون مـن       للتعرف إلى الفروق بين مجموعتي األطفـال      

ل األسوياء في متغير الذكاء والعمر      اضطراب ما بعد الصدمة واألطفا    
  .ومتوسط الدخل

90 

)11.5(  
لمجموعتي األطفال الذين   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية     

ألبعاد إختبار  يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة واألطفال األسوياء         
  .)40=ن() التفاصيل، النسب، المنظور(رسم الشخص 

96  

)12.5(  
ين متوسطات درجات مجموعتي األطفال الذين يعانون       داللة الفروق ب  

ألبعـاد   )Z(من اضطراب ما بعد الصدمة واألطفال األسوياء وقيمـة        
  )40=ن( )التفاصيل، النسب، المنظور(اختبار رسم الشخص 

96 
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 ز 

رقم 
  الجدول

 الصفحة  الجدول

)13.5(  
ألبعـاد   للذكور واإلناث المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية      

  )20=ن ()ل، النسب، المنظورالتفاصي(اختبار رسم الشخص 
101  

)14.5(  
ألبعاد   )Z( وقيمة الذكور واإلناث  متوسطات درجات  الفروق بين  داللة

  )20=ن( )التفاصيل، النسب، المنظور(إختبار رسم الشخص 
102  

)15.5(  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة لمجمـوعتي األطفـال         
الـذكور  عد الصدمة واألطفال    الذين يعانون من اضطراب ما ب     الذكور  

 )التفاصيل، النـسب، المنظـور  (ألبعاد اختبار رسم الشخص األسوياء  
  )20=ن(

104  

)16.5(  

الذين الذكور  داللة الفروق بين متوسطات درجات مجموعتي األطفال        
األسـوياء  الـذكور   يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة واألطفـال         

 )لتفاصيل، النسب، المنظـور   ا(ألبعاد اختبار رسم الشخص      )Z(وقيمة
  )20=ن(

105  

)17.5(  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة لمجمـوعتي األطفـال         
نـاث  اإلالذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة واألطفال         ناث  اإل

 )التفاصيل، النـسب، المنظـور  (ألبعاد اختبار رسم الشخص األسوياء  
  )20=ن(

109  

)18.5(  

الذين اإلناث  ن متوسطات درجات مجموعتي األطفال      داللة الفروق بي  
األسـوياء  اإلنـاث   يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة واألطفـال         

 )التفاصيل، النسب، المنظـور   (ألبعاد اختبار رسم الشخص      )Z(وقيمة
  )20=ن(

110  
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  قائمة األشكال
  

رقم 
  الشكل

 الصفحة  عنوان الشكل

 80  لذكاءالعينة حسب نسب اأفراد توزيع   )01(

 81  العينة حسب العمرأفراد توزيع   )02(

  82  العينة حسب المستوى االقتصاديأفراد توزيع   )03(

  
  قائمة المالحق

  
رقم 

  الملحق
 الصفحة  عنوان الملحق

  133  .جدول المستدعيات  )01(

  135  .)وزارة التربية والتعليم العالي(بحث تسهيل مهمة   )02(

 136  .)برنامج غزة للصحة النفسية(تير طالب ماجستسهيل مهمة   )03(

ضطراب ما بعد ة من رسوم األطفال الذين يعانون اعين  )04(
  .الصدمة

137 

  148  .عينة من رسوم األطفال األسوياء  )05(
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  األولالفصل 
  اإلطار العام للدراسة

  
  :المقدمة1. 1. 

  
ض له الشعب الفلسطيني من حروب وحصار وانقسام كل ذلك يراكم خبرات            لعل ما يتعر  

ومواقف صادمة وضاغطة ومؤلمة متمثلة بقصف للبيوت والمدارس واألماكن العامة والخاصـة            
والسيارات، وإطالق للرصاص والقذائف على التجمعات السكنية دون تمييز، وما يؤدي إليه كـل          

والتي كان  اعتقال وتدمير وتخريب ورؤية للمشاهد المرعبة،       ذلك من استشهاد وإصابة أو إعاقة و      
آخرها الحرب األخيرة على قطاع غزة التي تعتبر األعنف منـذ أن قامـت الـسلطة الوطنيـة                  
الفلسطينية، حيث أنتجت آثاراً كارثية على جميع المستويات وخـصوصا النفـسي واالجتمـاعي            

رت على الحياة اليومية الطبيعية في قطاع غزة        واالقتصادي، كما أن هذه األحداث الصادمة قد أث       
الذي يعاني حصاراً قاسيا منذ أكثر من ستة أعوام والذي راكم ضغوطات نفسية أثرت سلباً على                

  .الصحة النفسية ألهالي قطاع غزة وخصوصاً األطفال
ومما ال شك فيه أن هذه األحداث الصادمة تؤدي إلى اضطرابات نفـسية مثـل القلـق،                 

 االكتئاب، كرب ما بعد الصدمة، والحزن، اضطرابات النـوم، اضـطرابات األكـل،              المخاوف،
  )118: 2008 ثابت وآخرون،.(ضعف التركيز

عينـة  (من األطفـال  % 82,1 أن تبين)  2009الملتقى التنموي الفلسطيني،(ففي دراسة   
 على قطاع   قد تعرضوا ألحداث صادمة بشكل مباشر خالل الحرب اإلسرائيلية األخيرة         ) الدراسة

الملتقـى  . (من األطفال يعانون من اضطراب ما بعـد الـصدمة         % 34,8غزة، كما أظهرت أن     
   )13: 2009 التنموي الفلسطيني،

فلقد الحظ الباحث من خالل عمله كمعالج نفسي على مدار أعوام طويلة لألطفال صعوبة           
ان ال بد من مـدخل      كالتواصل معهم وخاصة الذين عانوا من اضطراب ما بعد الصدمة، ولذلك            

آخر إلقامة الحوار وتحقيق التواصل من خالل لغة بديلة، يفصح مـن خاللهـا الطفـل بأسـمى         
التعبيرات البالغية التي تنبع من أعماقه ومشاعره أال وهى لغة الرسم، لذلك ركزت هذه الدراسة               

عة تطبيقـه  ، نظراً لبساطته وسهولة وسر   )اختبار رسم الشخص  (على استخدام اختبار غير لفظي      
ولقلة األدوات المستخدمة فيه، الذي يمكن األخصائي النفسي من الحصول على قسط كبير مـن               
المعلومات التي تتعلق بمفهوم الطفل عن ذاته وعن نمط شخصيته وتوجهاتها ومناطق الـصراع              
التي تساعد على تشخيص الحالة، ويمكن من خالله أيضاً قياس التغير الذي يطرأ على المريض               
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ثناء العالج النفسي، بحيث يتم مقارنة رسم الشخص قبل وأثناء وبعد العالج النفـسي ومعرفـة                أ
من أوائل الدراسات   ولعل أهمية الدراسة الحالية تكمن في أنها        . مدى التحسن في العملية العالجية    

التي تحـاول التحقـق مـن    ) حسب علم الباحث(في البيئة الفلسطينية، وربما في المحيط العربي        
رسوم األطفال  ييز بين رسوم األطفال األسوياء و     القيمة التشخيصية الختبار رسم الشخص في التم      

وظف الباحث فيها خبرته    حيث  . الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة في البيئة الفلسطينية         
 في جميع مراحل ع ام ) 17(كأخصائي نفسي في برنامج غزة للصحة النفسیة على م دار    اإلكلينيكية  
  .هذه الدراسة

فلقد ظهرت العديد من االختبارات النفسية التي تهدف للتعـرف إلـى سـمات وأبعـاد                
ولعـل  " إسـقاطيه "ومنهـا اختبـارات     " لفظية" موضوعية   تالشخصية المضطربة، منها اختبارا   

وضوح مضمون المقاييس اللفظية هو من أهم السلبيات التي تؤخذ على المقاييس اللفظيـة فهـي               
أن يهرب من الفحص من خالل تلك النوعية الموحدة مـن           _ المضطرب نفسياً _ص  تتيح للمفحو 

اإلجابات المسايرة لتقاليد المجتمع أو التي تميز الشخصية السوية دون أن تكون هـذه اإلجابـات               
معبرة بالفعل عن نوعية شخصية هذا المفحوص كل ذلك إلى جانـب صـعوبة التواصـل مـع                  

  .اصة إذا كان هذا الطفل قد تعرض الضطراب نفسياألطفال من خالل لغة الكالم وخ
ومن ثم فلقد كانت هناك حاجة لنوعية أخرى من المقاييس غير اللفظيـة أو لغـة بديلـة         
يمكن من خاللها أن نقيم حواراً مع المفحوصين وخاصة األطفال منهم، وأن نتغلب من خاللهـا                

طفـل عـن حاجاتـه ومـشاعره        على مقاوماتهم وهروبهم من الفحص، لغة يعبر من خاللها ال         
وإحباطاته ومفهومه عن ذاته وإدراكه لآلخرين وعالقاته مع بيئته ومن هنا ظهرت االختبـارات              

  .اإلسقاطيه كوسائل ال تعتمد على لغة الكالم بشكل أساسي في التواصل مع الفرد
أن المرضى النفسيين يستطيعون دوما أن يعبروا عـن أنفـسهم           ) Hammer(وقد الحظ   

ذلـك  ) Hammer, 1980: 6( من خالل أساليب الرسم عنه من خالل األساليب اللفظية بسهولة
عن ذاته، كما انه يعكس لنا إدراك هذا        _ القائم بالرسم _أن الرسم إنما هو إسقاط لمفهوم الشخص        

  .الشخص لبيئته بما تتضمن من أشخاص وأشياء
 أكثر الموضوعات شيوعا    وبالرغم من تنوع أساليب الرسم إال أن رسم شكل اإلنسان يعد          

إلى أن األطفال في سن العاشرة فما ) جودانف(وتشير ) Harris, 1963: 36(في رسوم األطفال 
، كـذلك  )Goodenough 13 :1926,(فوق يفضلون رسم شكل اإلنسان على أي موضوع آخر

ان يعـد   على أن معظم علماء النفس اإلكلينيكي قد اتفقوا على أن رسم شكل اإلنس            ) كوبيتز(تؤكد  
  ) Koppitz, 1996: 33. (أداة إسقاطيه قيمة لتشخيص وتقييم األطفال ذوي المشاكل االنفعالية

من االختبارات ذات األهمية فـي المجـال        ) كارين ماكوفر (ويعد اختبار رسم الشخص     
بشكل واسع في العيادات النفسية في العديد من الـدول      ) 1949(اإلكلينيكي الذي يستخدم منذ عام      
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بية والعربية، كما يعد ثاني أكثر اختبار على مستوى الواليات المتحدة األمريكية اسـتخداماً               الغر
ولذلك فلقد درس العديد من الباحثين  عناصر رسم الشكل اإلنساني المميز لرسوم العصابيين إال               

  لم يدرس قدرة هذا االختبار على التمييز بين األطفـال الـذين  -حسب علم الباحث  –أن أي منهم    
   .يعانون اضطراب ما بعد الصدمة واألطفال األسوياء

بأن األطفال في رسوماتهم قد يركزون      " الحرب"فلقد أظهرت دراسات في موضوع مثل       
 إبراز مشاهد المعدات الحربية كالـدبابات والطـائرات وحركتهـا وااللتحـام             ىبدرجة أكبر عل  

رات ونيـران ودخـان، وإظهـار    والتدمير والتعبير عن جو المعارك وما يتميز به مـن انفجـا           
االنفعاالت المتباينة على وجوه األشخاص، بينما قد تهتم البنات بالتعبير عن المواقـف اإلنـسانية      
من خالل مشاهد الغوث واإلنقاذ والتمريض، وربما يعكسن طبيعتهن الرقيقة ورغبتهن في السالم             

  )  2001:122 يطي،القر. (باستخدام رموز معينة كأغصان الزيتون وحمامات السالم
لعينة من أطفال المناطق الشمالية بغزة الـذين عاشـوا   ) الطهراوي، أبو دقة(ففي دراسة   

ظروف سيئة وقت الحرب على غزة، التي هدفت لمعرفة حجم تأثر أطفال غزة بما عايشوه مـن              
أحداث مؤلمة أثناء الحرب التي وقعت فإن رسوماتهم ظهر فيها الخوف والفزع والحـزن علـى             

لشهداء والمصابين، كما وعكست حب مساعدة اآلخرين وروح المقاومة لدى هـؤالء األطفـال              ا
  ) 2010 أبو دقة، الطهراوي،.(خاللها

     ومن األهمية هنا أن نذكر بأن معظم األبحاث التي استخدمت اختبار رسم الـشخص التـي                
نبية منقولة من مجتمعات    اعتمد عليها الباحثون واألخصائيون النفسيون العرب تعود لدراسات أج        

لها هويتها الخاصة وكل ذلك يدعونا الستخدام هذه األساليب وبخاصة هذا االختبار، وذلك حتـى               
. يمكن لنا إكساب عناصر الرسم الـدالالت الكيفيـة التـي تتفـق وطبيعـة المجتمـع المحلـي        

  )61 : 1998خضر،(
نفسية في رسوم األطفال إال   بناء على ذلك فإن العديد من الباحثين درس إسقاط الصدمة ال          

في قطاع غـزة فـي      ) كارين ماكوفر (أنه على حد علم الباحث لم يستخدم اختبار رسم الشخص           
أبحاث إكلينيكية خاصة باضطراب ما بعد الصدمة أو للتمييز بين من يعانون اضطراب ما بعـد                

مجموعـة األدوات   الصدمة واألسوياء، حيث أن هذا االختبار أصبح أداة هامة وإضافة قيمة إلى             
االسقاطية التي يستعين بها األخصائي النفسي اإلكلينيكي في عمله في معظـم البلـدان الغربيـة                
والعربية، وبناء على ذلك فإن هذه الدراسة ستكون إضافة ولبنة أخرى نحو إدراج هذا االختبـار               

ا له من أهمية في     ضمن مجموعة االختبارات التي يستخدمها األخصائيين النفسيين الفلسطينيين لم        
التواصل والحصول على بيانات هامة من الناحيتين التشخيصية والتنبؤية عن الشخـصية الكليـة        

  .وتفاعل تلك الشخصية مع بيئتها من النواحي العامة والخاصة
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  :مشكلة الدراسة1. 2. 
  : السؤال الرئيسي التالينمثل مشكلة الدراسة في اإلجابة عتت

بقيمة تشخيصية لتمييز اضطراب ما بعد الصدمة لـدى         لشخص   اختبار رسم ا   هل يتمتع  -
 عينة من األطفال؟

  -:وينبثق منه التساؤالت التالية
ين تعرضوا الضطراب مـا     هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بين رسوم األطفال الذ          -1

 وبين األسوياء في تناول كل منهما لعناصر اختبار رسم الـشخص مـن حيـث           بعد الصدمة 
  والنسب والمنظور؟التفاصيل

راب ما بعـد  هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بين رسوم األطفال الذين يعانون اضط            -2
  عزى لعامل الجنس؟من حيث التفاصيل والنسب والمنظور ي الصدمة

ين تعرضـوا   هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بين رسـوم األطفـال الـذكور الـذ               -3
ور األسوياء في تناول كل منهما لعناصر اختبار رسـم           وبين الذك  الضطراب ما بعد الصدمة   

 الشخص من حيث التفاصيل والنسب والمنظور؟

ين تعرضـوا   هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بين رسـوم األطفـال اإلنـاث الـذ               -4
 وبين اإلناث األسوياء في تناول كل منهما لعناصر اختبار رسـم            الضطراب ما بعد الصدمة   
 يل والنسب والمنظور؟الشخص من حيث التفاص

  
  : أهمية الدراسة1. 3.

 -:لعل أهمية الدراسة الحالية أنها

، ذلـك أن الدراسـة      سـقاطي أساليب الرسم اإل  تزود المكتبة بدراسة علمية تعتمد على         -
تقـارن بـين رسـوم      وعربية  هي أول دراسة فلسطينية     )في حدود علم الباحث   (الحالية  

باسـتخدام اختبـار رسـم      راب ما بعد الـصدمة      ين يعانون اضط  األسوياء واألطفال الذ  
 .بهدف التوصل إلى عناصر الرسم التي تميز كل منهما) كارين ماكوفر(الشخص 

لـى  شخيصية يمكن من خاللهـا أن نتعـرف إ         تلقى الضوء على استخدام الرسم كأداة ت       -
لـدى  النوعية الشخصية للقائم بالرسم على اعتبار أن الرسم إنما هو إسقاط لمفهوم الذات         

 .الشخص

ال األسـوياء   بين رسوم األطف   تبار رسم الشخص في التمييز     اخ تحاول التحقق من فاعلية    -
 .لصدمة في البيئة الفلسطينيةرسوم األطفال الذين يعانون من اضطراب ما بعد او
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التعرف إلى أداة إسقاطيه يمكن أن تساعد األخصائيين النفسيين الفلـسطينيين للتواصـل        -
 .دتهم في التشخيص والعالج النفسيمع األطفال ومساع

ـ  و في الحقل النفسي والمرشد    نالمعالجون النفسيون والعاملو   يستفيد منها    قد -  نون التربوي
 . في التشخيص والعالج والتنبؤ والتواصل التربية الفنيةأيضا مدرسوو

  
  : الدراسةأهداف 1. 4.

 في  )كارين ماكوفر ( الختبار رسم الشخص     ذه الدراسة لفحص القيمة التشخيصية    تهدف ه 
ـ  مقارنة باألطفال األسوياءاألطفالتمييز اضطراب ما بعد الصدمة لدى عينة من   ك بغـرض  ، ذل

  -:محاولة الوصول إلى ما يلي
تحديد عناصر الرسم التي تميز بين رسوم األطفال األسوياء ورسوم األطفال الذين يعـانون               -1

 .من اضطراب ما بعد الصدمة

يعـانون مـن   التي تميز رسوم األطفال األسوياء ورسوم األطفال الذين   تحديد عناصر الرسم     -2
 .إذا ما قارنا بين الذكور واإلناث من كل مجموعة منهمااضطراب ما بعد الصدمة 

 يعانون من اضـطراب مـا بعـد         تحديد عناصر الرسم التي تميز بين رسوم األطفال الذين         -3
  . إذا ما قارنا بين رسوم الذكور واإلناثالصدمة

  
  :مصطلحات الدراسة1. 5. 

  :Diagnosesالتشخيص  -1
لغة هو الفهم، واصطالحاً هو تقويم لخصائص الشخصية من خالل فهم قدرات المريض                

أو العميل، وانجازاته وسماته، ودوافعه واتجاهاته وصراعاته، وقد يكـون التـشخيص محاولـة              
نامياً يتجاوز التصنيف إلى توصـيف  لتصنيف العلة أو الشكوى وتسميتها، وقد يكون التشخيص دي        

الحالة من كافة البيانات عنها وتفسير هذه البيانات بالطريقة التي تكشف عن نمط أو نسق يمكـن                 
  )  2003:20 الحفني،. (أن تكون له داللة إكلينيكية

هو تلك العملية التي يقوم بها السيكولوجي يجمع في سـياقها          : "أنه) 2005 ،سعيد(عرف  
لمعلومات عن الفرد ليعالجها معالجة خاصة تمكنه مـن أن يرسـم صـورة متكاملـة             البيانات وا 

لشخصية هذا الفرد تتضمن وصفا دقيقا لقدراته وإمكاناته ومشكالته وأسبابها وذلك بهدف وضـع              
  ) 2005:11 سعيد، (."تصور أو إستراتيجية معينة لخطة عمل مالئمة تنفذ من هذا الفرد

أن التشخيص يتم التوصل له بعد دراسـة تـاريخ الحالـة            ) 2001 ،الشربيني(كما ذكر      
  ) 2001:43 الشربيني،. (وإجراء الفحص اإلكلينيكي
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  :  التعريف اإلجرائي
الطبيب  ( في برنامج غزة للصحة النفسية     هو العملية التي يقوم بها الفريق الطبي المعالج         

 بعد جمع البيانـات عـن       )سيالنفسي، األخصائي النفسي، األخصائي االجتماعي، الممرض النف      
الطفل الذي يعاني اضطراب نفسي بحيث يتم معالجتهـا حـسب التـصنيف األمريكـي الرابـع         

  . بهدف وضع خطة تدخل عالجي متكاملة للحالة) DSM IV(لألمراض النفسية 
  
  Draw -A-Person Test: اختبار رسم الشخص  -2

اميكي لدراسة الشخصية عن طريـق   ذات طابع دينأداة إسقاطيه: أنه)  2001،بدري(عرفه 
اإلسقاط ويتم بأساليب مباشرة أو مقنعة رمزية، ودراستها بشكل مقنن مدروس يعتمد المفحـوص              
فيه على بعض المصادر الذهنية لحل المشكلة، حيث يختار من معلوماته الذهنية وقيمه النفـسية               

  )80:  2001،بدري.(شعوريا والشعوريا
 أداة لدراسة الشخصية يؤسس على أنها وسيلة إلسقاط :أنه)  2001،القريطي(كما عرفه    

مفهوم الطفل عن ذاته، واتجاهاته نحو اآلخرين، ومخاوفه وخبراته الداخلية العميقة، كما انه يبنى              
على أنها لغة مرئية يجسد عن طريقها الطفل صراعاته وحاجاته وقيمه ويعبـر عـن ادراكاتـه                 

ألسرية واالجتماعية ومن ثم فإن باإلمكان الوقوف على أبعاد         لنفسه ولآلخرين، ويعكس عالقاته ا    
شخصيته، وما يعانيه من متاعب وصعوبات من خـالل قـراءة رسـومه، ومعرفـة دالالتهـا                 

 القريطـي، .(السيكولوجية التي ربما تكون واضحة وجلية، أو موغلة في الغمـوض والرمزيـة            
2001 :194(  

  
  :Post Traumatic Stress Disorderاضطراب ما بعد الصدمة  -3

األعراض التي  : "بأنهوتعرف الجمعية األمريكية للطب النفسي اضطراب ما بعد الصدمة          
تتبع التعرض لضغط صدمي شديد يشمل الخبرة المباشرة للشخص الذي يتعرض للحـدث الـذي           

ي تهديد آخر لجـسد الـشخص أو مـشاهدة           أ يتضمن تهديد حقيقي أو متخيل أو جرح خطير أو        
ذي يشمل الموت، الجرح أو أي تهديد لجسد الشخص نفسه أو لشخص آخر أو العلم عن                الحدث ال 

موت عنيف أو غير متوقع أو إيذاء خطير أو تهديد بالموت أو إلحاق الجرح أو اإليذاء لفرد مـن            
  )DSM IV, 1994: 463". (أفراد األسرة أو أي قريب عزيز
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   :التعريف اإلجرائي
ا بعد الصدمة بأنه عبارة عن أزمة تنتج عـن التعـرض            كما يعرف الباحث اضطراب م    

 ويتجنب ما يذكره بهـا،  فل يعاود الشعور بأنه يعيش الخبرة الصادمة     لحدث صادم وتتميز بأن الط    
الخبـرة  ، أمـا   الحادة تجاه األحداث الضاغطة  هفعله وردود   تيقظه و توتره ويزداد   عواطفتخدر  وت

وقعة وتكون خارج حدود الخبرة اإلنـسانية العاديـة         هي أحداث مفاجئة وغير مت    فالصادمة نفسيا   
بحيث تهدد أو تدمر صحة الطفل أو حياته، ويستجيب لها الطفل بـالخوف الـشديد والعجـز أو                  

  . الرعب
  
  : Children األطفال -4

 لـم  إنسانحدة لحقوق الطفل فان الطفل هو كل  المتاألمممن اتفاقية ) 1(وفقا لنص المادة   
 ديالني،. ( قد بلغ الرشد قبل ذلك بموجب القوانين المحلية        إذا إالر من العمر،    يتجاوز الثامنة عش  

2006: 10(  
  

   :ريف اإلجرائيالتع
الـذين يعـالجون فـي       سنة) 11,6ـ9( هم األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين      

  أبو ستة وحيفا األساسية الـدنيا      برنامج غزة للصحة النفسية واألسوياء من مدرستي عبد اهللا        
  .بمحافظة خان يونس

  
  :Normal personالشخص السوي  -5

 بحيث ال يؤدي به ذلـك إلـى         ،هو الشخص الذي يلتزم بمعايير المجتمع الذي يعيش فيه        
.  واجتماعيـاً  خـصياً  ش  متوافقـاً   بل يجعله شخصاً   ،الصراع النفسي أو السلوك المضاد للمجتمع     

  ) 1989:103 ،خضر(
ص الذي نمت شخصيته نموها الطبيعي وتكاملت أنه ذلك الشخ)  2003،صبحي(وعرفه 

. جميع جوانبها، فأخذت تعمل بكـل طاقاتهـا، متخـذة المـسار الـسليم والـصراط المـستقيم                 
  ) 35: 2003صبحي،(

  :التعريف اإلجرائي
 بحيث ال تجعله يعاني من صراع       ، الذي يلتزم بمعايير المجتمع الذي يعيش فيه       هو الطفل 

 ويتضح ذلك من خالل رسم الشخص       ، ومع المجتمع الذي يعيش فيه      مع نفسه  نفسي ويكون متكيفاً  
  . خاصةحسب معايير االختبار ال
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   :Detailing  التفاصيل-6
، لألشـكال  والمظاهر والمالمح المميزة   األساسية جميع التفاصيل    بإبرازعناية المفحوص     
 التوسط  أو،  لألشكالمة   العا األساسيةهتمامه كلية بهذه التفاصيل والتركيز على الخطوط        أو عدم إ  

 أو دون غيرهـا،     األشـكال  تفاصيل بعـض     بإظهارفي تضمين التفاصيل في الرسم، حيث يهتم        
    )229:  2001القريطي،. (بعض تفاصيلها دون بعضها اآلخر األشكاليضمن جميع 

  
  :التعريف اإلجرائي

تسلـسل  مدى مقدرة الطفل على رسم القدر الكافي من التفاصيل الخاصة بشكل الشخص ب  
يعبر عنه بمجموعـة    ، حيث   ، كما أن أي جزء متميز من الكل يعتبر انحرافا عن الطبيعي           طبيعي

  . التي يحصل عليها المفحوصالمعيارية الدرجات 
  
  :Proportions  النسب-7

والتي تتمثـل   . الخ...،واألشخاص والمواقف   األشياء إلى القيم التي ينسبها المفحوص      هي  
، كذلك هي حجم ارتفاع أو عرض       و أجزاء منها بصورة واقعية رمزية     في الرسوم أو في جزء أ     

  ) 2000:74,33 مليكه،. ()تفصيل واحد بالنسبة لحجم تفصيل آخر(أو مساحة 
  

  :التعريف اإلجرائي
على رسم شكل الشخص بحيث يتالءم حجم كل جزء         ) المفحوص(هي مدى قدرة الطفل       

قدرتـه علـى رسـم       تقدير ذاته الواقعية، كذلك      يدلل على منه مع الجزء اآلخر في ورقة الرسم        
 أو اإلطالـة  أو بالتحريف في هذه النسب عن طريـق التكبيـر           أو تبعا لنسبها الطبيعية،     األشكال

ويعبر عنه بمجموعـة الـدرجات       في بعض أجزاء األشكال التي يرسمها دون غيرها،       التصغير  
  .المعيارية التي يحصل عليها المفحوص

  
  :Perspective  المنظور-8

هو اتجاه ومشاعر الشخص نحو بيئته وعن فهمه للعالقات المعقدة التـي يتعـين عليـه                  
،  ومع من يعيش فيها من الناس وكذلك عن طريق معالجته لتلـك العالقـات   مع تلك البيئة إقامتها

   )33،77 2000: مليكه،. (كما انه عبارة عن موضع رسم تفصيل واحد أو أكثر في وحدة كلية
الكيفية التي ينظم فيها المفحوص األشكال والعناصـر        : أنه) 2001 القريطي،(فه  كما عر   

  )230: 2001 القريطي،. (المرسومة في صفحة الرسم، وطريقة استغالله لهذا الفراغ
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  :التعريف اإلجرائي
كما يراها الطفل   ليس كما هي في الواقع وإنما       هو تمثيل شكل اإلنسان عن طريق الرسم          

ويعبر عنه بمجموعة الدرجات المعيارية التي يحـصل عليهـا       ،وعلى بعد معين  في وضع معين    
  .المفحوص

  
  :حدود الدراسة1. 6. 

  .خان يونس ومحافظةإجراء هذه الدراسة في برنامج غزة للصحة النفسية تم : الحد المكاني
  .)م2011-2010(: الحد الزماني
ممن يعانون   األطفال في قطاع غزة      ة من  الباحث بتطبيق هذه الدراسة على عين      قام: الحد البشري 

  .عينة من األطفال األسوياء من محافظة خان يونسواضطراب ما بعد الصدمة 
  .سنة) 11,6-9( :الحد العمري

 والعينـة التـي     ، فيهـا   المستخدمة واألدوات،  متغيرات الدراسة كما تتحدد هذه الدراسة ب    
   .طبقت عليها الدراسة

  
  :أدوات الدراسة1. 7.

  -:الباحث األدوات التالية استخدم
التي تم تطبيقها على األطفـال الـذين يعـانون          ألولية والحالة االقتصادية     استمارة البيانات ا   -1

كبر قدر مـن التطـابق بـين    طفال األسوياء، وذلك بهدف تحقيق أ   اضطراب ما بعد الصدمة واأل    
  .المجموعتين في المستوى االقتصادي والعمر

المجموعتين مـن   تم تطبيقه على    الذي  ) Raven(لرافن  متتابعة الملون   المصفوفات ال اختبار   -2
كبر قدر من    بغرض تحقيق أ   ذين يعانون اضطراب ما بعد الصدمة،     الواألطفال  األطفال األسوياء   

 . بين المجموعتين في مستوى الذكاءكافؤالت

بعد الـصدمة   الذين يعانون اضطراب ما على األطفال ) كارين ماكوفر (اختبار رسم الشخص     -3
  .واألطفال األسوياء

اضطراب ما بعد الذين يعانون (من العينة طفل ل لرسم الشخصدراسة حالة وتحليل محتوى  -4
  .)الصدمة
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  الفصل الثاني 
  اإلطار النظري

  
   : مقدمة2. 1.

المفاهيم األساسـية التـي تركـز       يغطي هذا الفصل بشيء من التوضيح والتحليل بعض         
عليها الدراسة الحالية فيما يتعلق بالصدمة النفسية وما يتطور عنها اضطراب ما بعد الـصدمة،               
حيث تطرق الباحث لتعريف كل من الصدمة النفسية واضطراب ما بعـد الـصدمة، والتطـور                

ل عـن غيـرهم مـن     وما يميز األطفا  التاريخي لمفهومها وأسباب حدوثها وردود الفعل تجاهها،        
ومن ثم األعراض التي تميز      ،أعراض لهذا االضطراب وخاصة في سن المدرسة األساسية الدنيا        

 حسب التـصنيف األمريكـي الرابـع لألمـراض     ،االضطراب الذي قد يتطور بعد هذه الصدمة  
 موضوع رسوم األطفـال مـن حيـث أهميتـه     ثم تناول الباحث متدرجاً). DSM IV(النفسية 

ت تفسير رسـوم األطفـال     وتطرقنا لنظريا عند األطفال   وتطور الشكل اإلنساني    ره  ومراحل تطو 
وإسقاط الصدمة النفسية والحيل النفسية التي يستخدمونها في رسوماتهم، وتناول أيضا بشيء من             
التحليل الدالالت النفسية لرسوم األطفال من حيث التفاصيل والنسب والمنظـور ومـدى أهميـة              

التشخيص والعالج النفسي، وكان من المهم هنا أن يتناول الباحث بعـد هـذا              استخدام الرسم في    
 من حيث ما يميزه كاختبـار       -موضوع الدراسة –) كارين ماكوفر (التدرج اختبار رسم الشخص     

 تطبيقه، ثم تناول اختبار المـصفوفات المتتابعـة         وإجراءاتإسقاطي ومدى استخدامه اإلكلينيكي     
ختيار الباحث له في دراسته      ما الذي يقيسه هذا االختبار وأسباب ا       حاًالملون كاختبار للذكاء موض   

  .هذه
  

  :اضطراب ما بعد الصدمة:  المحور األول2. 2.
  :اضطراب ما بعد الصدمة تعريف الصدمة النفسية و2. 2. 1.

  
  :)Trauma(تعريف الصدمة النفسية

  :اللغويالتعريف 
ضـربه بجـسده،   : ه صـدماً ضرب الشيء الصلب بشيء مثله، وصـدم  : الصدم: صدم

: والتـصادم . أصـابهم : ، وصـدمهم أمـر  وصادمه فتصادما واصطدما، وصدمه يصدمه صدماً    
قـال  . والرجالن يعدوان فيتصادمان أي يصدم هذا ذاك وذاك هذا، والجيشان يتصادمان          . التزاحم
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مـا،  تهصاحبتها إذا مرتا فوق المـاء بحمو      واصطدام السفينتين إذا ضربت كل واحدة       : األزهري
، والفارسـان يتـصادمان     تصطدمان إذا ضرب بعضهما بعضاً    ون   البحر تتصادما  فيوالسفينتان  

: تها، قـال شـمر    حمواألولى أي عند فورة المصيبة و     الصبر عند الصدمة    :  الحديث فيو. أيضا
معناه أن كل ذي مرزئـة      : يقول من صبر تلك الساعة وتلقاها بالرضا فله األجر، قال الجوهري          

:  والصدمتان، بكسر الـدال    .محرب: ورجل مصدم .  ولكنه إنما يحمد عند حدتها     ،برقصاراه الص 
  )334: 2003 ابن منظور،(.النزعة: والصدمة. جانبا الجبينين

  
  : التعريف االصطالحي

االسـتجابة  : الصدمة النفسية على أنها "Herman& Pynoos & Terr"ويعرف كل من 
 تكون غير   ، بحيث إن وسائل الدفاع األولية      الشخص  مؤلمة تكون خارجة عن تحكم     الناتجة لخبرة 

  ,Quta, Miller, El-Masry)  10 :2001( . التفاعل معهافيفاعلة 
، يصيب الجـسم عـن      جرح نفسي أو جسدي شديد    : "الصدمة بأنها " Davison"ويعرف  

 ,Davison& Neale".(النفـسية ر شديدة على صحة اإلنسان قوى خارجية أو يترك أثاطريق 

1998: 146(  
 اإلنـسان حالة تنتج عن حدث يتعـرض فيـه     : "الصدمة بأنها ) 2008: باتل(كما يعرف   

  )295:  2008باتل،". ( يكون مخيفا للغايةأوللموت 
  

  )Post Traumatic Stress Disorder (:الصدمةتعريف اضطراب ما بعد 
اضطراب مـا  ) WHO(لمنظمة الصحة العالمية ) ICD 10(يعرف الدليل التشخيصي 

طبيعـة  ذات  ، تكـون    استجابة متأخرة لحادثة أو موقف ضاغط جداً      "بأنه  ) PTSD(دمة  د الص بع
، من قبيـل كارثـة مـن صـنع      لكل من يتعرض لها تقريباً نفسياً أو كارثية، تسبب كرباً    تهديدية

إنسان، أو معركة أو حادثة خطيرة، أو مشاهدة موت آخر، أو أخرى في حادثـة عنـف، أو أن                   
  ) 2002:82 صالح،. ("و اغتصاب، أو جريمة أخرى تعذيب أو إرهاب، أيكون أفراد ضحية

 التي األعراض: "بأنهوتعرف الجمعية األمريكية للطب النفسي اضطراب ما بعد الصدمة          
تتبع التعرض لضغط صدمي شديد يشمل الخبرة المباشرة للشخص الذي يتعرض للحـدث الـذي           

 مـشاهدة   أو لجـسد الـشخص      آخر تهديد   يأ أو جرح خطير    أو متخيل   أويتضمن تهديد حقيقي    
 العلم عن   أو آخر لشخص   أو أي تهديد لجسد الشخص نفسه       أوالحدث الذي يشمل الموت، الجرح      

 لفرد مـن  اإليذاء أو الجرح إلحاق أو تهديد بالموت    أو خطير   إيذاء أو غير متوقع    أوموت عنيف   
  )DSM IV, 1994: 463. ("عزيز أي قريب أو األسرة أفراد
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حالة من الكرب النفسي تحدث لشخص عـرف تجربـة          : " انه )2008 باتل،( هعرفكما  
  ) 295 : 2008باتل،". (معرضة للموت

كما يعرف الباحث اضطراب ما بعد الصدمة بأنه عبارة عن أزمة تنتج عـن التعـرض                
 ويتجنب ما يذكره بهـا،  فل يعاود الشعور بأنه يعيش الخبرة الصادمة     لحدث صادم وتتميز بأن الط    

الخبـرة  ، أمـا   الضاغطةاألحداث الحادة تجاه   هفعله وردود   تيقظه و توتره ويزداد   عواطفتخدر  تو
 العاديـة   اإلنـسانية  مفاجئة وغير متوقعة وتكون خارج حدود الخبرة         أحداثهي  فالصادمة نفسيا   

 أو حياته، ويستجيب لها الطفل بـالخوف الـشديد والعجـز            أو تدمر صحة الطفل     أوبحيث تهدد   
  . الرعب

  
   :تطور مفهوم الصدمة النفسية  2. 2. 2.

حيـث أطلـق العـالم     ،)م1884( عـام   فـي      يعتقد الباحثون أن مفهوم الصدمة قد وضـع         
"Oppenheim "   ولكنهم بذلك يتجاهلون تطور مفهوم الـصدمة      ،العصاب الصدمي عليه مصطلح 

 ونـذكر علـى   ،فهـوم  تطور هذا الم  فية مساهماتها   عبر آالف السنين وقد كان للحضارة العربي      
ـ                  صدمة سبيل المثال تجربة ابن سينا التي ال يمكن تجاهلها كأول دراسـة تجريبيـة لعـصاب ال

 فـي الـذي أطلـق     " وبنهـايم أ"ويمكن بعد ذلك أن نأتي على دور        . الجسدية-وانعكاساته النفسية 
 فـي ، كما أن له الفضل       على وضعية الشعور بتهديد الحياة     تسمية العصاب الصدمي  )م1884(عام

وعـارض أطروحـات أوبنهـايم حـول        " Charcot"عزل وتمييز هذا العصاب ومن بعده أتى        
األسباب النفسية للصدمة وطرح إشكالية هل أن أعراض ما بعد الصدمة تعود إلـى الشخـصية                

ه األعـراض هـي نتيجـة فعليـة         ، أم أن هذ   راباتها المتفجرة بمناسبة الصدمة   األساسية واضط 
  )130 : 1995النابلسي،( .للصدمة

ـ ) Solider Heart Syndrome( ،د ذلك ظهر مصطلح لزمة قلب الجنـدي وبع ك وذل
 أعراض هـذا  ن أل، وقد عرف هذا االضطراب بهذه التسمية نظراً   أثناء الحرب األهلية األمريكية   

 فيوقد ورد هذا االضطراب     . لى حد كبير أعراض اضطرابات القلب     االضطراب كانت تشبه وإ   
بعنوان تفاعل االنعصاب البـارز  ) DSM I,1952(ي األمريكي األول دليل التشخيص اإلحصائ

)Cross Stress Reaction .(     وفي أعقاب الحرب الفيتنامية الحـظ البـاحثون علـى الجنـود
ة وذلك بعد تسعة أشـهر مـن        م الصد اضطراب ما بعد  األمريكيين العائدين من الحرب أعراض      

فـي  ) لزمـة قلـب الجنـدي   (فس هذه التسمية ، مما دفعهم إلى إضافة هذا االضطراب بن   الحرب
التشخيص اإلحصائي األمريكـي الثالـث واسـتمر إلـى التـشخيص اإلحـصائي األمريكـي                

  )Kaplan & Sadock, 1998: 172.(الرابع
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 عـام   فـي  ت ما بعد الصدمة ظهـر     أن أول تسمية الضطراب   ) 1999 ،يعقوب(ويرى  
لـى اضـطراب    ، للداللة ع  ا المصطلح طب النفسي األمريكية هذ   م عندما أدخلت جمعية ال    1980

وبعد سبع سنوات عادت جمعية الطب النفسي األمريكيـة وأدخلـت           . نفسي يتلو حدوث الصدمة   
كيـز  بعض التعديالت على مفهوم اضطراب ما بعد الصدمة وكان أهم هذه التعديالت هـو التر              

 .، وتناول اضـطراب مـا بعـد الـصدمة عنـد األطفـال             كبر على أعراض التجنب   بصورة أ 
  )38:  1999يعقوب،(

ـ      )1998 ،قعبد الخال (كما يرى    صدمات بـدأ يتزايـد      أن االهتمام بدراسة الضغوط وال
وذلك بسبب تزايد ضغوط الحياة التي يتعرض لها اإلنسان وبخاصة منـذ بدايـة        ،وتتنوع أساليبه 

 نصفه األول فقط حربين عـالميتين طـاحنتين ومئـات الحـروب     فيالقرن العشرين الذي شهد     
   ) 23: 1998،قعبد الخال(. غيرة األخرىالص

األحداث الصادمة التي يعيشها الشعب الفلسطيني وبشكل مستمر         أن إلىباحث  ويخلص ال   
التي تنتقل من اآلباء لألبناء، والضغوط النفسية المستمرة والتي تنعكس سلبا على جميـع فئـات                

دراسة هذه الصدمات وما تخلفـه  المجتمع وخاصة األطفال منهم، كل ذلك يجعلنا بحاجة مستمرة ل  
   .جل وضع خطة وطنية للوقاية والتدخل والعالجك من أمن آثار وذل

  
  :أسباب الصدمات النفسية 2. 2. 3.

ـ        ى اإلصـابة  يمر بعض األطفال بخبرات مؤلمة مختلفة وهذه الخبرات قد تؤدي بهـم إل
  : ، نذكر من هذه الخبرات ما يليباضطراب ما بعد الصدمة

حد أفراد العائلة يتعـرض     أحد األبوين أو أ   ( والدم    الطفل أمامه أعمال العنف والقتل      أن يشاهد  -
  ).لالعتداء والقتل مثال

  ... يتعرض للتعذيب والخطف واالعتداء من األشخاص األعزاء أن يسمع الطفل بأن أحداً-
  . االنفصال عن األبوين بسبب أعمال الحرب والعنف أو ألسباب أخرى-
  .ير المنزل واالنفجارات التهجير وتدم-
  ).للطفل( اإلصابة الجسدية واإلعاقة -
  . الحرمان الشديد من الحاجات األساسية بسبب الحرب مثالً-
  . معسكرات االعتقال-
  . تهديد الطفل بالقتل أو خطفه واعتقاله وضربه-
  . االعتداء الجنسي على الطفل قبل الخامسة عشرة من العمر-
  .ة التعرض لهجوم قناص-
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التعرض لمواد خطيرة أو لمرض خبيث وما يترتب على ذلك من تدخالت جراحية وعالجيـة               -
  .معقدة

  . التعرض للغرق والحروق-
  ) 158-1999:159 يعقوب،(.  حادثة اعتداء أو اغتصاب ألحد أفراد األسرة وأمام الطفل-

ومـن   هي كثيرةوإذا نظرنا إلى أهم أسباب الصدمات النفسية التي تحدث لألطفال في فلسطين ف    
  :أهمها

 من المعروف أن الشعور باألمن واالستقرار مـن أقـوى         ف ،االعتداءات المتكررة على البيوت    -
، الشعور باألمن " ماسلو"  وقد جعل    ،الدوافع والحاجات التي يحتاجها اإلنسان عامة والطفل خاصة       

البيئـة األكثـر أمنـا     ، ويفترض أن يشكل منزل الطفل الثاني بعد الحاجات الفسيولوجية  المستوى
إلى الشعور بـالقلق     والحماية، ويؤدي هذا   وعندما ينتهك هذا المنزل ويهاجم ويفقد األطفال األمن       
  .والخوف وبالتالي يؤثر على شخصية الطفل بشكل عام

 الحرب  أثناء اإلسرائيلية الهجمات   أن  المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان     تقرير فيحيث ورد   
) 2864(منزال بشكل كلـى، تحتـوي       ) 2114( فترة العدوان عن تدمير       طيلة أسفرتعلى غزة   

) 3242( تـدمير    إلـى  أدتكمـا   . شخصا) 19592(عائلة قوامها   ) 3314(وحدة سكنية، وتضم    
) 32250(عائلـة قوامهـا     ) 5470( وحدة سكنية، وتضم     )5014(منزال بشكل جزئي، وتحتوي     

خر إلى أضرار مختلفة جراء القـصف       منزل آ ) 16000( عن ذلك، تعرض نحو      وفضالً. شخصاً
وأعمال التدمير، بما في ذلك احتراق العشرات منها في أحياء مختلفة في مدن القطـاع، وعـانى             

  حالة من الترويع والترهيب واضـطروا إلـى إخـالء منـازلهم قـسرياً         شخصاً) 15453(نحو  
  )13 2009:المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان،  (.وأصبحوا بال مأوى

وم المستوطنين على المنازل والحقول واألماكن العامة وهم ال يقلون عـن النـازيين فـي                هج -
  .وكراهيتهم ورغبتهم في التدمير حقدهم

 الذي يستهدف الجميع خاصة   ي بشكل مستمر وبقصد القتل العمد        إطالق الرصاص على األهال    -
  .الشباب

  .لخ خاصة في أوقات متأخرة من اللي إطالق الطائرات للصواري-
  .م في الشوارع أثناء ذهابهم للعملوهم في سياراته ،الغتياالت من الطائرات للمقاتلين حاالت ا-
 الـذين  األطفال حيث بلغ عدد ،كثير من األطفالقتل وكثرة الجنازات و  كثرة حاالت االستشهاد     -

 لمـن  يجمالمن العدد اإل) 22,4%(، أي ما نسبته  طفالً )318( الحرب على غزة     أثناءاستشهدوا  
  )2009: 40 المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان،. (استشهدوا في الحرب

  احتالل الجيش ألسطح المنازل واستخدامها في القنص المتكرر واستخدام األهـالي كـدروع             - 
  .بشرية
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  كثرة المناظر واألخبار التي تعرضها وتنقلها وسائل األعالم عن المجازر التي يرتكبها جـيش              -
جتياحـات بـشكل    لـسطينية مـن ا    ، وما تتعرض لـه المـدن والقـرى الف         هناكاالحتالل هنا و  

  .ج الشباب إلى الشوارع بصورة مذلة، واعتقال الكثير منهم،وإخرامتواصل
 ، الذي يوضح أن جنود االحتالل     ر الرعب في األهالي خاصة األطفال     كل هذه األمور تثي   

 ممـا يـؤثر علـى    ،ر الفزع للـسكان الصهيوني يقومون بأعمال إرهابية وإجرامية كفيلة بأن تثي  
صـحتهم الجـسمية والعقليـة      ينهـك   الة من القلق والخوف المتواصل و     ويجعلهم في ح   نفسيتهم
  .والنفسية

 تـضرراً  ظلوا من أكثر الفئات العمريةوإذا كانت هذه حالة المجتمع ككل إال أن األطفال         
 هناك تفاوتـاً  ، إال أن الصعبةنهم يتأثرون بهذه األوضاععلى الرغم من أ  ، ف في مثل هذه الظروف   

من العوامـل    ويمكن أن يعزى هذا التفاوت إلى مجموعة      . ن األطفال في درجة وكيفية تأثرهم     بي
  :التي يمكن تلخيصها فيما يلي

 يلعب إدراك الطفل للحدث الصادم دورا رئيسيا في تحديد المعنى الخاص والـذاتي للحـدث               -1
  يتأثرون بـه بطـرق مختلفـة،    معيناًال الذين يشاهدون حدثاً بالنسبة للطفل، وهذا يعني أن األطف     

  .تعتمد على المميزات الشخصية الخاصة لكل طفل
  إلى حجم ونوع التغيرات التي     ، استناداً لنفسية الناجمة عن الظروف الصعبة     خبرة الضغوط ا   -2

  . الطفل وقدرته على السيطرة عليهاتطرأ على حياة
 :لها تأثيرها المباشر على الطفل ومنهـا  ،رافقة للحدث أيضاًط أخرى موجود عوامل أو ضغو  3-

 ، وجـود  أو جماعيـاً ب، كون الحدث فرديـاً    ، تكرار الحدث الصع    أو مفاجئاً  اً متوقع الحدثكون  
 ، عامل العنف سـواء    ، درجة تهديد الحدث لحياة الطفل     عامل الفقدان أو الخسارة، األذى الجسمي     

  ) 2001:5 ،المركز الفلسطيني لإلرشاد (.لشخصيةمن خالل المشاهدة أو الخبرة ا كان
  

  : سمات اضطراب ما بعد الصدمة عند األطفال2. 2. 4.
م فإن أهـم  1987في عام ) DSM III(     حسب ما نشرته الجمعية األمريكية للطب النفسي 

  :التاليكسمات هذا االضطراب عند األطفال هي 
  .ى الطبيعي لتجارب الطفل أن يتعرض الطفل لتجربة تكون خارجة عن المد-
 إعادة التذكر المتكرر والدائم للصدمة التي مر بها وبطرق شتى منها اإلقحام المفاجئ لـصور                -

معينه من الحدث لخيال الطفل أو األصوات المتعلقة بالحدث، أو الكـوابيس واألحـالم الليليـة                 
عـض جوانـب الـصدمة      المزعجة المتعلقة بالحدث أو أحالم لها محتوى مشابه، أو أن تكون ب           

  .واضحة من خالل لعب الطفل
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 من خالل انحسار االهتمام باألنشطة التي قد تجلب         هتمام باألشياء والبيئة المحيطة،    انحسار اال  -
  .له المتعة، واالبتعاد العاطفي عن األصدقاء والوالدين وضعف قدرته على التحمل

ى الحركي، منها االزدياد المفـاجئ       تطوير أعراض جديدة متعلقة بالحدث الصادم على المستو        -
 االنتباه والتيقظ وتشمل العصبية الزائدة واالستثارة الزائدة والـشديدة، وسـلوكيات التجنـب              في

 فـي  النوم وصعوبة    فيوالقلق الشديد من كل المنبهات التي تذكر بالحدث الصادم، واضطرابات           
   )DSMIII, 1987: 261 (.التركيز

بإضافة بعض األعراض الخاصة باستجابة األطفـال لألحـداث   ) Dyregrov, 2003(     قام 
زيادة سلوك التعلق بالوالدين واألخوة أو ظهور أعراض قلق االنفصال وفقـدان            : الصادمة ومنها 

للمهارات المكتسبة حديثاً من خالل عملية التطور وخصوصاً عند األطفال األصغر سناً والخوف             
يراً الشعور بالذنب من الحدث الذي تعرضوا له وهذا يظهر          الدائم من تكرار الحدث الصادم، وأخ     
  )Dyregrov, 2003: 96( .بشكل أوضح عند األطفال األكبر سناً

يما يتعلق باضطراب ما    أن تدرس الفروقات بين األطفال والراشدين ف      " Terr"     وقد حاولت   
  :، وقد توصلت إلى النتائج التاليةبعد الصدمة

  .ن من مشاكل فقدان الذاكرة والنسيان بسبب الصدمة إن األطفال ال يعانو-
  . األطفال ال يعانون من التبلد العاطفي الذي نالحظه عند الراشدين-
 مـسيرة تفكيـرهم     فـي  األطفال ال يعانون من الومضات الدخيلة، أي أنهم ال يتوقفون فجـأة              -

  .وسلوكهم ليعيشوا لحظات مؤلمة ومفاجئة تردهم إلى الصدمة
  .طفال الدراسي يتأثر بالصدمة، بينما يضطرب مجال العمل واإلنتاج عند الراشدين أداء األ-
  . األطفال يعيشون الصدمة من خالل اللعب المتكرر وهذه صفة خاصة بهم-
  . وقصير المدى رجاء األطفال بالمستقبل يصبح محدوداً-

  :باإلضافة إلى ذلك يمكن أن تظهر األعراض التالية عند األطفال
  .ل والتبرز الالإرادي في الليل والنهار التبو-
  . مص األصابع-
  . الخوف من الظالم-
  . فقدان الشهية-
  . الصداع المستمر-
  . الشكوى من مشاكل في النظر والسمع-
  . العناد للوالدين وللمدرسين-
  . اللوازم الحركية المتكررة-
  . اضطرابات في الكالم مثل التأتأة-
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  .دين التصرف االلتصاقي بالوال-
  . االنطواء وعدم مخالطة األطفال اآلخرين-
  . الشجار المستمر مع أخوته ومع أصدقائه-
  . فقدان الرغبة في األعمال اليومية-
  )73: 1998، ثابت (. عدم التركيز وانخفاض مستوى التحصيل الدراسي في المدرسة-
  

  :ردود الفعل تجاه الخبرات الصادمة 2. 2. 5.
ردود الفعل المتوقعة للتعرض للخبـرات  حول  ) 1995،لنابلسيا(وهذا يتفق مع تصنيف 

   .الصادمة إلى قصيرة، متوسطة، وطويلة األمد
  :ردود الفعل قصيرة األمد  -أ 

 ما ينتاب المصدومين إحساس بـأن مـا         غالباً: اإلحساس بالالواقع وصعوبة التفكير المنطقي     -
  .و أنهم مشحونون بالمشاعر، وهنا إما أن يشعروا بأنهم قد تجمدوا أحدث ليس حقيقياً

 مـن إمكانيـة     حيث أنهم يكونون بحالة من الترقب ويخشون دائماً       :  والتيقظ الشديدان  االنتباه -
  .حدوث ما هو أسوأ

 أو حقائق عاديـة     فقد يبدءون بإدراك األمور بطريقة مغايرة أو يفسرون أحداثاً        : سوء اإلدراك  -
  .بطريقة مغلوطة

  .ولكن بتقييد أنفسهم بأنشطة أبسط مما اعتادوا فعله سابقاً: نيةاالستمرار بالحياة الروتي -
  .مظاهر القلق واالرتباك وعدم القدرة على المبادرة -
  ).مع أو بدون كوابيس أو أحالم مزعجة (اضطراب النوم -

  :ردود الفعل المتوسطة األمد  -ب 
  .وذلك بدوره يؤدي إلى سلوك يقظة زائد.  الشعور بالخوف وعدم االطمئنان-
  . تجنب األماكن والظروف التي تذكرهم مباشرة بالصدمة-
 الشعور بالذنب تجاه ضحايا الصدمة، حيث يشعر الناجون بأن نجاتهم كانت محض صدفة مما               -

  .يغذي مشاعر الذنب اتجاه ضحايا الصدمة
 استرجاع الحدث برمته وبكافة جوانبه مرة تلو األخرى، إما بشكل صور متفرقة أو أصـوات                -

  .ائح أو من خالل الكوابيسأو رو
  . بداية ظهور األعراض النفس جسدية-
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  :ردود الفعل طويلة األمد  -ج 
     ويعتمد ظهور هذه األعراض على عدة عوامل منها شدة الحدث الصادم، ومدة التعرض له،              

 سـبق لـه التعـرض    حدث ومدة تعرضه للحدث الصادم وهل      أصيب شخص عزيز بهذا ال     هلو
الـذي سـوف   مد اإلصابة باالكتئاب أو القلـق  أهم ردود الفعل الطويلة األ   ومن  . لصدمات سابقة 

  )142:  1995النابلسي،( .يؤدي بدوره إلى ظهور اضطراب ما بعد الصدمة
 قطاع غزة يجعل التعرض لخبـرات  فيالواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني وخاصة           ولعل  

ة اليومية للمدنيين على اخـتالف فئـاتهم        صادمة من قصف وقتل وتدمير للبيوت جزءاً من الحيا        
من األطفـال تعرضـوا   % 60بأن  )2008 ،ثابت وآخرون(فلقد بينت دراسة قام بها . وأعمارهم

من األطفـال   % 33,3تعرضوا لصدمة نفسية بسيطة، في حين     % 6,7لصدمة نفسية متوسطة، و     
نون من اضـطراب مـا   من أفراد العينة يعا% 15,6كما تبين أن   . تعرضوا لصدمة نفسية شديدة   
يعـانون بدرجـة   % 20يعانون بدرجة متوسطة، في حـين  % 62,2بعد الصدمة بدرجة خفيفة،     

   2008 ) :ثابت،أبو طواحينه،السراج(. شديدة
  

  :سنة) 12-6(اضطراب ما بعد الصدمة في سن المدرسة 2. 2. 6. 
فـال فـي    لتصنيف اضطراب ما بعد الصدمة لألطتصوراً) Macksoud, 1993(     وضعت 

أن األطفال فـي هـذه      معرفي  ، حيث أنها وجدت على المستوى ال      سنة) 12-6(مرحلة المدرسة   
 وبالتالي فان تحصيلهم المدرسي يتأثر بـشكل كبيـر،          ،المرحلة يواجهون صعوبات في التركيز    

الـذي  -حيث تعزو سبب ذلك إلى أن الذكريات المتعلقة بالتجربة الصادمة والمـزاج المكتئـب               
 يؤثران على العمليات العقلية لديه، وبالتالي فان اضطرابات الـتعلم قـد تظهـر               -فليعيشه الط 

أما على المستوى السلوكي فنجد أطفال هذه المرحلـة يكونـون فـي             . بوضوح في هذه المرحلة   
الغالب سلبيين وغير تلقائيين ومن الممكن أن يصبحوا أكثر قسوة وعنف من السابق، وقد يتـرك                

لى عالقاتهم بأقرانهم وأصدقائهم مما قد يدفعهم بالنهاية إلى نوع من العزلـة             ذلك أثراً واضحاً ع   
كذلك فان أطفال هذه المرحلة العمرية يكونون عرضة بشكل جزئـي إلـى تطـوير           .االجتماعية
  )Macksoud. Et. al, 1993: 627. (كالصداع وآالم المعدة وغيرها) جسمية_ نفس(أعراض 

  
  :األمريكيةحسب جمعية الطب النفسي  عد الصدمةاضطراب ما ب أعراض 2. 2. 7.

 (DSM IV,1994) لالضطرابات العقليـة   الرابع الدليل التشخيصي واإلحصائيحسب     
  :تاليةالللتشخيص هي األعراض  المعايير فإن
  :الذي تعرض لحادث صادم يظهر لديه كل من اآلتيالشخص  –أ 
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 إصابة  تتضمن الموت الفعلي أو التهديد به أو       اً أو أحداث  اًواجه حدث هد أو   اشخبر الشخص أو     -1
  .آلخرينا  سالمة أوة الجسميسالمتهخطير أو تهديد 

عند األطفال سـلوك غيـر      (رعب   الخوف الشديد أو العجز أو ال      شخص استجابة ال  تتضمن -2
  .)منتظم أو مضطرب

  :التالية على األقل من الطرق ةتعاد خبرة الحدث الصادم أو معايشته بإلحاح بواحدب ـ 
عنـد  (، أو مدركات     أو أفكاراً  ذلك صوراً التذكر الدائم، االقتحام المتكرر للحادث، ويتضمن        -1

األطفال الصغار قد يحدث اللعب التكراري، عندما تكون موضوعات أو جوانب الصدمة قد عبر              
  .)عنها اللعب

ة دون محتـوى لـه      عند األطفال، قد تكون هناك أحالم مخيف      (للحادث  مؤلمة  متكررة  أحالم   -2
  .)معنى

يتـضمن ذلـك معايـشة      (قد تكرر   ان الحادث الصادم     كما لو ك   يشعرأو  الشخص  تصرف  ي -3
 الماضـية بطريقـة غيـر       األحداث إلى، الهلوسة، الرجوع بالذاكرة     األوهام،  أخرىالخبرة مرة   

 حالـة  فـي (، ) عندما يكون الفرد في حالة سكرأو اليقظة أثناءمترابطة، ويتضمن ذلك ما يحدث  
  .) تمثيل الصدمةإعادة الصغار قد يحدث األطفال

 الحـادث   تماثل بعـض جوانـب      خارجية أولمؤشرات داخلية    عند التعرض    حادألم نفسي    -4
  .إليها، وترمز الصادم

الحـادث   جوانب   إلى خارجية، ترمز    أولمؤشرات داخلية    عند التعرض    رد فعل فسيولوجي   -5
  . تماثلهاأو الصادم

 قبـل   ةكن موجـود  تلم  ( االستجابة العامة    خدر و ،ائم للمثيرات المرتبطة بالصدمة    التجنب الد  -ج
  :كما يدل عليه ثالثة أو أكثر مما يلي) الصدمة

  .الصدمةب المرتبطةالمشاعر  وأ لتجنب األفكار جهود -1
  . الصدمة تذكرإلى تؤدي التي ،تجنب النشاطات واألماكن أو الناسل جهود -2
  . الصدمةكر الجانب المهم فيعدم القدرة على تذ -3
  .والمشاركة فيها المهمة باألنشطة االهتمام ضاؤل ملحوظ فيت -4
  .ن اآلخرينم نفور أو العزلةالشعور بال -5
  .)حـب  تكـون لديـه مـشاعر        أنغيـر قـادر علـى       : مثال(مدى محدود من المشاعر      -6
يتزوج أو أن يكون له      أنأن يكون له مهنة أو       ال يتوقع    :مثل ( بمستقبل غير مشرق   إحساس -7

  .)أطفال، أو أن يعيش سنوات العمر الطبيعية
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 ويدل عليها اثنـان أو ) لم تكن موجودة قبل الصدمة   ( أعراض مستمرة من االستثارة المتزايدة       -د
  : مما يليأكثر
  .النوم أو االستمرار فيهفي الدخول في صعوبة  -1
  . الغضبنفجاراتاأو الستثارة سرعة ا -2
  .لتركيزصعوبة ا -3
  .رالحذاإلفراط في االنتباه أو  -4
  .المبالغ فيها) اإلجفال(االستجابة الفجائية  -5

  .األقل على  شهر واحدلمدة) د ج، األعراض المذكورة في ب،( استمرار االضطراب - هـ
 المهنيـة،   أو ضعف واضح في المهام االجتماعيـة        أو،  معاناة شديدة  يؤدي االضطراب إلى     -و

  :رهيتحدد باعتبا
  .أشهرقل من ثالثة  أاألعراض استمرت إذا: حاداً -
  .أكثر أو أشهر ثالثة األعراض استمرت إذا: ًمزمنا -

  : كانتإذاتحدد 
 مـن العامـل المـسبب       األقـل  على   أشهر بعد ستة    األعراضبدء  : بداية االضطراب مؤجلة   -

  )119-121: 2002 بارلو،.(للضغوط
  

  م األطفالسيكولوجية رسو:  الثاني المحور2. 3.
  :مقدمة 2. 3. 1.

يعتبر الرسم لغة عالمية يشترك فيها كل أطفال العالم، فهم يتحدثون بلغة واحدة ولكنهـا               
 ، والمالحظـة  ،تختلف من حيث سماتها البيئية، فالرسم يتيح لجميع األطفـال الفرصـة للبحـث             

ال، فالرسـم لغـة     ، إضافة للجانب الترويحي لألطف     والخيال ، واالبتكار ، واالستكشاف ،والتجريب
الطفل للتواصل والتفكير، تتغير وتتشكل مع نموه، وارتقائه، وتزداد رموزه ارتباطاً بالبيئة التـي              
يعيش فيها، كما يمكن اعتباره وسيلة للكشف عن شخصية الطفـل، وكيفيـة ارتقـاء المظـاهر                 

  .إبداعاتهالمختلفة لنمو عقله، وأفكاره، ووجدانه، ومشاعره، وقيمه، وأخالقه، وخياله، و
مبدأ " وفق    نظريات التحليل النفسي أن سير العمليات النفسية ينتظم آلياً         فيمن المسلم به    ف

 إنما هـي حالـة   ،ويذهب فرويد إلى أن ما تبدأ منه أي عملية نفسية مهما اختلفت الظروف          " اللذة
ـ                 ذا التـوتر   من التوتر الكريه المؤلم، ومن ثم تتخذ لنفسها سبيالً يؤدي آخر األمر إلى نقـص ه

  ) 1980:23 ،فرويد. (والحصول على اللذة" عدم اللذة "والتخفف منه، أي تجنب 
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نه يعمل وفقاً لمبدأ اللذة وهو ال يحقق لذة         لرسم كمثال للعملية النفسية نجد أ     وإذا ما أخذنا ا   
لدى الفنانين والمشتغلين بالرسم فقط، ولكن يحقق لذة مع من ال يجيدون الرسم، فهو تنفيس عـن                 
رغبات ودوافع وانفعاالت تحاول أن تتحقق ولكن الواقع يقف أمامها بالمرصاد، فتتخذ سبيال آخر              

 & Burns( الرسم، وربما نجد مثاالً لذلك فيما يـشير إليـه   فييرضى الواقع من خالل التحقق 

Kaufman, 1970 (   فـي من أن شدة الحاجة إلى الدفء والحب لدى األطفال الكبـار تـنعكس 
  . هذه االنفعاالتفي الغالب محاوالت للتحكم في الضوء والنار التي تعد دالالت مثل

 (Burns & Kaufman, 1970: 98)  
 رسوم كثير من األفراد أن هناك اهتماماً مبالغاً فيه للتعبير فـي           فيغير انه من المالحظ     

 مثال ذلك رسـم طـائر       ، أغلب رسومهم  فيرسومهم عن شيء معين، ويتواتر رسم هذا الشيء         
 وضع بعينه أو رسم غصن شجرة أو ربما شجرة ذات تكوين خـاص،              فيعين أو وجه إنساني     م

حيـث نجـد   . الـخ ... أو نوع خاص من الزهور أو رسم تفصيل إنساني مثل العين أو اليد فقط   
شخصاً ما يضمن رسومه أحد التغييرات السابقة أو أكثر أو غيرها، وهذا الشخص ربمـا يرسـم     

ن األمر هنا   رى تحوى عالقات معينة وعلى هذا فإ      و يضمنه مع تفاصيل أخ    هذا التفصيل بمفرده أ   
 مبدأ آخر يقول به فرويد وهـو مبـدأ          فييتخطى مبدأ اللذة، ومن ثم علينا أن نلتمس تفسير ذلك           

 أكثر تغلغالً وقدماً في النفس اإلنسانية، حيـث يفـرض           –وفق فرويد –الذي هو   " إجبار التكرار "
   . من نفعإليهن نظر إلى ما تؤدي والمواقف القديمة دوعليها أن تكرر الخبرات 

  ) 1980:16 ،فرويد(
     وهذا التكرار ينتهي بصاحبه إلى الفشل ويخلف جراحاً في عزة النفس، ومن ثمة ال يمكـن                
أن يفهم بوصفه تكراراً لحاجات غريزية تسعى إلى اإلشباع، بل هو ينشأ حاجة قائمة بذاتها إلـى              

  )38: 1979 ،الجاش (.دأ اللذةالتكرار تتعدى مب
      وبناء على ما سبق نستطيع القول بأن الرسم إنما هو نتاج عملية أولية تـسود الالشـعور،                 

 فهي تعمل وفقـاً لمبـدأ    ،وهذه العملية تسعى نحو التحقق على مسرح الشعور وال تنتظر التأجيل          
ليس فقط  الرسم  للواقع، وعلى هذا ف   نما اعتبار   اللذة، الذي يسعى نحو تحقيق الرغبة هنا واآلن دو        

مـدركات  (عملية أولية إنما هو صورة عقلية ذاتية متذكرة تتطابق مع أشـكال واقعيـة        هو نتاج   
وعلينا أن نصل إلى المدركات الحسية للرسوم من خالل تحليلنـا للـصورة             ) حسية قائمة بالفعل  

 يتشابه مع موقف الحلم من حيـث        الموقف على هذا النحو    الذاتية المتذكرة لهذه الرسوم و     العقلية
 علينا لكـي     وبالتالي يكون لزاماً   ،الكامنةلحلم ما هو إال تعبير عن أفكاره        كون المحتوى الظاهر ل   

 أال نكتفي بمحتواه الظاهر، بل نستدعى األفكار الكامنة والمشكلة لهـذا الرسـم،           معيناً نفهم رسماً 
 الغالب مكبوتـة ويجهلهـا      فيم الكامنة هي    غير أن هناك ثمة اختالف أساسي هو أن أفكار الحل         

 أو مـا قبـل   ، شـعوره فـي  ، الغالب حاضرة معه في وهذا يعكس أفكار الرسم التي هي        ،الحالم
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، وربما يرجع هذا االختالف لفرق      واضح غير أن الرسام ال يريد أن يفصح عنها بشكل           .شعوره
ع بـين ذات الحـالم واألنـا    أساسي بين الموقفين هو أن الحلم يتم تشويهه حتى ال ينشب صـرا        

 الرسم حتى ال ينشب صـراع  فياألعلى، فيحدث األرق وانعدام النوم، بينما يتم استخدام الرموز          
  ).الرسام(بين الرسام واآلخرين، فيكون عاقبة ذلك رفض المجتمع لهذا الشخص 

عـض   ب في إلى أن تحقيق الرغبة من خالل الرسم قد يبدو واضحاً         ) 1989 ،خضر(ويشير       
 حديقة الحيـوان    في دراجة أو موجوداً في المالهي أو        الرسوم مثل الطفل الذي يرسم نفسه راكباً      

أو انه يأكل طعاماً معيناً، هنا تبدو الرغبة واضحة إلى حد يمكن معه القول أن محتوى الرسم ال                   
 ومثـال  ، الرسم بشكل مقنعفيومن جهة أخرى قد تتحقق الرغبة  . يختلف كثيراً عن أفكار الرسم    

ذلك ما قام به تلميذ بالصف الثالث اإلعدادي، عندما طلبت مدرسة التربية الفنيـة مـن تالميـذ                  
الصف أن يعبروا من خالل الرسم عن ابتداء العام الدراسي الجديد، فما كان من هذا التلميـذ إال                  

ولكن " يدبدأ العام الدراسي الجد   "أن قام برسم مدرسة جميلة وسور للمدرسة وكتب على الصفحة           
 التلميـذ برسـم جـدران       فيالرسم على هذا النحو الذي تم لم يتضمن تالميذ المدرسة، حيث اكت           

 حـوش المدرسـة أو حتـى    فـي المدرسة وسورها فقط، ولم يرسم التالميذ داخل الفـصول أو      
 وكأنه  ، كما أنه أغلق باب المدرسة وأبواب الفصول جميعها        ،ينتظرون عند الباب خارج المدرسة    

يحقق رغبته في عدم ابتداء العام الدراسي الجديد، إذ أن العام الدراسي الجديد يعنـي فـي                 بذلك  
المقام األول انتظام التالميذ داخل المدرسة، وربما كان هذا التلميذ يرغب فـي أن تمتـد فتـرة                  
 اإلجازة الدراسية أكثر من ذلك، أو ربما ود لو لم تبدأ الدراسة كليةً خشية الرسوب في الـشهادة                 

ه معاً، حيث ظهر ابتداء العام الدراسي       ابتداء العام الدراسي وعدم ابتدائ    اإلعدادية، فعبر ذلك عن     
من تجهيز بناء المدرسة، أما عدم ابتداء العام الدراسي فقد اتضح من عدم انتظام التالميذ داخـل                

شـعور  يـه ال لك الحل الوسط الذي توصـل إل هذا البناء، وهذا يعني أن الرسم الذي تم إنما هو ذ   
ـ    ام الدراسـي والرغبـة فـي عـدم     التلميذ لتحقيق رغبتين متناقضتين هما الرغبة في ابتداء الع

  )27- 26: 1989خضر،.(هابتدائ
في أنـه   ) 1980 ،عثمان(     ونجد أيضاً مثاالً لتحقيق الرغبة في شكل مقنع، فيما أشارت إليه            

ظهر رسـم  " معركة دنشواي "رسم عن   عندما طلب من بعض األطفال في سن العاشرة التعبير بال         
ألحد األطفال عبارة عن مجموعة من المشانق تتدلى منها بعض النسوة ولم يـشنق الطفـل أي                 

ن المربية سيدة ويجـب     أل: "رجل، ولما استفسر من الطفل عن سبب ذلك أجاب بعد وقت طويل           
 ،ي من قسوة مربيتـه  وبعد مزيد من المناقشة اتضح أن الطفل يعان       "  تشنق مثل هؤالء السيدات    أن

ولخوفه من عقابها له لم يخبر أحداً بما يقاسيه وإنما استطاع أن يعبر عن آالمه ومخاوفـه هـذه                
  )24  23 -:1980 ،عثمان (.داخل رسومه بطريقة رمزية
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     ونالحظ من هذا المثال أن الرسم إنما هو تحقيق لرغبة، هذه الرغبة تجلت في التخلص من                 
خالل الرسم، انتقاماً منها على قسوتها مع الطفل وتنفيساً من جانـب الطفـل              المربية بشنقها من    

على ما هو محظور عليه من أن يخبر أحداً بسوء معاملتها له، فهو بذلك يخبر الجميـع بأنـه ال                
  .يحبها ويتمنى لو تخلص منها

     
                   :أهمية رسوم األطفال 2. 3. 2.

ن كانوا  ال يستطيعون الرسم      سلوكهم التلقائي وإ  ة الهامة في          تعد رسوم األطفال أحد األنشط    
التي يقوم بهـا الطفـل بـالقلم أو         " بالشخبطة"إال إنه يتميز    ،  بسبب نقص اتزانهم العضلي    حقيقة

  .بأصابع الطباشير أو بأي أداة أخرى
هـي تلـك التخطيطـات الحـرة التـي         : "رسوم األطفال بأنها  ) 2007 الهنيدي،(وتعرف  

 األطفال كلغة يعبرون فيها على أي سطح كان منذ بداية عهدهم بمسك القلم أو ما شابه                 يستخدمها
  )12 :2007 ،الهنيدي. ("ذلك، إلى أن يصلوا إلى مرحلة البلوغ

ن الطفـل يميـل فـي    أب جمس سولي " أكد)دراسات حول الطفولة( تحت عنوان   ففي كتاب       
 منـه  انتقائي وإيحائي أكثر،  فن الطفل في جوهرهفإنه يرى، سومه إلى رموز أكثر منه للواقعية ر

الذي قام بتشجيع األطفال    " تشيزك"م النمساوي   لد جاء من بعدهم العا     وق ، للواقع إعادة إنتاج حرفية  
عن الرسم الفوتوغرافي مـن     بعيداً  ،  للواقع وما يحدث في حياتهم     ةعلى رسم استجابتهم الشخصي   

  )30- 2003:29، السيد.( ويثير اهتماماتهمم انتباههفكان األطفال يرسمون ما يجذب، الطبيعة
فقد تنـاول   ، أول  تفسير نظري لمراحل تطور رسوم األطفال       " مس سولي يج"    قدم عالم النفس    

وربط تعبيـره الفنـي بنـشاط اإلنـسان         ، "الطفل كفنان ") 1895(في كتابه دراسات في الطفولة      
،  لألشكال والهيئات اإلنـسانية والحيوانيـة      متهتناول تطور رسوم األطفال وتخطيطا    كما  ، البدائي

  :وتوصل من تحليله للرسوم إلى ثالث مراحل هي، فيما بين سنتين وست سنوات
 Aimless Scribbling التخطيطات العشوائية غير الهادفة -1

  Primitive Design التصميمات البدائية االصطالحية -2
  )   2001:16 ،القريطي ( Sophisticated Treatment نساني المعالجة المتبصرة للشكل اإل-3

  :األطفال دراسة رسوم هميةأل نجيب عن تساؤلكل ذلك يجعلنا 
 كثيرة لتحقيق الذات وتجديدها  العقلية ويقدم فرصاًواإلثارة للمتعة  يعد التعبير الفني مصدراً-1

  .باستمرار وتكاملها
  .اآلخرينالتواصل والتخاطب مع  تساعد الطفل على التي الوسيلة األطفال رسوم نإ -2
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  رؤى جديدة تحمل قيماًإلى التعبير الفني يساعد الطفل على االستغراق في الخيال للوصول -3
 الطفل إدراكواستبصارات لها دالالت ومعاني متنوعة ومختلفة وجديدة، ويتحقق من خاللها 

  ) 2003:13 السيد،.(لذاته المبدعة
  .سوياءاأل وغير األسوياء الكشف عن -4
  . االرتقاء بمعدالت الذكاء واالستعداد الخاص للعمل-5
  . النفسية للطفل من خالل تعبيراته ورسومهاألمراض الكشف عن -6
  . رسوماتهمفي البالغين واألطفال واإلناث سمات التعبيرات الخاصة بالذكور إدراك -7
  .ولة جهودهم لفهم خصائص مرحلة الطففي النفسيين األخصائيين مساعدة -8
 . العربية من االتجاهات العالميةاألطفال تحديد مكانة تعبيرات -9

 واألخصائيين من خالل تعبيراتهم الفنية للباحثين األطفال لمفهوم فهم أوسع فتح مجال -10
  ) 2003:25 غراب،. ( والعلماء والمعلمينواألطباء

   .والجسمية من نواحي النمو العقلية والنفسية تفهم طبيعة الطفل في تفيد -11
  ) 1984:18 البسيوني،(
  

  :تطور رسوم األطفالمراحل  2. 3. 3.
 المـستخدمة   األجزاءولعل عدد   ،  بدأ االهتمام بدراسة رسوم األطفال قبل مئة عام تقريباً        

 دراسـة الرسـوم     أظهـرت  حيـث  بعمر الطفل،     وثيقاً  يرتبط ارتباطاً  اإلنسانيفي تكوين الشكل    
 التي تبدو غير هادفـة وال       األطفالر دال ومنتظم قد وجد في رسوم         ثمة تطو  أن لألطفالالمبكرة  

 في المقدرة على الرسم، وفـي       األطفالنمو  قيمة لها، فهي من ناحية تعد كمؤشر يوضح لنا مدى           
ن التقدم في الرسم هو تعبير عن التفـتح          فإ أخرىزيادة السيطرة على الخط والشكل، ومن ناحية        

 تعـد   إنما األطفال رسوم   أن مثل الكالم وسيلة للتعبير، وهذا يعني        التدريجي لعقل الطفل، فالرسم   
 دليـل   أيـضاً  وهي   ،عبر عن نمط المجتمع الذي يعيش فيه       ت أنها كما   ،وسيلة لالتصال مع الطفل   

 األطفـال  نفهـم  أن فهما جيدا يمكـن لنـا   األطفال ما استطعنا فهم رسوم وإذاعلى نموه العقلي،    
   .ونموهم بشكل جيد
 كمـا تجـود بهـا    األشـياء ن الرسوم األولى تكون رمزية، فالطفل يرسم    م فإ وبشكل عا 

ومع سـن   .  المنظور أوذاكرته، وهو يحشد من التفاصيل ما يثير اهتمامه، ولكنه ال يهتم بالنسب             
 فـي    بدقة واضعاً  إليها يستنسخ ما يراه في رسومه، ويبدأ النظر         أن يحاول الطفل    السادسة تقريباً 

 سن الثماني سنوات تقريبا،     إلىالمنظور وصحة التفاصيل، وحينما يصل الطفل       االعتبار الحجم و  
   ) 2006:8 خضر،(.يكون الرسم المنظوري قد نما لديه جيداً
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  : تمر عبر ثالث مراحل رئيسية تتلخص فيما يلياألطفالن رسوم  فإ     وبذلك
   مرحلة التخطيط-1
   مرحلة الرمزية-2
   المرحلة االصطالحية-3

ـ  يخطط الطفل وينوع في هذه التخطيطات، وهي بالنسبة          األولىلمرحلة  ففي ا   أشـبه  هل
 فيظهر فيها تحـوالً   ) الرمزية( في الثانية  أما كثيرة،   إيقاعية لعمليات   وإخضاعهابتمرين العضالت   
فتكـون  ) االصـطالحية ( في المرحلة الثالثة     أما الشكلي،   اإليجاز من   أنواع إلىمن التخطيطات   

 على الطفل، وبدأ يعي المظاهر التي حوله ولكن بالصورة التي يـصطلح عليهـا               أثرتالبيئة قد   
  ) 1984:70 البسيوني،.(الناس

 األطفـال ن كـان    ، وإ اإلنـسان  له شكل     رسم يقوم به الطفل عادة ما يأخذ نموذجاً        وأول
 يبدأ برسم  عادة   اإلنسان، فعندما يرسم الطفل شكل      أخرى وأشياء لحيوانات    صوراً أيضايرسمون  

 يبـدأ فـي   اإلنسان ذراعين ورجلين، وعندما يزداد تفطنه لجسم إليهازوجا من العيون، ويضيف     
 إدراك واقعيـة فيبـدأ فـي    أكثررسم الجذع، ثم تزداد التفاصيل التي يرسمها في العدد، وتصبح     

عالقتها النسبية، فيدرك العالقة بين طول الذراعين والرجلين وطول الجذع، والعالقة بين حجـم              
 الجـذع   إلى العالقة المكانية فيلصق الذراعين والساقين       إلىالخ، ثم يفطن    ..  وباقي الجسم  رأسال

   )72 2000: مليكه،.(الرأس من بدالً
 يثـري هـذا   -وبالتدريج–نه مع كبر سنه ن الشكل اإلنساني فإ      فعندما يصبح الطفل متمكنا م    

فإذا وضعنا عدد المالمـح    . صيال ودقة الشكل بعدد متزايد من المالمح، وتصبح رسوماته أكثر تف        
 فإننا نكتشف أن النمو الزمني المحض هو العامل المحدد فـي            ،مع السن والحظنا العالقة بينهما    

  )1997:64فيراري،( .تحسين الرسم الخطي
لمراحل التطور في رسوم األطفال ) فيكتور لونفيلد(تقسيم )  2003المليجي،(تناول كما 

  :نه جاء كما يليأ
 سنوات) 4-2: (ة التخطيطمرحل -1

وهى المرحلة التي يعمل الطفل فيها أنواعا مختلفة من الخطوط، حيث ينتقل الطفل من 
بين التخطيط العشوائي، والتخطيط الدائري، والتخطيط المسحي، وهي مرحلة يتأكد فيها النمو 

  .العضلي ودوره في رموز الطفل التي تنتهي أن يصاحب الرسم تسمية لهذه الرموز
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 27

 سنوات) 7-4: (مرحلة ما قبل الموجز الشكلي -2

وهى التي يطور فيها الطفل تخطيطه إلى تمثيل رمزي، وتعد مدخل التمثيل عن طريق 
ربط التفكير بالواقع، وتتميز الرموز بالتعبير المستمر والتنوع حتى في العنصر الواحد، يميل 

لقدم ثم يعقد الشكل مع ظهور الطفل لرسم األشخاص بأسلوب شبه هندسي بدءا من الرأس وا
النسب والعالقات بين األشكال حسب القيمة االنفعالية مع عدم االهتمام بالعالقات المكانية فتمثل 

  .العناصر مطلوب ولو بصورة عشوائية
  

 سنوات) 9-7: (مرحلة الموجز الشكلي -3

د وهى التي يطور فيها الطفل رموزه التي يستخدمها مرة تلو األخرى، وفيها تعتم
تعبيرات الطفل على استقرار الرموز والتغيير في التكرار يصبح غير جوهري مع تأكيد التغير 
للرموز حسب االنفعاالت، وتظهر عمليات الحذف، والمبالغة ومع الوعي بالبيئة يظهر خط 
األرض، وتتأكد داللة الفراغ عن طريق تسطيح العناصر، والرموز مع الخلط بين التسطيح 

  .لك الشفوف والتمثيالت الزمانية والمكانيةوالتجسيم وكذ
 

 سنة) 11-9: (مرحلة بداية الرسم الواقعي -4

وهى التي تصبح فيها الرموز أكثر واقعية، نظرا لنمو إدراك الطفل اتجاه البيئة 
الخارجية مع الشعور بالفردية، فان تعبيراته تتجه تدريجيا نحو الحقائق المرئية مع التحول عن 

 الهندسية، وتكرار الرموز مع اختفاء المبالغة، الحذف، التسطيح، والشفافية في استخدام الخطوط
الرسم لتأكيد الواقعية، ومع اختفاء خط األرض تظهر مقومات جديدة في الرسم كادراك القريب 
والبعيد ومراعاة النسب والحجم وتأكيد الفروق المميزة لألشياء والمالبس وظهور تفاصيل، كذلك 

 الجنسي في هذا السن، وهكذا يبدأ الطفل في هذه المرحلة التحول من االتجاه يظهر التعصب
  .الذاتي إلى االتجاه الموضعي

  
 سنة) 13-11: (مرحلة الواقعية الكاذبة -5

وهى التي يصل فيها مجهود التشكيل إلى الطبيعة، وتتميز هذه المرحلة بعزوف الطفل 
مصاحبة لمرحلة البلوغ عنده، إضافة إلى ظهور عن الرسم وقلة اإلنتاج الفني نظرا للتغيرات ال

المواهب، والقدرات الخاصة، وتبدأ اتجاهات التعبير عندهم في تمايز بين أصحاب االتجاه الذاتي 
  .أو الحسي وبين أصحاب االتجاه البصري
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 سنة) 17-13: (فترة الحسم والتصميم -6

ة تأكيد اتجاه التعبير عند وهى امتداد للمرحلة السابقة على أن أكثر ما يميز هذه المرحل
األطفال في هذه المرحلة من الذاتي أو الحسي، والذي تتميز تعبيراته باعتماده على نظرته 
الشخصية، فهو يرسم وكأنه ال يرى األشياء، فال يهتم بالنسب وال يراعي المنظور، بينما يرسم 

فعاله بها، بينما يتميز العناصر حسب مقدار اهتمامه بها حتى استخدام األلوان يكون حسب ان
صاحب االتجاه البصري باعتماده على الحقائق البصرية فيراعي النسب، ويهتم باألشياء 
وأوضاعها، ويراعى القريب والبعيد، ويستخدم األلوان بواقعية النظر إليها فهو موضوعي 

  )34: 2003 المليجي،. (النظرة، بينما الذاتي ال يدرك ما يحيط بها إال إذا كان جزءا منه
  
  :تطور رسم شكل اإلنسان لدى األطفال 2. 3. 4.

  داالً أظهرت العديد من الدراسات المتعلقة بالرسوم المبكرة لألطفـال أن ثمـة تطـوراً             
 قد وجد في تلك الرسوم التي تبدو للوهلة األولى غير هادفة وال قيمة لهـا، فهـي مـن               ومنتظماً

في المقدرة على الرسم، وفي زيادة السيطرة على        ناحية تعد كمؤشر يوضح لنا مدى نمو األطفال         
ن التقدم في الرسم هو تعبير عن التفـتح التـدريجي لعقـل              فإ الخط والشكل، ومن ناحية أخرى    

الطفل، فالرسم مثل الكالم، وسيلة للتعبير، فالطفل العادي هو الذي تتمشى رسومه مع مواصفات              
  .ي يتمشى مع تطور رسمه سنه الزمنرسوم مرحلة السن التي تقابلها، أي أن

  )226 1987: البسيوني،(
طفل العامين بالقلم ويطرب عندما يرى اآلثار المختلفـة عنـد تخطيطاتـه، وهـذه       يلهو

الشخبطة ال تعني التعبير عن شيء وإنما تساعد الطفل على إدراك الجهد الذي يبذله في تحريـك          
 إلى رغبة الطفل في تقليـد الكبـار،         األداء وارتباطها بآثار تخطيطاته على الورق، ويرجع ذلك       

ولذلك يأخذ في عمل تخطيطات، غير منتظمة في اتجاهات مختلفة وهي في الغالب ال تـنم عـن      
  )    28: 2005 الهنيدي،. (شيء سوى عن بعض اإلحساسات العضلية والجسمانية

 نه يحظـى   إ ن كان ال يستطيع الرسم بسبب نقص اتزانه العضلي، إال         فالطفل الصغير وإ  
التي يعملها بالقلم أو بأصبع من الطباشير، ويعبر بهـا عـن            " الشخبطة"ببهجة طاغية من خالل     

ن الرسوم األولى تكـون رمزيـة وليـست بنـسخ     فجة وبال هدف غالبا، وبشكل عام فإ      حركات  
مباشرة لألشياء، والطفل يرسم األشياء كما تجود بها ذاكرته، وهو يحشد من التفاصيل مـا يثيـر    

  )132 1979: الببالوي،(. المنظور، ولكنه ال يهتم بالنسب أواهتماماته
، حيث يبدأ رسم الـشخص  ويقوم الطفل فيما بين الثالثة والرابعة بتصوير الشكل اإلنساني 

وهـذا المخطـط    . ن يخط دائرة تشكل الرأس، ومنها تتفرع خطوط لتشكل األيدي واألرجـل           بأ
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 في هذا السن، فالرأس هامة ألنهـا مركـز ذو   يقتصر على العناصر األساسية كما يدركها الطفل      
امتياز الستقبال الحواس فهي تؤمن االتصال مع الخارج، واأليدي تقدم إمكانية الوصول واللمـس   
، والضم، واألرجل تقدم إمكانية التحرك من مكان إلى آخر، ويكون الجذع بادئ ذي بدء مجهوالً              

ة، وبعد فترة زمنية قصيرة تظهر عينان كبيرتان        قل أهمي  أ ن الوظائف التي يقوم بها تبدو للطفل      أل
داخل الدائرة، حيث تشكل األعين القسم األكثر حركة من الوجه، وهى تشد الطفل قبـل أجـزاء                 

  )43-42 1986: فيراريس،. (الوجه األخرى، ثم بعد ذلك يظهر الفم واألنف في الدائرة
 األطفال الـصغار، فعـن      ويحتمل أن يكون الوجه أكثر مناطق جسم اإلنسان داللة لدى         

طريقه يتم االتصال االجتماعي ويتحقق اإلشباع، ومن خالل مالحظة مالمح الوجه يتعلم الطفـل              
.  سوف تتحقق، وذلك منذ فترة مبكرة قبل أن يستطيع أن يفهم أي لغـة              في الحال أن هناك أحداثاً    

همية األطراف، حيث    على الرأس والوجه ويلي الوجه في األ       وتركز رسوم األطفال الصغار جداً    
البيئة والسيطرة عليها، ومن ثم فإنـه مـن وجهـة النظـر             تحقق االتصال االجتماعي، وارتياد     

ن الرسوم األولى لألطفال الذين يبلغون من العمر ثالثة أو أربعة أعوام تركز أساسـا    االرتقائية فإ 
ر الجسم فنادرا ما    على الرأس واألطراف، وكثيرا ما تكون التفاصيل في غير موضعها، وإذا ظه           

  )Hammer, 1980: 113". (بعد واحد"يتكون من أكثر من خط واحد 
 ما تغيب السرة،    وفي سن الرابعة والنصف يرسم الطفل ألول مرة مخطط الجذع ونادراً          

، ويتم تمثيـل الجـسم   )43 1986:فيراريس، ( مضحكاًن السرة تجذب الطفل باعتبارها جزءاً    إذ إ 
 ما يقوم األطفال الذين يبلغون مـن العمـر           أو شكل بيضاوي، ونادراً    بشكل عام من خالل دائرة    

  .ثالث أو أربع سنوات بتضمين األيدي واألصابع في رسم شكل اإلنسان
) Hammer, 1980: 115 (  

وفي سن الخامسة، وبعد أن يصبح الطفل أكثر معرفة، فباإلضافة إلى األعـين واألنـف           
 1986: فيـراريس، (يدي واألرجل من المكان الـصحيح       والفم، هناك الجذع الذي تخرج منه األ      

 في هذه السن أن تعامل األذرع على أنها امتداد الرأس بدال من الجسم، وهذا               ، وال يعد شاذاً   )43
ذرعا ممتدة من الرأس لـدى أطفـال         تتضمن أ  ، والرسوم التي  االتجاه يختفي في السادسة تقريباً    

 وقد تبين من األبحاث أن      ،أخر النمو أو ظروف مرضية    ، في الغالب تعكس ت    السابعة واألكبر سناً  
 فيما بين الخامسة والنصف إلى السادسة، وترسم اليد فـي البدايـة     األيدي واألصابع تظهر أحياناً   

كدائرة، ويشار إلى األصابع من بعد واحد بخطوط مستقيمة كالعصي حول هذه الدائرة، وتظهـر               
-Hammer, 1980: 114( ما تتكون من بعد واحد يراً من األصابع وأيضا كثالقدم متأخرة نوعاً

، وتكتسب العين اإلطار     ما تكون كبيرة نسبياً    ، كذلك تظهر في سن الخامسة األذنان وغالباً       )115
والحدقة، أما الجذع فيستطيل ويعرض حتى يصبح أوسع من الرأس، وتكون األرجـل واألذرع               
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.  القبعـة واألزرار والـسروال وغيرهـا   مزدوجة األبعاد، وأحيانا تظهر بـوادر الثيـاب مثـل       
  )44 1986: فيراريس،(

وفي سن السادسة، يكتمل المخطط الذي يكونه الطفل لشكل اإلنسان، حيث يظهر العنـق              
نه يستلزم بعض الوقت    ، غير أ  واليدين في نهاية الذراعين، ويفوق االرتفاع العام بأربعة أضعاف        

  )45 1986: فيراريس،. (وم الرأس على الرقبة لألكتاف ولكي تقلكي تصبح األذرع امتداداً
نه في سن السادسة والسابعة يدخل الطفل مرحلة جديـدة تنمـو فيهـا شخـصيته      حيث أ 

وتستقر، فتخف حدة خياله، وتبدو عنده زيادة العناية بالمحسوسات ومحاولة فهمها، كما تبدو فـي          
دراك النسب وتحري الدقـة فـي       رسومه النزعة إلى التعبير عن التفاصيل كتحديد أصابع اليد وإ         

  يحاول الطفل أن يستنسخ رسومه واضعاً      وفي هذا السن تقريباً   ،  183) 2005: ،فيمصط. (أدائها
  )133 1979: الببالوي،. (في االعتبار الحجم والمنظور وصحة التفاصيل

وعندما يبلغ األطفال سن ثمانية أعوام يظهر فـي رسـومهم لـشكل اإلنـسان األذرع                
 :Hammer, 1980( ما يظهر تكامل الجسم وتناسبه بشكل أفـضل  بعدين، وغالباًواألرجل من 

 يكون الرسم المنظـوري قـد نمـا لـدى الطفـل بـشكل جيـد                 ، وفي هذه السن تقريباً    )115
، وأما عن الطريق التي يسلكها الطفل لكي يصل إلـى صـورة كاملـة    )133  1979:الببالوي،(

مالبسها، في حالتي السكون والحركة، فإنها تـستغرق        وصحيحة الترتيب لكافة األعضاء، ترتدي      
  .عشرة أعوام على األقل، وفي بعض الحاالت قد ال يصل الطفل إلى هذه النهاية أبداً

  ) 1986،45 فيراريس، (
 وفي سن التاسعة وحتى الثانية عشرة يبدأ الطفل في االعتماد على الرؤية البصرية بـدالً            

 من الميزات والتفاصيل لألشياء التي يقـوم بهـا،          لطفل بعضاً من المعرفة الذهنية، حيث يظهر ا     
ففي رسم الشخص نجده يرسم الجسم مع الرأس والعمود الفقري واألرجـل والـشعر والعيـون                

علـى العـين    نه يظهر أكثر التفاصيل     ، حتى أ  واآلذان واألقدام واألنف وباقي األعضاء األخرى     
لجنسين في رسومه عما كان عليه، فعندما كان يوضـح  نه يبدأ التمييز بين ا واألذن واألنف، كما أ   

 من لباس النساء، والرجل يلبس بدلـه أو مـا           الفرق عن طريق المالبس فالمرأة مثال تلبس نوعاً       
 نجده يضيف لرسومه الشعر الطويل، والشفاه ويوضـح قـوام           شابه، لكنه اآلن عندما يرسم بنتاً     

 عـريض  ير أو غطاء الـرأس ويجعـل الرجـل    الشعر القص بينما يرسم الرجل موضحاً    ،المرأة
  )  1999:124 حسن،(.الكتفين مع إبراز للعضالت

، أن تطور رسوم األطفال لـشكل اإلنـسان     تناولت   ت العديد من الدراسات التي    وقد وجد 
تنظيم العناصر الفنية يتغير بانتظام مع السن، وأن شكل اإلنسان يصبح أكثر ازدياداً واكتماالً مع               

حيث أن رسـوم األطفـال       رسم أجزاء الجسم مع تقدم العمر،        سن، وكذا يزداد إتقان   التقدم في ال  
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تزداد في تفاصيلها، وتصبح دقيقة في النسب، وجيده المنظور، كلما تقدم الطفل في العمر الزمني               
  .وازداد نموه العقلي

  
  :نظريات تفسير رسوم األطفال 2. 3. 5.
سم اإلجابة عن لماذا يعبر األطفال بالرسـم،        حاولت نظريات التعبير الفني من خالل الر        

ولماذا يعبرون من خالل تلك الخصائص المميزة لتعبيرهم الفني؟ وكيف يـتم التعبيـر بالرسـم                
لألطفال والعوامل المؤثرة فيه، فهل صحيح أن الطفل يرسم ما يعرفه ال ما يراه؟ أم يرسـم مـا                   

بطة بالعمر الزمني فقـط، وهـل هنـاك         يراه فقط؟ وهل التعبير من خالل الرسم هو عملية مرت         
عوامل وراثية غير قابلة للتغير تتحكم في رسومات األطفال؟، ثم هل رسومات األطفال انعكـاس         

م الصراعات النفـسية؟ كمـا   آاللصراعات نفسية؟، هل هو سلوك يبحث عن اللذة لكي يبتعد عن  
ن أشياء متعارضة تخصه وتخص     ، أم هو اتجاه يتخذه الفرد ليحدث حالة التوازن بي         )فرويد(يقول  

؟ التي تدفع صاحبها إلشباع رغبتـه     )دلرأ( أم هو تأكيد للذات الخالقة عند        )يونج(بيئته كما يعتقد    
  في التفوق؟ أم هو تلخيص يقوم به الطفل لتراث أجداده؟

قتصر الباحث على النظريات الشائعة التي تفسر رسوم األطفال مـع عـرض لـبعض               ا
   :وفيما يلي عرض لبعض النظريات التي تفسر رسوم األطفال. وجهات النظر النفسية

  
  :Naive Realismنظرية الواقعية الساذجة) 1

 لفترة طويلة، ومـا     تعليم رسوم األطفال   نظرية من أقدم النظريات التي تناولت     تعد هذه ال  
للواقع مـن   ممثلة  " فوتوغرافية"زالت آثارها باقية حتى اليوم، ويقصد بواقعية الرسم إنتاج رسوم           

الناحية البصرية دون تحريف وذلك بإتباع قواعد وأصول محددة، وقد أطلق البعض علـى تلـك        
 أن الرسوم الواقعية مهما بلغت دقة تمثيلهـا للواقـع تبقـى              باعتبار -الواقعية الساذجة –النظرية  

  . مجرد رموز بصرية، وليست هي الواقع ذاته
  :تمد على اآلخرتتبنى هذه النظرية عدة مبادئ كل منها يع

  .ال فرق بين جسم الشيء المرئي وصورته التي يدركها العقل) أ
  .ال فرق بين مدركات األطفال عن األشياء المرئية نفسها) ب
  .ال فرق بين مدركات األطفال ومدركات الكبار عن الشيء المرئي الواحد) ج
فات والفـروق فـي         الفروق األساسية بين رسم الطفل ورسم البالغ هي نتيجة االختال         ) د

  .القدرات العضلية
  .اقتصار الرسم على الواقع المرئي بدون إضافات انفعالية أو إبتكارية) ه
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ال توجد عوامل مؤثرة على االستجابات البصرية لمثيرات البيئة، وال علـى القـدرة              ) و
 التي يتناول بها األطفال التفاصيل والتصميم، كـالفروق الفرديـة والخبـرات الماضـية      

  )230 ، 1999حسن،(. والثقافية واإلدراك وتوافق العين مع اليد والعواطف
  
   Intellectual Theory:النظرية العقلية) 2

أكد بعض الباحثين أن رسوم األطفال تحكمها تداعياتهم المعرفية ومدركاتهم العقلية عـن            
 إلـى   )W.Viola(أشار  األشياء التي يرسمونها أكثر مما تحكمها صور هذه األشياء ذاتها، ولقد            

 عن عدم المعرفـة بـأنهم       أن الخطأ الكبير في تدريس الفن بطريقة كالسيكية لألطفال نتج أساساً          
األطفـال   إلى أن فـن      )C.Bel(كما المح   . يرسمون ما يعرفونه ال ما يرونه بطريقة الشعورية       

كدون فيها على    ألنهم يوضحون في أعمالهم ما يعرفونه ال ما يرونه ويؤ          Conceptualمفاهيمي  
  ) 35: 2001القريطي،. (ما يعنيهم
حيث أن ما يعرفـه عـن   " أن الطفل يرسم ما يعرفه ال ما يراه  "وتتبنى هذه النظرية مبدأ       

شيء هو مفهومه عنه، وهو في رسمه يسجل ما يعرفه عن األشياء ال ما يراه، حتى فـي حالـة             
  ) 1999:228 حسن،. (وجودها أمامه

ة العقلية إلى أن رسوم األطفال تـستمد مـن مـصدر غيـر              كما ذهب أصحاب النظري   
م  فرسـو  Non-Perceptual غيـر مدركـة حـسياً        Abstractبصري، أي من مفاهيم مجردة      

 في أذهانهم من مفاهيم عن األشياء، كما ذهبـوا إلـى أن             نطبعاألطفال بمثابة رموز تعبر عما ا     
 في العالم الخارجي وإنمـا تبعـا    تتغيرن هذه األشياء ليس ألمعاني األشياء تتحور وتنمو وتتحدد   

ن رسـوم األطفـال هـي      تكوين مفاهيمهم العقلية عنها، وأ      خبرات األطفال بها، ولتطور    الزدياد
وسيلة للتفاهم والتعبير عن تلك المفاهيم بما تتضمنه من إدراك وتجريد وتعميم أكثر ممـا هـي                 

  ) 35: 2001القريطي،(. وسيلة إلظهار النواحي الفنية والجمالية
  
  Perceptual Theory: النظرية اإلدراكية) 3

 األطفال يرسمون ما"وتتبنى هذه النظرية مبدأ ) Arnehim(صاحب هذه النظرية هو 
  :تعتمد على مجموعة من المبادئ يعتمد كل منها على األخر و"يرون

ـ . (الطفل يرسم ما يراه، متأثرا بعملية اإلدراك أكثر من تأثره بـالتفكير           ) أ م مـن   فالرس
نه حل نهائي لمشكلة كيف تنظم وحدات طبيعيـة  ضرورة كما أ) Arnehim(وجهة نظر  

  ).لها صفات معينة
  .كل نظرة يقوم بها الطفل تعتبر حكما بصريا تلقائيا تم تنظيم مالمحه بعملية إدراكية) ب
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 تبدأ بالكل وتتجـه نحـو       - على علم النفس الجشطالتي    اعتماد–العملية اإلدراكية هنا    ) ج
  .لتفاصيلا
أن هناك فروقا بين إدراك كل من األطفال والكبار، تعكسها رسـومهم فـي صـورة                ) د

  .مقدار التفاصيل ونوع الرموز المستخدمة
 فهو محدود بالخامات التـي يـستخدمها        -قل مما يدرك  أ–قل مما يرى    يرسم الطفل أ  ) ه

  .واإلمكانات التي ال تصل إلى إمكانات الفنان البالغ
 أكد حقائق الفروق الفردية بين الـصغار والكبـار فـي        )Arnehim(ن  مما سبق نجد أ   

، كما أكد على الرسم مـن حيـث   -كما جاء في علم النفس الجشطالتي    –الرسم، وحقائق اإلدراك    
تنظيمه في كل مدرك إال انه أهمل تأثير العوامل الذاتية الداخلية على تنظيم اإلدراك وعلى إثراء                

   232,231): 1999حسن،(. لرسم أكثر مما يدرك الطفلاألشياء المرئية كي يصبح ا
  

   Analytical Theory:نظرية التحليل النفسي) 4
تعتبر هذه النظرية الصراع النفسي بمثابة المدخل الرئيسي في تفسير نشاط الفرد،              

 نجـد أن األنـا تقـوم بـدفع     Id والهو Egoفإذا ما تتبعنا الصراع الذي يحدث بين األنا   
و التي تبحث عن اإلشباع والتي ترى األنا عدم السماح بإشباعها بعيدا عـن              محتويات اله 

الشعور، وذلك كي تحول بينها وبين اإلشباع وهذه هي الحيلة النفسية األولى التـي تلجـأ          
 هذه الحيلة بالكبت، غيـر أن مـا   إليها األنا للتخلص من هذه المحتويات المهددة، وتعرف 

غط لمحاولة اإلشباع ويزداد شعور األنا بالتهديد فتستدعى        يكبت ال يفقد بل يستمر في الض      
األنا أسلحتها األخرى وهي مجموعة أخرى من الحيل الدفاعية تساعدها في التغلب علـى           

ا على حماية األنا فتقع  محتويات الهو، ويستمر هذا الصراع حتى تقد الحيل الدفاعية قدرته         
 وسيلة األنا األخيرة الالشـعورية       النفسي، واالضطراب النفسي هو    صريعة لالضطراب 

  ) 224 : 1999حسن،. (لتحمي نفسها من مشاعر اإلثم والهوان
كما يتناول بعض الباحثين رسوم األطفال من منظور التحليل النفسي على أساس أن هذه                

 وإنما هـي محكومـة بعوامـل        اط عقلي يعكس عوامل معرفية معقدة،     الرسوم ليست محض نش   
ة بمزاج الطفل وشخصيته وصراعاته ومشاعره ورغباته الدفينة، وتجاربه         أخرى وجدانية مرتبط  

إذ تعمل هذه المتغيرات كمنبهات الشـعورية بالنـسبة         .  المحبطة حتياجاتهشخصية، وغرائزه وا  ال
للطفل، وعلى الرغم من أنها غير معلومة بالنسبة له، لكنها تؤثر على سلوكه وتطبع شخـصيته،                

أي –فالمواد الغريزية والمكبوتة والرغبات واالحتياجات المحبطـة   . ومن ثم تنعكس على رسومه    
 التي تبحث لنفسها عن منفذ للتعبير وعن مخرج للتنفيس واإلشباع تجـد             -المحتويات الالشعورية 
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ضالتها في التعبير الفني، بل وتمنح األشكال المرسومة ذاتها طابعها المميز، من حيـث نوعيـة                
األوضاع في الفراغ، والعالقات التكوينية القائمة فيما بينها، وكمية         الخطوط والهيئات واألحجام و   

لذلك تعتبر رسومات األطفال من وجهة نظر التحليليين بمثابة رسائل موجهـة       فاصيلها وألوانها،   ت
كما تعتبر األشكال المرسـومة     . صدق تصوير خرين تصور أعماق شخصيات أصحابها أ     إلى اآل 

لوجية معينة لما لها من عالقة وثيقـة بالجانـب الالشـعوري            رموزا بصرية ذات دالالت سيكو    
الخفي من شخصية الفرد، وبما يعانيه من مشكالت وصعوبات، ومن ثم يولي أصحاب المنحـى               
التحليلي في تناول الرسوم أهمية كبيرة إلتاحة الحرية المطلقة للعميل سواء أكان طفـال أم بالغـا      

 ومشاعره وعالمه الداخلي، دون إعاقته بتوجيهات       فعاالته يعبر بتلقائية كاملة وصراحة عن ان      كي
معينة أو تقييده بمهارات أدائية محددة، مع مالحظة سلوكه أثناء عملية الرسـم مالحظـة دقيقـة       
منظمة، وتسجيل ما تسفر عنه، ثم القيام بعد ذلك بدراسة رموزه الشكلية والـربط فيمـا بينهـا،                  

  ) 2001:38 القريطي،. (م جمعها عن حالة المفحوصوتفسيرها في إطار المعلومات التي يت
كما يستند أصحاب هذا المنحى أساساً في تناول الرسوم على مفـاهيم التحليـل النفـسي               

ويعتبرون . الكالسيكي، وعلم النفس التحليلي، كاإلعالء، واإلبدال، واإلسقاط، والرمزية، والحدس        
  .إلبداعات الفنية لدى األطفال والبالغينالالشعور هو المنبع الذي تصدر عنه كل اآلثار وا

" HFDs"ويتخذ الباحثون في هذا اإلطار من رسوم األطفال والبالغين للشكل اإلنـساني             
 أوخاصة مادة لالستثارة، وللتحليل الكمي والكيفي واستخالص المعلومات، سواء الرسوم الحـرة            

ورسـم عائلـة   " DAP"الـشخص  الرسوم المقننة، كما تتمثل في االختبارات االسقاطية كرسـم       
"KFD " تماسـك الـشكل المرسـوم    : ويعولون في تحليالتهم للرسوم على نقاط مختلفة من أمثال

ووحدته، توالي أجزاء الرسم، اللون، الوضع، الحجم، خطوط الرسم، كمية التفاصيل ومالءمتها،            
الفـم، واألنـف   الحذف، التظليل، التحريف، المحو، الضغط والتأكيد، أجزاء الرسـم كـالرأس و       

  .والعيون، والشعر واألذرع، وغيرها
 من الوجهة التحليلية علـى مجـرد اسـتخدام الرسـوم كوسـيلة              ولم يعد األمر قاصراً     

تشخيصية تساعدنا على اكتشاف وفهم تلك المشاكل والصراعات التي يعانيها األطفال والبـالغين،     
ية في الوقت ذاته، وذلك لمـا تتيحـه         وإنما أصبحت الرسوم واألنشطة الفنية عموما وسيلة عالج       

للفرد من فرص إلسقاط مكنونات نفسه الداخلية ومفهومه عن ذاته وعن اآلخرين وللتنفيس عـن               
ولما يترتب على ذلك كله مـن       . انفعاالته ولتجسيد عواطفه عن طريق الرموز الشكلية البصرية       
رخاء، واالستبـصار بالمـشكالت     آثار بنائية على الشخصية كالشعور بااليجابية واالتزان واالست       

  )  39: 2001القريطي،. (وتقوية األنا وتنمية الشعور بالهوية
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 كأداة اسقاطية   وغيرهم من المتحمسين الستخدام الرسم    ) ماكوفر وباك وليفي  (كما اهتمت     
 بدراسة المعاني الرمزية لتفاصيل رسم الشخص، وتعتمد معظـم هـذه   لدراسة الشخصية، اهتموا  

  ) 2001:104 بدري،. (ى أسس وفرضيات مستمدة من مدرسة التحليل النفسيالدالالت عل
  
  Behavioral Theory:النظرية السلوكية) 5

يؤكد أصحاب هذه النظرية عموما على الدراسة التجريبية، وتحليل القـوى والظـروف               
 كتسابمة ال واكتشاف القوانين الحاك  ) باتاالستجا(والسلوك المالحظ   ) المثيرات(البيئية الخارجية   

ويبرزون دور التعلم والعوامل البيئية والخبرة أكثر من أي عوامـل           . هذا السلوك ومن ثم تعديله    
أخرى في تشكيل السلوك، كما يستخدمون الطرق الموضوعية التجريبية وصوال إلـى المعرفـة              

  . والتفسير العلمي للظاهرة موضوع الدراسة
 تركيز الفحص على الرسوم كنـاتج نهـائي،         وتعالج الرسوم وفقا لهذا المنحى من خالل        

وجمع الدالئل عن الخطط واالستراتيجيات السلوكية المؤدية إلى هذا النـاتج، ودراسـة موقـف               
االستجابات باسـتخدام مفـاهيم   األداء وشروطه، والمنبهات التي يعمل الطفل في سياقها، وتحليل       

عمليات العقلية المعقدة القائمة وراء هـذه        محاولة تفسير ال   مثل إستراتيجيات التخطيط، مع استبعاد    
  )1992: 52 فرج،. (االستراتيجيات القابلة للمالحظة والتفسير

ويرى أصحاب هذه النظرية أن الرسم كسلوك يمكن تعلمه من وجهة النظـر الـسلوكية                 
تحديد ما يجب أن يكتسبه الطفل، وتنظيم الظروف البيئية الالزمة لعملية الـتعلم، فالبيئـة هـي                 

 تصبح مؤشرا على مـدى  -كناتج-ن الرسوموتبعا لذلك فإ. يل السلوك وتدعيمه المسئولة عن تشك  
 ما إذا كان قد تم تحقيق األهداف التي سبق تحديـدها  طفل للمهمة التي قام بأدائها، والختبار  فهم ال 

ـ       . أم ال ؟   ل ويقاس نجاح الطفل أو فشله في تحقيق االنجاز المطلوب وفقا لمحك محدد مـسبقا مث
 .بعــض المهــارات التــصويرية واإلدراكيــة وتحقيــق التناســق اللــوني وإدراك التناســب

   ) 40: 2001القريطي،(
 يستلزم تشريح هذا المنتج إلى عدة أجـزاء  -الرسوم–هذا يعني أن اختبار المنتج النهائي    

بحسب تطور عمليات التخطيط والتنظيم الممكن مالحظتها وهو ما يؤدي إلـى فقـدان المعنـى                
فإن ما سينقص الطفل عندئذ لـيس  " Lowenfeld & Brittain "لما ذكرهلحقيقي للتعبير ووفقا ا

هو المهارات وإنما هو الدافع ألن يرسم ويصور مباشرة بحرية وتلقائية دون خوف من التقيـيم،                
: 2001 القريطي،. (ودون أن نخبره بأن عليه أن يحسن إحساسه اللوني، أو يتقن قواعد المنظور            

40 (  
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  :تعقيب على نظريات تفسير رسوم األطفال
يتبين من تعدد النظريات التي تناولت رسوم األطفال أن ذلك يرجع العتبـارات مختلفـة         

أهمها رسوم األطفال ذاتها، وما تنطوي عليه من تعقد سواء من حيث العمليات الحسية الحركية،               
من حيث تلك المعاني والدالالت التـي يمكـن   والعقلية النفسية، واالجتماعية، والفنية الجمالية، أم  

معرفية،تحليلية، إدراكيـة،   –كما أن المداخل التفسيرية لهذه النظريات المختلفة        . استخالصها منها 
ق واألسـاليب التـي    كل منها له وجهته الخاصة من حيث األسس واالفتراضات والطر        -سلوكية

ة بمفردها ربما ال تكون كافية أو مفيدة في         وبذلك فان التأكيد على أن كل نظري      تميزه في البحث،    
دراسة رسومات األطفال، خاصة إذا ما اتسمت هذه الظاهرة بالتعقد والثراء الذي وان كان يعني               
إمكانية تناولها من زوايا مختلفة، إال انه ال يعني بالضرورة استحالة تناولها من منظور تكـاملي                

  .ضع في حسبانه ما تنطوي عليه من تعقد ودالالتيرقى إلى مستوى هذا الثراء في الظاهرة وي
فالطفل عندما يرسم شيئا ما يكون محكوماً بعوامل أكثر من الواقع الظاهري لألشياء في                

المجال الظاهري ومن مجرد معرفته بها أو مفهومه البصري عنها أو مشاعره نحوها أو ظروف               
ومة بذلك كله وباستعداداته العقلية وأسـلوبه  التعلم ونظم التعزيز التي تلقاها، فرسوم األطفال محك       

اإلدراكي المعرفي في تناول المعلومات البصرية ومستوى نضجه ومهاراته الحركيـة وخبراتـه            
السابقة وتدريبه اإلدراكي والمفاهيم والطرق التي تعلمها، كما أنها محكومة أيضاً بحالته المزاجية             

  ) 2001:42 القريطي، (.يةاالنفعالية وحاجاته ومدى ثراء بيئته المرئ
قد استعانت بمفاهيم مستمدة من نظرية التحليل النفسي، فمفهوم الحتمية          ) ماكوفر(وكانت    

النفسية ومفهوم رمزية الدوافع الالشعورية كانا قد مهدا الطريق لجعل اختبار رسم الـشخص أداة    
فـي حقـل الطـب    الدراسـات الحديثـة   ) مـاكوفر (اسقاطية ذات طابع ديناميكي، كما تعتبـر        

أن أسباب إصابة عضو جهاز معين باضطراب سيكوسوماتي مـا،          : "السيكوسوماتي والتي تقول  
، مؤيـدة لإلطـار النظـري       "احتمال كون العضو المصاب يحمل معنى رمزي بالنسبة للمريض        

الختبارها اإلسقاطي، فالمفحوص يقوم بتعبير الشعوري مماثل في رسمه لتلك األعضاء في جسم             
  )  83-2001:84 بدري،. (اإلنسان
 علـى نظريـة    تحليل اختبار رسم الشخص اعتمـد     أن  من خالل ما سبق      الباحث   ويرى  

المنظـور  التحليل النفسي لتفسير دالالت رسم المفحوصين، وبناء عليه فان الباحث سوف يتبـع              
ـ  نظرية التحليـل النفـسي     مع التركيز على     األطفالالتكاملي لتفسير دالالت رسومات      ة ، ودراس

  . الحالة للطفل الذي يعاني اضطراب ما بعد الصدمة
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  :تواصلوالاالنفعالي للتعبير سم لغة الر 2 .3. 6.
 عقلية لخبرات سابقة، هذه الخبـرات       هو صورة عقلية أو استجابات    ، ف الرسم كما أنه لغة   

ئم هي في الواقع ذكريات وأفكار تشكل الحياة االجتماعية والعالقات الشخـصية للـشخص القـا              
دراكات ومشاعر، أي علينا أن نفك رمـوز  نحول هذه الذكريات واألفكار إلى إبالرسم، وعلينا أن  

 وهذا يعني أن نصل إلى التطابقات اإلدراكية أو بمعنى آخر نـصل إلـى               ،اللغة الخاصة بالرسم  
اضـي   الم ن نحول  العقلية وهذا يؤدي بنا إلى أ      ة الواقعية التي تطابق االستجابات    المدركات الحسي 

 الماضي، وذلك حيث نفـسر االسـتجابات      إلى حاضر، أو بمعنى أصح نفسر الحاضر في إطار          
  . دراكات والمشاعرسر الذكريات واألفكار في إطار اإلالعقلية في إطار المدركات الحسية، أي نف

ة،      ومن الناحية التاريخية فقد استخدم اإلنسان الرسوم لتسجيل مشاعره وأفعاله منذ فترة طويل            
اً باألزمنة المتعاقبة،   قبل أن يستخدم الرموز التي تسجل الكالم المعين، فمنذ إنسان الكهف، مرور           

 يعبر عن انفعاالته ومشاعره وأفكاره الدينية، وحاجاته من         –كل من البدائي والمتحضر   –واإلنسان
  )Hammer, 1980 :7 (.خالل العمل الفني

ف كوسيلة تعبيرية يحـاول مـن خاللهـا أن          وقد استغل اإلنسان البدائي الرسم في الكه      
 الغزالن مصوباً رمحه أو محـاوالً اصـطيادها،   وراءيتصور نفسه في األوضاع التي يعدو فيها    

 ذاتياً لمجابهة الموقـف الـوظيفي فـي الحيـاة            إعداداً  البدائي يعتبر  اإلنسان فرسم الطبيعة عند  
  )67  66-: 1969،البسيوني(.نفسها

طفال عادة ما يعبرون عن أنفسهم بشكل طبيعـي وتلقـائي مـن     كذلك نجد أن صغار األ    
ن الرسم يعد وسيلة ممتازة الرتياد عالم الطفـل، فمـن     ألفعال أكثر من الكلمات، ولذلك فإ     خالل ا 

 بينما يصعب استخدام األساليب األخرى لكونهـا محـددة          ،السهل دائما استخدام اختبارات الرسم    
  .رمان الثقافي وعدم القدرة على التواصلبعوامل معينه مثل حاجز اللغة والح

)Burns &Kaufman, 1970: 1(  
وكلمـة لغـة   ،      والرسم بهذا المعنى إنما هو لغة تعبيرية وهذا ما يتضح في رسوم األطفـال         

فعن طريق هذه الرسوم ينقـل  ، الطفل يستخدم الرسم كوسيلة لالتصال بغيره من البشر  : " أن تعني
 من خالل الرسوم هذه الخبرة وبالتالي       يقرءوا أن   م بدوره ون يستطيع ني الذ لآلخرينالطفل خبرته   

نقـل  " :فالرسم كلغـة تعبيريـه يعنـي   ، " الكثير مما يدور في عقل الطفل أو يثير اهتمامه         وايفهم
 وهـذا يعنـي أن   ) 1975:211 ،البـسيوني ". (المعاني كما يعني القدرة على االتصال باآلخرين

ة بدائيـة وطريـق للتغييـر أكثـر منـه كوسـيلة إلبـداع شـيء                 الرسم بالنسبة للطفل هو لغ    
حد القنوات التي مـن خاللهـا   ، وعلى هذا يعتبر الرسم أ)(Goodenough, 1958: 119جميل

، كما   لالتصال االته ذلك أن الرسم إنما هو وسيلة      يستطيع الطفل أن يعبر عن مخاوفه وآماله وخي       
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 ,Hammer (.يطلق عنان المـشاعر والـدوافع  نه ما زال الطريق الذي من خالله يستطيع أن أ

1980: 119(  
قرب مـن ذلـك إلـى اللغـة          أن لغة الرسم تتكون من صور وهي أ        نه من المالحظ       غير أ 

 أما الـشخص    ،بتحويل األفكار إلى صور   يقوم  وهذا يعني أن الشخص الذي يرسم       ، الهيروغليفية
 نظرنا إلـى الجهـة      اأما إذ ،  إلى أفكار  أن يحول الصور     -حتى يفهم معنى الرسم   -المتلقي فعليه   

ورة ى إبدال اللغة المـص    يسعى إل ) أو المحلل (بمعنى أن القائم بتحليل الرسم      ، المقابلة نجد العكس  
  . المفحوص في الوقت الراهنإلى نظم وقوانين يعيشهابلغة أخرى حديثة إلى كلمات و

   
  :لاطف األثير انفعالالرسم إسقاط لما ي 2. 3. 7.
ماذا يرسم الطفل؟ ولإلجابة على هذا السؤال نستعرض فيمـا  : تي اآلن إلى سؤال هام هو       ونأ

أن الطفل عادة يرسـم مـا   ) ماكوفر(يلي بعض آراء الباحثين في سيكولوجية الرسوم حيث ترى        
  )138 1987: ماكوفر،(يعرفه وليس ما يراه 

اء التـي يرغبـون فـي     حيث ال ينظر األطفال لألشي،ويتم الرسم في الغالب من الذاكرة     
  )Eng, 1954: 124 (. ولكنهم يعتمدون على صورتهم الذكرية التي كونوها لهذه األشياء،رسمها

التي تظهر في رسوم األطفال تعتمد علـى        ) Transparency(ويبدو أن ظاهرة الشفافية     
 ،اءيكشف عما تستره األشـي    ، فعن طريق استخدامه للشفوف   ، رغبة الطفل في التعبير عما يعرفه     

ة أو غير شفافة، فتراه يرسم السمك ظـاهراً مـن           ى من خالل السطوح سواء كانت شفاف      فهو ير 
  .ه األشكالحبات الرمان، ظاهرة في رسمه لهذوالماء وبذور الجوافة أو نواة البلح 

  ) 1984:173 ،البسيوني(
ما يعرفه فالطفـل        وإذا كان الطفل يرسم ما يعرفه ال ما يراه، فان المراهق يرسم ما يراه ال                

عى فـي  الصغير يدون كل ما يتذكره عن الموضوع الذي يرغب في رسمه أن يسجل كل ما يتدا               
 أو كل ما يحسه وينفعل به من المشهد الذي يرسمه، فمدركاته الفكرية هي التي               خاطره من أفكار  

وتـصبح   بينما يقل ذلك تدريجياً حين يكبـر وينـضج خيالـه     ،تأخذ اهتمامه في المرحلة األولى    
ومعنى هذا أن الطفل يبدأ ذاتياً صرفاً، ثم        . مدركاته الحسية هي العمد التي يستند عليها في تعبيره        

  ) 139: 1984،البسيوني (.فشيئاً إلى الموضوعيةيتدرج شيئاً 
 يشعر  إلى أن معظم الدارسين لفن الطفل يعتقدون أن الطفل يرسم ما (Bell)     هذا بينما يشير

نه حقيقي، فالطفل في رسومه يعبر عن حياته الداخلية مـن أفكـار             راه أو يعرف أ   به أكثر مما ي   
أن ) هامر(كذلك يرى )  (Goodenough & Harris, 1950: 317ومشاعر ورغبات ومخاوف

الرسم الذي يقوم به المفحوص إنما هو تعبير عن عالمه الداخلي وسماته واتجاهاته وخصائـصه               
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 فيـسلم بـأن   (Baget)أما الباحث ) Hammer, 1980: 6(السلوكية وقوة أو ضعف شخصيته 
 & Goodenough)األطفال يرسمون ليس لتصوير الطبيعة ولكن ليخبروا عما يهمهم 

 Harris, 1950: 395) أن الطفل ال يرسم ما يفكر فيه وال يزعم أن يراه ) لوكيه( في حين يرى
 وكمثـال لـذلك   ،ي عقله عن الموضوع  بالفعل، بل يرسم العالمة أو الرمز الذي يتدفق تدريجياً ف         

نه سوف يرسم مستطيالً مملوءاً بـدوائر     ، فإ فإنه إذا طلب من الطفل أن يرسم حقالً من البطاطس         
صغيره، وهذا ال يعني أن الطفل يتجاهل النباتات الخضراء الموجودة فوق سطح التربة ترجيحـاً             

بة للطفـل تكـون     ألحرى أنه بالنـس    بل يعني با   ،لكفة تصور عقلي للدرنات غير المرئية بالتربة      
بطة بالبطاطس هي الفكرة الملموسة أي الفكرة البصرية المعتـادة فحـسب،            الفكرة األولى المرت  

 إذاً فما يرسمه هو عالمة تنقل       .أعني البطاطس بالمطبخ وليس البطاطس النامية كنبات في التربة        
  ) 1998:242 ،ريد( .المقابل الوجداني الذي يربطه شخصياً بالبطاطس

      وهكذا نرى أن البعض يرى الطفل يرسم ما يراه أو يعرفه، ويرى آخرون أنه يرسـم مـا                 
 )1989، خـضر ( غير أن ،ا يهتم به من أشياءآخر أن الطفل يرسم م يشعر به، بينما يرى بعض      

 أن الطفل أو الشخص القائم بالرسم إنما يرسم ما يثير انفعاله، ذلك أن الطفل يرسم من بين                بيرى  
 ،ما يراه ما يعرفه، ما يهتم به بدرجة أكبر، ومن بين ما يهتم به ما يعبر عن أحاسيسه ومشاعره                  

كبر، ومن هنـا نـصل إلـى أن         جة أ ومن بين ما يعبر عن أحاسيسه ومشاعره ما ينفعل به بدر          
الشخص القائم بالرسم إنما يرسم ما يثير انفعاله، ودليلنا على ذلك هو أن الطفـل يـرى أشـكاالً          

 ولكنـه يرسـم   ،يرة ويعرف منها الكثير أيضاً غير أنه ال يرسم كل ما يعرف أو كل ما يـرى    كث
 وذلك تعبيراً عن حبه لهـذه        من غيرها، مثال يرسم تلفزيون أو بحر       أشكاالً معينة انفعل بها أكثر    

األشياء والرغبة في التمتع بها، أو يرسم أم ومعها ابنها كرغبـة منـه فـي أن يكـون بجـوار               
وهو في ذلك يقوم برسم تفاصيل معينه داخل كل شكل في حـين يحـذف تفاصـيل                 . الخ...أمه

أخرى، ويتفاوت األطفال في ذلك وفقا لخبراتهم االنفعالية ومشاعرهم تجاه األشكال التي يقومون             
برسمها، وكذلك يتضح من خالل النسب والمنظور أن الرسم إنما هو تعبير انفعالي عـن الحيـاة        

 فمن حيث النسب نجد المبالغة في حجم بعض أجزاء الـشكل علـى حـساب                .الداخلية للشخص 
 بين األفراد من حيث رسم األشكال في أوضـاع  أجزاء أخرى له، ومن حيث المنظور نجد فروقاً  

  ) 1989:32 خضر، (.متباينة وبحركات مختلفة وفي أماكن متفرقة على صحيفة الرسم
   

  : رسوم األطفال والخبرات الصادمة2. 3. 8.
  مشاعرهم وسلوكهم، فإذا كان األطفال ال      فيتؤثر الخبرات الشديدة التي يعيشها األطفال       

 رسوماتهم التـي هـي سـبيلهم إليـضاح أفكـارهم            في فإنهم يعكسونها    ،يتحدثون عنها مباشرة  
إلى كون الرسوم تعكس خبرات األفراد وخاصة فيما يتعلق         ) Bach(ومشاعرهم تجاهها، ويشير    
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  ويجد هـذا تأييـداً فيمـا توصـل إليـه     (Bach, 1975: 5590) من حياتهم باللحظات الحرجة
(England)          يرسموا " أن   سنة) ,14 10( حينما سأل مجموعة من األطفال تتراوح أعمارهم بين

من الرسوم كانت تعبر عـن المخـاوف، وأن الغالبيـة       %)27(فاتضح أن   "  حياتهم فيأهم حدث   
 & Goodenough). حياتهم فيدث هامة صادمة العظمى من رسوم مواقف الخوف تعكس حوا

Harris, 1950: 396,433)   
إلى أن آثار الصدمات النفسية تظهر في رسومات األطفال من          ) 2000 ،مليكه(وقد أشار   

  ) 2000:286 ،مليكه.(خالل إسقاط آثار الجروح واألطراف المشوهة على الشكل المرسوم
ة األطفال هي التي يتعرضـون فيهـا لخبـرات           حيا في     ولعل من أصعب اللحظات الحرجة      

 ولعل أثر هذه الحروب يظـل      الحرب التي هي مفروضة عليهم بكل آثارها السلبية على حياتهم،         
ففي رسوم أطفال االنتفاضة الفلـسطينية الحـظ    ،  مخيلتهم، ويخرج عبر أحالمهم ورسوماتهم     في
يـر مـدجج    ائيلي بحجـم كب    رسوماتهم عن الجندي اإلسـر     فيبأنهم قد عبروا    ) 2006 ،خضر(

 حجم صغير ليس لهم مالمح واضحة بيـدهم       في أطفال االنتفاضة     بينما رسموا  ،باألسلحة الحديثة 
كما الحظ أيضاً بأن األطفال الذين يعانون من خبرات صـادمة         . التي يلقونها على العدو   الحجارة  
بـرات   المريـر والخ  رسومهم الواقـع  في  العدوان اإلسرائيلي على منازلهم قد عكسوا      من جراء 

 الـشوارع، والمنـازل المهدمـة،       في جثث الشهداء ملقاة     الصادمة التي عايشوها، حيث رسموا    
ـ وضـح األ لتي تحاول إنقاذ الـضحايا، بينمـا أ   عربة اإلسعاف ا واورسم ل مظـاهر القـوة   اطف

ل الدبابات والطائرات اإلسرائيلية وهى ترمي قـذائفها علـى المنـاز          اإلسرائيلية من خالل رسم     
  )16: 2006 ،خضر (.الفلسطينية وتدمرها

لعينة من أطفال المناطق الشمالية بغزة الـذين      ) 2010 ،دقةأبو   الطهراوي،( دراسة   وفي
 ظهر فيها الخـوف  همن رسومات، بأ)2008 (على غزةاألخيرة عاشوا ظروف سيئة وقت الحرب  

رين وروح المقاومـة     كما وعكست حب مساعدة اآلخ     ،والفزع والحزن على الشهداء والمصابين    
لدى هؤالء األطفال، وأوضحت مدى تفوق اإلناث من حيث غنى الرسومات بالعناصـر الدالـة               

  )2010 دقة،أبو  الطهراوي،.(على الحرب وشعورهن بمعاناة اآلخرين خاللها
   
  :نفسية الالرسم وحيل الدفاع 2. 3. 9.
فق النفـسي، فهـي وسـائل        التوا إلحداث غير مباشرة    أساليبتعتبر حيل الدفاع النفسي       
 توافقية الشعورية من جانب الفرد وظيفتها تشويه ومسخ الحقيقة حتى يتخلص الفرد من              وأساليب

النفـسي،  حالة التوتر والقلق الناتجة عن االحباطات والصراعات التي لم تحل والتي تهدد أمنـه               
م الـذات وتحقيـق الراحـة       وهدفها وقاية الذات والدفاع عنها واالحتفاظ بالثقة في النفس واحترا         

  .النفسية واألمن النفسي
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 هذه الحيل بمثابة أسلحة دفاع نفـسي تـستخدمها          )2008 ،آخرين و غريب(اعتبر  كما و   
الذات ضد اإلحباط والصراع والتوتر والقلق، حيث أنها محاوالت لإلبقاء على التوازن النفـسي              

س، الـسوي والالسـوي والعـادي        يصيبه االختالل، فهي حيل عادية تحدث لدى كل النا         أنمن  
والشاذ والصحيح والمريض، ولكن الفرق بينهما هو نجاح السوي وإخفـاق الالسـوي، كمـا أن           

 إلىوجودها بصورة معتدلة عند السوي وبصورة مفرطة عند المريض، وما زاد عن الحد انقلب               
  )29، 2008:28 غريب،آخرين،(. الضد

ات الدفاع أو الحيل الدفاعية، ويرى أن الناس        دخل مفهوم آلي  حيث يعتبر فرويد أول من أ       
يلجأون إليها لحماية أنفسهم كما أنها تساعدهم على معالجـة الـصراعات واالحباطـات، وهـي       
، أساليب عقلية الشعورية تقوم بتشويه الخبرات وتزييف األفكار والصراعات التي تمثـل تهديـداً    

  .  مات تثير التهديدوهي تساعد الناس عل خفض القلق حينما يواجهون معلو
آليات الدفاع النفسي بأنها إجـراءات الإراديـة أو الشـعورية    )  2003الحفني، (ويعرف  

. الـخ .... تُستنفر طبيعياً لوقاية الشخصية من نتائج الخبرات المؤلمة مثل الكبـت، والنـسيان،              
  )  779: 2003الحفني،(

  :يل التالية التي نجدها في الرسم الحة أهم الحيل السيكولوجيلعل و
 :اإلنكار -

 رغبات مؤلمة   أو أفكار أو     هو حيلة دفاعية الشعورية نأتيها عن غير عمد هربا من مواقف            
 وال نسعى له ولكننا نأتيـه بـشكل         إليهال يتحصل لنا منها سوى القلق، والهروب منها ال نقصد           

ومن ذلـك   وال نتجاهلها،     فنعمى عن المشكلة وال نتعامى عنها ونجهلها       نأتيه أنناطبيعي وال نعي    
أن اآلباء ال يدركون في أبنائهم ما يدركه الغير فيهم، وقد يبتر عضو للشخص فيظل يـشعر بـه       

  )270 : 2003الحفني،(. ويأتي من التصرفات وكأن العضو لم يبتر

 فإنه أيضاً إنكار للواقع وتعديل له بحيث يـتالءم مـع       ،     فكما أن الرسم يعد تعبيراً عن الواقع      
 ويرتدي الثياب الجديـدة زاهيـة       رغبات الشخص القائم بالرسم، فالطفل الذي يرسم نفسه جميالً        

 الطفل الذي يرسم نفسه      أو شكل مشوه، أو ذلك     غم من أن الواقع يدل على فقر مدقع       األلوان، بالر 
نه في الواقع مصاب بشلل أطفال، كال الطفلـين ينكـران الواقـع             قدامه بالرغم من أ   يسير على أ  

  ) 1989:38 خضر،.(مؤلمال
 :اإلزاحة -

اإلزاحة أنها إعادة توجيه االنفعـاالت المحبوسـة نحـو          ) 2008 ،غريب وآخرون (تعرف       
أشخاص أو موضوعات أو أفكار غير األشخاص أو الموضوعات أو األفكار األصلية التي سببت              
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ا االنفعاالت هدفا آمنا    وعادة يكون األشخاص أو الموضوعات أو األفكار التي تزاح إليه         . االنفعال
  )33 : 2008،غريب وآخرون( .أو على األقل أكثر أمنا من الهدف األصلي

 يرسمون أشكاالً تمثل أشخاصاً معينين       حين  فيما يلجأ إليه بعض األطفال     اإلزاحةتضح  تو
 ،داخل األسرة، وبعد ذلك يمزقون الرسم أو يسودونه، وربما يرغب هـؤالء أن يأخـذوا بالثـأر           

مون بهذه الطريقة الشخص الذي يحملون له الضغينة أو الذي يشعرون بخطره عليهم،             حيث يحط 
وهم يشعرون باإلثم العظيم لالعتراف بهذه المشاعر ضد أعضاء األسرة، ولكن بهـذه الطريقـة               

  )Gondor, 1954: 15 (.ربما يعبرون ويفرغون مشاعرهم الحقيقية

 :العكسيالتكوين  -

 عواطفه، فإن تكوين رد الفعل يفضح تصرفاته، ألنهـا          رإظها في   اإلنسانعندما يتصنع   
 الـذين  أولئـك  من خاللها غير ما يبطن وكثيرا ما نـرى      اإلنسانبمثابة حيلة إبدالية، يظهر هذا      

 يظهروا عواطفهم بطريقة مبالغ فيها، وسرعان ما ينكشف حالهم، وتـدحض علـى              أنيحاولون  
زيفة بحكم طبيعته، ولعل ذلك ما جعل الـبعض          الواقع عواطفهم المتأججة بغير داع والم      أرضية

 األفـراد يتشككون في كل ما هو مبالغ فيه من العواطف والقبالت، التي قد يواجهنا بها بعـض                 
تعبيرا عن صداقتهم ومحبتهم، هذا التصنع يعبر عن النفاق والسلوك غير الدقيق، الـذي يجعـل                

     )92:  2003صبحي، (.ار عواطفهصاحبه في صورة مهزوزة، ألنه يبالغ في انفعاالته وإظه

التكوين العكسي في رسوم األفراد الذين يحاولون جاهدين إخفاء أشياء          ) ميكانزم(يالحظ  
 ويغلب ظهـور هـذا      ، من الالشعور يظهر نقيضها في الشعور      معينة حتى إذا ما أصبحت جزءاً     

مثالً نجد أن الرأس هـو      ف.  من الجسم أكثر من غيرها     ةالميكانزم في المبالغة بإبراز أجزاء معين     
أساساً مركزاً للقوة العقلية والسيطرة االجتماعية والتحكم في دوافع الجسم، ولهـذا فقـد يرسـم                

 وإذا رسمت األيدي    )61,60 1987:ماكوفر،(ف العقل رأساً كبيراً نتيجة للقصور واإلحباط        يضع
ة المعالجة اليدويـة أو  في حجم ضخم فربما يدل ذلك على شعور المفحوص المبالغ فيه بعدم كفاء      

صعوبات التواصل أو النقص، ذلك أن األذرع واأليدي هي أعضاء االتصال والمعالجة اليدويـة              
  )Hammer, 1980: 108 (.للجسم

  
  :التكثيف     -

     تعبر مالمح الوجه بصفة عامة عن الحاجات االجتماعية، ويعتبر الوجـه عالمـة التوافـق             
بذلت محاولة واضحة لرسم الوجه في مظهر سعيد، يحتمل أن يكون           االجتماعي، ومن ثم فإنه إذا      

هنا نالحـظ أن  )  2000:63 ،مليكه(االحتفاظ بواجهة مقبولة المفحوص واعياً بشدة بحاجته إلى 
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 الجزء الذي حدث منه التكثيف، في حين يمكن أن يحدث التكثيف فـي منطقـة   مالمح الوجه هي  
خصية السادية، فالفم الواضح ذو األسنان البارزة يعتبر دلـيالً          الفم تعبيراً عن العدوان الفمي والش     

أو قد يحدث التكثيف من خالل الرأس، باعتبـار أن  ، )1987: 68 ماكوفر،(على العدوان الفمي 
الرأس هو أساساً مركزاً للقوة العقلية وذلك حيث نجد أن كالً من البارانوي والنرجسي والعبقري               

 أنومن المهم هنا    ،  )61 1987: ماكوفر، ( كتعبير عن أناه المتضخم    والمغرور يرسم رأساً كبيراً   
  . عنها جميعاًنا يعبر عن أفكار عديدة، وهو بديلن عنصر الرسم الواحد هنوضح بأ

  
 :)التسامي (اإلعالء -

ـ     وهو االرتفاع بالدوافع التي ال يقبلها        ى أو أسـمى،    المجتمع وتصعيدها إلى مستوى أعل
إعالء إشباع الدافع الجنـسي بكتابـة الـشعر        : مثال ذلك . قبولة اجتماعيا والتعبير عنها بوسائل م   

  ) 2008:30 غريب وآخرون،. (الغرامي، وإعالء إشباع دافع العدوان إلى رياضة مثل المالكمة
بـسلوكه العـدواني   ) يتسامى( أن يرتفع -اإلعالء–يستطيع اإلنسان بواسطة حيلة الدفاع  

اعياً وشخصياً، فمثال العمل الفكري والفني واألدبي والشعري        المكبوت إلى فعل آخر مقبول اجتم     
والفني ما هو إال مظاهر ألفعال تم التسامي بها وإعالءها من دوافع ورغبات داخلية مكبوتة فـي          

  .النفس إلى أعمال مقبولة في النفس إلى أعمال مقبولة وتجد الرضا من أفراد المجتمع
ال يتسامون بسلوكهم العـدواني المكبـوت إلـى         بأن األطف ) 1979 ،الببالوي(كما ترى   

والدبابات ومناظر  فالتأكيد المبالغ فيه عند األوالد يظهر برسم الطائرات         . تفريغه من خالل الرسم   
 .زخرفـة والقيبة وزينة الـشعر والوجـه   بينما تظهر في رسوم البنات الح    ، والمسدساتالمعارك  

  )136  135-: 1979،الببالوي(
  
  :اإللغاء -

، وهي عبـارة عـن      إللغاء وسيلة تستخدم بكثرة بالغة، وهي ترجع إلى مرحلة مبكرة جداً               ا
سحر سلبي يحاول القضاء على الحوادث ذاتها، ونحن نشاهد وسيلة إلغاء الفعل فـي أول األمـر     
في  العصاب القهري في األعراض التي تظهر على مرحلتين، التي يقوم فيها الفعل الثاني بإلغاء                

، ويتضح ميكـانزم  )92 – 91 : 1983،فرويد(ح النتيجة كأنها لم تحدث ول بحيث تصبالفعل األ
أن هذا  ) ماكوفر( فيما يلجأ إليه بعض األفراد إلى محو أجزاء الجسم، وترى            -في الرسم -اإللغاء

الشكل من معالجة الصراع يشاهد غالباً لدى العصابيين ومرضى العصاب القهري والسيكوباتيين            
  )131 1987: ماكوفر،( .يالً على القلقوهو يعتبر دل
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 :الكبت -
 الكبت أنه وسيلة يستبعد بها الشخص أفكاره ورغباتـه المؤلمـة أو   )2003 ،الحفني(يعرف       

   ) 2003:266 الحفني،(. ، تلقائيا وبدون قصد أو تعمدالخطرة من حيز الشعور
م أثناء التعبير بالرسم، يمكن     ن الحذف الذي يتم لبعض أجزاء الجس      أ) 1987،ماكوفر(     تعتبر  

أنـه إذا تـم   ) هـامر (أن يعد مقابالً للكبت كميكانزم دفاعي وهو يعبر عنه أصدق تعبير، ويرى             
حذف األيدي من رسم الذات فإن المفحوص يعبر بذلك عن صعوبات التواصل مع اآلخـرين أو                

حي بعـدوان مكبـوت وإذا   ن القبضات المغلقة تو  لمتعلقة بنشاط االستمناء، كذلك فإ    مشاعر اإلثم ا  
 فإن ذلـك  ، زائداً أكثر من ذلك الموجه لبقية الجسماألقدام أوالً وأعطيت اهتماماً رسمت األرجل و  

  )92 1987:ماكوفر،( .ربما يعبر عن تثبيط الهمة أو الكبت
وقد بين الباحث من خالل دراسة حالة طفل يعاني اضطراب ما بعد الصدمة كيف أنـه                  

انظر رسومات األطفال الذين يعـانون اضـطراب مـا بعـد            (ليد اليمنى   قام بحذف أصبع من ا    
  )A9الصدمة، الشكل 

  
 :التوحد -

وهو أن يجمع الفرد ويستعير وينسب إلى نفسه ما في غيره من صفات مرغوبة ويـشكل        
،  ما يلجأ األطفال إلى التوحد بالكبـار       كثيراًف .نفسه على غرار شخص آخر يتحلى بهذه الصفات       

لك في رسومهم، حيث يلعبون من خالل الرسم أدوار اآلباء واألمهـات، ويمكـن            وهم يسجلون ذ  
 ولكن أيضاً من خـالل رسـم        ، ليس فقط عندما يرسم الطفل شكل اإلنسان       ،تمثيل صورة الجسم  

أشكال أخرى، وذلك أن الطفل قادر على أن يوحد نفسه مع الموضوعات واآلالت فأحياناً يرسـم               
الذي يقف أيضاً    قوياً مع الشكل الصغير بجانبها       وية تظهر تشابهاً  الطفل شجرة عفية ذات جذور ق     

  ) 41,40 1989:خضر، (.بصالبة وثبات
 
 :النكوص -

 النكوص أنه استجابة دفاعية تعني االرتداد أو الرجوع إلى استخدام ) 2003الحفني،(     عرف 
لسلوك نحو أنماط أكثر    أنماط من االستجابات كانت مناسبة لمراحل باكرة من التطور، أو تعديل ا           

    ) 2003:266 الحفني،(. بدائية أو أقرب إلى الطفولة
 قام برسم نفسه فـي       سنوات ألسرته،  6في رسم طفل يبلغ من العمر       نالحظ النكوص   حيث       

 أخذ منه انتبـاه   قوياً شهور، نظرا لكون الصغير أصبح منافساً  6حجم شقيقه الذي يبلغ من العمر       
وذلك حتـى  ، ص إلى مرحلة مبكرة من حياته هي مرحلة الرضاعةلطفل قد نك  نا نجد ا   وه األسرة

  .يحصل على االهتمام الذي تحول عنه إلى الصغير
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 :التعويض       -
 التعويض أنه وسيلة دفاع ضد الشعور بـالنقص والقـصور           )2003 ،الحفني(عرف       

شخص أن يعوض   الناتجين عن عيوب شخصية متخيلة أو حقيقية، وعن الفشل، فيحاول ال          
    ) 2003:267 الحفني،(. عنها أو يغطي عليها

 أنه قد يرسـم  _أثناء التعبير بالرسم_من األمور الدالة على لجوء المفحوص إلى التعويض  و     
 وربما يدل ذلك    ،شخصاً بذراعين مفتولين وطويلين جداً بصورة ال تتناسب مع الشخص المرسوم          

  ) 2000:69 ،مليكه (.طريق القوة الجسميةض عن على حاجة المفحوص إلى التعوي
 قد يتم تأكيد األكتاف الضخمة على حساب األجزاء األخـرى           يالذكرالشكل  وفي رسوم   

  )100 1987:ماكوفر،(. من الشكل كتعويض زائد لمشاعر عجز الجسم
وإذا كان الرأس مرسوماً بوضوح تام في تناقص مع رسم الجسم الذي بـشكل كروكـي                

ى أن الفرد ربما يلجأ عادة إلى التخيل كحيلة تعويضية أو ربمـا يكـون لديـه               مبهم، دل ذلك عل   
  )Hammer, 1980: 105,106 (.مشاعر بالنقص أو الخجل فيما يتعلق بأجزاء جسمه ووظائفه

 . عن الـضعف   أما رسم األيدي بحجم مبالغ في الكبر بواسطة طفل صغير، فيعد تعويضاً                  
)Hammer, 1980: 61(  
  

  :الحلم والرسم 2. 3. 10.
هناك ثمة تماثل بين الحلم والرسم، فكالهما ظاهرة نفسية،         يرى علماء التحليل النفسي أن      

أما فيما يتعلق بالحلم فهـو      . لها معنى وداللة وكالهما بديل عن شيء آخر في الغالب ال شعورياً           
ـ  نه بديل محرف عن شيء ال شـعوري، وإ        بديل عن شيء آخر يجهله الحالم، إ       ل الحلـم   ن تأوي

 ليس الـشيء  _كما نتذكره _يهدف إلى الكشف عن هذه األفكار الالشعورية، وهذا يعني أن الحلم            
الحقيقي الذي نبحث عنه، بل بديل محرف له نستدعي به أفكاراً بديلة أخرى فيتيح لنا أن نقتـرب          

 إلـى    مـن الالشـعور    من لب الحلم وفكرته الحقيقية، وأن نستدرج األفكار المستترة في الحلـم           
  )113 ،112 :1978،فرويد. (الشعور

أفكـار  ( محتويات، محتوى ظاهر ومحتوى كامن       أن للحلم ) فرويد(وهذا يعني كما يحدد     
 ذلك أن أفكار الحلـم  ،ونحن إنما نفك معنى الحلم من محتواه الكامن ال من محتواه الظاهر     ) الحلم

صح، فتين معنى بعينه، أو بعبارة أ     مختلومحتوى الحلم يمثالن أمامنا كترجمتين تؤديان في لغتين         
أن محتوى الحلم يبدو لنا كأنه نقل ألفكار الحلم في نمط مختلف من التعبير، نمط يحق علينـا أن                
نعرف رسم حروفه وقواعد نحوه، وذلك بالمقارنة بينه وبين األصل، إننا نفهم أفكار الحلـم مـن           
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يما يشبه الكتابة المصورة، كتابـة يجـب        غير وساطة فور العلم بها، وأما محتوى الحلم فيأتينا ف         
  ) 1981:291 ،فرويد( . لغة أفكار الحلم فرسما إلىرسماًعلينا أن ننقل رسومها 

 فنجد أنه مثل الحلم من حيث كونه بديل لشيء آخر هو في الغالـب   ،     وأما فيما يتصل بالرسم   
إال من خالل لغة الرسـم،      شعوري لم يفلح في التعبير الواقعي عن ذاته         ل  شيء ال شعوري أو قب    

ـ   ،وهذا يعني أن الرسم الذي يقدمه المفحوص       ن  إنما هو محتوى ظاهر، هذا المحتـوى بـديل ع
التي هـي   –شعورية أو لعدم رغبة المفحوص اإلفصاح بها مباشرة أفكار الرسم الكامنة لكونها ال   

 لعـدم   -لـشعور في الغالب ذكريات سابقة، أفكار ومشاعر وخبرات ووجدان تم استبعادها من ا           
 ولكنها مازالت موجـودة     -منطقيتها أو لمخالفتها للواقع االجتماعي أو لما تثيره من مشاعر اإلثم          

تحاول أن تدخل مسرح الشعور، فإذا ما حاولت الدخول إلى ذلك الصرح أثناء النوم تكون الحلم،                
 بهـا المفحـوص،   أما إذا حاولت الدخول إلى الشعور في اليقظة تشكلت في الرسومات التي يقوم  

حتى أننا نستطيع القول بأن الحلم رسم نسقط من خالله رغباتنا أثناء النوم وأن الرسم حلم نـسقط   
  ) 1989:37,36 خضر، (.من خالله رغباتنا أثناء اليقظة

اسم إنتاج األحالم على العملية التـي تحـول بمعونـة الرقيـب     ) 1981 ،فرويد(     وقد أطلق   
ضمون الحلم الظاهري، وهي عبارة عن معالجة فريدة لمـادة الفكـر قبـل        األفكار الكامنة إلى م   

 بحيث تتكثف عناصرها ويزاح تأكيدها النفسي وتترجم بأسرها إلى صور بـصرية             ،الالشعورية
  )  1981:69 ،فرويد. (عملية إنتاج ثانوي خادعةأو تشخص، ثم تحيك ب

 مـن  قط، وذلك أن هناك عدداً ال تقتصر على الموقف في الحلم ف      ةهذه الحيل السيكولوجي  
هذه الحيل يستخدمها األنا في مواجهة بعض النوازع النفسية، أو أخطار البيئة المحبطـة، ومـن                
هذه الحيل التوحد واإلدماج والتسامي والتكوين العكسي ومنها أيضا نقل العدوان، وهذا االنتقـال              

وضوع الحرمان، فتحطيم األثاث     بل قد يمتد إلى األشياء المرتبطة بم       ،ال يقتصر على األشخاص   
وإتالف الحوائط واألرضية كلها نتيجة لعدوان منقول موجه أصالً إلى شـخص أو عـدد مـن                 

لى جانب األساليب الدفاعية السابقة فإن األنا تملك تحت تصرفها عدداً آخر منهـا،              وإ ،األشخاص
غرائز وضـد  الت الوهي النكوص والكبت والعمل واإللغاء واإلسقاط وذلك في صراعها ضد ممث   

  ) 48- 49: 1972،آنا فرويد. (الوجدانات
 فإنه من خالل تحليل مادة اختبار الرسم في إطار تسلسل الرسم يمكن لنا أن نالحـظ                 ،     كذلك

 فمثالً نـرى    ،الحيل الدينامية واالقتصادية التي تظهر في الوقت نفسه القسمات البنائية للمفحوص          
اف ضيقة، ثم يمسحها وأخيراً يعطي رسم الشخص تعويـضاً  المفحوص يقوم برسم شخص له أكت  

بأن يرسم أكتاف عريضة للغاية، ومن هنا نسلم بأن االستجابة من جانـب المفحـوص للموقـف        
الجديد هي أحد مشاعر النقص الذي حاول سريعاً بعد ذلك أن يتغلب عليها بقنـاع مـن القـدرة                   

  )Hammer, 1980:15 (.يرة من االحتجاجوالكفاءة التي تبين على أي حال أنه وصل درجة كب
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  اإلنسانلعناصر شكل الدالالت النفسية :  الثالث المحور2. 4.
 فإذا ما ظهـر     ،     إن أهم الدالالت النفسية المرتبطة بالرسوم هي التفاصيل والنسب والمنظور         

م ن ذلك يعد له داللة خاصة تـرتبط بالـشخص القـائ           ج عن المألوف في تناول أي منها فإ       خرو
  :ول هذه الدالالت بشيء من التفصيلوفيما يلي نتنا ،بالرسم

  :Detailingالتفاصيل   2. 4. 1.
 المفحوص، واهتمامه بعناصر حياته اليومية ولذلك كـان         إدراك التفاصيل تمثل    أنيعتقد    

، والوزن النـسبي الـذي      إليهامن المهم تقدير هذا االهتمام، ومدى الواقعية في نظرة المفحوص           
تسلـسل  : ( تحليليـة متـصلة بالتفاصـيل منهـا    نقاط وهناك ) 2000:47 مليكة،. ( عليهايضفيه

  .)التفاصيل، كمية التفاصيل، مالئمة التفاصيل، تأكيد التفاصيل
أن عدم رسم القدر الكافي من التفاصيل يدل على شـعور المفحـوص             ) Hammer(يرى  و     

ن رسـم   ، وعلى الوجـه المقابـل فـإ        الكبت ناًبالفراغ والميل إلى االنزواء كوسيلة للدفاع وأحيا      
 والمرضـى بالوسـواس القهـري    التفاصيل الزائدة تظهر لدى األفـراد المـضطربين انفعاليـاً       

(Hammer, 1980: 67) وثمة تفاصيل أساسية في رسم الشكل وهي أعضاء الجسم اإلنـساني ، 
ألرجل، ثم يـأتي بعـد   وأهم هذه األعضاء أربعة تفاصيل أساسية هي الرأس والجذع واألذرع وا       

ثم يأتي بعد ذلك األيدي واألقـدام  ، ذلك الوجه بما يتضمن من العين واألنف والفم واألذن والشعر 
  .واألصابع واألكتاف والذقن

والتسلسل الطبيعي لرسم شكل اإلنسان يبدأ بالرأس ثم الجذع ثم األذرع ثم األرجل ولكن              
 يظهر التسلسل المنحرف في رسم الـشخص كمـا          ال يقوم كل األفراد بإتباع هذا التسلسل، حيث       

 وأخيـراً يـتم     ،بأنه يقوم الفرد برسم القدم أوالً ثم الرأس ثم الركبة ثم الرجل           ) Hammer(يشير  
ن المفحوص من خـالل التسلـسل يظهـر التفكيـر           وبهذا فإ ... األجزاء المفككة   ربط كل هذه    

 .بداخلـه ويهـدد بـأن يغمـره    المضطرب الذي هو نتاج المرض النفسي العميق الذي يجـيش           
(Hammer, 1980: 63) أن المفحوصين الذين يرسمون الرأس كـآخر قـسمة   ) ماكوفر( وترى

 .لصورهم، يظهرون عـادة اضـطراب فـي العالقـات بيـنهم وبـين األشـخاص اآلخـرين            
  )64 1987:ماكوفر،(

 أو بشكل سـلبي مـن       Shadingيجابي عن طريق التظليل     ويتم تأكيد التفاصيل بشكل إ    
أن أي درجة أو نمط من التظليل يعتبر        ) ماكوفر(وترى  . Omit والحذف   Erasureخالل المحو   

 وقد لوحظ أن    ،يين واألطفال الصغار  يل كثيراً ما يتكرر بين السيكوباث     دليالً على القلق، وأن التظل    
ـ                راع الذكور الساديين جنسياً كثيراً ما يظللون المنطقة الجانبية لشكل األنثى ويدل ذلك علـى ص

يدور حول االعتماد على األم، أما تظليل حدود المالبس فربما يرتبط بـصراع يتعلـق بإخفـاء                 
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أن التظليل يظهر كثيراً في رسـوم األطفـال،      ) ماكوفر( كما ترى    ،)133 1987:ماكوفر،(الجسم
ومع أن الداللة التفسيرية للتظليل كتعبير عن القلق سارية المفعول إال أن معنى تظليـل الطفـل                 

بما يتعلق بعدم األمن العام لطفل في عالم الكبار باألحرى مـن كونـه داللـة علـى مـرض                    ر
  )131-132 1987:ماكوفر،(.الطفل

 في الرسم فـإن     Erasuresإلى أنه إذا زاد المحو      ) هامر(     وفيما يتعلق بالتأكيد السلبي يشير      
ويشير تفـصيل   ، (Hammer,1980:67)ذلك يرتبط بالشك والتردد أو بعدم الرضى عن الذات          

  .معين من رسم الشكل اإلنساني إلى وجود صراع يرتبط بهذه المنطقة من الجسم
 (burns& kaufman, 1972: 20)  

ويعتبر المحو المتكرر تعبيراً عن الحقد، وكثيراً ما نراه لدى العـصابيين والشخـصيات              
إلى أن تحريف أو    ) هامر(، كذلك يشير    )131: 1987،ماكوفر(يين   القهرية والسيكوباث  ةسواسيالو

  حذف أي جزء من الشكل ربما يوحي بوجود صراع يتعلق بهذا الجزء المحرف
 فعلى سبيل المثال فإن الشخص الذي يعاني من صراعات جنـسية ربمـا              ،أو المحذوف 

 فميهيحذف أو يحرف المنطقة المتعلقة باألعضاء الجنسية، واألفراد الطفليين الذين لديهم حاجات             
 ويشير حذف أجزاء من الجسم إلـى  (Hammer, 1980: 105)دة ثدي صغير للغايةيرسمون عا

وجود صراعات واضحة، أيضا ربما يتم حذف شخص معين من الرسم، ويتضح هذا عندما يأتي               
 حيث نجد الطفل يرفض أن يرسمه من ضمن أعـضاء األسـرة فـي أدائـه           ،مولود في األسرة  

  (burns & kaufman, 1972: 28-30)  .الختبار األسرة المتحركة
  

  : Proportionsالنسب  2. 4. 2.
 النسب التي يعبر عنها المفحوص في رسمه للشخص تكـشف فـي حـاالت          أنيفترض    

، الخ والتي تتمثل فـي      واألشخاص والمواقف   األشياء إلىكثيرة عن القيم التي ينسبها المفحوص       
)  2000:74 مليكـة،  (أنيـث   رمزية حأو منها بصورة واقعية أجزاء أو في جزء أوالرسوم، 
حجم الشخص المرسوم إلى صـحيفة الرسـم، حجـم           (: تحليلية خاصة بالنسب منها    نقاطوهناك  

  )الشخص المرسوم إلى حجم المفحوص، الدالالت الخاصة بأعضاء الجسم
ن حجم الرسم يتضمن دالئل عن تقدير الذات الواقعية للمفحوص، وخاصية مغـاالة         كما أ 

ن الرسوم الصغيرة يقوم بهـا المفحوصـو       عن تضخيم الذات، حيث نجد أن        الذات لديه، وتخيله  
 االنزواء والشعور بالنقص والخجـل واالنقبـاض،        إلىالذين لديهم مشاعر بعدم الكفاءة أو الميل        
، والتعويض المبالغ   على مشاعر عدم التوافق مع البيئة     وفي المقابل فإن الرسم الضخم للغاية يدل        

أو الخيال ربما يعتبر دليال علـى العـدوان أو إطـالق القـوة المحركـة         سواء من خالل الفعل     
(Hammer,1980: 64-65) وقد اتضح من دراسة ،)Roback& Webersinn, 1966 (  التـي
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تدور حول حجم شكل اإلنسان في رسوم بعض المرضى، أن المرضى المكتئبين يميلون بـشكل               
 كـذلك وجـدت     (Roback&Webersinn,1966:416)عام إلى رسم أشكال صغيرة الحجـم        

كوبيتز أن رسوم شكل اإلنسان التي يتضح فيها عدم التناسق الواضح بين األطراف إنمـا تميـز               
 وقد يلجأ بعـض  ،(Koppitz, 1996: 468)المفحوصين الذين يتميزون باالندفاعية وقلة النظام 

شكل اإلنـسان،  األشخاص إلى المبالغة في نسب أجزاء من الجسم على حساب األجزاء األخرى ل       
ولعل أهم هذه األجزاء التي يتم تأكيدها بشكل مبالغ فيه هي الـرأس والعـين واألذرع واأليـدي      

  .واألذن، وذلك لما تعكسه هذه األجزاء من دالالت نفسية عميقة
 وجد أن رسم رأس كبير للغاية ربما يدل على وجود خلل في الوظائف الجـسمية أو                 ،     فمثالً

رسم الرأس الضخم كثيراً في رسوم األشخاص الفصاميين كدليل على نكـوص            النفسية، ويشاهد   
  )(Leo, 1983: 111في وظيفة األنا 

أما المبالغة في رسم العين وتأكيدها بدرجة كبيرة فيشاهد في رسوم األشـخاص الـذين               
ينتابهم الشك بصفة مستديمة، وكذلك األشخاص البارانويين، أما في رسوم الطفل الـصغير فـإن          

  (Leo,1983:110) .لعين الكبيرة تعد تعبيراً عن مفهوم الطفل ألهمية هذا الجزء للشخصا
، حيث ترى أن الطفل يبالغ في حجم العناصر التـي           )جودانف(وتؤكد هذه المعلومة أيضا            

 أما األيـدي  (Goodenough, 1926: 12)تبدو ذات أهمية، بينما يصغر أجزاء أخرى أو يحذفها
ي تعد العوامل الرئيسية لالتصال، والتوتر في رسمها ربما يساعد في فهم الـسلوك         فه ،واألصابع

ن األذن  كذلك فـإ  ) Leo,1983:120(الذي يرتكز على الخوف والخجل أو الخصومة والعدوان         
ربما تحذف أو ترسم بشكل ضخم، والتوتر غير العادي في رسم األذن وهي عضو السمع يتوقع                

  )123 :المرجع السابق (.هم هلوسات سمعية الذين لديأن يشاهد في رسوم األشخاص
مما سبق نالحظ أن تناول األفراد لألشكال موضع الرسم ال يتم في الغالب بشكل واقعـي     

 على أن المفحوص يعاني من اضـطراب     ن التحريف يعتبر دليالً   حيث أ  ،ولكن يتم بشكل محرف   
 بعيدة عن النسب أو تكون األجـزاء  انفعالي عنيف ويتبدى التحريف من خالل رسم أجزاء الجسم    

 Hiler)غير متصلة بالجسم، أو ترسم األجزاء في مناطق غير مالئمة من الجسم، وقـد وجـد   

&Nesvig)              أن األشكال المحرفة تتكرر بدرجة أكثر داللة في رسوم المـراهقين المـضطربين 
قين ذوي مفهوم  أن المراه(Bodwin & Bruck)عنه في رسوم المراهقين األسوياء، كما وجد 

الذات المنخفض يرسمون أشكاالً محرفة بدرجة أكثر من المراهقين ذوي مفهوم الذات المرتفـع،              
 أن األطفال المضطربين أكثر احتماالً ألن يرسموا أشكاالً محرفة مـن          (Koppitz)كذلك وجدت   

 (Swensen, 1998: 35). األطفال األسوياء
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  :Perspectiveالمنظور  2. 4. 3.
 المفحوص عن طريق استخدام المنظور الكثير عما يتصل باتجاهاتـه ومـشاعره           يكشف  

نحو بيئته، وعن فهمه للعالقات المعقدة التي يتعين عليه إقامتها مع تلك البيئة، ومع مـن يعـيش                
وهناك عدة نقاط )  2000:77 مليكة،( .فيها من الناس، وكذلك عن طريق معالجته لتلك العالقات

:  منهـا اإلنـسان  المفحوص في تصويره لشكل إليهاالخاصة بالمنظور التي يلجأ لتحليل العالقات   
الشفافية، العالقة   الشخص المرسوم،    أوضاع المساحة الكلية لصحيفة الرسم،      إلىالشكل المرسوم   (

      )المكانية ألعضاء جسم الشخص المرسوم، الحركة
حة الرسم، فالطفـل    اغ في صف  تتضح شخصية الطفل من خالل السيطرة على الفر        حيث

 يجابه الجماعـة    أن الذي يحس بالضغط االجتماعي والذي ينعزل في بيته وال يستطيع            المنطوي
هذا الطفل كثيراً ما تكون عالقته بالفراغ عالقة خوف وتردد فتراه يرسم فـي الـركن وعلـى                  

 اجتماعيـا،   الحافة، تاركاً بقية الصفحة بال استغالل، وهذا يختلف عن الطفل الشجاع، والمتكيف           
حيث يستغل فراغ الصفحة بكل جرأة ويقوم بوضع عناصره مكبرة دون أن يحس بأي نوع مـن                 

  )37، 1972:36 ،البسيوني (.التردد
يفـسر  ) رسم الرأس في وضع جـانبي  ( للشكل   ن التمسك بالمعالجة البروفيلية   فإ     وبشكل عام   

حوصين الـذين يرسـمون أشـكاالً       على أنه دليل على الهروب غير أن هذا ال يعني أن كل المف            
 رسـوم األوالد   بدرجة أكبـر فـي  يمواجه يتسمون باأللفة واالجتماعية، ويشاهد الرسم البروفيل  

والرجال عنه في رسوم البنات والنساء، وتعتبر األشكال البروفيلين من الناحيـة العقليـة أكثـر                
هد رسـم الـرأس فـي وضـع      ونادراً جداً ما توجد في رسوم األطفال، وكثيراً ما يـشا     ،نضجاً

 بينما يكون الجسم مواجهاً كلية للناظر، لدى األوالد وخاصة المراهقين ونادراً ما نواجه              ،بروفيلي
  )125 : 1987،ماكوفر (.ذلك في رسوم البنات

ذلك كـدليل علـى     ، فربما يفسر         وإذا رسم المفحوص أشكاالً تشبه العصا أو ممثلة تحريرياً        
األفراد غير اآلمنين الذين لديهم شك في أنفـسهم،         بها  تسم  ي ما   وهذه كثيراً المراوغة أو الهروب    

وإذا كان الشكل يمثل مهرج، أو كرتون أو كان غريب الخلقة، ربما يعبر المفحوص بذلك عـن                 
 .احتقاره وعداوته لنفسه، وهذه توجد كثيراً لدى المراهقين الذين يشعرون بالنبذ وعـدم الكفـاءة              

(Hammer, 1980: 112)   
 ويشير  Transparencyومن العناصر التي تظهر في معالجة الشكل اإلنساني نجد الشفافية                

)Swensen (               إلى أن الرسم يتضمن شفافية عندما يظهر جزء من الجسم من خالل المالبـس أو
يظهر عضو داخلي من خالل الجلد، ومن األساليب الشائعة للشفافية ظهور األذرع واألرجل من              

  أن الشفافية تكثر بنـوع خـاص فـي    (Hiler& Nesvig)، وقد وجد ألكمام والبنطلونخالل ا
 أن  (Koppitz)رسوم المراهقين المضطربين الذين قورنوا بالمراهقين المتوافقين، كذلك وجدت          
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 أكثر شفافية من األطفـال جيـدي         رسم أشكال  إلىاألطفال الذين لديهم مشكالت سلوكية يميلون       
 ومن أهم النماذج الواضحة للشفافية في رسم الشكل اإلنـساني  (Swensen, 1998: 34)التوافق 

 .تبط باالعتمــاد علــى األمأن الــسرة كرمــز إنمــا تــر) مــاكوفر(نجــد الــسرة، وتــرى 
  ) 1987:108،ماكوفر(

 تتـدرج   Movementي بنوع من الحركة     أن معظم رسوم الشكل اإلنساني توح     وقد لوحظ        
بالغة، فالرسوم التي تظهر حركة كثيرة تنتج مراراً  بواسطة هـؤالء            من التصلب إلى الحركة الم    

األفراد الذين لديهم دافع قوي نحو النشاط الحركي، فالشخص القلق مفرط الحركـة، والمـريض              
أما الرسـوم التـي     ،  تتضمن حركة كبيرة   بالهوس الخفيف، والمريض الهستيري يقدمون رسوماً     

 بواسطة األفراد الذين لديهم صـراعات خطيـرة       تقدم كثيراً  فهي   ،توحي بانطباع التصلب الشديد   
وعميقة يغلب عليها التصلب، وعادة يحتفظون بتحكم ضعيف، وأحياناً يرسم شـخص جـالس أو          

وهذا يدل عادة على مستوى منخفض من الطاقة، ونقـص الـدافع أو إنهـاك انفعـالي                 ، منحني
(Hammer, 1980: 104)   

حيث يرسمون أفـراد    (ألطفال الموهوبين يتضمن حركة      أن رسم ا   (Waehner)وقد الحظ     
في حين يقدم األفـراد     ...) تمشي أو تجري، طالب تقفز، طيور تطير أشجار تتمايل وما يتشابه            

 العقليـين، بينمـا نجـد أقـل     المكتئبون القليل من عناصر الحركة في رسومهم وكذلك المرضى    
  (Hammer, 1980: 71) .لحركة في رسوم األطفال ضعاف العقولعناصر ا

  
  : التشخيص النفسيفياستخدام رسوم األطفال  2. 4. 4.

، ل في نفسه من صراعات وآالم نفسية       إلى وسيلة يعبر بها عما يعتم      يحتاج اإلنسان دائماً  
 ونالحـظ أن    ،وهو يلجأ في ذلك إلى طرق متعددة منها السلوك والحديث والحركة وما إلى ذلك             

ف لكل ما يـراه غيـر       فرد عن نفسه قد يتخللها عمليات ضبط وحذ       هذه الوسائل التي يعبر بها ال     
عبر وينفس عـن كـل صـراعاته     يستطيع بها الفرد أن ي   ، إال أن هناك وسيلة هامة     مالئم للتعبير 

، دون أن يشعر أن عوامل المقاومة والضبط يشالن ويقلالن من حركة التعبير أال وهي               ومشاكله
لـوان والخطـوط     بـالرموز واأل   ، مغلفـاً  كل ما يحلو له   الفرد يعبر عن     نه يجعل ، حيث أ  الرسم

،  من أسس التشخيص والعالج للمرض النفسي      ، لذا أصبح التعبير بالفن أساساً     الخ... والمساحات  
، وهما عمليتان تتمان متضامنتان     لتعبير من نواحي تشخيصية وعالجية     لما تتضمنه عملية ا    نظراً

حظيت رسـوم   حيث. نتائج يتم التشخيصخالل الفيس ومن في آن واحد ففي أثناء التعبير يتم التن       
األطفال بأهمية بالغة منذ فترة مبكرة بوصفها مادة سيكولوجية تتسم بالثراء، يمكن الخروج منهـا         
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بالعديد من الدالالت، ال في مجال الذكاء والنضج العقلي وحده، ولكـن فـي مجـال الشخـصية      
   )40 1992: فرج،. (واضطراباتها أيضاً

، أنهم يعبـرون فـي    الفنية المبدعة لعدد من األفراد  لوحظ من خالل فحص األعمال     وقد
 الواقع أو كما يودوا لـو       عن مفهومهم لذاتهم كما هي في      وأحيانا بدون وعي     رسومهم عن قصد  

 عن هذه الظاهرة بقوله أن الفنان ال يرى األشياء كما هـي عليـه   Tunnelle)(، ويعبر   أن تكون 
حيث يقـول عنـدما يرسـم    ) Hammer(، كما يعبر عنها ا يعيش من خاللها  الواقع ولكن كم   في

  ) Hammer, 1980: 16 (.، نفسه والجالس أمامهه يرسم اثنين، فانالفنان صورة
 على مسلمة مؤداها أن الرسـم    وهذا يعني أن استخدام الرسم كأداة تشخيصية يقوم أساساً        

ته وعن اآلخرين في بيئته وعالمه الذي يعيش     إنما هو إسقاط لمفهوم الشخص القائم بالرسم عن ذا        
 حينما سأل مجموعة من األطفـال       England)(فيه ومن خالله ويجد هذا تأييداً فيما توصل إليه          

 %)27(أنفاتـضح   ،" في حياتهميرسموا أكثر حدث مهم" أن   سنة )14-10(يتراوح أعمارهم بين  
رسـوم مواقـف الخـوف تعكـس     من الرسوم كانت تعبر عن المخاوف واألكثرية العظمى من          

  )Goodenough& Harris, 1950: 207(حوادث هامة صادمة 
أيضاً وجد باك أن الرسم الذي يقوم بعمله األشخاص الشواذ يختلف في كثير من النواحي              

د  الذي يقوم به الفـر     – خاصة التلقائي  –وذلك أن الرسم     ،)2000:45 ملكية،(ن  عن رسم السويي  
، وخاصـة فيمـا يتعلـق باللحظـات         الكلية، وحالته العقلية والجسمية   إنما يعكس أبعاد شخصيته     

  )Bach, 1975: 693(.الحرجة من الحياة
 مـن   ،واستخدام الرسم كأداة تشخيصية يمكن أن يتم من خالل أساليب الرسم المتعـددة            

 ,Campo& villar(، وعلى سبيل المثال فقد وجد الرسم الحر الذي يقوم به األفرادخالل تحليل 

، أن رسوم الحيوان    اإلكلينيكية من اختبار رسم حيوان    في دراسة لها للتعرف على الفائدة       ) 1978
وأنها ترتبط بـشكل     ، عن الدوافع الفمية والشرجية    –أكثر من رسوم اإلنسان   –تتضمن معلومات   

غير أن معظـم علمـاء   ) Campo& villar, 1978: 588-589(محكم بأعراض وعلل معينة 
 قيمة لتشخيص وتقيـيم     رسم شكل اإلنسان يعد أداة إسقاطية     ن قد اتفقوا على أن      النفس اإلكلينيكيي 

  )koppitz, 1996: 313(. االنفعاليةطفال ذوي االضطراباتاأل
، فقد لوحظ وجود فروق دالـة   رسوم شكل اإلنسان كأداة تشخيصية   وفيما يتعلق باستخدام  

 حيـث   ، لعناصر رسم شكل اإلنـسان     بين األسوياء وبعض الفئات اإلكلينيكية في تناول كل منهم        
ين والذهانيين ومرضى إصابات المـخ،       دالة بين األسوياء والعصاب     فروقاً (Gooldworth)وجد  

، حيـث يميـل   سم األذرع واأليدي، ورسم األرجل والجذع   ، ور في حجم الرأس وتعبيرات الوجه    
" وجه فـي رسـومهم  م وتكون تعبيرات الاألسوياء إلى رسم نسب واقعية لهذه األعضاء من الجس      

وذلك على عكس الفئات األخرى حيث يميلون إلى المبالغة في تحريف هـذه األعـضاء            " سعيدة  
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ووجـد   )Swensen, 1998: 439-450" (غيـر سـعيدة  "وتكون تغييرات الوجه فـي رسـوم   
)Roback& Wersinn(    أن المرضى المكتئبين يميلون إلى رسم أشـخاص صـغيرة الحجـم 

 أن Exner)(بينمـا وجـد   ). Roback& Wersinn: 1966(تئبـين  بخالف المرض غير المك
 بدرجـة أكبـر مـن    profilesالعصابيين ومرضى اضطراب الشخصية يرسمون البـروفيالت      

 فقـد وجـد أن األسـوياء    (Holzberg& Wexler)، أمـا  )Swensen, 1998: 31(األسوياء 
 ,Swensen(الفـصاميين  يميلون إلى العناية بتفاصيل حواجب العين بدرجة أكبر داللـة مـن   

1998: 443(  
 النفسي سجالً   هذا وتتضح القيمة التشخيصية لرسوم األطفال من حيث كونها تقدم للمحلل          

 وعلـى ذلـك     ، تشخيص المرض النفسي الذي ينتاب الطفل      لتاريخ حياة الطفل، يمكنه من دراسة     
  )  1984:18 البسيوني، (.يمكنه معرفة أسبابه فيقترح العالج المناسب له

، ولكن من البديهي أننا قبل أن نصل إلى تشخيص الحالة من خالل الرسوم التي رسمتها              
، ومن هنا فنحن نتساءل عن الطريق الـذي         نا أن نقوم بتحليل الرسوم نزوالً     نه يكون لزاماً علي   فإ

  ؟ يق ذلكيمكن أن نسلكه في سبيل تحق
كبـر مـن   الكـل أ ن ، فإطلت فإننا نرى أنه وفقاً لنظرية الجش،ولإلجابة عن هذا التساؤل  

 علينا أن نفسر ذلـك فـي   أردنا أن نفسر مسلك إنساني معين      وهذا يعني أننا إذا      مجموع األجزاء 
، يمكـن لنـا أن   إذا أردنا أن نفهم معنى رسم معـين ، وكذلك طار الشخصية الكلية لهذا اإلنسان   إ

  . بالرسم االجتماعية للشخص القائم نحقق ذلك في إطار الحياة الشخصية والظروف
ليه باعتباره ظاهرة قائمة     ال يمكن النظر إ    –بما هو ظاهرة إنسانية   –ومعنى هذا أن الرسم     

، ولكن يجب أن نضع في اعتبارنا أنها مظهر من مظاهر الكائن الحي اإلنساني نستطيع أن                بذاتها
خـصية  ، وفي إطـار مـن الش  كلنفهم معناه وداللته بالرجوع إلى ما يميز هذا الكائن اإلنساني ك 

، يجـب    أجزاء وليست أكالل   – في شكل رسوم     –، وما ينتج عنها     الكلية، فالشخصية كل دينامي   
، وفـي هـذا يـشير      الكل الذي نبعت منـه وتنتمـي إليـه         حين تناولها أن نردها مرة ثانية إلى      

إلى أن معرفة الفاحص بعض نواحي شخصية المفحوص قد يساعده علـى تفـسير              ) ،برادةغنيم(
تضمنها تقريره وبالتالي تساعده على الكشف عن شخصية المفحوص ومعرفة نواحي           المادة التي ي  

  ) 1980:42 ،غنيم،برادة(.السواء وعدم السواء في شخصية
في اعتبارنا الشخص   وبناء على ما سبق يجب علينا عندما نقوم بتحليل رسم ما أن نضع              

ر الكل من خالل إرجاعـه إلـى         ونبحث عن داللته في إطا     القائم بالرسم، بمعنى أن نحلل الرسم     
 ال إلى إطار ثابت من الرموز والـدالالت ويجـد هـذا        ية النوعية للشخص القائم بالرسم    الشخص

وي والنرجـسي    من ضعيف العقل والباران     من أن كالً   )ماكوفر(الرأي ما يؤيده فيما توصلت إليه       
ن يرسـم البـارانوي أو      يرسم رأساً صغيراً نتيجة للقصور واإلحباط في حي       والعبقري والمغرور   
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 ،)61 1987:مـاكوفر، (النرجسي أو العبقري أو المغرور رأساَ كبيرة كتعبيره عن أناه المتضخم            
ى تكبير حجم الرأس بالنـسبة      كذلك لوحظ بين طالب الجامعات من ذوي الذكاء المرتفع نزعة إل          

نها إلـى دور     مما يشير إلى تأكيد تحت شعوري لألهمية التـي ينـسبو           ،المرسوم" الشخص"إلى  
  ) 63: 2000،مليكه(.الذكاء في شئون اإلنسان

لذي تم عليه ولـم     أعني لماذا تم هذا الرسم على النحو ا       ... ؟  وعلينا أن نسأل دائماً لماذا    
ن ذلك يشير إلى أن هناك حتمية نفسية هي التي تؤدي بالشخص القـائم              إ... ؟  يتم على نحو آخر   

، ، علـى نحـو معـين   )الخ... ات أو األقران أو األسرة     للذ(بالرسم إلى أن يقوم بصياغة رسمه       
ـ              ، هـذا   ميختلف بالضرورة عن الصياغة التي يقوم بها شخص آخر يتناول نفس موضوع الرس

التفاصـيل   الرسم وخاصة فيمـا يتعلـق منهـا ب     ف بين األشخاص يتضح في تناول أبعاد      االختال
ة الفريـدة   نهاية إلى تلك الشخـصي    وتفسير هذا االختالف سوف يقودنا في ال      ، والنسب والمنظور 

فنتاج هذه الشخصية من رسوم ال بد إذن أن يفسر في إطـار هـذه               . التي تميز شخص عن آخر    
   .الشخصية التي قامت بالرسم وليس شيئاً آخر

   
  : العالج النفسيفي استخدام رسوم األطفال 2. 4. 5.

، وذلـك عـن      الالشعور ج التحليلي باستخدام الرسم على أساس التنفيس عن       العاليعتمد  
العـالج األولـي أو     ، ويمكن أن يكون هذا العالج هو         اإلسقاط من خالل الرسم    طريق ميكانيزم 
 كما أنـه    ،، وهو يصلح لعالج االضطرابات السلوكية وحاالت العصاب والذهان        العالج المساعد 

 على  ق الرسم وتستند عملية العالج عن طري    ،  مع الراشدين والمراهقين واألطفال   يمكن استخدامه   
صور أكثر مما   أساس تقدير أن األفكار والمشاعر األساسية لإلنسان في الالشعور يعبر عنها في             

 أو لم يتدرب يملـك       ذلك أن كل فرد سواء قد تدرب على الرسم         ، ويفترض يعبر عنها في كلمات   
مريض طاقة كامنة إلسقاط صراعاته الداخلية في صور بصرية ويكون االتصال بين المعالج وال             

  )  2000:235 مليكه،.(اتصاال بالرمز

ن ، وأ  لغة تعبيرية، ألنها تستطيع أن تجعل المبهم مرئيـاً         تعتبر رسومات األطفال    كما أن 
تقول ما لم يقل، وان تحول ما هو ال واع إلى واع، أكان ذلك على مـستوى العـالج الفـردي                     

  ) 2002:225 ساكو،. (سري كان ضمن عالج جماعي أو عالج أأوللطفل، 
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 كثيـرا مـن    باعتباره وسيلة من وسائل التعبير يعطي فرصة للمعبر كي يعكـس   الرسمف
 فإذا تم اإلفصاح عنها من خالل الرسـم أمكـن           ،التي تقلقه بين حين وآخر    األفكار الكافية عنده    

 :1972البـسيوني،    (.للفرد أن يعيد اتزانه مع البيئة وأن يتخلص من حالة القلق التي كان عليها             
227_228 (  

 مـن   أن إلى من الدراسات قد توصلت      اً هناك كثير  أن إلى) 2005،  فيمصط (أشاروقد  
 يمرون عادة بمرحلة المراهقة بنجاح ودون أي        أعمارهم من   األولىيمارسون الرسم في المراحل     

   )166 2005: ،فيمصط. (مشاكل نفسية كما يتميزون بتكامل شخصيتهم ووعيهم
اية في الحديث عن    األطفال يجدون صعوبة كبيرة من البد     غير أنه من المالحظ أن بعض       

، إال أنهم بعد فترة من االتصال العالجي يتداعون غالبا للرسوم ويكشفون بذلك             مدلوالت رسومهم 
  ) 192: 2000 ،مليكه (.الكثير مما يفيد في التشخيص والعالج

نمـو التفكيـر    من أن الرسم مفيد في      ) ستانوجفيك ورادولفك (ومن جهة أخرى فقد تأكد      
وأنه يمكن أن يـستخدم بايجابيـة فـي عـالج     )  سنوات 3-7(اللغوي أثناء المرحلة العمرية من      

األطفال ويرجع ذلك إلى فقر التعبير اللغوي للطفل وعدم القدرة على أن يتأمل ذاته مـن جهـة                  
عظـم   أ ، ومن ثم يكون التعبير عن الذات بـالرمز        رق المنطقية للتفكير من جهة أخرى     ويفقد الط 

، فهو يمكن المعالج من أن يساعد الطفل من خالل ربـط الرسـوم              وسيلة مؤثرة لتحليل السلوك   
 ,Stanojevic& Rodulovic( . وبالتالي يتبين الطفل بنفسه االضـطراب االنفعـالي  ،بخبراته

1982: 8559(  
أن رسومات األطفال هي لغة تعبيرية، ألنها تستطيع أن تجعل المـبهم            ) فورتين(وتعتبر  

رئيا، وأن تقول ما لم يقل، وأن تحول ما هو ال واٍع إلى واٍع، أكان ذلك على مستوى العـالج                     م
  )225: 2002دوكوبير،ساكو،. (الفردي للطفل، أو كان ضمن عالج جماعي أو عالج أسري

، وفـي هـذا االتجـاه    كعامل مساعد في العملية العالجية  وأحيانا تستخدم رسوم األطفال     
العالج بعمل قصة في دراسة له ترتكز على استخدام الرسـوم  ) Remotique, 1980(استخدم 

تبلـغ  _ ث استخدم العالج بعمل قصة مع طفلة      ، حي العالجيةواألعمال الفنية كجزء مكمل للعملية      
 فـي كـل   ، حيث كان يحكي للطفلة فقيرة االتصال في العالج باللعبكانت_ سنوات  7من العمر   

يتـصل  ، وكان الفنان    القصة ترسم باأللوان بواسطة فنان    ت  ، وكان  فجزءا من القصة   جلسة جزءاً 
طفلة عالقة مـع الفنـان ومـع        ، وفي أثناء تطور العالج كونت ال      بالطفلة قبل كل جلسة عالجية    

ة إلى تحسين مفهـوم      المتبادل بين الفنان والطفل    الرسوم، وقد أدى هذا االتصال من خالل الرسم       
  ) Remotique, 1980: 3712 (.التصال باآلخرين، ووسع من مقدرتها على االطفلة لذاتها

 تغير في رسم الشخص لفتاة شبه فصامية تبلغ مـن العمـر             )Margolis(أيضا الحظت   
بداية العـالج  كانـت الفتـاة    ، حيث الحظت أنه في  شهور من العالج النفسي   9 عاما خالل    16
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تى أنها سـعت لـدخول      ، ليس لها أصدقاء ح    ها أنشطة اجتماعية  ، تتصرف كاألطفال ليس ل    خائفة
 ولكن بعد تسعة أشـهر  ،مهجمتدير الراهبات، وفي هذا الوقت رسمت فم يدل على أنه فم جبان و           

من العالج، عندما أصبحت المريضة أكثر اتصاال بالخارج، أكثر اجتماعية، وأكثر كفـاءة فـي               
  )Swensen, 1998: 441-442(.ولكن صغير رسمت الفتاة فم مكتمل الوظيفة العقلية،

 ،أن المرضى الذين ال يتقدمون في العالج يتملكهم ميل نحو رسـم           ) جوتمان(كذلك وجد      
، وأن  البسيط أو الشخصية شبه الفـصامية   فهي سمة للفصامي   ،أما عيون مثقوبة أو عيون فارغة     

  ) Swensen, 1998: 443(. ا داللة ضعيفة نحو العالج النفسيكال النموذجين لهم
 بين الطفـل المـريض       العالقة المميزة  وم الطفل تبرز أيضاً   لى جانب ما سبق فان رس     وإ

  )1975:255،البسيوني (.، التي يمكن أن تأخذ مكانتها في أثناء سير العالجوالمعالج بالرسم
 وهو قـد    ،يتضح مما سبق أن الرسم اإلسقاطي يمكن أن يستخدم كوسيلة للعالج النفسي           

  .ة للعملية العالجيةو كأداة مساعديستخدم في العالج كأداة أساسية أ
  

  اختبار رسم الشخص:  الرابع المحور2. 5.
  :نبذة عن االختبار 2. 5. 1
لعل استخدام الرسم المقنن كأداة لدراسة الشخصية عن طريق اإلسقاط الذي يتم بأساليب               

سـقاطي،  ي علم الـنفس اإل    مباشرة أو مقنعة رمزية ودراستها بشكل مدروس، يعتبر أمر جديد ف          
 فضل السبق في وضع اختبار مهم هـو اختبـار رسـم الرجـل             )1926: جودانفل(  حيث كان 

وعملت على تقنينه كأداة لقياس ذكاء األطفال ولفتت األنظار ألهمية الرسـم كوسـيلة لدراسـة                
  .شخصيات بعض األطفال السيكوباثيين والعصابيين والذين أصيبوا بالتهابات الدماغ

 أمـا   عد لفت النظر وإيراد أمثلـة قليلـة،       لم تت  هذا المجال    في) جود انف (ولكن أبحاث   
 حيـث  ،)1949( فـي العـام   )كارين ماكوفر(الدراسات المستفيضة في هذا الحقل فقد قامت بها      

أن بعض  باكتشفت حين كانت تقوم بتطبيق اختبار رسم الرجل لقياس ذكاء بعض صغار األطفال              
ن في رسـومهم للرجـل عـن        ممن يحصلون منهم على نسب ذكاء متساوية يعبرون أو يسقطو         

 هذه الفرضية بمتابعة تعليقـات األطفـال اآلنيـة أثنـاء            )ماكوفر(وقد عززت    .اتجاهات مختلفة 
 إمكانية صـالحية االختبـار كـأداة        كما قامت بتحسينه بعد أن تأكد لها      . رسمهم لصورة الرجل  

رسم الرجل  من دالًب) Draw-A- Person Test( لرسم الشخص سقاطية، حيث جعلته اختباراًإ
  )83:  2001بدري،.(، كما قامت بوضع هيكل نظري له أكثر نفعاًسقاطيهلكي يصبح أداة إ
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وركزت منذ ذلك الحين اهتمامها على دراسة عالقة الرسم بالشخصية، وعلى الكشف عن إمكانية            
 صورة جسمه أو ذاتـه علـى         أم راشداً   سواء كان طفالً   -المفحوص–أن يعكس صاحب الرسم     

  .ي يرسمه بشكل مباشر أو رمزيالشخص الذ
 لتأثير العمليات الشعورية    أن الفرد خالل عملية الرسم يكون خاضعاً      ) ماكوفر(وقد رأت   

نـه  نساني المرسوم يجب أن يفهم علـى أ    والالشعورية المتصلة بصورة ذاته، ومن ثم فالشكل اإل       
م، وأسـلوبه فـي     نه وسيلة إلسقاط مشاكل صاحب الرس     بير عن األمزجة والتوترات، وعلى أ     تع

تنظيم خبراته كما تنعكس من خالل نسق الجسم، ولتجسيد صراعاته النفسية حول أعـضاء هـذا        
نه عن طريق الرسم يمكن للفرد أن يعبر عن مشاعر قوتـه  لجسم وصفاته كما يراها، كما رأت أ    ا

نفعاله أو ضعفه أو عجزه، كما يمكنه أن يؤكد أجزاء معينة ويهمل أو يحذف أجزاء أخرى تبعا ال                
  )  2001:191 القريطي،.(بها ومشاعره نحوها

 مقاومة األطفال لرسم الشخص قد ترتبط بنظرة هـؤالء األطفـال            ومن جانب آخر فإن    
حدهم الرجل أفضل مما يصور المرأة، أو       هوم المرأة ومفهوم الذات، فيصور أ     لمفهوم الرجل ومف  

ى بعض عناصـر الـصورة دون       نه يركز عل  أحسن أو أسوأ مما يصور غيره، أو أ       يصور نفسه   
 عطيـة، .(بعضها اآلخر، فيجتزئ أو يبالغ في أماكن ويهمل أو يتغاضـى فـي أمـاكن أخـرى          

1993:44 (  
أول محاولة منظمة لتحليل الشخصية علـى       ) ماكوفر(حيث يعتبر اختبار رسم الشخص      

:  2000،مليكه(.أساس أسلوب تعبيري إسقاطي كما تركز في تفسيرها للرسم على التحليل الكيفي
184(  

  
  :مميزات اختبار رسم الشخص 2. 5. 2.

     منذ مدة طويلة واختبار رسم شكل اإلنسان هو المفضل لدى األخصائيين النفسيين كأسـلوب              
لتقييم الشخصية، فهو ال يحتاج إلى أدوات خاصة، ويمتاز بسهولة اإلجراء، ويتم تفـسيره مـن                 

اإلكلينيكيين أنهم يستطيعونه جيـداً، أيـضاً فـإن    خالل نوع من اإلدراك العام الذي يشعر معظم     
اختبار رسم شكل اإلنسان يزودنا نفسه من خالل تطبيقه مرة تلو األخرى بمقياس سـهل لمـدى                 

   .التقدم الذي يحدث خالل العالج النفسي
أشار إلى أن اختبار رسـم الـشخص لمـاكوفر        ) 1961( عام   (sundberg) تقرير   فيو

 فـي لثاني ألكثر االختبارات الشائعة استخداماً في العمل اإلكلينيكـي           الترتيب ا  فييعد  ) 1949(
الواليات المتحدة األمريكية، وهذا يشير بوضوح إلى أن عدداً كبيراً من اإلكلينيكيين قـد لمـسوا                

  )93: 1999 خضر،( .فائدته وينصحون باستخدامه
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مـل  وتتعدد المميزات التـي ذكرهـا البـاحثون عـن اختبـار رسـم الـشخص، ويج            
(Handler,1985) النقاط التاليةفي هذه المميزات :  

يعد اختبار رسم الشخص اختباراً بسيطاً، وذا مهمة سهلة لمعظم المفحوصين من المرضـى               -1
 أدائه،  فيالكبار واألطفال وخاصة صغار األطفال الذين يحبونه وعادة ما يتعاونون بسرعة تامة             

  ) 1999:93 خضر،( . طالقتهم اللفظيةفهم غالباً لديهم طالقة التصوير أفضل من
خمـس  إن اختبار رسم الشخص يمكن تطبيقه بسرعة وسهولة، وهو يستغرق من خمس إلى               -2

 .نه يتطلب أدوات قليلةكما أ،  تقريباًعشرة دقيقة

يعتبر اختبار رسم الشخص أحد اختبارات الرسم القليلة الذي يحرص األخـصائي النفـسي               -3
 .نه في بطارية االختبارات النفسيةاإلكلينيكي على أن يضم

غالباً ما نحصل من اختبار رسم الشخص على قسط كبير من المعلومات المتعلقـة بمفهـوم                 -4
الذات بالقدر الذي نحصل منه أيضاً على معلومات عن نمط الشخـصية وتوجهاتهـا، ومنـاطق               

 .الصراع

 .وصين ومدى ذكائهم محدودةيتميز اختبار رسم الشخص بأن قيوده فيما يتعلق بعمر المفح -5

الرافضون للتحدث غالباً بتطبيق اختبار رسم الشخص علـيهم،         مرضى الصامتون و  يرحب ال  -6
 حاالت المرضى غير    فيفهو اختبار غير لفظي نسبياً، ولهذا فهو مفيد إذا وقفت اللغة كعائق كما              

 المجتمـع، والمـريض   فيالمتعلمين، وضعاف العقول، والمرضى المتحدثين بغير اللغة الدارجة        
األبكم، والمريض الخجول أو المنسحب، والمريض الذي يأتي من خلفية ثقافية فقيـرة، والـذي               
يشعر بعدم الثقة في قدرته اللفظية، والمريض المتأخر دراسياً، أو ضعيف القراءة الذي أحياناً ما               

 معظـم  فـي  أداؤهم معاقاً     المواقف اللفظية، وجميع هؤالء غالباً ما يكون       فييجد عوائق انفعالية    
 .االختبارات اللفظية

يعتبر اختبار رسم الشخص مفيداً مع المرضى الذين يتسمون بالمراوغة أو الحذر، فهـؤالء               -7
 االختبارات اللفظية، حيث أن لـديهم القـدرة علـى    فيالمرضى يعطون استجابات لفظية عقيمة     

 اختبار رسم الشخص يعبر المريض عن        بينما في  ،فرض كثير من الضبط على تعبيراتهم اللفظية      
نفسه بشكل مباشر بدرجة أكبر، وبأسلوب تلقائي مثل هؤالء المرضى المتسمين بالحذر يكونـون              

 االختبارات اللفظية، ولكنهم من المحتمل أن يكونوا أقل تأكـداً           فيواعين لما يجب أن يعبروا به       
 أقل ضبطاً علـى معظـم   وهم ربما يكونون  ،  مما تعكسه تعبيراتهم عن أنفسهم أثناء القيام بالرسم       

 .هذه الوسائل البدائية من التعبير

ولكون اختبار رسم الشخص يعد أداة سريعة وسهلة، فإنه يستخدم كأداة لقياس التغير الـذي                -8
 حيث  ، يتم مقارنة رسم الشخص قبل وأثناء وبعد العالج         المريض أثناء العالج النفسي،    يطرأ على 

 . الشكل اإلنساني المرسوم خالل فترة العالجفيالتحسن يتضح من الرسم مدى 
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يعد اختبار رسم الشخص نقطة انطالق ممتازة لمناقشة جوانب الصراع الخاصة بـالمريض،        -9
  ومن خالل إعادة التطبيـق يـستطيع       ن المريض أن يتداعى حول الرسم،     وهنا يمكن أن يطلب م    

لتي تطرأ على الحالـة وأن يحـدد جوانـب           اإلكلينيكي أن يالحظ التغيرات ا     األخصائي النفسي 
 .الصراع التي ما زالت بحاجة إلى توجيه االهتمام إليها

سـقاطية  فس المرضي مقارنة باالختبارات اإل     رسم الشخص أكثر ارتباطاً بعلم الن      إن اختبار  -10
 البطاريـة  فـي  أن اختبار رسم الشخص هـو االختبـار األول          (Zucker)األخرى، حيث وجد    

 . ولهذا فهو يعد أداة تنبؤية جيدة، الذي يكشف المرض النفسي بشكل مبدئيالتشخيصية

 مـسار   فيلقد صنف عدد من األمريكيين اختبار رسم الشخص كمقياس للكشف عن التقدم              -11
 رسم الـشخص  فيلى التطور الذي حدث ت الجنسية، وذلك من خالل التعرف إعالج االضطرابا 

 (Handler & Leonard,1985: 167-168) .بنهاية العالج

  
  :الشخصاالستخدام اإلكلينيكي الختبار رسم  2. 5. 3.

 كوسيلة إكلينيكية إضافة قيمة إلى جملة التكنيكات الخاصة         اختبار رسم الشخص  م  ا     يعد استخد 
بدراسة الشخصية، ذلك أن الزمن والمدة المستخدمة فيه تعتبر اقتصادية وال تحتاج إعداداً خاصاً،            

 أي مكان وفي أي وقت يتوفر فيه ورقة وقلم رصاص، ولهـذا الـسبب               فيم الرسم   ويمكن أن يت  
 التطبيق يسهل تطبيقها على     فيومع قليل من التعديل     ،  استخدمه العديد من األخصائيين النفسيين    

أن استخدام رسوم شكل اإلنسان إكلينيكيـاً كمـساعد تشخيـصي أو          ) ماكوفر(وترى  . الجماعات
وأن تحليل رسم   ،  ضوء كل بيانات تاريخ الحالة المتاحة      فيفسير الرسوم   عالجي أمر مثمر عند ت    

جهد البحثي الـذي    شكل اإلنسان فيه إمكانيات أن يصبح أداة دقيقة لبحث الشخصية إذا بذل فيه ال             
  )141 140-:1987،ماكوفر (.يستحقه

ياتـه  أن الدرجة الكمية تمثل انطباع المفحوص عن توافقه فـي ح          ) 2000 ،مليكة(كما ذكر   
العائلية ومع أولئك الذين يشاركونه في المنزل، والدرجة الكمية للشخص تمثل صورة الـذات أو               

أيضا في الكثيـر مـن األحيـان        ) الشخص(نظرة الفرد التي توافقه االجتماعي العام وقد يكون         
 )44: 2000 مليكه،.(شخصا غير الفرد نفسه، ومن المهم معرفة اتجاه الفرد نحو هذا الشخص

  : أن هناك مجموعة من الخطوات للتحليل الكيفيحيث
 للرسم من حيث كل العناوين العامة والفرعيـة حـسب           -خطوة خطوة – التحليل الدقيق    -1

، ثم تسجيل كل عنصر يبدو انه يمثـل انحرافـا           )التفاصيل، النسب، المنظور  (األبعاد الثالثة   
التحليـل  (مى هذه المرحلة وتس. يبدو أن له داللته لدى المفحوص وكل عنصر   عن المتوسط،   
  ).على خطوات
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، حيث يحاول الفاحص فيهـا تقيـيم وتفـسير          )الربط بين النتائج  ( المرحلة الثانية تسمى     -2
  .الترابط بين العناصر وتنظيمها لتكوين المفهوم

ساسـية عـن    األمعلومـات   الربـط    يستخلص من هذا التحليل و      المرحلة الثالثة هي أن    -3
  )46: 2000 مليكة،. (ص وتفاعلها الدينامي مع بيئتهاالشخصية الكلية للمفحو

سقاطي يدخل فـي مجـال علـم الـنفس      التحذير منه أن هذا االختبار اإل ولكن ما ينبغي  
ن العمل في هـذه االختبـارات يتطلـب خبـرة وبـصيرة             العيادي الخاص بأعماق اإلنسان، وأ    

  )28 1993: عطية،.(سيكولوجية
  

   رسم الشخصإجراءات تطبيق اختبار 2. 5. 4.
  :التجهيزات الالزمة إلجراء االختبار) 1

يقوم األخصائي النفسي اإلكلينيكي بإمداد المفحوص بورقة بيضاء غير مسطرة مـساحة            
 اً سم، وقلم رصاص مبري جيداً وممحاة، وأن يكون السطح أسفل ورقة الرسم مـسطح              27×21
 حجـرة تتـسع   في جلسة مريحة   ن يجلس المفحوص  وأن تكون اإلضاءة عليها كافية، وأ     ،  اًوناعم

لحركة األذرع واألرجل، وأن يستطيع المفحوص أن يضع ذراعه بارتياح على الـسطح الـذي               
ن يتخذ حالته العادية مـن االسـترخاء،        ه، ومن المفضل أن يسمح للمفحوص بأ      سوف يرسم علي  

، ن .د. لجنـة االختبـارات م    ( على المفحوص    ويجب أال نلجأ إلى فرض ظروف فيزيقية معينة       
1994 :106( ،(Handler, Leonard, 1985: 172) ،(Hammer,E.F, 1980: 89).  

  
  :التعليمات) 2

بعد إقامة عالقة تواصل بين األخصائي النفسي اإلكلينيكي والمفحوص، يقوم األخـصائي      
 وضع رأسي، وقلم رصاص واحـد، ويلقـى عليـه    فيبوضع ورقة رسم واحدة أمام المفحوص    

  :التعليمات التالية
 ولد أو بنت، اللي إنت بدك إيـاه         ، هذه الورقة يعني راجل أو امرأة      فيأنا عايزك ترسم شخص     "

ويجب االلتزام بهذه التعليمات وذلك لما وجده علماء        ، "المهم يكون رسمك كويس على قد ما تقدر       
 أدائهم علـى    في استجابات المفحوصين و   في يؤثر   ،القياس من أن عدم االلتزام بحرفية التعليمات      

  ) 1996:73 ،خضر. (االختبارات المختلفة
 إلى أن مطالبة الطفل أن يقوم بالرسم من المحتمل جداً أن يـؤدي إلـى              (Hammer)     ويشير

خفض توتره، بينما بالنسبة للراشد، فإن طلب ذلك منه يؤدي إلى مزيـد مـن التـوتر والقلـق                   
(Hammer, 1980: 119) ،  ن بعـض المفحوصـين   ومن واقع التجربة العملية، فقـد لـوحظ أ

يستجيبون برسم الرأس فقط أو الرأس والكتفين، أو شكل العصا، أو رسم كاريكـاتيري، ويجـب          
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هذه المرة بـدي  : "إعطاء مثل هؤالء المفحوصين ورقة رسم أخرى ويوجه إليهم التعليمات التالية       
 ,Handler)"إياك ترسم شخص مكتمل أو شخص حقيقي ولـيس شـكل العـصا أو كاريكـاتير    

Leonard, 1985: 174) ،   ونعني بالشخص المكتمل أن يتضمن الشكل المرسوم مناطق أربـع
 منطقة من هـذه     وإذا ما حذفت أي   ، ذراعان، والرجالن الرأس، والجذع، وال  : رئيسية للجسم هي  

المناطق تماماً فإن الشكل يعتبر غير مكتمل، أما إذا حذف جزء من منطقة معينـة مثـل حـذف          
، أمـا إذا رسـم       تمامـاً   ومقبـوالً   أحد أجزاء الوجه فإن الرسم يعتبر مكتمالً       األيدي أو القدم أو   

، أو صورة مجسمة أو تمثيل تجريدي، فيطلب منـه      وص شكل كاريكاتيري، أو شكل العصا     المفح
وإذا حـذف   ، (Hammer,1980:90)  ومكتمالً اً عادي اًأن يختار ورقة رسم أخرى ويرسم شخص      

 بعد أن يكتب   ،م، يحاول الفاحص أن يدفعه إلى رسم ذلك الجزء        المفحوص جزءاً أساسياً من الجس    
 الفاحص ملحوظة بالحذف كي يرى ما إذا كان يمكن الحصول على مفتاح يتيح له فهم لماذا قاوم                

  ) 1987:49 ،ماكوفر. (المفحوص رسم ذلك الجزء
قـاء   من المفحوصين يثيرون بعض االعتراضـات واألسـئلة بعـد إل                كذلك وجد أن كثيراً   

التعليمات عليهم، ويكون لزاماً على األخصائي أن يستجيب لهم دون تعليمات جديدة، أو توضـيح    
للمهمة المطلوبة منهم، ويمكن إعادة التعليمات نفسها مرة أخرى مع تشجيع واستثارة المفحـوص          

 فيما يلي لبعض االعتراضات واألسـئلة  نحو القيام بالرسم المطلوب، ونعرض       على المضي قدماً  
 موقف تطبيق اختبار رسم الشخص وكيف يـستجيب األخـصائي           فيالتي يثيرها المفحوصون    

  : النفسي لها
أنا "لناحية الفنية حيث يقول     قد يتعلل المفحوص بأنه ال يعرف الرسم أو أنه ليس موهوباً من ا            ) أ  

ه ، وعلى األخـصائي أن يفهـم أن مثـل هـذ           "عرف الرسم، أنا لست فناناً، أنا رسمي سيئ       ال أ 
 مثـل هـذه   فـي االعتراضات ليست سوى محاولة من جانب المفحوص للهروب من الفحص، و          

يشجعه الفاحص ويؤكد له أن الموضوع ال يتعلق بإتقان الرسم وقدرة الشخص الفنية، إنما              الحالة  
هو اختبار يقصد منه أن يعرف الفاحص ما يقوم به المفحوص عادة من محاوالت متعددة عندما                

   (Handler, 1985: 174) .رسم شخصاًيطلب منه أن ي
وع الشكل الـذي يجـب أن       ما هو ن  : هناك بعض التساؤالت التي قد يثيرها المفحوص مثل       ) ب  

الخ، ويكـون إجابـة   ...؟  أم جانبي أم امرأة؟ هل أرسم الشخص مواجهاً  رسم رجالً أرسمه؟ هل أ  
 تريده، وبالكيفية التـي     ارسم الشكل الذي  : " مثل هذه التساؤالت أن يقول المفحوص      الفاحص عن 

وعندما يتم االنتهاء من رسـم الـشكل        ). 2001:66 ،بدري( ذلك   فيترغبها، فلك مطلق الحرية     
: األول، يضع األخصائي النفسي ورقة رسم أخرى أمام المفحوص ويوجه له التعليمـات التاليـة              

 اًيرسم شخـص ، فإذا كان المفحوص قد بدأ "اآلن أريد منك أن ترسم شخص من الجنس المخالف        "
، كذلك إذا   )أو امرأة (، اآلن ارسم بنت     )رجالً (اًأنت رسمت ولد  " يقول له األخصائي النفسي      اًذكر
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، اآلن ارسـم    )امـرأة  (اًأنت رسمت بنت  : "أنثى، يقول له األخصائي   شكل  كان المفحوص قد رسم     
يكتـب اسـم   ، وعندما يتم إتمام هذه المهمة بشكل مرضي، يطلب من المفحوص أن            )رجالً (اًولد

ما علـى   اريخ اليوم الذي تم فيه كل رسم، إ       الجنس على كال الشكلين، ويقوم األخصائي بتسجيل ت       
 من الشكلين تم رسمه أوال،      اًوجه الورقة أو خلفها، وباإلضافة لذلك على األخصائي أن يسجل أي          

 الرسـمين   ويجب الحصول على كال،(Handler, 1985: 174)الخ  ... منهما تم رسمه ثانياًاًوأي
 يفضل أن يرسـم     ،عندما يكون ذلك ممكناً، فإذا لم يكن الوقت كافياً إال للحصول على رسم واحد             

  ) 1987:49 ،ماكوفر. (المفحوص شكالً من نفس جنسه
أمام المفحوص ويطلـب منـه أن   " المكتمل"     بعد ذلك يضع األخصائي الرسم األول للشخص   

اآلن أريد منك أن تعمل قصة عن الشخص الـذي          "ه  يحكي قصة عن الشخص المرسوم، قائالً ل      
ويجب أن تـسجل القـصة حرفيـاً ألن         ". رسمته، انظر واحكي القصة وسوف اكتبها أنا وراءك       

التفسير غالباً ما يعتمد على طريقة نطق الكلمات والتعبير عنها، وأحياناً يكون من الضروري أن               
وإذا لم يستطع المفحـوص أن  . (Handler, 1985: 174)نحث أو نشجع المفحوص لفعل ذلك 

  :يحكي قصة عن الرسم يقوم الفاحص بتوجيه األسئلة التالية حول الشخص المرسوم
  ماذا يفعل هذا الشخص؟ -1
 كم عمره؟ -2

 هل هو متزوج؟ -3

 هل له أطفال؟ وهل أطفاله ذكور أم إناث؟ -4

 ما هي وظيفته؟ -5

 ما هو مستوى تعليمه؟ -6

 ما هي آماله؟ -7

  هو ذكي؟هل -8

 هل هو صحيح الجسم؟ -9

 هل هو جميل؟ -10

 مع من يسكن؟ -11

 هل يفضل أمه أم أباه؟ -12

 هل له أخوة أم أخوات؟ -13

 ما هو مستوى تحصيله الدراسي؟ -14

 هل هو قوى البنية؟ -15

 هل صحته جيدة؟ -16

  جسمه؟ لماذا؟فيما هو أفضل جزء  -17

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 63

  جسمه؟ لماذا؟فيما هو أسوأ جزء  -18

 هل هو سعيد؟ -19

 هل هو عصبي المزاج؟ -20

  ما هي مشكالته األساسية؟ -21
 ما هي اهتماماته المعتادة؟ -22

 ما هي مخاوفه؟ -23

 ما الذي يحزنه؟ -24

 ما الذي يغضبه؟ -25

 متى يحتد ويفقد صوابه؟ -26

 ما هي أسوأ ثالث عادات لديه؟ -27

 ما هي أهم ثالث أمنيات يود تحقيقها؟ -28

 ي نقاط ضعفه؟ما ه -29

 ما هي خصاله الحميدة؟ -30

 ؟ وهل هم اكبر أم اصغر منه سناً؟ونهل لديه أصدقاء كثير -31

 ماذا يقول عنه الناس؟  -32

 هل يحب أسرته؟ -33

 هل يحب مدرسته؟ -34

 ما هي النشاطات التي يقضي فيها أمتع أوقاته؟ -35

 هل هو حذر؟ -36

 هل سيتزوج؟ -37

  سيتزوج؟أي نوع من اآلنسات -38

 بمن يذكرك هذا الشخص؟ -39

 هل تحب أن تكون مثله؟ -40

 أي تعليقات أو إضافات أخرى؟ -41

  :، وهى)تتعلق بالمفحوص ( أسئلة مباشرة * 
  ما هو الجيد فيك وما هو السيئ؟ -1
 هل أنت راٍض عن جسمك؟ -2

  جسمك؟فيما هو الجزء الجيد  -3

  جسمك؟فيما هو الجزء السيئ  -4

 طموحك؟ما هو  -5
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 هل أنت راٍض عن عملك؟ -6

     ومما هو جدير بالذكر أن كل األسئلة السابقة يمكن لألخصائي النفسي أن يكيفها وفقاً لعمـر                
كما ينبغي على األخصائي أن يتابع إجابات المفحوص ذات الداللة اإلكلينيكية           ، وجنس المفحوص 

ختبـارات  لجنة اال (،  89)،2001:88 ،بدري(،  51)،1987:50 ،ماكوفر( .باستفسارات من عنده  
  )107- 1994:108 ن،.د.م

 ي كٍل على حدة، وتفيد اإلجابـة عـن             ويتم تطبيق هذه األسئلة على الشكلين الذكري واألنثو       
 دعم االستنتاجات التي يستنبطها     في ولكنها تفيد    ، تحليل الرسوم بشكل مباشر    فيهذه األسئلة ليس    

وبشكل عام فإنـه مـن األفـضل دائمـاً          ) 89,90: 2001 ،بدري( دراسة الرسوم    فيالفاحص  
 واالستجابة لألسئلة بعد الرسم، فكالهما يدعم بعضه        المرسوم  الشخص الحصول على القصة عن   

  .اآلخر، وذلك من اجل مزيد من الفهم للمفحوص
يزودنا استخدام المستخدم المستدعيات بوسيلة ممتازة للمقابلة غير المباشرة ويوجه          حيث  

مبحوثين القليل من االهتمام للنموذج المرسوم أثناء إعطاء مـستدعياتهم علـى الـشكل              معظم ال 
. المرسوم فإنهم ينزلقون بسرعة إلى أوجه القصور لديهم وتعويضاتهم والتفكير المحقق للرغبـة            

  )50 1987: ماكوفر،(
  
  : التطبيقخطوات) 3

 الحـالتين يجـب   فيماعية، و     يمكن تطبيق اختبار رسم الشخص بطريقة فردية أو بطريقة ج      
االلتزام بشروط تطبيق االختبار النفسي، وخاصة فيما يتعلـق بتـوفير مكـان مناسـب يتـسع                 
للمفحوصين، وظروف طبيعية مناسبة من حيث اإلضاءة والتهوية ودرجة الحرارة، وأن يكـون             

  .الخ...المكان بعيداً عن الضوضاء، كما يجب أن يلتزم األخصائي بحرفية التعليمات 
 العيادات النفسية، فيمكن للفـاحص      في     وإذا أعطى االختبار بطريقة فردية، كما يحدث عادة         

 ،)88، 2001:87 ،بـدري (لمفحوص أثناء عملية الرسم أن يسجل كل مالحظاته اإلكلينيكية عن ا
ويجب أن يهتم األخصائي النفسي بتدوين مالحظاته حول السلوك اللفظي والحركـي للمفحـوص      

 فـي كيف يعبر المفحوص عن شعوره تجاه هذا العمل؟ هل يطالب بزيـادة             ، ترة االختبار أثناء ف 
اإليضاح واإلرشاد؟ وأي طريقة يسلك ليفصح عن نفسه؟ هل يعبر عن ذلـك بـسلوك لفظـي أم     

 فـي باستخدام حركات وإيماءات مختلفة؟ هل يؤدى مهمته براحة وكفاءة؟ أم يعبر عـن الـشك                
 مقدرتـه؟   فـي بشعور ملؤه الثقة والطمأنينة، أم الشك وعدم الثقـة          قدرته؟ هل يقدم على الرسم      
 نفسه أو بعدمها؟ هل تبدو عليـه بعـض األعـراض العـصابية              فيوكيف يعبر عن هذه الثقة      

واالضطرابات االنفعالية كالشعور بعدم االستقرار والقلق والتشكك والحذر والتكبر والعدوان؟ هل           
الـخ، وهـذه المالحظـات تـزود        ...ته، حذر، منـدفع؟     هو غير آمن، سلبي، هزلي، واعي بذا      
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األخصائي النفسي بمعلومات هامة عن تكيف المفحوص مع البيئة ونمط شخصيته ومفهومه عـن      
ذاته، والوسائل التي ينتهجها للتعامل مع المواقف الضاغطة، والصراعات التـي يعـاني منهـا،               

صية المفحوص وتكوين فكرة عامـة       أن لهذه المعلومات قيمتها في دراسة شخ       فيوليس من شك    
  ) 2001:90 ، ، بدريHammer, 1980: 91 ، Handler, 1985: 176( .عنه

 كل  في     كذلك يدون الفاحص تسلسل رسم أجزاء الشخص، والوقت الذي استغرقه المفحوص            
جزء على حدة وتعليقات المفحوص حول ما يرسمه، وترددات المفحوص، وكامل تصرفاته أثناء             

هل المفحوص توقف عن المحو ويحاول أِن يؤكد الشكل الهزيل المرسوم؟ هل            :  مثال ذلك  الرسم،
يع أن ارسم بشكل جيـد، أو أنـا لـم        أنا ال استط  : مثل(يقوم المفحوص باستجابات لفظية دفاعية      

هذا الرجل يبـدو انـه      : مثل(، هل يقوم المريض بتقييم الرسم       ) المدرسة فيدرس مطلقا الرسم    أ
  (Handler, 1985: 176)، ) 1994:106 ،ن. د. ة االختبارات ملجن (.)غضبان

  
  :معايير التفسير الكمي الختبار رسم الشخص .25. 5. 

 يجـب أن نحـاول      حيث أكد علـى أن     للتفسير الكمي    أساسبوضع  ) 2000 مليكة،(قام  
ـ   (لكل من   ) الرديئة(والدرجة  ) الجيدة(تفسير الفروق بين الدرجة      ). ورالتفاصيل والنسب والمنظ

تدل على القدرة الوظيفية الفعلية للفرد في التعامـل مـع           ) الجيدة(ويبدو بصفة عامة أن الدرجة      
فيبدو أنها تدل على قدرة الفـرد       ) الرديئة(األفراد اآلخرين، أو في حل مشكلة معينة، أما الدرجة          
لـك النقـاط فـي    تكون نتيجـة لت  ) الجيدة(على التقييم الناقد لمثل تلك العالقات، ذلك أن الدرجة          

والعالقات النسبية والمنظور الذي يرسمه الشخص للشكلين الـذكري واألنثـوي، أي            ) التفاصيل(
  .أنها تمثل أداءه الفعلي
فهي تمثل عجزاً عن التقييم الناقد من جانب المفحوص، ولذلك يبدو           ) الرديئة(أما الدرجة   

ولكـن  .  حد فاصل قاطع بين الوظيفتين     وبالطبع ال يوجد  . أنها تمثل التفكير أكثر مما تمثل الفعل      
وقد ثبت ذلك تجريبيا إذ وجـد أن المـصابين          . يبدو أن وجه التأكيد مختلف فيما تمثله الدرجتان       

ودرجة ) ويعنني ذلك نقصا في التقييم الناقد     . (عالية نسبيا ) رديئة( يحصلون على درجة     ابالبرانوي
  . ة الفعلية معطلة أو ناقصةجيدة أكثر انخفاضا ويعني ذلك أن الكفاءة الوظيفي

في فئتين متجاورتين من فئات التـصنيف، وكلمـا         ) الجيدة والرديئة (وعادة تكون الدرجتان    
فلنفرض مـثالً  أن     . كلما زادت داللتهما  . ازداد الفرق بين الفئتين اللتين تقع فيهما الدرجتان       

لنفس الوحدة في   ) الرديئة(ولكن تقع درجته    ) بيني(للشخص في فئة    ) الجيدة(فرداًً تقع درجته    
قد يفسر ذلك على انه يدل على أن الفرد يجد صعوبة كبيرة في التفاعل بسهولة               ). ممتاز(فئة  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 66

، وانه ينزع إلى أن يكون شديد النقـد     )الدرجة الجيدة (وكفاءة مع األشخاص الذين يتصل بهم       
  )43: 2000 مليكه،). (الدرجة الرديئة(لآلخرين 

لدرجة الكمية تمثل انطباع المفحوص عن توافقه في حياتـه العائليـة        ونخلص للقول هنا أن ا    
ومع أولئك الذين يشاركونه في المنزل، والدرجة الكمية للشخص تمثـل صـورة الـذات أو                

أيضا في الكثير من األحيـان      ) الشخص(نظرة الفرد التي توافقه االجتماعي العام وقد يكون         
: 2000 مليكـه، . (اتجاه الفرد نحو هذا الشخص    شخصا غير الفرد نفسه، ومن المهم معرفة        

44( 

التي انتهت إليها    المعايير السابقة الذكر لتفسير النتائج الكمية     عتمد على    الباحث ا  حيث أن     
  .لدراسة الحاليةا
  

  : تعليق عام للباحث على اإلطار النظري2. 6.
 بتـدرج مـن    حيث تناول الموضوع ،بدأ الباحث بالحديث عن اضطراب ما بعد الصدمة         

 ثم تحدث عن مفهوم الصدمة النفـسية  ،حيث تعريف الصدمة النفسية واضطراب ما بعد الصدمة      
وردود الفعل المختلفة تجاه الخبـرات      وسمات اضطراب ما بعد الصدمة عند األطفال،         وأسبابها

 سـن المـدارس     في وما يميز هذا االضطراب من أعراض عند األطفال وخصوصاً        الصادمة،  
 التي يمكن   واألعراض ، الذي يتضمن أطفال عينة الدراسة     وهو العمر )  الدنيا األساسية(ة  االبتدائي

ثـم تنـاول الباحـث    ،   للطب النفسي  األمريكية حسب الجمعية    ها من يطورون اضطراباً    يعاني أن
 وعـن   ،االنفعالي والتواصـل   للتعبير ومراحل تطورها وتحدث عن الرسم كلغة        األطفالرسوم  

ـ أ بوأكدوا تناولها العديد من الدارسين    التيللرسوم   األطفال إسقاطات أو ه ن الطفل يرسم ما يعرف
تناول الباحـث  و،  يرسم ما يثير انفعالهأيضاً بأن الطفل  أضافوهناك من ما يراه أو ما يشعر به  

 بـأن األطفـال      ما أكد عليه سـابقاً     مدى إسقاط األطفال للصدمة النفسية في رسوماتهم موضحاً       
وهذا ما انطلق منه الباحث فـي دراسـته الحاليـة         رقة الرسم ما أثار انفعاالتهم،      اسقطوا على و  

في تمييز عينـة مـن      ) كارين ماكوفر (ختبار رسم الشخص    ال القيمة التشخيصية  معرفة   محاوالً
، كذلك كان مـن المهـم       األسوياء األطفالاضطراب ما بعد الصدمة عن       الذين يعانون    ألطفالا

التفاصـيل،  ( العينـة    ألفراد تحليل رسم الشخص     فيعتمد عليها الباحث     التي سي  األبعادتوضيح  
 أوضـح  حيـث    ، اختبار رسم الشخص في التشخيص والعـالج       أهميةوكذلك  ) النسب، المنظور 
  . تطبيقهوإجراءات اإلكلينيكي مميزات اختبار رسم الشخص واستخدامه اإلطارالباحث في هذا 

ختبار رسم الشخص، الذي يـستخدم أبـسط         بين عرض اإلطار النظري هذا أهمية ا       كما
 فـي التعـرف إلـى تفاصـيل وأعـراض           -الرسم–وأسهل وأحب طرق التعبير عند األطفال       
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واضطرابات يعانونها، ويواجه العاملون مع األطفال صعوبات كبيرة في اكتشافها نظراً لصعوبة            
  .التواصل معهم نظراً للنضج العقلي المحدود الذي يتمتعون به

فلسطيني الذي ولد وترعرع في ظل ظروف سياسية معقدة، وتعرض أجـداده لـصدمة             فالطفل ال 
االستئصال من األرض ثم االحتالل وحرمانه من أبسط حقوقه مثل حقه فـي التعبيـر واإلنتـاج     

ومر بالعديد من الصدمات النفسية ربمـا كـان   . والرعاية الصحية واالجتماعية والشعور باألمان    
 األراضـي   ى غزة والتي تعتبر من أعنف الحـروب التـي شـهدتها           آخرها الحرب األخيرة عل   

الفلسطينية منذ قيام السلطة الوطنية وحتى اليوم، حيث نتج عن هذه الحرب آثار كارثيـة علـى                 
وتنوعت الجـرائم  . جميع المستويات االقتصادية والنفسية واالجتماعية منها على وجه الخصوص   

لنشطاء والقيادات وقتـل جمـاعي للـشيوخ والنـساء          خاللها، من قتل خارج القانون وتصفية ل      
واألطفال؟ وتدمير وتجريف للمنازل السكنية واألراضـي المزروعـة والمؤسـسات، وفـرض             

  .الحصار الشامل على قطاع غزة وعزلة عن العالم الخارجي
يعانون اضطراب ما بعد الصدمة وما تحملـه        الذين  كل ذلك يجعلنا نتساءل هل األطفال       

ن ذكريات مؤلمة تؤثر على تركيزهم وتحصيلهم الدراسي بشكل كبيـر ومـزاج    من أعراض وم  
سوداوي وقد يطورون اضطراب االكتئـاب وكـذلك الـسلبية والعدوانيـة المـصاحبين لهـذا               

جسمية كالصداع واألم المعدة وغيرها، هل يعكـسها        _االضطراب واالنطواء واألعراض النفس   
  .رسوماتهم عن األطفال األسوياء؟في رسم الشخص بشكل مميز ل هؤالء األطفال

وهل اختبار رسم الشخص يحمل هذه القيمة التشخيصية التي تجعله يستطيع التمييز بين              
 وهل هناك عناصر تميز األطفـال الـذين   األطفال الذين يعانون اضطراب ما بعد الصدمة أم ال؟   

لذكري واألنثوي على   يعانون اضطراب ما بعد الصدمة عن أقرانهم األسوياء في رسمهم للشكل ا           
  .؟)ماكوفر(اختبار رسم الشخص 

        وحسب دراسات عديدة فإن رسم الشخص يزداد اكتماالً عند األطفال في األعمار ما بين              
سنة، كما يزداد إتقان رسم أجزاء الجسم مع تقدم العمر، حيث تزداد التفاصيل وتـصبح          ) 9-12(

في هذا السن يركـز علـى رسـم العـين واآلذان            دقيقة في النسب وجيدة في المنظور، فالطفل        
واألقدام واألنف وباقي األعضاء األخرى في شكل اإلنسان، كما أنه يميز بـين الجنـسين فـي                 

، ولعل ذلك يفسر سبب اختيار هذا العمر ألطفال عينة الدراسة ويتـساءل إذا مـا كـان                  رسومه
ـ           م شـكل مكتمـل ومـتقن       األطفال الذين يعانون اضطراب ما بعد الصدمة سوف يسقطون رس

رسم العين واآلذان واألقدام واألنف وباقي األعضاء األخـرى فـي           ويقومون بالتركيز فيه على     
هل يسقط الطفـل مـا      أيضاً  كل ذلك يجعلنا نتساءل     . .. على صفحة الرسم أم ال؟       شكل اإلنسان 

 الطفل يقوم بإسـقاط     وهل... أم ما يثير انفعاله؟     ... أم ما يشعر به؟     ... أم ما يدركه؟    ... يراه؟  
  ما بداخله من صراعات وآالم وتجارب بشكل الشعوري في رسمه لشكل اإلنسان؟
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حيث يرى الباحث أن النظريات التي تناولت رسوم األطفال مع تعددها وتعدد توجهاتهـا              
فإن كل منها بمفردها قد ال تكون كافية أو مفيدة لدراسة رسوم األطفال، حيـث أن تنـاول هـذه          

جب أن يكون من منظور تكاملي يرقى لمستوى ثراء هذه الظاهرة ويضع في حـسبانه               الرسوم ي 
  .ما تنطوي عليه من تعقد ودالالت
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  الفصل الثالث
  الدراسات السابقة

  
 عض دراسة عربية أو أجنبية مطابقة، وهناك بةلم يعثر الباحث في حدود علمه على أي

 :التي من أهمهاالدراسات ذات العالقة بالموضوع 

  : الدراسات التي تناولت اختبار رسم الشخص3. 1.
  
بعنوان إسقاط تدني مفهوم الذات في اختبار رسم الشخص         ) 2011 ،زقوت( دراسة   -1
  ".دراسة حالة"

لى ماهية إسقاط تدني مفهوم الـذات فـي اختبـار رسـم             هدفت هذه الدراسة للتعرف إ    
يـث  بمحافظـة خـان يـونس، ح   )  إنـاث 3 ذكور، 3( أطفال 6، لدى عينة مكونة من   الشخص

 ذات داللة إحصائية فـي      ، كما أشارت النتائج إلى أن هناك فروقاً       استخدمت الباحثة دراسة الحالة   
، كما أن هنـاك عالقـة بـين         )ذكر، أنثى (متوسطات درجات مفهوم الذات تعزى لمتغير النوع        

فهوم الذات لديهم من خالل اختبار رسم الشخص، كما أشارت النتـائج  رسومات األطفال وتدني م   
 إلى وجود نقاط اختالف ونقاط اتفاق ذات دالالت رمزية في إسقاط تدني مفهوم الذات فـي             أيضاً

، وذهبت الدراسة إلـى إمكانيـة اعتبـار         )، أنثى ذكر(سم الشخص تعزى لمتغير النوع      اختبار ر 
ة هامة للكشف عن صراعات األطفال في مجـال دراسـة           اختبار رسم الشخص وسيلة تشخيصي    

  . الحالة
  
إعادة تقييم جنس الشكل المرسـوم  بعنوان ) Arteche Bandeira &  2009 ,( دراسة -2

  . من خالل اختبار رسم الشخصأوالً
الـشخص  حد دالالت اختبار رسم الشخص وهو جنس شـكل               هدفت هذه الدراسة لفحص أ    

) 606(تكونت عينة الدراسـة مـن      و لتطور لرسم األشكال لنفس الجنس،     ا  ومسار المرسوم أوالً 
إكلينيكية : إلى مجموعتين  قسمت   سنة، حيث ) 12-6(الذين تتراوح أعمارهم ما بين      من األطفال   

ألطفال رسموا أشـكاالً لجنـسهم    من ا  % 70 أن أكثر من      الدراسة نتائجوقد أظهرت    وضابطة،
في حـين  ، قد رسموا شكل الشخص للجنس المضادالضابطة من العينة % 17 كما تبين أن  . أوال

  .يشر إلى صعوبات أو مشاكل عاطفيةأن رسم الجنس المضاد لم وجدت الدراسة 
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بعنوان التعبيـر عـن النزعـات    ) Zadeh, Zainab& Malic, Sonia, 2009( دراسة -3
  .اكستان شمال بفيالعدوانية في رسومات األطفال والشباب الذين نجوا من الزلزال 

     هدفت هذه الدراسة الستكشاف اآلثار النفسية للزلزال الذي هز المنطقة الشمالية من باكستان             
 رسوم األطفال والشباب الذين نجوا مـن الزلـزال   فيومدى تعبير أو مدى وجود ميول عدوانية      

فعـل  ن الدراسة ركزت على المسار المحتمل للعدوان علـى رد ال          في شمال باكستان، وكذلك فإ    
الـشخص  استخدمت الباحثتـان اختبـار رسـم        . )زلزال شمال باكستان  ( صادم   للتعرض لحدث 

قائمة المؤشرات العاطفية للعدوان،    ، حيث حللت الرسوم من خالل       كاختبار إسقاطي لهذا الغرض   
)  مـن الفتيـات    31 من الفتيان و     44( طفال   75 نتكونت عينة الدراسة م   و.  بنداً 24التي شملت   
ودللت نتائج الدراسـة  ).  سنوات8(مع متوسط عمر )  سنة15-5(ح أعمارهم ما بين الذين تتراو 

ذلـك  _طوط مستقيمة ، وذلك من خالل وجود خفي رسوم األطفال  على وجود النزعات العدوانية     
 ومع ذلك لـم   ، وتيرة حدوث العدوان   في كذلك عكست النتائج اختالفات كبيرة       _عند كال الجنسين  

، كذلك دللت النتائج علـى      الالت العاطفية للفتيان والفتيات    الد في مالحظ   يكن هناك اختالف كبير   
 ،أهمية اختبار رسم الشخص كأداة في تقييم عالمات العدوان وغيرها من األعـراض الـسلوكية              

 الفتيـان الـذين   فيوكذلك خلصت الدراسة إلى أن الرسم يعتبر أداة قوية لقياس الميول العدوانية      
 كلمات أو قد يكون التعبير عن المشاكل إما بـسبب       فيبير عن مشاعرهم     التع فييجدون صعوبة   

  .امل تتعلق بالثقافة لكال الجنسين اللغة أو عوفيمشاكل 
  
بعنوان اختبار رسم الشخص ) Bandei, Ra& Denise, R& Others, 2008(دراسة  -4

  .كمقياس للنمو اإلدراكي لدى األطفال
اختبار رسم الشخص في فحص التطور اإلدراكـي لـدى               هدفت هذه الدراسة لفحص أهمية      

األطفال، واستخدمت في هذه الدراسة اختبار رسم الشخص، اختبار رافن المتقدم، ومقياس األداء             
سـنة،  ) 12-6(طالبا من الذين تبلغ أعمـارهم       ) 90(المدرسي، حيث تكونت عينة الدراسة من       

يهم إعاقات دراسـية ولـم يتعرضـوا        طالب من مدارس حكومية وليس لد     ) 53(طالبة و   ) 37(
لفحوصات نفسية أو عالج نفسي من قبل، وأظهرت نتائج هذه الدراسة نتـائج إيجابيـة معتدلـة                 
مرتبطة باألدوات الثالثة، وكذلك فعالية اختبار رسم الشخص كمقيـاس للنمـو اإلدراكـي عنـد       

رات التي تستخدم للتقيـيم     األطفال واقترحت الدراسة باستخدام هذا االختبار ضمن بطارية االختبا        
 .قصير المدى
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  .سقاطي اختبارات الرسم اإلبعنوان إسقاط صورة الجسم في)  2000خضر،( دراسة -5
 صـورة الجـسم علـى اختبـار الرسـم           هدفت هذه الدراسة للكشف عن طبيعة إسقاط        

 من محافظـة بنهـا بجمهوريـة مـصر        حاالت أربعسقاطي، حيث تكونت عينة الدراسة من       اإل
األدوات استخدم لهذا الغـرض     عربية، واستخدم الباحث لهذا الغرض منهج دراسة الحالة، كما          ال

اختبار رسم الشخص، اختبار رسم األسرة، اختبار رسم المنزل والـشجرة والبيت،رسـم             : التالية
الذين يعانون  سنة من كال الجنسين     ) 18-12(الذات مع األقران، وتراوحت أعمار العينة ما بين         

. اقات تتعلق بالشكل، منها إعاقة في الذراع، عدم القدرة على السمع والكالم، إعاقة حركية             من إع 
سـقاطية   الرسوم اإلن إسقاط صورة الجسم لألشخاص المعاقين في نتائج الدراسة بأ  حيث أظهرت 

ليس بالضرورة أن يتضح فقط في رسم شكل اإلنسان الذكري واألنثوي، بل قـد يتـضح هـذا                  
 كذلك عند استخدام وحدات رسم أخرى ليس لها صلة مباشـرة بأعـضاء    الجسم بصورة   اإلسقاط

  . مثل رسم منزل، شجرة، حيوان،جسم اإلنسان
  

  : الدراسات التي تناولت إسقاط الصدمة النفسية في رسومات األطفال3. 2.
  
بعنـوان سـيكولوجية رسـومات األطفـال     )  2010أبو دقة، الطهراوي،( دراسة -1

  .حرب غزةالفلسطينيين بعد 
هدفت الدراسة إلى معرفة حجم تأثر أطفال غزة بما عايشوه من أحـداث مؤلمـة أثنـاء         

م من خـالل تحليـل      2009-1-18م إلى   2008-12-27الحرب التي وقعت في الفترة ما بين        
رسوماتهم مع استجالء الفروق في الرسومات في ضوء متغيرات الدراسة، حيث تكونـت عينـة        

من تالميذ الصف الثالث االبتدائي، مـن سـت مـدارس            طفالً) 445(الدراسة من رسومات ل     
التـي عاشـت أسـوأ      من أطفال المناطق الشمالية بغـزة       ابتدائية حكومية تم اختيارها عشوائياً      

دون أي ) مـا يهمهـم  (، حيث طلب منهم أن يقوموا برسم ما يريـدون أو  الظروف وقت الحرب 
وقد أظهرت النتائج   . لدالالت النفسية لرسومات األطفال   ، وقد قام الباحثان بتحليل ا     إيحاء أو تدخل  

: من األطفال قاموا برسم الحرب ومتعلقاتها، وكـان ترتيبهـا تنازليـا كالتـالي             %) 3.82(بأن  
 اآلليـات   – الـشهداء    – الصواريخ والقذائف اإلسرائيلية     –البيوت والمساجد المهدمة  –الطائرات  

زع والحزن على الشهداء    ر في الرسومات الخوف والف    ، وظه ... المقاومين   –العسكرية بأنواعها   
.  روح المقاومـة لـدى هـؤالء األطفـال         تجلى حب مساعدة اآلخرين وأيضاً    والمصابين، كما   

  واضحا لإلناث في غنى الرسـومات بالعناصـر الدالـة علـى الحـرب              وأظهرت النتائج تفوقاً  
ـ  من األ%) 2.56(، كما استخدم وشعورهن بمعاناة اآلخرين خاللها   شرح بعـض  طفال الكتابـة ل
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ن مـا  الطفـل بـأ  غلبها تحمل رسالة هامة وذكية للمشاهد، إلحساس الرسومات والتي كانت في أ 
مـن  %) 6.78(رسمه ال يكفي إليصال ما يريد إيصاله للمشاهد، ومن النتائج غير المتوقعـة أن         

  . األطفال استخدموا األلوان الزاهية على عكس توقعات الباحثين
  
  .بعنوان مظاهر العسكرة في رسوم األطفال) 2008 القيسي،( دراسة -2

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى انعكاس المظاهر العسكرية الموجودة في المجتمـع             
 المنهج الوصفي لهذا الغـرض،      من خالل تحليل رسوم األطفال، حيث استخدم الباحث       المصري  

في رسوم األطفال، حيـث بلغـت عينـة       قام بإعداد استمارة خاصة لتحليل مظاهر العسكرة        كما  
) 10-15( وطالبة موزعين على المراحل االبتدائية واإلعداديـة لألعمـار           طالباً) 813(الدراسة  

 حيث خلصت نتائج الدراسة إلى أن الذكور قد ركزوا في رسوماتهم على إبـراز مظـاهر                 ،سنة
هر العسكرة قـد تركـزت   العسكرة في حين كانت هذه المظاهر معدومة عند اإلناث، كما أن مظا 

  .بشكل واضح لدى تالميذ المرحلة االبتدائية واختفت تقريبا في المرحلة اإلعدادية
  
  .بعنوان تأثير الخبرات الصادمة في رسوم األطفال الفلسطينيين) 2007القيق، ( دراسة -3

، دمة فـي رسـوم األطفـال الفلـسطينيين    هدفت الدراسة إلى تحديد تأثير الخبرات الصا  
تجريبي ومن خالل تطبيق مقياس اضطراب ما       الشبه  د على المنهج الوصفي التحليلي و     عتماوباال

طفلة ممـن   ) 300(طفل و   ) 300(على عينة مكونة من     " راتر"ومقياس  ) PTSD(بعد الصدمة   
 األطفـال تعرضـوا      وقد توصلت الدراسة إلى أن غالبية      سنة) 13-8(تتراوح أعمارهم ما بين     

غالبية منهم يعانون من سوء الصحة النفسية ومن خالل تطـوير قائمـة             ن ال لخبرات صادمة، وأ  
وم األطفال، فقد توصلت نتـائج الدراسـة      لتحديد الخبرات الصادمة في رس     بنداً) 21(تتكون من   

 فـي  ن أكثر الرموز اسـتعماالً برات الصادمة في رسوم األطفال، وأنه يوجد تأثير كبير للخ  إلى أ 
 من قصف وتخريـب ودمـار       متعلقة بممارسة االحتالل اإلسرائيلي   وز ال رسوم األطفال هي الرم   

الخ، والرموز الدالة على االنقـسام الفلـسطيني والرمـوز الوطنيـة كـالعلم             ... وقتل واعتقال   
 علـى اإلحـساس     طفال كرمز لرفض االحتالل وتأكيـد     الفلسطيني التي وجدت في رسومات األ     

  .الوطنية ورفض االقتتال الداخليباالنتماء والتمسك بالحقوق الوطنية والوحدة 
  
 العـالم   فـي بعنوان تأثير الحرب على عينة من رسوم األطفـال          ) 2004،  الركف( دراسة   -4

  .وانعكاساتها االنفعالية
     هدفت هذه الدراسة للكشف عن انفعاالت األطفال عند الحـروب مـن خـالل رسـوماتهم                

 دولة من دول العالم التي تم اختيارهـا،   كلفيلتوضيح اختالف تأثير الحرب على رسم األطفال        
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طفال من سـن    ) 15(حيث اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وشملت عينة الدراسة رسوم           
 ولقـد .  وأمريكا وأفغانستان والعـراق  سنة، حيث تم اختيار الرسوم من فلسطين وفيتنام       ) 9-11(

ن رسوم أطفـال الحـرب      الدراسة بأ ، وأظهرت نتائج     دراستها فياستخدمت الباحثة الرسم الحر     
عكست انفعاالتهم من خالل استخدام األلوان القوية والتحديد باألسـود والتحريـف والتـسطيح               

 الخـوف   فـي واستخدام رموز تشير إلى الحرب مثل الدبابات وغيرها، وظهـرت انفعـاالتهم             
  . رسوم أطفال الحرب لكل دولةفي، وكذلك أظهرت فروق وانسكاب الدموع

  
  . تأثير الخبرات الصادمة في رسوم األطفالبعنوان) 2002قوته، (اسة  در-5

لى بحث تأثير الخبرات الصادمة في رسوم األطفال، وقد تكونت عينـة            هدفت الدراسة إ  
 نتائج الدراسـة    ، وقد أظهرت  عاماً) 12-10(طفال تتراوح أعمارهم ما بين      ) 150(الدراسة من   

، ء كان بريـاً أم بحريـاً أم جويـاً         هم من القصف سوا   أن األطفال قد عكسوا في رسوماتهم خوف      
 منهم رسموا أنواعـاً %) 85(على وجود   باإلضافة إلى بعض الصراعات الالشعورية، كما دللت        

 %) 15(مختلفة من الخبرات الصادمة أهمها قصف البيوت والقتل واالستشهاد في حـين عبـر               
  .منهم عن رسومات مناظر طبيعية

    
  : الدراسات السابقةالتعليق على3. 3. 

تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بأنها قد أجريت على البيئة الفلسطينية، وتعتبـر     
 في حدود علم الباحث، حيث الحظ الباحث نـدرة تنـاول البـاحثين العـرب             ،األولى من نوعها  

 تلفت األنظار   والفلسطينيين الختبار رسم الشخص وهذا يعتبر إضافة جديدة لألدب النفسي بحيث          
ألهمية هذا االختبار كأداة مهمة في التشخيص والعالج النفسي وخاصة لألطفال الـذين يعـانون               

  .اضطراب ما بعد الصدمة
هـذا االختبـار    على أهمية   التي استخدمت اختبار رسم الشخص       الدراسات   جميعتفقت  فلقد ا 

 .كوسيلة تشخيصية وعالجية

راسة ألخرى من حيث الموضوع والمنهج وطبيعـة         طبيعة هذه الدراسات من د     تفكما اختل 
 حتى يمكـن أن      وكذلك من حيث الكيفية التي يتم عن طريقها تحليل الرسوم،          ،العينات واألدوات 

  .ن كل دراسة تعد ذات طبيعة وهوية متفردةنجزم بأ
حيث تباينت الدراسات التي تناولت اختبار رسم الشخص من حيث األهداف، بحيث هـدفت               

لمعرفة مدى إسقاط تدني مفهوم الذات في اختبار رسم الـشخص، فيمـا   ) 2011ت، زقو(دراسة  
إلى فحص أهمية اختبار رسم ) Bandei, Ra& Denise, R& Others, 2008(هدفت دراسة 
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للكـشف  ) 2000خضر، (الشخص في فحص التطور اإلدراكي لدى األطفال، بينما هدفت دراسة    
   الرسم اإلسقاطي، أما دراسة عن طبيعة إسقاط صورة الجسم على اختبار

), 2009  & Arteche Bandeira,( عادة تقييم جنس الـشكل المرسـوم أوالً   فلقد هدفت إل
فلقد ) Zadeh, Zainab& Malic, Sonia, 2009(، أما دراسة من خالل اختبار رسم الشخص

  .هدفت الستكشاف الميول العدوانية من خالل رسوم األطفال
 السابقة التي استخدمت اختبار رسم الشخص قد تباينت فمنهـا مـن           كما أن عينات الدراسات   

خـضر،  (، )2011زقـوت،  (اقتصر على عدد قليل واستخدمت منهج دراسة الحالـة كدراسـة         
  ،)Zadeh, Zainab& Malic, Sonia, 2009(، فيما تراوحت عينات دراسة )2000

, 2009)  & Arteche Bandeira( ،)Bandei, Ra& Denise, R& Others, 2008( 
  .طفالً) 606، 75(ما بين 

أما الدراسات التي تناولت الرسم الحر، فلقد هدفت جميعها لدراسة تأثير الخبرات الـصادمة              
وانعكاس المظاهر العسكرية على رسوم األطفال، حيث اختلفت عينات الدراسة لكل منها، فلقـد              

الطهـراوي، أبـو    (ة دراسة   طفل، فيما تراوحت عين   ) 15) (2004الركف،  (بلغت عينة دراسة    
  .طفالً) 813-150(ما بين ) 2002قوته، (، )2007القيق، (، )2008القيسي، (، )2010دقة، 

) Zadeh, Zainab& Malic, Sonia, 2009(أما من حيث النتائج فلقد اختلفـت دراسـة   
التي وجدت أن لم يكن هناك اختالف كبير مالحظ على دالالت اختبار رسـم الـشخص تعـود                  

التي وجدت أن يوجد نقاط اختالف واتفـاق تعـود          ) 2011زقوت،  (ير الجنس، عن دراسة     لمتغ
  . لمتغير الجنس على دالالت اختبار رسم الشخص

كما أكدت الدراسات التي استخدمت اختبار رسم الشخص على مدى فعاليته كأداة تشخيـصية      
  .في تقييم العدوان والصراعات والنمو اإلدراكي لألطفال

ت جميع الدراسات التي تناولت إسقاط الخبرات الصادمة في رسوم األطفال علـى             أكدأيضاً  
أن هناك تأثيراً كبيراً للخبرات الصادمة على رسوم األطفال، وأن أكثر الرموز اسـتخداماً هـي                

  .المتعلقة بالممارسات واألدوات العسكرية والرموز الوطنية
 ) 2002،قوتـه (، ) 2004الركف،(، )2010الطهراوي، أبو دقة، (كما اتفقت دراسة كالً من 

  . طفال قد عكسوا في رسوماتهم الخوف والفزععلى أن األ
 التي أظهرت نتائجها تفوق اإلنـاث فـي       ) 2002الطهراوي، أبو دقة،    (بينما اختلفت دراسة    

التـي وجـدت أن     ) 2008القيـسي،   ( غنى رسوماتهن بالعناصر الدالة على الحرب، مع دراسة       
  . ت معدومة عند اإلناثمظاهر الحرب كان

أما الدراسة الحالية فإنها تختلف عن الدراسات السابقة مـن حيـث أنهـا األولـي التـي           
استخدمت عينة إكلينيكية وعينة أخرى من األسوياء بهدف فحص القيمة التشخيصية الختبـار             
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رسم الشخص في تمييز اضطراب ما بعد الصدمة لدى عينة من األطفال، كذلك اختلفـت مـن                 
ث أنها استخدمت المنهج الكمي والكيفي لتحليل البيانات التي توصلت لها الدراسـة، كـذلك           حي

  .اختلفت بأنها جمعت مع كل ذلك منهج دراسة الحالة
 التي تقوم علـى اسـتخدام       -في بالدنا -ومن هنا كانت الحاجة لمثل هذه الدراسة الحالية         

لوصول إلى عناصر الرسم المميزة     الرسم كأسلوب إسقاطي، نحو محاولة للتشخيص، من اجل ا        
، التـي  )في اختبار رسم الـشخص (الذين يعانون اضطراب ما بعد الصدمة   -لرسومات األطفال   

  . تميزهم عن األطفال األسوياء
  

  :فرضيات الدراسة3. 4. 
ين تعرضوا الضـطراب مـا بعـد         توجد فروق ذات داللة إحصائية بين رسوم األطفال الذ         -1

من حيـث التفاصـيل   ء في تناول كل منهما لعناصر اختبار رسم الشخص          وبين األسويا  الصدمة
 .والنسب والمنظور

ذين يعانون اضطراب ما بعد الصدمة       توجد فروق ذات داللة إحصائية بين رسوم األطفال ال         -2
  . يعزى لعامل الجنسمن حيث التفاصيل والنسب والمنظور

 الذكور الذين تعرضوا الضطراب مـا        توجد فروق ذات داللة إحصائية بين رسوم األطفال        -3
من حيـث  بعد الصدمة وبين الذكور األسوياء في تناول كل منهما لعناصر اختبار رسم الشخص           

 .التفاصيل والنسب والمنظور

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين رسوم األطفال اإلناث الذين تعرضوا الضـطراب مـا        -4
من حيـث   ول كل منهما لعناصر اختبار رسم الشخص        بعد الصدمة وبين اإلناث األسوياء في تنا      

  .التفاصيل والنسب والمنظور
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  الفصل الرابع
  
  
  
  
  
  

  منهج الدراسة 
  وإجراءاتها
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  الفصل الرابع
  وإجراءاتهامنهج الدراسة 

  
  : مقدمة4. 1.

التـي شـملت    تم إتباعها في هذه الدراسة   جراءات التي   اإلهذا الفصل   الباحث في   يتناول  
داة األمنهج البحث المتبع في الدراسة، ووصف لمجتمع وعينة الدراسة وأسلوب اختيارها، وبيان             

 صدقها وثباتها، واتساقها الـداخلي، وضـبط المتغيـرات، كمـا      وإيجاد،  الدراسةالمستخدمة في   
حليـل  يحتوي على كيفية تنفيذ الدراسة وإجرائها، والمعالجة اإلحصائية التي اسـتخدمت فـي ت             

  :ما يلي تفصيل ذلك وفيالبيانات
  :الدراسةمنهج  4. 2.

 ومـنهج   ،المنهج الوصفي لتحليل المحتـوى    في دراسته اإلكلينيكية الحالية     اختار الباحث   
األطفال الذين يعـانون اضـطراب مـا بعـد          (دراسة الحالة العميقة لحالة طفل من أفراد العينة         

  .تساؤالتها وذلك لتناسبه مع طبيعة الدراسة و)الصدمة
لى دراسة الواقع أو الظـاهرة     أسلوب يعتمد ع  "المنهج الوصفي بأنه    ) عبيدات(وقد عرف   

.  كميـاً  ، أو تعبيـراً   ، ويعبر عنها تعبيرا كيفيـاً      دقيقاً وجد في الواقع، ويهتم بوصفها وصفاً     كما ت 
  رقميـاً  التعبير الكمي فيعطينا وصـفاً أمافالتعبير الكيفي يصف لنا الظاهرة ويوضح خصائصها،  

 حجمهـا ودرجـات ارتباطهـا مـع الظـواهر المختلفـة             أويوضح مقـدار هـذه الظـاهرة        
  ) 2003:247 عبيدات،".(األخرى

الالتهـا، كمـا أكـد      نتائج لتفسير األرقام ود   لالمحتوى الكمي ل  تحليل  وسيستخدم الباحث   
فئـة منهـا    دور الباحث أن يجد عدد الحاالت والتكرارات الواقعة في كل           "ن  بأ) عدس وآخرون (

  ) 2005:195 ،عدس وآخرون". ( محدداً ودقيقاً لهاليستخلص من ذلك في النهاية وصفاً
  

  :الدراسةوعينة مجتمع  4. 3.
وهـم  _الذين يعانون اضطراب ما بعد الصدمة   األطفال  جميع  يتكون مجتمع الدراسة من       

 الدنيا بمحافظـة خـان      دارس االساسية األسوياء من طلبة الم    واالطفال   _في بداية العالج النفسي   
  . سنة)10,5(اعمارهم متوسط بلغ الذين ت) 9134(يونس، والبالغ عددهم 
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  : العينة االستطالعية-1
 )11,6-9( ممن تتراوح أعمارهم مـا بـين         طفالً) 12(تكونت العينة االستطالعية من     

ـ   وذلك ،يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة من خارج عينة الدراسة     سنة، و  امالت لحـساب مع
  .الصدق والثبات

  
  : العينة اإلكلينيكية-2
من األطفال الذين يعانون اضـطراب مـا بعـد الـصدمة،              عينة دراسته  اختار الباحث    

اضطراب ما  ( وتم تشخيصهم من قبل الفريق المعالج        ،ويعالجون في برنامج غزة للصحة النفسية     
 )12( العينـة االسـتطالعية    استبعاد كما وتم    ،طفال (81)، حيث بلغت العينة الكلية      )بعد الصدمة 

 أو لـم تنطبـق علـيهم     وذلك لتجاوزهم المرحلة العمرية المطلوبة   طفالً (49)، إضافة إلى    طفالً
، وأيضا لتغيب مجموعة منهم عدة مرات بالرغم من تنسيق مسبق مع الحالة عبر              شروط الدراسة 

ث من العينة الكلية عينـة      باح حيث اختار ال   –تنطبق عليه شروط الدراسة   ممن  –االتصال الهاتفي   
سـنة،  ) 11,6-9(الذين تبلغ أعمارهم ما بين  ) إناث10 ذكور، 10( طفال 20التي بلغت دراسته  

 مع السن الذي يقيسه اختبار المصفوفات المتتابعـة الملـون           حيث اختار العمر بما يتناسب أيضاً     
  .)رافن(

 مـن  استه، وهي عينة عشوائية   وياء عينة در  كما واختار الباحث من مجتمع األطفال األس      
) إناث(، وحيفا األساسية الدنيا     )ذكور(األطفال من طلبة مدرستي عبد اهللا أبو ستة األساسية الدنيا           

  . خان يونس-التابعة لمديرية التربية والتعليم
 )718( الذين تتـراوح أعمـارهم     أبو ستة األساسية الدنيا       مدرسة عبداهللا  بلغ عدد طلبة  و

حيث اختار   ب ، طالباً )496(سنة   )11,6-9( أعمارهم من    غ عدد الطالب الذين تبلغ    بل، حيث   طالباً
 فـي مدرسـة حيفـا       ذكور، كما بلغ عدد الطالبـات     ) 10(المكونة من    الباحث عينته العشوائية  

 )11,6-9( مـن  ات الالتي تبلغ أعمـارهن بطالبة، وبلغ عدد الطال   ) 927( إناث   -األساسية الدنيا 
إناث، وكل مـن األطفـال      ) 10( والمكونة من    ختار الباحث عينته العشوائية   البة، ا ط) 465(سنة  

 من حيث العمر ومـستوى  ،األسوياء يكافئ عينة األطفال الذين يعانون اضطراب ما بعد الصدمة      
  .  وتم استثناء جميع من ال تنطبق عليهم هذه الشروط،دخل األسرة ومستوى الذكاء
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  )1.4(جدول 
  نسب الذكاءنس والجتوزيع العينة حسب 

 الذكاء
أطفال أسوياء 

 )ذكور(

أطفال يعانون من 
اضطراب ما بعد 

 )ذكور(الصدمة 

أطفال أسوياء 
 )إناث(

أطفال يعانون من 
اضطراب ما بعد الصدمة 

 )إناث(

 1 1 4 4 ضعيف

 6 6 3 3 أقل من جيد

 3 3 2 2 جيد

   1 1 جيد جداً
 10 10 10 10 المجموع

  
  
  )01(الشكل 

   الذكاءعينة حسب نسبتوزيع ال

  
  

  )2 4.(جدول 
  العمرتوزيع العينة حسب           

 أطفال أسوياء ذكور العمر
أطفال يعانون من 
اضطراب ما بعد 

 )ذكور(الصدمة 
 أطفال أسوياء إناث

أطفال يعانون من 
اضطراب ما بعد 

 )إناث(الصدمة 

9 1 1   
9.2    1 
9.3   1 1 
9.6   1  

10.1    1 
10.2   1  
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 أطفال أسوياء ذكور العمر
أطفال يعانون من 
اضطراب ما بعد 

 )ذكور(الصدمة 
 أطفال أسوياء إناث

أطفال يعانون من 
اضطراب ما بعد 

 )إناث(الصدمة 

11 1 2  1 
11.1 1 1 1  
11.2 2 1   
11.3 1 1 1  
11.6 4 4 5 6 

 10 10 10 10 المجموع
  
  
  
  )02(الشكل 

  توزيع العينة حسب العمر

  
  
  
  )3.4(جدول 
  المستوى االقتصاديتوزيع العينة حسب 

 المستوى االقتصادي
أطفال أسوياء 

 )ذكور(

أطفال يعانون من 
اضطراب ما بعد 

 )ذكور(الصدمة 

أطفال أسوياء 
 )إناث(

أطفال يعانون من 
اضطراب ما بعد 

 )إناث(الصدمة 

 2 2 3 3  دوالر300أقل من 
 7 7 3 3  دوالر500 - 301من 
دوالر 750 – 501من   4 4   

 1 1    دوالر750أكثر من 
 10 10 10 10 المجموع
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  )03(الشكل 
  توزيع العينة حسب المستوى االقتصادي

0

1

2

3

4

5

6

7

أكثر من ٧٥٠ دوالرمن ٥٠١ إلى  ٧٥٠دوالرمن ٣٠١ إلى  ٥٠٠ دوالرأقل من  ٣٠٠ دوالر

أطف  ال أس  ویاء   (ذكور) أطفال یعانون من اض طراب م ا بع د الص دمة     (ذكور) أطف  ال أس  ویاء   (إن اث )   أطفال یعانون من اض طراب م ا بع د الص دمة     (إن اث )
 

  :لدراسةأدوات ا 4. 4.
لما كان الهدف من الدراسة هو معرفة مدى قدرة اختبار رسم الشخص على التمييز بين                  

لى عناصر الرسم   ، والتعرف إ  األسوياء واألطفال الذين يعانون اضطراب ما بعد الصدمة        األطفال
  : التاليكانت حسبالتي لسل تقديم االختبارات المستخدمة  تس روعي تميز كل منهم،التي

التي تم تطبيقها على األطفـال الـذين يعـانون          نات األولية والحالة االقتصادية     مارة البيا است -1
كبر قدر مـن التكـافؤ بـين        ، وذلك بهدف تحقيق أ    اضطراب ما بعد الصدمة واألطفال األسوياء     

 .المستوى االقتصادي والجنس والمجموعتين في العمر

الذي تم تطبيقه على المجموعتين مـن       ) Raven(اختبار المصفوفات المتتابعة الملون لرافن       -2
 األسوياء بغـرض تحقيـق      األطفالو) PTSD(األطفال الذين يعانون اضطراب ما بعد الصدمة        

 .اكبر قدر من التكافؤ بين المجموعتين في مستوى الذكاء

الذي تم تطبيقه على األطفـال الـذين يعـانون مـن            ) كارين ماكوفر (ختبار رسم الشخص    ا -3
  . األسوياء واألطفالعد الصدمة اضطراب ما ب

اضطراب ما بعد الذين يعانون (من العينة طفل ل لرسم الشخصمحتوى دراسة حالة وتحليل  -4
  .)الصدمة

  
  :استمارة البيانات األولية: أوال

االسم، الـسن،   : (استمارة بيانات لكل بطاقة رسم تضمنت البيانات التالية       استخدم الباحث   
  ).، المشكلة، التشخيص"أنثى/ذكر"ع الجنس  الملف، نوالتاريخ، رقم
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  )Raven(اختبار المصفوفات المتتابعة الملون لرافن : ثانيا
) 1956(وتم تعديلـه عـام   ) 1947( عام John. Ravenعد هذا االختبار جون رافن أ

 .Johnجون رافن "نجليزي  من عمر العالم اإلعاماً) 30( حوالي ه وتطويرهإعدادحيث استغرق 
Raven." (هـي  أقـسام  موزعة على ثالثـة  بنداً) 36( ويتكون هذا االختبار من A, AB, B (

الذين   وكبار السن    سنة والمتأخرين عقلياً    )11,6-5,6(  من األعماروتناسب المصفوفات الملونة    
  .سنة) 85-65(أعمارهم ما بين 

 )Cross-Culturalالعبـر حـضارية     (من االختبـارات    " Ravenرافن  "ويعتبر اختبار   
الصالحة للتطبيق في مختلف البيئات والثقافات، فهو اختبار ال تؤثر فيه العوامل الحضارية، مـع               

 صورة  إلىللوصول  ) المصفوفات (يحبذ استخدام مقاييس لفظية بجانب اختبار     " رافن "أنمالحظة  
القات  الع إدراك قياس القدرة على     إلى هذا االختبار يهدف     أن وخاصة   كاملة للنشاط العقلي للفرد،   

  .المكانية للفرد
  

  :مكونات االختبار
  :مجموعات، وهي) 3(يتكون هذا االختبار من 

 نمط مـستمر، وعنـد نهايـة        إكمالالنجاح فيها يعتمد على قدرة الفرد على        ): A(المجموعة  . 1
  . اتجاهين في نفس الوقتإلىالمجموعة يتغير هذا النمط من اتجاه واحد 

 المنفصلة في نمـط  األشكال إدراك يعتمد على قدرة الفرد على      النجاح فيها ): AB(المجموعة  . 2
  . االرتباط المكانيأساسكلي على 

 األشـكال النجاح فيها يعتمد على فهم الفرد للقاعدة التي تحكم التغيرات فـي            ): B(المجموعة  . 3
  . مكانيا، وهي تتطلب قدرة الفرد على التفكير المجردأوالمرتبطة منطقيا 

صفوفة، وكل مصفوفة تحتـوي بأسـفلها   م) 12(لمجموعات السابقة تتكون من   كل مجموعة من ا   
 بحيث يختار المفحوص مصفوفة واحـدة لتكـون هـي المكملـة             ،مصفوفات صغيرة ) 6(على  

  .باألعلىللمصفوفة التي 
 اً منـسق  اً السابقة وضعت في صورة مرتبة، وهذا الترتيب ينمي خط         والمجموعات الثالث 

 جذب  ، حتى تستطيع تلك    كما أن البطاقات قد صممت بألوان مختلفة       لمقنن،امن التفكير والتدريب    
  . ويتفادى الحاجة للتوجيهات اللفظيةكبر قدر ممكنبأانتباه الطفل المفحوص 

  
   :ثبات وصدق االختبار

 بثبات وصدق جيد، وذلك من خـالل        _للمصفوفات المتتابعة الملون  _يتمتع اختبار رافن       
 هـذا   أن ذلك باستخدام طرق مختلفة، وهذا يعطى داللة علـى           أكدت التي تتبع الدراسات السابقة  

 حتـى   ، االختبار في من الشروط الواجب توفرها      أن إذ القياس الجيدة،    أدواتاالختبار يعتبر من    
 وفيما يلي عـرض مـوجز لمـا تـم           تمتعه بالثبات والصدق   ، للتطبيق واالستخدام  يكون صالحاً 

  :استخدامه في الثبات
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  : االستقرار معامل-1
م، فرايبـرج  1965، خاتينا م1958بورك "معامالت الثبات في دراسات كل من   تراوحت     

م، القرشـي   1977م، رافـن وكـورت      1970وفاندفنتر   م، جاكوبز 1966م، ونك وموللر    1966
  ).0,76(بوسيط مقداره ) 0,91-0,62( االختبار بين إعادةبطريقة " م1977

  : نصفي االختبار معامل االتساق الداخلي بين-2 
م، فرايبـرج  1966م، نـك مـوللر   1965 كال من خاتينـا    أجراهاجميع الدراسات التي       

تراوحت معامالت الثبـات فيهـا بطريقـة التجزئـة          " م1987م، القرشي   1970م، موللر   1966
  ).0,88(بوسيط مقداره ) 0,99-0,44(النصفية بين 

  
  :لالختبار معامل االتساق الداخلي بين األقسام الفرعية -3

بتقدير معامالت االرتباط " م1977رافن كورت ورافن م،  1965رتش وأندرسن   "قام كال من    
بين األقسام الفرعية التي يتكون منها اختبار المصفوفات الملون، وقـد تراوحـت هـذه                

  )45: 1998زمزمي، ().0,91-0,55(االرتباطات بين 
  

  :اختبار رسم الشخص: ثالثا
، ويتطلب أداؤه قلم رصاص وممحاة      )1949(سنة  " رين ماكوفر كا"وضعت هذا االختبار    

 أو امـرأة    ، ولـد  أورجل  " يرسم   أنويطلب من المفحوص    . ) سم 21×27 (وورقة رسم بيضاء  
  جيـداً ن يرسم رسـماً   ، وأ )أرجلرأس،ذراعين،جذع، ( يرسم شخصا كامالً   أنوهذا يتطلب   " بنت

 ينتهي من الرسم يطلب     أنحة فنية، وبعد     لو أو  جميالً حسب استطاعته وليس المطلوب هنا رسماً     
يعطى ورقة رسـم بيـضاء أخـرى     ولد أو كان قد رسم رجل    فإذا،  اآلخر يرسم الجنس    أنمنه  

 ويطلب منه رسم امرأة أو بنت، وعلى األخصائي في كل مـرة أن              بنفس المقاس المذكور سابقاً   
 يبـديها المفحـوص أثنـاء    يقوم بتسجيل تسلسل الرسم وتفاصيله، كما يسجل التعليقات التي قـد     

  .الرسم
-1998:44،خـضر (تم تفسير النتائج التي تمخضت عنها هذه الدراسة حسب ما قام به             

، )النسب والمنظـور  التفاصيل و (األبعاد  اإلنسان حسب   حيث قام بتحليل عناصر رسم شكل       ) 60
ر  للتفـسي  عنـصراً ) 12(المنظـور   عناصر و ) 4( والنسب   عنصراً)45( تضمنت التفاصيل    كما

  .والتحليل
رسم الشخص عند أطفال    ءات لتسهيل عملية التحليل الكمي الختبار       إجراقام الباحث بعدة    

أخذت عينة األطفال الذين يعانون اضطراب مـا بعـد   ف ث تم ترقيم البطاقات لكل طفل     حيالعينة،  
سـم  ، كما وتم تصنيف بطاقتي الر     )20-1(الصدمة وعينة األطفال األسوياء كل منها األرقام من         

، )Female(، رسم الـشكل األنثـوي     )Male(لكل طفل من أفراد العينة إلى رسم الشكل الذكري        
) 45(تـضمنت عناصـر التفاصـيل ل   _  العينةقام بها أفراد_حيث تم تفريغ كل رسمه للشخص     
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) 40-60 1998:،خـضر ( حسب   عنصراً) 12(وعناصر المنظور   ) 4( وعناصر النسب    عنصراً
لها لعناصر اختبـار    في تحلي ) كارين ماكوفر (ئمة بناء على ما جاءت به       الذي قام بإعداد هذه القا    

 مـن   إذا ما تضمنت رسوم الشكل الذكري واألنثوي لكل طفل عنصراً       رسم الشخص، مع مراعاة   
 حال لم يتضمن الرسم هذا العنـصر يعطـى   فيو) 1(عناصر رسم الشكل اإلنساني تعطى الرقم  

صر المتضمنة للتفاصيل والنسب والمنظور لكل طفـل مـن    تم تفريغ كل العنا  قدو). صفر(الرقم  
 ومن ثم تجميع البيانات للتحليـل  ، كل على حدة   أفراد العينة لرسم الشكل الذكري والشكل األنثوي      

اإلحصائي الكمي ولتحليل نوعي عبر دراسة الحالة لطفل من أفراد العينة ممن يعانون اضطراب              
  .ما بعد الصدمة

  
  ت الدراسة صدق وثبات أدوا4. 5.

 :صدق االتساق الداخلي
 ممـن يعـانون     طفالً) 12( على عينة استطالعية مكونة من       مقياسقام الباحث بتطبيق ال   

م اختيارهم بالطريقة   ت  ،)2011-2010(غزة للعام قطاع   في محافظات    اضطراب ما بعد الصدمة   
قام بحساب معـامالت     ثم   ،اسة عليهم من خالل الصدق والثبات      ليتم تقنين أدوات الدر    ،العشوائية
  .والدرجة الكلية للمقياسأبعاد المقياس  من بعد بين درجات كل )بيرسون(ارتباط 

 قوة االرتباط بين درجات كل فقرة من الفقـرات مـع            :ويقصد بصدق االتساق الداخلي   
للمقياس والجداول التاليـة توضـح   مع الدرجة الكلية  بعد  نتمي إليه درجة ارتباط كل      ت الذي   البعد
  :ذلك

  
  :التفاصيل بعد -1

  )4.4(الجدول 
   للبعدمع الدرجة الكلية) التفاصيل(الشخص رسم الختبار فقرة من فقرات البعد األول معامالت ارتباط كل 

رقــم    األنثىشكل رسم   الذكرشكل رسم  
 الفقرة

ــل   الفقرة معامـ
معامــــل    مستوى الداللة  االرتباط

  مستوى الداللة  االرتباط

 0,01دالة عند  0.737 0,05دالة عند  0.698 تسلسل التفاصيل 1
 0,01دالة عند  0.809 0,05دالة عند  0.625 وجود الشعر 2
 0,01دالة عند  0.815 0,05دالة عند  0.678 وجود الشعر في أماكنه الصحيحة 3
 0,01دالة عند  0.759 0,01دالة عند  0.854 وجود الرأس 4
 0,05دالة عند  0.656 0,01دالة عند  0.758 تناسب الرأس 5
 0,01دالة عند  0.743 0,05دالة عند  0.625 وجود العينين 6
 0,05دالة عند  0.693 0,05دالة عند  0.630 وجود الحاجب 7
 0,01دالة عند  0.809 0,01دالة عند  0.715 وجود الرمش 8
 0,05دالة عند  0.688 0,05دالة عند  0.704 وجود إنسان العين 9

 0,01دالة عند  0.809 0,05دالة عند  0.678 لعينتناسب ا 10
 0,01دالة عند  0.759 0,01دالة عند  0.721 وجود األنف 11
 0,01دالة عند  0.748 0,01دالة عند  0.854 إظهار فتحتي األنف 12
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رقــم    األنثىشكل رسم   الذكرشكل رسم  
 الفقرة

ــل   الفقرة معامـ
معامــــل    مستوى الداللة  االرتباط

  مستوى الداللة  االرتباط

 0,01دالة عند  0.765 0,01دالة عند  0.821 رسم األنف من بعدين 13
 0,05دالة عند  0.622 0,01دالة عند  0.715 وجود الفم 14
 0,05دالة عند  0.593 0,01دالة عند  0.821 رسم الفم من بعدين 15
 0,05دالة عند  0.538 0,01دالة عند  0.721 وجود األذنين 16
 0,05دالة عند  0.649 0,05دالة عند  0.566  في المكان الصحيح وبشكل مناسباألذنينوجود  17
 0,01دالة عند  0.759 0,01ند دالة ع 0.962 وجود الرقبة 18
 0,05دالة عند  0.612 0,05دالة عند  0.704  كليهماأو والجذع الرأسخطوط الرقبة تتمشى مع  19
 0,05دالة عند  0.617 0,05دالة عند  0.683 تناسب الرقبة 20
 0,05دالة عند  0.690 0,01دالة عند  0.720  بوضوح تاماألكتافظهور  21
 0,05دالة عند  0.614 0,05دالة عند  0.667 نوجود الذراعي 22
 0,05دالة عند  0.546 0,01دالة عند  0.736  الصحيحةاألماكناتصال الذراعين والساقين بالجذع في  23
 0,05دالة عند  0.699 0,01دالة عند  0.736 تناسب الذراعين 24
 0,05د دالة عن 0.560 0,05دالة عند  0.699  الذراعين من بعدينإظهار 25
 0,01دالة عند  0.754 0,01دالة عند  0.821 وجود اليد 26
 0,01دالة عند  0.804 0,01دالة عند  0.854 األصابعوجود  27
 0,01دالة عند  0.737 0,05دالة عند  0.646  صحيحاألصابععدد  28
 0,01دالة عند  0.826 0,01دالة عند  0.758 وجود الجذع 29
 0,01دالة عند  0.809 0,01دالة عند  0.758 عرضهطول الجذع أطول من  30
 0,05دالة عند  0.538 0,01دالة عند  0.962 وجود الساقين 31
 0,01دالة عند  0.667 0,05دالة عند  0.615 تناسب الساقين 32
 0,01دالة عند  0.759 0,05دالة عند  0.688 إظهار الساقين من بعدين 33
 0,05دالة عند  0.667 0,05ند دالة ع 0.636 وجود القدمين 34
 0,01دالة عند  0.719 0,05دالة عند  0.704 وجود المالبس 35
 0,05دالة عند  0.667 0,05دالة عند  0.594 وجود قطعتين من المالبس 36
 0,01دالة عند  0.737 0,01دالة عند  0.758  قطع من المالبس4وجود  37
 0,05دالة عند  0.667 0,01ند دالة ع 0.821 رسم تفاصيل غير أساسية 38
 0,05دالة عند  0.525 0,01دالة عند  0.789 التأكيد على األزرار 39
 0,01دالة عند  0.815 0,01دالة عند  0.758 التأكيد على الجيوب 40
 0,01دالة عند  0.804 0,05دالة عند  0.630 تظليل عضو أو أعضاء من الشكل المرسوم 41
 0,01دالة عند  0.798 0,01دالة عند  0.758 أعضاء من الشكل المرسومتكرار محو عضو أو  42
 0,01دالة عند  0.781 0,05دالة عند  0.662 حذف عضو أو أعضاء من الشكل المرسوم 43
 0,05دالة عند  0.601 0,01دالة عند  0.799 رسم نفس الجنس أوال 44
 0,01ند دالة ع 0.820 0,05دالة عند  0.573 الضغط على القلم 45

  0,576 ) = 0,05(وعند مستوى داللة ) 10(ر الجدولية عند درجة حرية 
  0,706 ) = 0,01(وعند مستوى داللة ) 10(ر الجدولية عند درجة حرية  
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                                          :النسب ُبعد -2
  )5.4(الجدول 

   للبعدمع الدرجة الكلية )النسب (الختبار رسم الشخص فقرة من فقرات البعد الثانيمعامالت ارتباط كل 
رقم   األنثىشكل رسم    الذكرشكلرسم 

معامل   الفقرة الفقرة
معامل   مستوى الداللة االرتباط

  مستوى الداللة االرتباط

 0,05دالة عند  0.682 0,05دالة عند  0.682 الشكل المرسوم مناسب للمساحة الكلية لورقة الرسم 1

شكل المرسوم مناسب لحجم المفحوصحجم ال 2  0,01دالة عند  0.878 0,01دالة عند  0.805 

 0,01دالة عند  0.772 0,01دالة عند  0.805 حجم كل عضو مناسب لحجم العضو المنسوب إليه 3

 0,01دالة عند  0.878 0,01دالة عند  0.785 حجم كل عضو مناسب للحجم الكلي للشكل المرسوم 4

  0,576 ) = 0,05دالة عند (وعند مستوى داللة ) 10( درجة حرية ر الجدولية عند
  0,706 ) = 0,01دالة عند (وعند مستوى داللة ) 10(ر الجدولية عند درجة حرية  
  

  :المنظور بعد -3
  )6.4(الجدول 

  د للبعمع الدرجة الكلية )المنظور (الختبار رسم الشخصفقرة من فقرات البعد الثالث معامالت ارتباط كل 
ــم   األنثىشكل رسم    الذكرشكلرسم  رق

ــل   الفقرة الفقرة معامـ
 االرتباط

  مستوى الداللة
معامــــل 
 االرتباط

  مستوى الداللة

 0,01دالة عند  0.790 0,01دالة عند  0.791 يستغل المساحة الكلية لصحيفة الرسم 1

 0,01دالة عند  0.981 0,01دالة عند  0.961 الرسم في الربع العلوي األيمن 2

 0,01دالة عند  0.981 0,01دالة عند  0.830 الرسم في الربع العلوي األيسر 3

 0,01دالة عند  0.869 0,05دالة عند  0.607 الرسم في الربع السفلي األيمن 4

 0,01دالة عند  0.981 0,01دالة عند  0.865 الرسم في الربع السفلي األيسر 5

 0,01دالة عند  0.981 0,05دالة عند  0.702 بتر حافة صحيفة الرسم للشكل المرسوم 6

 0,01دالة عند  0.824 0,01دالة عند  0.791 رسم الشخص في وضع بروفيلي 7

 0,01دالة عند  0.857 0,01دالة عند  0.718 رسم شخص مواجه للناظر 8

 0,01دالة عند  0.981 0,05دالة عند  0.662 رسم شخص ظهره للناظر 9

ن الشفافيةرسم الشخص يخلو م 10  0,01دالة عند  0.756 0,05دالة عند  0.644 

11 
أعضاء الجسم في مكانها الصحيح بالنسبة للشخص 

 المرسوم
 0,01دالة عند  0.889 0,01دالة عند  0.791

 0,01دالة عند  0.857 0,01دالة عند  0.793 الشكل المرسوم يتضمن حركة 12
 0,576 ) = 0,05( داللة وعند مستوى) 10(ر الجدولية عند درجة حرية 

 0,706 ) = 0,01(وعند مستوى داللة ) 10(ر الجدولية عند درجة حرية  

الـة  كل فقرة من فقرات المقاييس د    أن معامالت االرتباط بين      السابقةول  ايتضح من الجد  
تمتع بدرجـة عاليـة مـن       المقياس ي ، وهذا يؤكد أن     )0,05 ،0,01(إحصائياً عند مستوى داللة     

قام الباحث بحساب معامالت االرتباط بـين       بعاد  لداخلي لأل لتحقق من صدق االتساق ا    ول .الصدق
  : يوضح ذلك) 7.4(والجدول ، للمقياس والدرجة الكلية أبعاد المقياسكل بعد من 
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  )7.4(جدول 
  للمقياس والدرجة الكلية المقياسمعامالت االرتباط بين كل بعد من أبعاد 

  األنثىشكل رسم   لذكر اشكلرسم 
  الفقرة رقم الفقرة

  مستوى الداللة معامل االرتباط
معامل 

  مستوى الداللة االرتباط

 0,01دالة عند  0.978 دالة عند 0,01 0.991 التفاصيل 1

 0,01دالة عند  0.726 دالة عند 0,01 0.950 النسب 2

 0,05دالة عند  0.600 دالة عند 0,01 0.935 المنظور 3
  0,576 ) = 0,05(وعند مستوى داللة ) 10(ية ر الجدولية عند درجة حر

  0,706 ) = 0,01(وعند مستوى داللة ) 10(ر الجدولية عند درجة حرية  
 للمقيـاس مع الدرجة الكلية      أن معامالت االرتباط بين األبعاد     السابقيتضح من الجدول    

درجة عالية مـن  تمتع بالمقياس ي، وهذا يؤكد أن     )0,05 ،0,01(دالة إحصائياً عند مستوى داللة      
  .الصدق
  :  المقياسثبات

وذلك باستخدام طريقتـي معامـل    ،أفراد العينة االستطالعيةتم تقدير ثبات المقياس على    
   .ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية

  :طريقة التجزئة النصفية -1
 ، بطريقة التجزئة النـصفية    المقياستم استخدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات        

 وكذلك درجة النصف الثاني مـن  المقياس بعادأ من   بعداحتسبت درجة النصف األول لكل      حيث  
 معادلـة    ثم جرى تعديل الطول باستخدام     ، وذلك بحساب معامل االرتباط بين النصفين      ،الدرجات

  : يوضح ذلك)8.4(سبيرمان براون والجدول 

  )8.4(الجدول 
  وكذلك ياسمق الأبعاد من بعدمعامالت االرتباط بين نصفي كل 

  ككل قبل التعديل ومعامل الثبات بعد التعديل المقياس 
  وياألنثالشكل رسم   ي الذكرالشكلرسم 

االرتباط قبل  عدد الفقرات البعد
 التعديل

معامل الثبات 
 بعد التعديل

االرتباط قبل 
 التعديل

معامل الثبات 
 بعد التعديل

 0.968 0.967 0.965 0.964 45* التفاصيل* 
 0.772 0.628 0.969 0.941 4 النسب     *       

 0.984 0.980 0.908 0.831 12 المنظور* 
 0.964 0.962 0.900 0.888 61*  الدرجة الكلية

  .تم استخدام معامل جتمان ألن النصفين غير متساويين* 
  )85(بعد التفاصيل كما هو موضح في الجدول صفحة * 
  )87(ة  الجدول صفحفيبعد النسب كما هو موضح * 
  )87( الجدول صفحة فيبعد المنظور كما هو موضح * 
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 أن معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية بعد التعديل تراوحت          السابقيتضح من الجدول    
أن معامالت الثبـات بطريقـة التجزئـة      ،  يالذكرالشكل  في مقياس رسم     )0,969-0,908(بين  

 وهـذا يـدل     نثى،األشكل  في مقياس رسم     )0,984-0,772(النصفية بعد التعديل تراوحت بين      
  .تمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة الدراسةيعلى أن المقياس 

  
  :طريقة ألفا كرونباخ -2

استخدم الباحث طريقة أخرى من طرق حساب الثبات، وذلك إليجاد معامل ثبات المقيـاس،              
 وكذلك للمقياس ككـل والجـدول       ، المقياس أبعاد من   عدبحيث حصل على قيمة معامل ألفا لكل        

  : يوضح ذلك)9.4(
  
  )9.4(الجدول 

   ككلالمقياس وكذلك مقياس الأبعاد من بعدمعامالت ألفا كرونباخ لكل 
الشكل رسم 

  الذكري
الشكل رسم 
 عدد الفقرات البعد  وياألنث

معامل ألفا 
 كرونباخ

 معامل ألفا كرونباخ

 0.975 0.979 45 التفاصيل
 0.815 0.807 4 النسب
 0.971 0.935 12 المنظور

 0.984 0.976 61  الدرجة الكلية
في مقيـاس   ) 0,807(أن معامالت ألفا كرونباخ جميعها فوق        السابق   يتضح من الجدول  

 وأن معامل الثبـات الكلـي       وينثاألالشكل  في مقياس رسم     )0,815(، و يالذكرالشكل  رسم  
ـ الشكل  وأن معامل الثبات الكلي لمقياس رسم       ) 0,976( يالذكرالشكل  لمقياس رسم     وياالنث

تمتع بدرجة عالية من الثبـات تطمـئن الباحـث إلـى      ي المقياسوهذا يدل على أن     ) 0,984(
  .تطبيقها على عينة الدراسة
  :قياسضبط المتغيرات قبل بدء ال

لتـي يتوجـب    ، وتجنباً آلثار العوامل الدخيلـة ا      قاً من الحرص على سالمة النتائج     انطال
ـ             الباحـث  ىضبطها والحد من آثارها للوصول إلى نتائج صالحة قابلة لالستعمال والتعمـيم، تَبنَ

األطفال الذين يعانون من اضطراب      من   الختيار مجموعتين متماثلتين   تكافئةالم منهج المجموعات 
ت لـذا قـام   ، ومقارنة المتوسطات الحسابية في بعض المتغيراما بعد الصدمة واألطفال األسوياء    

  )10.4(  المتغيرات الموضحة في جدولالباحث بضبط
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  )10.4(جدول 
الداللة للتعرف إلى الفروق بين وقيمة الداللة ومستوى المتوسطات واالنحرافات المعيارية 

 األطفال الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة واألطفال األسوياء في متغير مجموعتي
   الدخلتوسطالذكاء والعمر وم
  

 العدد المجموعة القياس 
متوسط 

 الرتب
مجموع 

 الرتب
 "U"قيمة 

قيمة 
"Z" 

مستوى 
 الداللة

أطفال أسوياء 
الشكل  رسم )ذكور(

 يذكرال
10 10.750 107.500 

 الذكاء
يعانون ) ذكور(أطفال  

من اضطراب ما بعد 
الشكل سم رالصدمة 

 الذكري

10 10.250 102.500 

47.500 
 

0.200 
 

غير دالة 
 إحصائياً

أطفال أسوياء 
 الشكل رسم )ذكور(

 الذكري
10 10.100 101.000 

 العمر
 

نون يعا) ذكور(أطفال 
من اضطراب ما بعد 

الشكل   رسمالصدمة 
 الذكري

10 10.900 109.000 

46.000 
 

0.318 
 

غير دالة 
 إحصائياً

أطفال أسوياء 
م الشكل رس )ذكور(

 الذكري
10 10.800 108.000 

الشكل رسم 
 يالذكر

لعينة 
 الذكور

 متوسط
 الدخل

نون يعا) ذكور(أطفال 
من اضطراب ما بعد 

الشكل رسم  الصدمة 
 الذكري

10 10.200 102.000 

47.000 
 

0.242 
 

غير دالة 
 إحصائياً

 )إناث(أطفال أسوياء 
 108.500 10.850 10 رسم الشكل الذكري

 الذكاء
 

يعانون  )إناث(أطفال 
من اضطراب ما بعد 

الشكل رسم  صدمة ال
 الذكري

10 10.150 101.500 

46.500 
 

0.295 
 

غير دالة 
 إحصائياً

 )إناث(أطفال أسوياء 
 107.500 10.750 10 الشكل الذكريرسم 

الشكل رسم 
 يالذكر

 لعينة اإلناث

 العمر
 

نون يعا )إناث(أطفال 
من اضطراب ما بعد 

الشكل م رس الصدمة 
  الذكري

 

10 10.250 102.500 

47.500 
 

0.202 
 

غير دالة 
 إحصائياً
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 العدد المجموعة القياس 
متوسط 

 الرتب
مجموع 

 الرتب
 "U"قيمة 

قيمة 
"Z" 

مستوى 
 الداللة

 )إناث(أطفال أسوياء 
 109.500 10.950 10 رجل

 متوسط
 الدخل

يعانون  )إناث(أطفال 
من اضطراب ما بعد 

الشكل رسم الصدمة 
  الذكري

10 10.050 100.500 

45.500 
 

0.449 
 

غير دالة 
 إحصائياً

 أسوياء أطفال
شكل رسم ال )ذكور(

 األنثوي
10 10.500 105.000 

 الذكاء
 

نون يعا )ذكور(أطفال 
من اضطراب ما بعد 

الشكل رسم  الصدمة 
 األنثوي

10 10.500 105.000 

105.000 
 

1.000 
 

غير دالة 
 إحصائياً

أطفال أسوياء 
رسم الشكل  )ذكور(

 األنثوي
10 10.100 101.000 

 العمر
 

نون يعا )ذكور(أطفال 
من اضطراب ما بعد 

الشكل رسم  الصدمة 
  األنثوي

 

10 10.900 109.000 

101.000 
 

0.750 
 

 دالة غير
 إحصائياً

أطفال أسوياء 
 الشكل رسم )ذكور(

 األنثوي
10 10.500 105.000 

الشكل رسم 
 األنثوي
لعينة 
 الذكور

متوسط 
 الدخل

نون يعا )ذكور(أطفال 
من اضطراب ما بعد 

الشكل سم ر الصدمة 
 األنثوي

10 10.500 105.000 

105.000 
 

1.000 
 

غير دالة 
 إحصائياً

 )إناث(أطفال أسوياء 
 105.000 10.500 10 األنثويالشكل رسم 

 الذكاء
 

نون يعا )إناث(أطفال 
من اضطراب ما بعد 

 الشكل  رسمالصدمة 
 األنثوي

10 10.500 105.000 

105.000 
 

1.000 
 

غير دالة 
 إحصائياً

 )إناث(أطفال أسوياء 
 107.500 10.750 10 األنثويالشكل رسم 

الشكل رسم 
 األنثوي

 لعينة اإلناث

 العمر
 

نون يعا )إناث(أطفال 
من اضطراب ما بعد 

الشكل رسم  الصدمة 
  األنثوي

  

10 10.250 102.500 

102.500 
 

0.840 
 

غير دالة 
 إحصائياً
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 العدد المجموعة القياس 
متوسط 

 الرتب
مجموع 

 الرتب
 "U"قيمة 

قيمة 
"Z" 

مستوى 
 الداللة

 )إناث(أطفال أسوياء 
 109.500 10.950 10 األنثويرسم الشكل 

متوسط 
 الدخل

نون يعا )إناث(أطفال 
من اضطراب ما بعد 

الشكل رسم  الصدمة 
  األنثوي

 

10 10.050 100.500 

100.500 
 

0.654 
 

غير دالة 
 إحصائياً

 424.000 21.200 20 أطفال أسوياء
 الذكاء
 

أطفال يعانون من 
اضطراب ما بعد 

 الصدمة
20 19.800 396.000 

186.00 
 

0.404 
 

غير دالة 
 إحصائياً

 406.000 20.300 20 أطفال أسوياء
 العمر
 

أطفال يعانون من 
اضطراب ما بعد 

 الصدمة
20 20.700 414.000 

196.00 
 

0.115 
 

غير دالة 
 إحصائياً

 425.000 21.250 20 أطفال أسوياء

الدرجة 
 الكلية

أطفال يعانون من  الدخل
اضطراب ما بعد 

 دمةالص
20 19.750 395.000 

185.00 
 

0.440 
 

غير دالة 
 إحصائياً

 ،يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين المجمـوعتين            
 فـي جميـع     ،األطفال الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة واألطفال األسوياء         

  .المتغيرات وهذا يعني أن المجموعتين متكافئتين
  

  : الدراسةخطوات 4. 6.
  : تساؤالت الدراسة عنلإلجابةلتالية قام الباحث بالخطوات ا

  . بالموضوعةوالدراسات المتعلقالنفسي  دباألاالطالع على  -1
  .عمل دراسة استطالعية بهدف التأكد من صدق وثبات اختبار رسم الشخص -2
  على موافقة مدير عام برنامج غزة للصحة النفسية، ومنسق الفرق الطبية وعمـل              الحصول -3

وكذلك مع كل   ) خان يونس، دير البلح، غزة    ( المراكز المجتمعية الثالثة     ريعلى التنسيق مع مدي   
  .المعالجين ألفراد العينة

إناث مـن األطفـال   ) 10(ذكور، ) 10( موزعين بالتساوي طفالً) 20( إكلينيكية اختيار عينة   -4
ـ   برنامج غزة للصحة النفسية بفروعـه      ، ويعالجون في  سنة) 11,6-9(الذين تبلغ أعمارهم     م  وت

  .من قبل الفريق المعالج) اضطراب ما بعد الصدمة(تشخيصهم 
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بناء عالقة ثقة مع الطفل المفحوص، وشرح أهداف الدراسة، وما سيقوم بـه الطفـل، وان                  -5
نه في حال رفض أهل الطفل مـشاركته أو رفـض           ت ستحاط بالسرية التامة، وكذلك فإ     المعلوما

  .لعالجيةالطفل نفسه فان ذلك لن يؤثر على العملية ا
   . العينةأفراد على جميع تطبيق استمارة البيانات األولية والحالة االقتصادية  -6
كل من كانت نتيجـة     ، حيث استثنى الباحث من العينة       )Raven( تطبيق اختبار الذكاء لرافن      -7

ذين يعانون اضطراب مـا      ال األطفالمن عينة   نه يعاني من تخلف عقلي       أ إلىاختبار ذكائه تشير    
 .د الصدمةبع

ذين يعانون اضطراب ما بعـد       ال األطفال على   )كارين ماكوفر  ( تطبيق اختبار رسم الشخص    -8
  .الصدمة بشكل فردي

وكيل وزارة التربية والتعليم العالي و السيدة مـديرة التربيـة            من    الحصول على موافقة كالً    -9
 بحيث تم اختيارها    ،األسوياء األطفالسة على عينة من      الدرا أدواتوالتعليم بخان يونس، لتطبيق     

  .)إناث(األساسية الدنياحيفا  ذكور، مدرسة- الدنيااألساسية ستة أبو عبداهللا مدرستيمن 
  :اآلتي األساس على األسوياء األطفال عينة من  اختيار-10

 يرسب فـي  م الفصل ولأود الهرب من المدرسة يكون الطالب دائم الحضور ولم يعت      أن * 
  .سيةحد سنواته الدراأ
   تكون عالقاته االجتماعية حسنة وليس موضع شكوى المرشد التربوي والمدرسـين            أن * 

  . واألصدقاء واألهل
 في مجلس الضبط    إلجراءات يتعرض   أو مخالفات سلوكية داخل المدرسة      لم يرتكب أي  *  

  .المدرسة
ابات أال يكون الطالب قد حول من قبل لعيادة نفسية أو ألخصائي نفسي بسبب اضـطر               * 

  ).نالوالدا-المدرسون-المرشد التربوي( من حوله سلوكية يعاني منها أو يالحظها
) 10(،  أطفـال ) 10(ذكـور   -من مدرسة عبداهللا أبو ستة    ) أسوياء( تم اختيار عينة قصدية      -11

 األولـى  العينـة   تكـافئ لكـي عينـة  ال اختيار   م، بحيث ت  إناث-األساسية من مدرسة حيفا     أطفال
  .، الجنسالعمر، مستوى الدخلمن حيث ) لصدمةاضطراب ما بعد ا(

، بحيـث تكـون نـسبة       على عينة األطفال األسوياء    )Raven( تطبيق اختبار الذكاء لرافن      -12
  .الذكاء مكافئة لذكاء األطفال الذين يعانون اضطراب ما بعد الصدمة

  .  بشكل فردياألسوياء األطفال تطبيق اختبار رسم الشخص على عينة -13

 .ة برسوم كال العينتين من األطفالليل البيانات الخاص تح-14

  .شتها وتقديم التوصيات والمقترحات تفسير النتائج ومناق-15
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 )م2001( تلقاها في جمهورية مصر العربيـة عـام  التي استفاد الباحث من الدورة التدريبية      -16
  .)األطفالالتحليل النفسي لرسوم (والتي كانت بعنوان 

  
  : اإلحصائية المستخدمة في الدراسةاألساليب 4. 7.

 وتـم   ، اإلحـصائي  (SPSS)لقد قام الباحث بتفريغ وتحليل المقياس من خالل برنـامج           
  :استخدام األساليب اإلحصائية التالية

  ".Pearson"معامل ارتباط بيرسون  -1
 .باخمعامل ارتباط سبيرمان بروان للتجزئة النصفية المتساوية، ومعامل ارتباط ألفا كرون -2
  .المتوسطات -3
  Mann Whitneyاختبار مان ويتني  -4
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  الفصل الخامس
  نتائج الدراسة ومناقشتها

   :األولى ومناقشتهاالدراسة  فرضية نتيجة 5. 1.
 رسـوم األطفـال     توجد فروق ذات داللة إحصائية بين      : على أنه  ىاألول يةنص الفرض ت

وبين األسوياء فـي تنـاول كـل منهمـا      ) PTSD(الذين تعرضوا الضطراب ما بعد الصدمة       
  .لعناصر اختبار رسم الشخص من حيث التفاصيل والنسب والمنظور

  )11.5(جدول 
بعد الصدمة  يعانون من اضطراب ما  األطفال الذينمجموعتيلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

  )40=ن()المنظورالتفاصيل، النسب،(بار رسم الشخص ألبعاد اختطفال األسوياء واأل

األطفال الذين تعرضوا   األطفال األسوياء
  المجموعة    الضطراب ما بعد الصدمة

  ع  م  ع  م
 5.207 26.800 4.086 33.200 التفاصيل

 1.387 1.350 1.496 2.650 النسب

 0.858 4.000 0.851 4.250 المنظور
 يالذكرالشكل رسم 

 6.627 32.150 5.350 40.100 الدرجة الكلية

 5.642 26.600 4.103 33.100 التفاصيل

 1.146 1.050 1.572 2.550 النسب

 1.146 3.550 0.887 3.950 المنظور
 وياألنثالشكل رسم 

 7.098 31.200 5.519 39.600 الدرجة الكلية

 10.480 53.400 7.855 66.300 التفاصيل

 2.303 2.400 2.840 5.200 النسب

 1.820 7.550 1.642 8.200 المنظور
  الدرجة الكلية

 13.315 63.350 10.539 79.700 الدرجة الكلية

  )12.5(جدول 
 األطفال الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة واألطفال اللة الفروق بين متوسطات درجات مجموعتيد

  )40=ن() التفاصيل، النسب، المنظور(اختبار رسم الشخص ألبعاد  )Z( األسوياء وقيمة

 العدد المجموعة القياس 
متوسط 

 الرتب
 "Z"قيمة  "U"قيمة  مجموع الرتب

مستوى 
 الداللة

الشكل رسم  543.000 27.150 20 أطفال أسوياء
أطفال يعانون من  التفاصيل يالذكر

 اضطراب ما بعد الصدمة
20 13.850 277.000 

دالة عند  3.607 67
0,01 
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 العدد المجموعة القياس 
متوسط 

 الرتب
 "Z"قيمة  "U"قيمة  مجموع الرتب

مستوى 
 الداللة

 506.000 25.300 20 أطفال أسوياء
أطفال يعانون من  النسب

 اضطراب ما بعد الصدمة
20 15.700 314.000 

 دالة عند 2.690 104
0,01  

 444.500 22.225 20 أطفال أسوياء
أطفال يعانون من  المنظور

 اضطراب ما بعد الصدمة
20 18.775 375.500 

غير دالة  0.991 165.5
 إحصائياً

 537.500 26.875 20 أطفال أسوياء
أطفال يعانون من  الدرجة الكلية

 اضطراب ما بعد الصدمة
20 14.125 282.500 

دالة عند  3.461 72.5
0,01 

 538.000 26.900 20 أطفال أسوياء
أطفال يعانون من  التفاصيل

 ب ما بعد الصدمةاضطرا
20 14.100 282.000 

دالة عند  3.472 72
0,01 

 515.000 25.750 20 أطفال أسوياء
أطفال يعانون من  النسب

 اضطراب ما بعد الصدمة
20 15.250 305.000 

دالة عند  2.929 95
0,01 

 456.000 22.800 20 أطفال أسوياء
أطفال يعانون من  المنظور

 ا بعد الصدمةاضطراب م
20 18.200 364.000 

غير دالة  1.295 154
 إحصائياً

 539.000 26.950 20 أطفال أسوياء

الشكل رسم 
 وياألنث

أطفال يعانون من  الدرجة الكلية
 اضطراب ما بعد الصدمة

20 14.050 281.000 
دالة عند  3.496 71

0,01 

 547.000 27.350 20 أطفال أسوياء
ون من أطفال يعان التفاصيل

 اضطراب ما بعد الصدمة
20 13.650 273.000 

دالة عند  3.709 63
0,01 

 516.500 25.825 20 أطفال أسوياء
أطفال يعانون من  النسب

 اضطراب ما بعد الصدمة
20 15.175 303.500 

دالة عند  2.912 93.5
0,01 

 454.000 22.700 20 أطفال أسوياء
ن من أطفال يعانو المنظور

 اضطراب ما بعد الصدمة
20 18.300 366.000 

غير دالة  1.222 156
 إحصائياً

 543.500 27.175 20 أطفال أسوياء

 الدرجة الكلية

أطفال يعانون من  الدرجة الكلية
 اضطراب ما بعد الصدمة

20 13.825 276.500 
دالة عند  3.613 66.5

0,01 

م  مقارنة بـأقرانه   في مجموعة األطفال األسوياء   وجود فروق   السابقة   ولايتضح من الجد  
األطفال الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة لـصالح مجموعـة األطفـال               مجموعة   في

 األطفـال الـذين     ،لمجمـوعتين لوللتحقق من داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية        األسوياء،  
 قام الباحـث    رسم الشخص يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة واألطفال األسوياء على مقياس           

 )12.5( جدولاليتضح من ، حيث  الالبارمتري Mann- Whitney مان ويتني باستخدام اختبار
الـذين   عليها مجموعـة األطفـال       توجود فروق بين المتوسطات الحسابية للدرجات التي حصل       

سوياء على مقيـاس    األيعانون من اضطراب ما بعد الصدمة على أقرانهم في مجموعة األطفال            
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وجميع هذه الفـروق دالـة   والدرجة الكلية للمقياس،    )بالتفاصيل والنس (بعدي  في   رسم الشخص 
 واألنثـوي  يلـذكر للـشكل ا   في رسم الشخص     )المنظور(بعد  عدا  ) 0,01(عند مستوى داللة    

  .إحصائياًدالة غير فهي لهذا البعد  والدرجة الكلية للذكور واإلناث
 في  أجريتة التي    لما توصلت له نتائج الدراسات السابق      ولعل هذه النتائج تبدو قريبة جداً     

 متفرقة من العالم على اختبار رسم الشخص، كما وتتفق هذه النتيجة مـع مـا جـاء بـه                    أنحاء
)Koppitz,1996:313( الشخص  اختبار رسم  أن على    اتفقوا اإلكلينيكين معظم علماء النفس      بأ 

ت  ذوي المـشكال األطفـال  وخاصة عندما يستخدم بهدف تشخيص وتقييم    ، قيمة  إسقاطية أداةيعد  
  .االنفعالية

سقاطي واسـتخدامها   الرسم اإلأساليب بالرغم من تعدد بأنه ذكر   )1998،  خضر (أنكما  
 يلجـأ   أن الفنيات التي يمكـن      أهم يبقى من    اإلنسان رسم شكل    أسلوبن   فإ اإلكلينيكيفي المجال   

ن ضـمن   ولذلك يعد مية، ومدى توافقه ومفهومه عن ذاته، لفهم حالة الطفل النفس    األخصائي إليها
  ) 1998:60 خضر، (. يتم استخدامها في العيادات النفسيةالتيسقاطية  االختبارات اإلأشهر

تناولت اختبار رسم الـشخص     اتفقت الدراسة مع نتائج الدراسات والبحوث السابقة التي         و
والمرضـى النفـسيين    نه اختبار مهم في التمييز بين فئات مختلفة من المـضطربين            من حيث أ  

 القيمة التشخيصية قد تناولت   أنها  لم يرد في الدراسات التي اطلع عليها الباحث         ولكن  واألسوياء،  
 هناك العديد من البحـوث    أن إالراب ما بعد الصدمة عند األطفال،       الختبار رسم الشخص الضط   

مـن بـين هـذه الدراسـات دراسـة           و االختبـار  هـذا    أهميـة  اتفقت علـى   التيوالدراسات  
)Zadeh&Malic,2009 (  على أهمية اختبار رسم الشخص كأداة في تقييم عالمـات          أكدتالتي 

 مدى فعالية )Bandei, 2008( دراسة وأظهرت نتائج. العدوان وغيرها من األعراض السلوكية
) 2011 زقوت،( دراسة   فعال للنمو اإلدراكي عند األطفال، وكذلك     اختبار رسم الشخص كمقياس     

ية هامة للكشف عن صراعات األطفـال،       ة تشخيص التي بينت إمكانية اعتبار رسم الشخص وسيل      
مـن  % 70والتي بينت أن ) Bandeira, 2009(دراسة ل كانت مقاربةهذه الدراسة نتائج  أنكما 

 رسموا شكل الجنس    من أفراد العينة الضابطة   % 17  و األطفال قد رسموا أشكاال لجنسهم األول،     
 األسوياء والذين يعانون اضطراب ما      من األطفال % 75المضاد، حيث بينت الدراسة الحالية أن       
  .  بعد الصدمة قد رسموا نفس جنسهم أوال

في رسـم   )المنظور(أتت مخالفة لتوقعات الباحث من حيث بعد  الدراسة الحالية   نتائج  إال أن        
ممن يعانون اضطراب ما بعـد    والدرجة الكلية للذكور واإلناثي واألنثويلذكرللشكل ا الشخص  

 فـروق   بأنه سيجد ، حيث توقع الباحث     إحصائياًدالة  غير    كانت التيال األسوياء   الصدمة واألطف 
  حيـث دالة إحصائيا بين األطفال األسوياء واألطفال الذين يعانون اضطراب ما بعـد الـصدمة،         

.  تحوير وتحريف المنظور على انه عالمة على ضعف الحكم عنـد المبحـوث             )ماكوفر( فسرت
ألطفال العينة أنهم يعـانون  ) المنظور(الباحث أن عدم داللة بعد  ويفسر ) 1987:125 ماكوفر،(
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مشاكل في التعبير االنفعالي عن الحياة الداخلية لديهم ولعل ذلك مؤشر مثير لالهتمام لألخصائيين              
  .النفسيين والمرشدين التربويين في مدارس قطاع غزة

 الذين يعانون اضـطراب     طفالواأل األسوياء األطفال النتائج وجود فروق بين      أظهرت     حيث  
األطفال رسم  ، فلقد   )التفاصيل( لعديد من عناصر الرسم الخاصة ببعد     ما بعد الصدمة في تناولهم ل     

 اإلنـساني  الشكل   أجزاء فيما يتعلق بكمية التفاصيل عدد       الذين يعانون اضطراب ما بعد الصدمة     
ا يدلل على مشاعر عجز الجـسم  وهذا ربم  . الطبيعي اإلنساني الشكل   أجزاء اقل من عدد     أو أكثر

 األجـزاء ، وما تأثرت به هذه       عانوها التي العنيفة للصدمات النفسية     اآلثارتعكس  وربما لمشاعر   
 قد رسـموا    األسوياء األطفال  بينت الدراسة بأن   وبينما). األصابع،  األيدي،  األذنالفم،  (المحذوفة  

 الذين  األطفالمن  %) 67,5(ا رسمها    يرتدي قطعتين من المالبس فيم     اإلنساني الشكل   _جميعهم_
 قطـع مـن     أربع األسوياء األطفالمن  %) 12,5(يعانون اضطراب ما بعد الصدمة، بينما رسم        

 قطـع مـن   أربع ذين يعانون اضطراب ما بعد الصدمة     ال األطفال ، فيما لم يرسم أي من     المالبس
د الـصدمة بالقـصور      الذين يعانون اضطراب ما بع     األطفالالمالبس، وهذا ربما يعكس شعور      

 وذلك يتفق مع األعراض التي يعانيها األطفال الذين تعرضـوا الضـطراب مـا بعـد                 والدونية
  .الصدمة
 الذين  األطفال يرسمون المالبس بقدر من االهتمام، بخالف        األسوياء األطفالن   اتضح أ       كما

 الـذين   األطفال ر من كببنسبة أ ) األزرار( األسوياءيعانون اضطراب ما بعد الصدمة حيث يرسم        
فـي حـين   و .نحو عدم االهتمام بهذه التفاصـيل    الذين يميلون   يعانون اضطراب ما بعد الصدمة      

 الذين يعانون اضـطراب مـا       األطفال أن الجسم في مكانها الصحيح نجد       أعضاء األسوياءيرسم  
ـ  األذرعمثل رسم  خاطئة  أماكن الجسم في    أعضاءبعد الصدمة ينزعون نحو رسم       ن  خارجـة م

 التي يعيشها   )النكوص( وربما ذلك داللة على حالة       بالرأس تصق العنق ورسم الجذع مل    أو الرأس
 ،األطفال الذين يعانون اضطراب ما بعد الصدمة نتيجة الصدمات المؤلمة التـي تعرضـوا لهـا             

 رسم تفاصيل غير مطلوبـة فـي رسـم          إلى يميلون   األطفال من   األسوياءأن  كذلك وجد الباحث    
 أن الذين يعانون اضطراب مـا بعـد الـصدمة، حيـث        األطفال اكبر من     بنسبة نسانياإلالشكل  
 األطفـال  فيما رسم    ، كرة قدم  أو سلة   أو كل اإلنساني يحمل حقيبة    قد رسموا الش   األسوياء األطفال

، على مالبسهم    وهم يحملون علم فلسطين    اإلنسانيالذين يعانون اضطراب ما بعد الصدمة الشكل        
لألسوياء وعلـى انعكـاس الخبـرات        ولعل ذلك داللة على التوافق النفسي        سنجمة داوود، شم  

  .الصادمة في رسوم األطفال الذين يعانون اضطراب ما بعد الصدمة
فـي  – يميلـون    األسـوياء  األطفالن  ، فلقد وجد الباحث أ     فيما يتعلق بتأكيد التفاصيل    أما

 يعانون اضطراب ما بعد الصدمة، حيث        الذين األطفالكبر من    القيام بالمحو بنسبة أ    إلى -الغالب
 وهـم بـذلك يـستخدمون حيلـة         ،اإلنساني في رسم الشكل     )بالمحو( القيام   األسوياءيغلب على   

فيما ،  األطفال وهو داللة على القلق النفسي      يعانيه هؤالء    الذيلمعالجة الصراع النفسي     )اإللغاء(
 بنسبة  )الحذف( نحو   األسوياء من   كثرأ  ما بعد الصدمة   اضطراب الذين يعانون من     األطفاليميل  

 وعلى استخدامهم لحيلـة الـدفاع        وربما ذلك يعود للتجنب    األسوياء األطفال من نسبة    كبر قليالً أ
إلى أن تحريف أو حذف أي جزء من الـشكل ربمـا يـوحي              ) Hammer( فلقد أشار    .)الكبت(

ولعل هـذه  ) Hammer, 1980: 105. (بوجود صراع يتعلق بهذا الجزء المحرف أو المحذوف
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التي تتـضمن التجنـب كأحـد        اضطراب ما بعد الصدمة      أعراضالصياغة النظرية تتمشى مع     
  .االضطراب المهمة لهذا األعراض

 الـذين   واألطفـال  األسوياء األطفالكذلك اتضح من النتائج وجود فروق بين متوسطات         
ن تبـين بـأ   ، حيث   )بالنس( صدمة على عناصر الرسم الخاصة ببعد     يعانون اضطراب ما بعد ال    

ين  الـذ األطفـال كبر مـن  عناصر المتعلقة بهذا البعد بنسب أ قد رسموا جميع ال  األسوياء األطفال
أن نسبة عالية من األسوياء يميلون لرسـم         حيث وجد الباحث     يعانون اضطراب ما بعد الصدمة،    

 اضطراب ما بعد    الشكل مناسب للمساحة الكلية لورقة الرسم في حين يقوم األطفال الذين يعانون           
من حيث حجم الشكل     نهلمساحة الكلية لورقة الرسم، كما أ     صغر بالنسبة ل   بشكل أ  هالصدمة برسم 

 الـذين   األطفـال  أمـا  قد رسموا الحجم بشكل مناسب       األسوياءالمرسوم بالنسبة للمفحوص فان     
ـ      أويعانون اضطراب ما بعد الصدمة فلقد رسموا الشكل اصغر           ذا  اكبر من حجم المفحوص، وه

وربما ذلك نتيجة الصدمات النفسية والضغط النفسي الشديد الـذي  ،  بالنقص إحساسهمربما يعكس   
 يتمنون لـو    أنهم، كما لو     بهم إلى النكوص   أدى الضطراب ما بعد الصدمة قد       أدىعانوه والذي   

 كذلك فإن ذلك يتفق مع       تجنبا لما حدث لهم من اضطراب      اآلنصغر مما هم عليه     ظلوا في سن أ   
راض التي يعانيها األطفال الذين يعانون اضطراب ما بعـد الـصدمة كالـسلبية والمـزاج                األع

  .المكتئب
 يرسـمون   األسوياء أن فقد وجد    ،إليهوفيما يتعلق بحجم كل عضو بالنسبة للعضو المنسوب              

، ، الرقبـة  األنـف ، مالمح الوجه، الفم، العيون، الـشعر،        الرأسوهى  (تفاصيل الشكل المرسوم    
بشكل مناسب للشكل المرسوم فـي      ) األكتاف، الجذع،   األقدام، السيقان،   األصابع،  األيدي،  عاألذر

 إنـسان العـين،   ( يرسـمون    فإنهم الذين يعانون اضطراب ما بعد الصدمة        األطفال أنحين وجد   
بحيـث يكـون    ) األكتاف،   الساقين ،األصابع  الرقبة، الذراعين، اليد،   األنف،  األذنينالعين، الفم،   

 هنـاك مـشكلة فـي    أن وهذا ربما يدل على ، الصغر بالنسبة للشكل المرسومأوا في الكبر    مبالغ
  .عن نفسهمفهوم الطفل الذي يعاني اضطراب ما بعد الصدمة 

 األسـوياء  أن فقد وجـد     ،وفيما يتعلق بحجم كل عضو بالنسبة للحجم الكلي للشكل المرسوم              
اسب مع الحجم الكلي للشكل المرسوم، في حـين         بشكل يتن  اإلنساني الشكل   أعضاءيميلون لرسم   

يقوم األطفال الذين يعانون اضطراب ما بعد الصدمة برسم الشكل بحجم ال يتناسب مـع الحجـم             
منهم فقط من رسـم الـشكل بحجـم         %) 37,5(أن  للشكل المرسوم حيث وجدت الدراسة      الكلي  

  .من األطفال األسوياء%) 82,5(مناسب مقارنة مع 
 والذين يعانون اضطراب ما بعد الـصدمة علـى          األسوياء األطفالت فروق بين     وجد أيضا     

، فلقـد   وفيلـي فيما يتعلق بعنصر الشكل البر    نه  حيث أ  ،عدد من العناصر الخاصة ببعد المنظور     
 الذين يعانون اضطراب ما بعـد الـصدمة         أو األسوياء األطفالأنه لم يرسم أي من      وجد الباحث   

 من حيـث رسـم      )كارين ماكوفر (تلفت نتائج الدراسة عما جاءت به        اخ حيث الشكل البروفيلي، 
 المنظورات الجانبيـة فـي رسـوم        أنفلقد أظهرت في دراساتها     شكل الشخص بشكل بروفيلي     

 ذلك يتفق   أن كما،  )124،125: 1987 ماكوفر،(األوالد والرجال أكثر من رسوم البنات والنساء        
،  يغلب عليها الوضـع المواجـه للنـاظر   األطفالم ن رسو  العديد من الدراسات التي وجدت أ      مع

  .)125 1987:ماكوفر، (وربما ذلك يعود للميل لالستعراض والتباه كما ذكرت 
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 األسـوياء  األطفالن   أ تضح، فلقد ا  اإلنسانيوبخصوص عنصر الشفافية في رسم الشكل       
ـ األطفـال كبر من رسـوم   شفافية بشكل أ متضمناًاإلنسانييقومون برسم الشكل   ذين يعـانون   ال

 من تحـت المالبـس،   وأجسامهم حيث يظهرون السرة في رسوماتهم       ،اضطراب ما بعد الصدمة   
 وذلك أيضاً يتفق مع األعـراض التـي يتميـز بهـا             األموربما ذلك داللة على االعتمادية على       

  .األطفال عن الكبار الذين يعانون اضطراب ما بعد الصدمة
عانون اضطراب ما بعد الصدمة يرسـمون الوجـه   أن األطفال الذين ي كما الحظ الباحث    

 وربما ذلك يعكس تخوفهم من تكـرار نفـس          ،بمالمح غاضبة وبعيون مفتوحة دائرية ومتشككة     
    .الحدث الصادم معهم، وربما يعكس حالة من عدم الرضا عن الحالة التي يعيشونها

 تشخيـصية   ويلخص الباحث نتيجة هذه الفرضية أن اختبار رسم الشخص يتمتع بقيمة            
هامة، حيث أن األطفال الذين يعانون اضطراب ما بعد الصدمة قد عكسوا من خالل رسـوماتهم          
للشكل الذكري واألنثوي أعراض اضطراب ما بعد الصدمة كما ورد من خالل تحليل نتائج هـذه     

  . األسوياء األطفالالفرضية، والتي ميزتهم عن 
  

  :تهامناقش نتيجة فرضية الدراسة الثانية و5. 2.
 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين رسـوم األطفـال          : على أنه  ةالثاني يةنص الفرض ت

من حيث التفاصـيل والنـسب والمنظـور        )  PTSD(الذين يعانون اضطراب ما بعد الصدمة       
  .يعزى لعامل الجنس

  )13.5(جدول 
م الشخص ألبعاد اختبار رس للذكور واإلناثالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

  )20=ن ()التفاصيل، النسب، المنظور(
  ع  م  ع  م  المجموعة  المجموعة  اإلناث  الذكور

 3.658 27.600 6.515 26.000 التفاصيل

 1.197 0.900 1.476 1.800 النسب

 1.033 3.800 0.632 4.200 المنظور
 يالذكرالشكل رسم 

 5.293 32.300 8.042 32.000 الدرجة الكلية

 4.477 27.600 6.703 25.600 التفاصيل

 0.943 1.000 1.370 1.100 النسب

 1.337 3.700 0.966 3.400 المنظور
 وياألنث الشكلرسم 

 6.093 32.300 8.157 30.100 الدرجة الكلية

 7.177 55.200 13.159 51.600 التفاصيل  الدرجة الكلية
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  ع  م  ع  م  المجموعة  المجموعة  اإلناث  الذكور
 1.969 1.900 2.601 2.900 النسب

 2.321 7.500 1.265 7.600 المنظور

 10.554 64.600 16.107 62.100 الدرجة الكلية

  )14.5(جدول 
ألبعاد اختبار رسم الشخص  )Z( وقيمةالذكور واإلناثداللة الفروق بين متوسطات درجات 

  )20=ن() التفاصيل، النسب، المنظور(

 العدد القياس المجموعة 
متوسط 

 الرتب
مجموع 

 الرتب
قيمة 

"U" 
قيمة 

"Z" 
 داللةمستوى ال

 110.000 11.000 10 إناث التفاصيل 100.000 10.000 10 ذكور
45 
 

0.379 
 

غير دالة 
 إحصائياً

 85.500 8.550 10 إناث النسب 124.500 12.450 10 ذكور
30.5 

 
1.548 

 
غير دالة 

 إحصائياً
 88.000 8.800 10 إناث المنظور 122.000 12.200 10 ذكور

33 
 

1.373 
 

غير دالة 
 إحصائياً

 105.500 10.550 10 ذكور

رسم 
الشكل 

 يالذكر

الدرجة 
 104.500 10.450 10 إناث الكلية

49.5 
 

0.038 
 

غير دالة 
 إحصائياً

 113.000 11.300 10 إناث التفاصيل 97.000 9.700 10 ذكور
42 

 
0.606 

 
غير دالة 

 إحصائياً
 106.500 10.650 10 إناث النسب 103.500 10.350 10 ذكور

48.5 
 

0.119 
 

غير دالة 
 إحصائياً

 110.500 11.050 10 إناث المنظور 99.500 9.950 10 ذكور
44.5 

 
0.430 

 
غير دالة 

 إحصائياً
 96.500 9.650 10 ذكور

رسم 
الشكل 

 وياألنث

الدرجة 
 113.500 11.350 10 إناث الكلية

41.5 
 

0.644 
 

غير دالة 
 إحصائياً

 109.500 10.950 10 إناث التفاصيل 100.500 10.050 10 ذكور
45.5 

 
0.340 

 
غير دالة 

 إحصائياً
 92.000 9.200 10 إناث النسب 118.000 11.800 10 ذكور

37 
 

0.999 
 

غير دالة 
 إحصائياً

 99.000 9.900 10 إناث المنظور 111.000 11.100 10 ذكور
44 

 
0.465 

 
غير دالة 

 إحصائياً
 102.000 10.200 10 ذكور

الدرجة 
 الكلية

الدرجة 
 108.000 10.800 10 إناث الكلية

47 
 

0.227 
 

غير دالة 
 إحصائياً

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 103

في مجموعة األطفال الذين يعـانون مـن        د فروق   وجأن ال ي   السابقة ولايتضح من الجد  
ن داللة الفـروق بـين المتوسـطات        وللتحقق م اضطراب ما بعد الصدمة تعزى لعامل الجنس،        

 علـى   الذكور واإلناث لمجموعتين األطفال الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة          لالحسابية  
 ، الالبارمتري Mann- Whitney قام الباحث باستخدام اختبار مان ويتني رسم الشخصمقياس 
  للـدرجات التـي    فروق بين المتوسطات الحـسابية     وجودعدم   )14.5( جدولاليتضح من   حيث  
تعزى لعامل الجنس   يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة       الذين   عليها مجموعة األطفال     تحصل

  .رسم الشخصعلى مقياس 
وتعتبر هذه النتيجة متوافقة بشكل مثير مع الدراسات التي أكدت على أنه لـم يتبـين أي                 

ـ (حيـث بينـت دراسـة       . فروق في الجنس من حيث اضطراب ما بعد الصدمة         ) 1998 ت،ثاب
لألطفال الفلسطينيين في قطاع غزة أنه لم يتبين أي فرق في الجنس مـن حيـث االضـطرابات               

  ) 70: 1998ثابت،. (النفسية الناتجة عن الصدمة
، الملتقى التنموي الفلسطيني  (كذلك تتفق هذه النتيجة مع نتائج المسح الميداني الذي قام به            

اعية لحرب غزة على األطفال ضمن الفئـة العمريـة       التي درست اآلثار النفسية واالجتم    ) 2009
عام، والتي بينت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لعامل الجـنس فيمـا   ) 15-4(من  

  .يتعلق باضطراب ما بعد الصدمة
الذين يعانون اضـطراب مـا بعـد         يتضح من نتيجة الفرضية الثانية أن تناول األطفال       

ن التحريـف  حيث أ ،تم بشكل محرفبشكل واقعي ولكن  يتم  لمالصدمة للشكل الذكري واألنثوي     
 على أن المفحوص يعاني من اضطراب انفعالي عنيف ويتبدى التحريف مـن خـالل   يعتبر دليالً 

 أن (Hiler &Nesvig)، وقد وجـد  )والمنظورالنسب التفاصيل و(رسم أجزاء الجسم بعيدة عن 
وم المراهقين المضطربين عنـه فـي رسـوم       األشكال المحرفة تتكرر بدرجة أكثر داللة في رس       

 أن المـراهقين ذوي مفهـوم الـذات    (Bodwin & Bruck)المراهقين األسوياء، كمـا وجـد   
المنخفض يرسمون أشكاالً محرفة بدرجة أكثر من المراهقين ذوي مفهوم الذات المرتفع، كـذلك              

االً محرفـة مـن    أن األطفال المضطربين أكثر احتماالً ألن يرسـموا أشـك        (Koppitz)وجدت  
  (Swensen, 1998 :35). األطفال األسوياء

الملتقى التنموي الفلـسطيني،    ( ودراسة   )1998 ثابت،(ولعل اتفاق ما نتجت عنه دراسة       
مع نتيجة هذه الفرضية ليؤكد أيضاً على أن اختبار رسم الشخص يتمتع بقيمة تشخيصية              ) 2009

  .ب ما بعد الصدمة واألطفال األسوياءعالية للتمييز بين األطفال الذين يعانون اضطرا
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  :مناقشتها نتيجة فرضية الدراسة الثالثة و5. 3 .
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين رسوم األطفال الذكور          : على أنه  ةالثالث يةنص الفرض ت

وبين الذكور األسوياء في تناول كل منهما        ) PTSD(الذين تعرضوا الضطراب ما بعد الصدمة       
  .اختبار رسم الشخص من حيث التفاصيل والنسب والمنظورلعناصر 

  
  )15.5(جدول 
الذين يعانون من الذكور  األطفال لمجموعتيالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

التفاصيل، (ألبعاد اختبار رسم الشخص األسوياء الذكور اضطراب ما بعد الصدمة واألطفال 
  )20=ن( )النسب، المنظور

 )الذكور (مجموعة األطفال
  األسوياء

 )الذكور (مجموعة األطفال
الذين يعانون من اضطراب 

  ةالمجموع    ما بعد الصدمة

  ع  م  ع  م
 6.515 26.000 4.223 32.500 التفاصيل

 1.476 1.800 1.354 2.500 النسب

 0.632 4.200 0.994 4.100 المنظور

الشكل رسم 
 يالذكر

 8.042 32.000 5.301 39.100 الدرجة الكلية

 6.703 25.600 3.872 32.100 التفاصيل

 1.370 1.100 1.506 2.400 النسب

 0.966 3.400 0.994 3.900 المنظور

الشكل رسم 
 وياألنث

 8.157 30.100 5.602 38.400 الدرجة الكلية

 13.159 51.600 7.619 64.600 التفاصيل

 2.601 2.900 2.470 4.900 النسب

 1.265 7.600 1.944 8.000 المنظور
 الدرجة الكلية

 16.107 62.100 10.406 77.500 الدرجة الكلية
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  )16.5(جدول 
الذين يعانون من اضطراب ما الذكور  األطفال اللة الفروق بين متوسطات درجات مجموعتيد

التفاصيل، (ألبعاد اختبار رسم الشخص  )Z(األسوياء وقيمةالذكور بعد الصدمة واألطفال 
  )20=ن( )نسب، المنظورال

 العدد المجموعة القياس 
متوسط 

 الرتب
مجموع 

 الرتب
 "U"قيمة 

قيمة 
"Z" 

مستوى 
 الداللة

 )ذكور (أطفال
 أسوياء

10 13.300 133.000 

يعانون  )ذكور(أطفال  التفاصيل
من اضطراب ما بعد 

 الصدمة
10 7.700 77.000 

22.000 
 

2.125 
 

دالة 
عند 
0,05 

 )ذكور(أطفال 
 أسوياء

10 11.950 119.500 

يعانون  )ذكور(أطفال  النسب
من اضطراب ما بعد 

 الصدمة
10 9.050 90.500 

35.500 
 

1.136 
 

غير 
دالة 

 إحصائياً

 )ذكور(أطفال 
 أسوياء

10 9.950 99.500 

يعانون  )ذكور(أطفال  المنظور
طراب ما بعد من اض

 الصدمة
10 11.050 110.500 

44.500 
 

0.450 
 

غير 
دالة 

 إحصائياً

 )ذكور(أطفال 
 أسوياء

10 12.950 129.500 

رسم 
الشكل 

 يالذكر

الدرجة 
 الكلية

يعانون  )ذكور(أطفال 
من اضطراب ما بعد 

 الصدمة
10 8.050 80.500 

25.500 
 

1.863 
 

غير 
دالة 

 إحصائياً

 )ذكور(أطفال 
 أسوياء

10 13.250 132.500 

يعانون  )ذكور(أطفال  التفاصيل
من اضطراب ما بعد 

 الصدمة
10 7.750 77.500 

22.500 
 

2.086 
 

دالة 
عند 
0,05 

رسم 
الشكل 

 وياألنث

 )ذكور(أطفال  النسب
 أسوياء

10 12.950 129.500 25.500 
 

1.910 
 

غير 
دالة 
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 العدد المجموعة القياس 
متوسط 

 الرتب
مجموع 

 الرتب
 "U"قيمة 

قيمة 
"Z" 

مستوى 
 الداللة

يعانون  )ذكور(أطفال 
 )ذكور(من اضطراب 

 ما بعد الصدمة
10 8.050 80.500 

 إحصائياً

 )ذكور(أطفال 
 أسوياء

10 11.950 119.500 

يعانون  )ذكور(أطفال  ظورالمن
من اضطراب ما بعد 

 الصدمة
10 9.050 90.500 

35.500 
 

1.148 
 

غير 
دالة 

 إحصائياً

 )ذكور(أطفال 
 أسوياء

10 13.250 132.500 
الدرجة 

 الكلية
يعانون  )ذكور(أطفال 

 ما بعد من اضطراب
 الصدمة

10 7.750 77.500 

22.500 
 

2.084 
 

دالة 
عند 
0,05 

 )ذكور(أطفال 
 أسوياء

10 13.450 134.500 

يعانون  )ذكور(أطفال  التفاصيل
من اضطراب ما بعد 

 الصدمة
10 7.550 75.500 

20.500 
 

2.233 
 

دالة 
عند 
0,05 

 )ذكور(أطفال 
 أسوياء

10 12.550 125.500 

يعانون  )ذكور(أطفال  النسب
من اضطراب ما بعد 

 الصدمة
10 8.450 84.500 

29.500 
 

1.564 
 

غير 
دالة 

 إحصائياً

 )ذكور(أطفال 
 أسوياء

10 11.000 110.000 

يعانون  )ذكور(أطفال  المنظور
من اضطراب ما بعد 

 الصدمة
10 10.000 100.000 

45.000 
 

0.390 
 

غير 
دالة 

 إحصائياً

 )ذكور(أطفال 
 أسوياء

10 13.200 132.000 

الدرجة 
 الكلية

الدرجة 
 الكلية

يعانون  )ذكور(أطفال 
من اضطراب ما بعد 

 الصدمة
10 7.800 78.000 

23.000 
 

2.044 
 

دالة 
عند 
0,05 
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 مقارنـة   في مجموعة األطفال الذكور األسوياء    وجود فروق    السابقة ولايتضح من الجد  
مـا بعـد الـصدمة لـصالح        األطفال الذكور الذين يعانون من اضطراب        مجموعة   فيبأقرانهم  

وللتحقق من داللـة الفـروق بـين المتوسـطات الحـسابية       مجموعة األطفال الذكور األسوياء،     
الـذكور  الذين يعانون من اضطراب ما بعـد الـصدمة واألطفـال    الذكور ألطفال للمجموعتين  ل

 -Mann قام الباحـث باسـتخدام اختبـار مـان ويتنـي      رسم الشخص،األسوياء على مقياس 

Whitney وجـود فـروق بـين المتوسـطات     )16.5( جدولاليتضح من ، حيث  الالبارمتري 
يعانون من اضطراب مـا     الذين    الذكور  عليها مجموعة األطفال   تالحسابية للدرجات التي حصل   

فـي   رسم الشخص سوياء على مقياس    األالذكور  بعد الصدمة على أقرانهم في مجموعة األطفال        
ولـم  ) 0,05(وجميع هذه الفروق دالة عند مستوى داللة        ة للمقياس    والدرجة الكلي  )التفاصيل(بعد  

  .)النسب، المنظور (يتضح فروق في األبعاد األخرى
أول درجة تتعرض للهبوط نتيجة العوامل االنفعاليـة هـي           أن) 2000 ،مليكة(فلقد ذكر   

 حيث أنها تمثل مستوى الكفاءة الوظيفية لدى الفـرد مـن حيـث حكمـه علـى                ) النسب(درجة  
  )2: 2000 مليكة،. (المشكالت اليومية المباشرة

يمثل القدرة حل المشكالت األعمق غوراً واألكثر اتساعاً فـي          ) المنظور(كذلك ذكر أن    
  ) 43: 2000 مليكة،. (مداها الزمني

ولعل نتيجة الفرضية هذه تدلل على أن الذكور األسوياء والذين يعانون اضطراب ما بعد              
، ودللت أيضاً علـى     )النسب، المنظور ( مشاكل انفعالية أثرت على بعدي       الصدمة كالهما يعانيان  

أن مستوى الكفاءة الوظيفية لكل منهما وقدرتهم في الحكم على المشاكل اليومية قد تـأثرت كمـا           
  . اتضح من رسوماتهم للشكلين الذكري واألنثوي من خالل اختبار رسم الشخص

ل الذكور األسوياء واألطفال الذكور الـذين       حيث أظهرت النتائج وجود فروق بين األطفا      
، )التفاصيل(يعانون اضطراب ما بعد الصدمة في تناولهم للعديد من عناصر الرسم الخاصة ببعد              

 الـذكور   األطفالكبر من    بنسب أ  اإلنساني الشكل   أجزاء عدد   األسوياءفلقد رسم األطفال الذكور     
 الـشعر، تسلسل التفاصيل،   " الذكور   سوياءاأل، حيث رسم    الذين يعانون اضطراب ما بعد الصدمة     

د، الجذع، الساقين، رسـم تفاصـيل غيـر         ، الي ن، الذراعي األكتاف،  األنف، الفم، األذنين، الرقبة   
 بنسب أعلى من الذكور الذين يعانون اضـطراب مـا بعـد             "أساسية، األزرار، التظليل، الحذف   

، األصـابع  العـين،    إنـسان "لصدمة  الذين يعانون اضطراب ما بعد ا     الذكور  الصدمة، فيما رسم    
، بنسب أعلى من الـذكور األسـوياء      " مالقدمين، المحو، رسم نفس الجنس أوال، الضغط على القل        

 عدم رسم القدر الكافي من التفاصيل يدل على شـعور المفحـوص بـالفراغ        أنوذلك يدلل على    
  ) Hammer, 1980, 67. (والميل إلى االنزواء كوسيلة للدفاع وأحيانا الكبت
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 أعـضاء  أو عضو   )بتظليل( الذين قاموا    األسوياءأن نسبة الذكور    فيما أظهرت الدراسة    
 وربمـا   من الذكور الذين يعانون من اضطراب ما بعد الـصدمة   أعلىمن الشكل المرسوم كانت     

أن األطفال المتوافقين يميلون إلـى      ) 49 :1998خضر،(التظليل هنا يتفق مع ما أظهرته دراسة        
  . اإلنسانيتظليل الشكل
 عضو أو أعضاء من     )بمحو(قاموا   الذكور الذين يعانون اضطراب ما بعد الصدمة         ن وأ

 قد استخدموا حيلة الـدفاع      األطفالوهنا يكون    ،الذكور األسوياء الشكل المرسوم بنسبة أعلى من      
محو في   الذي يعانون منه، فإذا زاد ال      ضد اإلحباط والصراع والتوتر والقلق    ) اإللغاءالتعطيل أو   (

الرسم فإن ذلك يرتبط بالشك والتردد أو بعدم الرضا عن الذات، وربما يوحي بوجـود صـراع                 
ولعل ذلك يتفـق مـع ردود   ) Hammer, 1980, 67. (يتعلق بهذا الجزء المحرف أو المحذوف

  .الفعل السلوكية التي تظهر على األطفال بعد تعرضهم للصدمات النفسية
 عضو أو أعضاء مـن الـشكل        )بحذف(سوياء الذين قاموا    أن نسبة الذكور األ   فيما تبين   

 وربما دلل ذلك على أن      المرسوم بنسبة أعلى من الذكور الذين يعانون اضطراب ما بعد الصدمة          
رسم األطفال األسوياء للشكل الذكري واألنثوي قد عكس أيضاً أنهم يعانون من الكبـت كحيلـة                

أن نـسبة   أظهرت الدراسـة    كما  . ء المحذوف دفاع للتخلص من صراع نفسي معين يتعلق بالجز       
الذكور الذين يعانون اضطراب ما بعد الصدمة الذين رسموا بضغط على القلم كانت أعلى مـن                

 وربما ذلك يعكس مستوى القلق الناتج عن الصدمات النفسية التي تعرضوا لهـا              الذكور األسوياء 
  . باألمن للشعور  انعداموالتي سببت أيضاً

يد من اإلكلينيكيين أن الصعوبات االنفعالية واضطرابات السلوك والمشاكل         كما الحظ العد  
الدراسية تظهر بشكل أكثر تكرارا في األوالد عن الفتيات، أننا نتوقع الكثير مـن الولـد وتميـل        
المنافسة مع انجاز صورة األب الهائل، لدى األوالد، إلى أن تؤدي إلى تثبيط الهمـة والحـصر                 

.  حماية األم والمشكالت المرسبة التي ال تتعرض لها الفتيات إلى حـد كبيـر            وحتى االرتداد إلى  
  )63: 1987 ماكوفر،(

 رسوم الـذكور األسـوياء قـد        ولعل النتائج التي توصلت إليها الدراسة تدلل على أن        
 وربمـا ذلـك يعـود للـصدمات         ،مشاكل نفسية قد أظهرتها رسوماتهم    و عن صراعات    تكشف

بكافة فئاته وطبقاته بـشكل مباشـر أو        يتعرض لها الشعب الفلسطيني     النفسية المستمرة التي    
   .غير مباشر
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  :مناقشتها نتيجة فرضية الدراسة الرابعة و5. 4.
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين رسوم األطفال اإلناث          : على أنه  ةالرابع يةنص الفرض ت

ناث األسوياء في تناول كل منهما      وبين اإل  ) PTSD(الذين تعرضوا الضطراب ما بعد الصدمة       
   .لعناصر اختبار رسم الشخص من حيث التفاصيل والنسب والمنظور

  
  )17.5(جدول 

الذين يعانون من ناث اإل األطفال لمجموعتيالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
لتفاصيل، ا(ألبعاد اختبار رسم الشخص األسوياء ناث اإلاضطراب ما بعد الصدمة واألطفال 

  )20=ن( )النسب، المنظور
  

) اإلناث(مجموعة األطفال 
  األسوياء

) اإلناث(مجموعة األطفال 
الذين يعانون من اضطراب 

      ما بعد الصدمة

  ع  م  ع  م
 3.658 27.600 4.040 33.900 التفاصيل

 1.197 0.900 1.687 2.800 النسب

 1.033 3.800 0.699 4.400 المنظور

الشكل رسم 
 يالذكر

 5.293 32.300 5.486 41.100 الدرجة الكلية

 4.477 27.600 4.280 34.100 التفاصيل

 0.943 1.000 1.703 2.700 النسب

 1.337 3.700 0.816 4.000 المنظور

الشكل رسم 
 وياألنث

 6.093 32.300 5.453 40.800 الدرجة الكلية

 7.177 55.200 8.110 68.000 التفاصيل

 1.969 1.900 3.274 5.500 النسب

 2.321 7.500 1.350 8.400 المنظور
  الدرجة الكلية

 10.554 64.600 10.744 81.900 الدرجة الكلية
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  )18.5(جدول 
الذين يعانون من اضطراب ما اإلناث  األطفال داللة الفروق بين متوسطات درجات مجموعتي

التفاصيل، (اختبار رسم الشخص ألبعاد  )Z(األسوياء وقيمة اإلناثبعد الصدمة واألطفال 
  )20=ن( )النسب، المنظور

متوسط  العدد المجموعة القياس 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

قيمة  "U"قيمة 
"Z" 

مستوى 
 الداللة

 141.500 14.150 10 أسوياء )إناث(أطفال 
ن من ييعان )إناث(أطفال  التفاصيل

 68.500 6.850 10 ب ما بعد الصدمةاضطرا
13.500 

 
2.772 

 
دالة عند 

0,01 
 

 134.000 13.400 10 أطفال أسوياء
ن من يعاني )إناث(أطفال  النسب

 76.000 7.600 10 اضطراب ما بعد الصدمة
21.000 

 
2.291 

 
دالة عند 

0,05 
 

 126.000 12.600 10 أسوياء )إناث(أطفال 
ن من ي يعان)إناث(طفال أ المنظور

 84.000 8.400 10 اضطراب ما بعد الصدمة
29.000 

 
1.668 

 
غير دالة 

 إحصائياً
 

 144.000 14.400 10 أسوياء )إناث(أطفال 

الشكل رسم 
 يالذكر

ن من ي يعان)إناث(أطفال  الدرجة الكلية
 66.000 6.600 10 اضطراب ما بعد الصدمة

11.000 
 

2.962 
 

دالة عند 
0,01 
 

 141.500 14.150 10 ياءأسو )إناث(أطفال 
ن من ي يعان)إناث(أطفال  التفاصيل

 68.500 6.850 10 اضطراب ما بعد الصدمة
13.500 

 
2.775 

 
دالة عند 

0,01 
 

 132.500 13.250 10 أسوياء )إناث(أطفال 
ن من ي يعان)إناث(أطفال  النسب

 77.500 7.750 10 اضطراب ما بعد الصدمة
22.500 

 
2.143 

 
دالة عند 

0,05 
 

 113.500 11.350 10 أسوياء )إناث(أطفال 
ن من ي يعان)إناث(أطفال  المنظور

 96.500 9.650 10 اضطراب ما بعد الصدمة
41.500 

 
0.666 

 
غير دالة 

 إحصائياً
 

 139.500 13.950 10 أسوياء )إناث(أطفال 

الشكل رسم 
 وياألنث

ن من ي يعان)إناث(أطفال  الدرجة الكلية
 70.500 7.050 10 اضطراب ما بعد الصدمة

15.500 
 

2.624 
 

دالة عند 
0,01 
 

 143.500 14.350 10 أسوياء )إناث(أطفال 
ن من ي يعان)إناث(أطفال  التفاصيل

 66.500 6.650 10 اضطراب ما بعد الصدمة
11.500 

 
2.915 

 
دالة عند 

0,01 
 

 134.000 13.400 10 أسوياء )إناث(أطفال 
ن من ي يعان)إناث(أطفال  النسب

 76.000 7.600 10 اضطراب ما بعد الصدمة
21.000 

 
2.230 

 
دالة عند 

0,05 
 

 120.500 12.050 10 أسوياء )إناث(أطفال 
ن من ي يعان)إناث(أطفال  المنظور

 89.500 8.950 10 اضطراب ما بعد الصدمة
34.500 

 
1.198 

 
غير دالة 

 إحصائياً
 

 143.500 14.350 10 أسوياء )إناث(فال أط

الدرجة 
 الكلية

ن من ي يعان)إناث(أطفال  الدرجة الكلية
 66.500 6.650 10 اضطراب ما بعد الصدمة

11.500 
 

2.911 
 

دالة عند 
0,01 
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 مقارنـة  في مجموعة األطفال اإلناث األسـوياء  وجود فروق    السابقة ولايتضح من الجد  
 لـصالح    اضطراب مـا بعـد الـصدمة        الذين يعانون من    اإلناث  مجموعة األطفال  فيبأقرانهم  

وللتحقق من داللـة الفـروق بـين المتوسـطات الحـسابية            مجموعة األطفال اإلناث األسوياء،     
اإلنـاث  الذين يعانون من اضطراب ما بعـد الـصدمة واألطفـال            اإلناث  لمجموعتين األطفال   ل

 Mann- Whitney قام الباحث باستخدام اختبار مان ويتني رسم الشخصاألسوياء على مقياس 

 وجود فروق بين المتوسطات الحسابية للدرجات      )18.5( جدولاليتضح من   حيث   ، الالبارمتري
 علـى  ن من اضطراب ما بعد الـصدمة   ي يعان الالتياإلناث   عليها مجموعة األطفال     تالتي حصل 

فـي جميـع األبعـاد       رسم الشخص األسوياء على مقياس    اإلناث   في مجموعة األطفال     نأقرانه
بعـد  عـدا   ) 0,05،0,01(وجميع هذه الفروق دالة عند مستوى داللـة          الكلية للمقياس،    والدرجة

دالة غير  فهي   ته الكلية درجوالختبار رسم الشخص     ي واألنثوي الذكرالشكل   في رسم    )المنظور(
  .إحصائياً

 الـذين   اإلنـاث  األسوياء واألطفـال     اإلناث     حيث أظهرت النتائج وجود فروق بين األطفال        
، )التفاصيل(بعد  ون اضطراب ما بعد الصدمة في تناولهم للعديد من عناصر الرسم الخاصة ب            يعان

 يعـانين الالتـي    اإلناث كبر من كل اإلنساني بنسب أ    األسوياء عدد أجزاء الش    اإلناث فلقد رسمت 
تناسـب  تسلسل التفاصـيل، الـشعر،      "  األسوياء اإلناثت   رسم راب ما بعد الصدمة، حيث    اضط
الـذراعين، اليـد،    تناسب  األنف، الفم، األذنين، الرقبة، األكتاف،       العين،   إنسان ، الرمش، الرأس

نفس الجنس أوال، الـضغط علـى       ، التظليل، المحو، رسم      األزرار  المالبس، ، الساقين، األصابع
 وربما ذلـك داللـة علـى        دمةن اضطراب ما بعد الص    الالتي يعاني  اإلناث من   بنسب أعلى " القلم

وياء عن الالتي يعانين اضطراب ما بعد الصدمة مع األخذ بعين االعتبـار أن              توافق اإلناث األس  
 اإلنـاث  ت، فيما رسم  المحو هنا يدلل على وجود صراع غير محسوم وقلق عند اإلناث األسوياء           

إظهار الذراعين من بعدين، رسـم تفاصـيل غيـر    "اضطراب ما بعد الصدمة    الالتي يعانين من    
 والحذف هنا ربما يؤكد سوء التوافـق       األسوياء اإلناث من   سب أعلى بن" ين، الحذف القدمأساسية،  

 الالتي يعانين اضطراب    اإلناث الدراسة فروقا عالية بين متوسطات       أظهرت كما. لهؤالء األطفال 
 حيـث    من الـشكل اإلنـساني     األذن فيما يتعلق بحذف     األسوياء باإلناثما بعد الصدمة مقارنة     

 اضطراب مـا    من اإلناث الالتي يعانين   %) 65(ياء مقارنة ب    من اإلناث األسو  %) 20(حذفتها  
 الذين يعانون اضـطراب مـا بعـد    األطفال عند األذن، ويفسر الباحث تكرار حذف  بعد الصدمة 

ى وربمـا تطـور هـذا        الخبرة الصادمة مرة أخر    إليهالصدمة أنه داللة على تجنب ما قد يعيد         
  .)األذن(ع االضطراب عن طريق حاسة السم

 الالتي رسمن الرقبة بشكل ال يتناسب مـع      األسوياء اإلناثأن متوسط   ينت الدراسة   كما ب 
 اإلنـاث مـن  %) 20( مقارنة اضطراب ما بعد الصدمة  الالتي يعانين    اإلناثمن  %) 70(الشكل  
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فالرقبة منطقة التعبير عن الصراع، وقد يدل اضطراب رسمها على الشعور باالختناق             .األسوياء
  ) 2000:66 مليكه،.(التنفس على صعوبات في أو

 تعـاني ناث الالتي   واإل األسوياء   اإلناث     كذلك اتضح من النتائج وجود فروق بين متوسطات         
 اإلنـاث ن تبـين بـأ  ، حيث )النسب (عناصر الرسم الخاصة ببعدصدمة على اضطراب ما بعد ال 

 تعـاني ث الالتـي    اإلنـا كبر مـن    عناصر المتعلقة بهذا البعد بنسب أ      جميع ال  سمناألسوياء قد ر  
 الشخص بـشكل مناسـب      األسوياء اإلناثمن  %) 55(اضطراب ما بعد الصدمة، حيث رسمت       
 من اضطراب مـا   تعاني الالتي   اإلناثفقط من   %) 20(للمساحة الكلية لورقة الرسم فيما رسمته       

 اضطراب ما بعد الصدمة قد رسمن       تعاني الالتي   اإلناثمن  %) 20(أن  بعد الصدمة، كما بينت     
، األسـوياء  اإلنـاث مـن   %) 65(م الشكل المرسوم مناسب لحجم المفحوص، فيما رسـمته          حج

 قد رسمن حجم كـل عـضو بـشكل مناسـب     األسوياء اإلناثمن %) 75(ووجدت الدراسة أن    
 اضـطراب مـا بعـد       تعـاني  الالتي   اإلناثفقط من   ) %5(، فيما رسمته    إليهللعضو المنسوب   

 حجم كل عضو بشكل مناسب للحجم الكلي        األسوياء اإلناثمن  %) 80( رسمت   وأيضاالصدمة،  
، وقـد   اضطراب ما بعد الـصدمة تعاني الالتي  اإلناثمن  %) 50(للشكل المرسوم، فيما رسمته     

وجد من خالل العديد من الدراسات أن التحريف يعتبر دليالً على أن المفحـوص يعـاني مـن                  
 بعيدة عن النسب الواقعيـة، أو       اضطراب انفعالي عنيف ويتبدى التحريف من خالل رسم أجزاء        

 في مناطق غير مالئمة من الجسم، حيـث         األجزاء غير متصلة بالجسم، أو ترسم       األجزاءتكون  
األطفال المضطربين أكثر احتماالً ألن يرسموا أشكاالً محرفة مـن األطفـال   أن Koppitz وجد 

  ) 50: 1998 خضر، (.األسوياء
أن رسم المنظور هـو     ) 1998 ،خضر(ما ذكره    هنا يؤكد    ولعل عدم داللة بعد المنظور    

، ذلك يؤشر لداللة مهمة هنـا  )32: 1998 خضر،. (تعبير انفعالي عن الحياة الداخلية للشخص     
يعـانين   كالهما  -األسوياء والذين يعانين اضطراب ما بعد الصدمة      - )عينة الدراسة (اإلناث  أن  

ما الحظه الباحـث  يتفق مع   ، وربما ذلك     لديهن مشاكل في التعبير االنفعالي عن الحياة الداخلية      
  .األطفال في قطاع غزة طويلة مع أعوام على مدار اإلكلينيكيخالل عمله 

اإلناث استغرقن وقتا أطول من الذكور في رسم الـشكل الـذكري             أن   كما الحظ الباحث  
رفـة  أن اإلناث يملن في رسوماتهن إلى الترتيب والزخ        كما الحظ الباحث في دراسته       واألنثوي،

 .على الشكل األنثوي
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  :دراسة حالة 5. 5.
  
  

          
  

 
  
 

  ر.ع: االسم
  )A 8 (: رقم الشكل

 11,2: العمر

  ذكر: الجنس
  ذكر): أنثى/ذكر(رسم شكل 

  جيد جداً: مستوى الذكاء
 $750-501 من :مستوى دخل األسرة

  PTSD: شخيصالت
  ذرع طويلةأ -
 التأكيد على الفم -

 حذف أصبع من اليد اليمنى -

 الرسم بخطوط مستقيمة -

 التأكيد عل خط المنتصف -

 شكل يخلو من الحركة -

 تظليل معظم أعضاء الجسم -

 الرسم في الربع العلوي األيمن -

  ر .ع: االسم
  )B 8 (: رقم الشكل

 11,2:العمر

  ذكر: الجنس
  أنثى): أنثى/ذكر(رسم شكل 

  جيد جداً: مستوى الذكاء
  $750-501 من:مستوى دخل األسرة

  PTSD: التشخيص
 حجم رأس كبير -

 رسم اتجاه تمشيط الشعر -

  سب العينينعدم تنا -
 التأكيد على الفم -

 أيدي منقبضة -

 الرسم بخطوط مستقيمة -

 التأكيد على الجيوب -

  شكل يخلو من الحركة -

 تظليل معظم أعضاء الجسم -
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  :منهج  دراسة الحالة 5. 5. 1.
طريقة علمية تتميز بالعمق والشمول والفحـص       " :منهج دراسة الحالة بأنه   ) دويدار(     يعرف  

 أسرة أو  نوع من السلوك المطلوب دراسته لدى شخص       أو مشكلة   أو ظاهرة   أليالتحليلي الدقيق   
 استنتاجات  إلى، بهدف الوصول     مستفيضاً  مجتمع، بعد فهم الظاهرة فهماً     أو مؤسسة   أو جماعة   أو

. "واإلرشـاد  عامة تصلح لوضع تعميمات تخدم عمليات التشخيص والعـالج والتوجيـه         ومبادئ
  )107 1999: دويدار،(
  

  :)المبحوث ( ملخص عن الحالة5. 5. 2.
سنة، يدرس في الصف الخامس االبتدائي، يسكن       ) 11,2(ر  يبلغ من العم  ) الحالة(الطفل  

تبار المـصفوفات المتتابعـة    حسب اخحيث بلغ مستوى ذكاءه جيد جداً(مع األسرة الممتدة، ذكى   
، كما أن الحالة االقتصادية لألسرة جيدة، تعرض إلطالق صـاروخ مـن طـائرة           )رافن_الملون

ث رأى الصاروخ وهو ينطلق باتجاههم وحـاول  استطالعية هو وأخويه أثناء عودتهم للمنزل، حي   
الهرب، شعر فجأة وكأنه في حلم بعد ارتطام الصاروخ باألرض، وبشكل هستيري كـان يـدور                

 وهو في حالة غيبوبة وادخل العنايـة المركـزة، بتـر            فيحول نفسه عندما أصيب ونقل للمستش     
ه ه وحدث فيها تشوه وفي فم     أصبع من أصابع يده اليمنى وأجزاء من أمعائه وكسرت مقدمة أسنان          

ال زالت هناك عدة شظايا في جسمه، حيث عولج فـي عـدة             أيضا، وشظايا في أنحاء جسمه، و     
مستشفيات محلية وعربية وأجنبية، وقام األطباء بعمل عدة عمليات تجميل لعالج التشوهات التي             

عـاني مـن    أحدثتها الشظايا في مناطق بارزة من جسمه، ومنذ تعرضه لهذه الـصدمة وهـو ي              
  :األعراض التالية

، يرفض الذهاب للمدرسة، يتجنب مكـان الحادثـة، مـستثار           )نوم متقطع (قلق في النوم    
 على نفسه،   نزل عند سماع صوت الطائرات، منطوٍ     بشكل دائم، شهيته للطعام ضعيفة، يهرب للم      

جسمه بعـد  دائم النظر لشكل  ،ه الدراسيوتر، ضعف تركيز، تراجع مستوى أدائعدواني، دائم الت 
اإلصابة وتطور لديه شعور بالنقص نتيجة لشكل فمه وأسنانه ولبتر أصبع يده اليمنى، يعاني مـن    

بـل   ق لم يكن موجـوداً    (كوابيس ليلية تتعلق معظمها بالحرب، تبول ليلي الإرادي كل يوم تقريباً          
ـ             )الحادثة ن صـداع  ، يرى دخان الصاروخ وكأنه أمامه ويشم رائحة البارود، ال يزال يعـاني م

، دقات قلب سريعة، يشعر كأن الطائرات ستعاود قصف         مستمر، وخز في الصدر، إمساك، خنقة     
  .صواريخ أخرى عليه، عصبي المزاج، دائم الشجار مع والدته وأخته األكبر منه

 كما أن خطة العالج تتضمن إرشـاد        يعالج الطفل حاليا في برنامج غزة للصحة النفسية،       
أن الحالة كانت يوم تطبيق اختبـار رسـم   ة، عالج باللعب، مع العلم ب  سلوكي للحال  سري، عالج أ

  .الشخص في الجلسة الثالثة، حيث خضع الطفل ألشهر عديدة للعالج الطبي خارج قطاع غزة
   
  :تعليمات اختبار رسم الشخص 5. 5. 3.

وضـعها  و ،سم) (27×21 الباحث بإمداد المفحوص بورقة بيضاء غير مسطرة مساحة          قام     
عد كرسي وطاولة    كان قد أ   ، وقلم رصاص مبري جيداً وممحاة، حيث      بشكل طولي أمام المبحوث   

أنا عايزك ترسم شخص في هذه الورقـة        :" صغيرة مناسبة لحجم الطفل، ثم ألقى التعليمات التالية       
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 المهم يكون رسمك كويس علـى قـد مـا           ،يعني راجل أو امرأة ولد أو بنت، اللي إنت بدك إياه          
ما  يدي تؤلمني،   ارسم، بأعرفما  أنا  : (مفحوص في البداية كان لديه عدة تعليقات وهي       ، ال "تقدر

  ). ارسم بنت، أنا ما بأعرف ارسم إال بمسطرةبأعرف
، حيث عمل الباحث على تشجيع الطفـل علـى          هذه التعليقات قبل بداية الرسم وأثنائه     كانت       

م فني بديع وإنمـا رسـم جيـد قـدر           ن المطلوب ليس رس    وأوضح له بأ   ،الرسم قدر استطاعته  
  .استطاعته

 لكي يبدأ الرسم وأصر علـى طلبـه، واسـتغرق         ،طلب المفحوص في بداية الرسم مسطرة          
تعمـد  كما  .  الشكل األنثوي   دقيقة في رسم   11 و   الشكل الذكري  دقيقة في رسم     13الطفل حوالي   

ت المالحظة،  نه تح بأنه مراقب أو أ   ، حتى ال يشعر     الباحث أال يتابع المفحوص أثناء قيامه بالرسم      
ن مالحظة المفحوص للمراقبة توقظ الرقابة الشعورية التي سوف تـسمح           ذلك إلدراك الباحث بأ   

) ربما قد تكون ذات أهميـة     (بعناصر من الممكن أن تظهر في الرسم وال تسمح لعناصر أخرى            
ي صياغة الشكل المرسوم    وتمنعها من الظهور في محتوى الرسم، هذا باإلضافة للتحكم الواعي ف          

من حيث النسب والمنظور، وبهذا تنتفي أهمية اإلسقاط في أداة الرسم، حيث أن هدفنا هنـا هـو                 
 عن التحكم الشعوري التـي مـن خاللهـا سـوف يعبـر        إطالق العنان لتلقائية المفحوص بعيداً    

تؤدي مالحظـة   المفحوص بطريقة الشعورية عما بداخله وما يحاول أن يخفيه أو يكبته، كما قد              
المفحوص بأنه مراقب إلى إنهاء الرسم على وجه السرعة دون أن يسقط ما بداخله، ذلك لكي ال                 

  . يكون موضع مالحظة لفترة طويلة من الوقت
 رسم في البداية الشكل الذكري، ثم أعطاه الباحث ورقة بيضاء أخرى بنفس المقـاس         وقد

رسم كـويس   ) أو امرأة (، اآلن ارسم بنت     )رجل (أنت رسمت ولد  : "وألقى عليه التعليمات التالية   
  ".على قد ما تقدر

  
  :الشكل الذكريرسم 5. 4.5. 

العينـين،  ( حيث بدأ برسم الـرأس والتفاصـيل الخاصـة بـه        ،أوالًرسم الطفل شكل ذكر          
 األذنين، ثم قام بتظليل الشعر، بعد ذلك رسم الرقبة فالجـذع والـذراعين        الفم،الحاجبين، األنف،   

  .ليدين واألصابع وبعدها الساقين والقدمينوا
كان ظاهرا على الطفل عالمات التوتر أثناء الرسم وكان يضغط على القلم حيث كسر سـن                     

 عمل على تظليل جميع أنحاء الجسم، وأثناء التظليـل          ،القلم وقام ببريه، وبعد االنتهاء من الرسم      
 مـع   ، برسم قدم كبير يظهر فيه حذاء رياضي       قامعال وينظر إلى الباحث خلسة، كما أنه        كان منف 

  .التأكيد على رباط القدمين
  
  ):الشكل الذكري( حول رسم المبحوثقصة  5. 5. 5.

أمام المفحوص وطلب منـه أن يحكـي        ) الولد(قام الباحث بوضع الرسم األول للشخص       
ـ            "قصة عنه، وقال له      ه واحكـي   أريد اآلن منك أن تعمل قصة عن الولد الذي رسمته، انظر إلي

اعتذر الطفل بالرغم من تشجيع الباحث له وبناء على ذلك قام           ". القصة وسوف اكتبها أنا وراءك    
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فـي  " جدول المستدعيات "حسب  ) الشكل الذكري  (ل الرسمه الباحث بتوجيه أسئلة للمفحوص حو    
  .دقيقة) 16( حيث استغرق ذلك )كارين ماكوفر(اختبار رسم الشخص 

 يتمنى  السادس،ر في الرسم وهو واقف، يدرس في الصف          سنة، يظه  12هذا ولد عمره    
أن ينجح، ذكي، جسمه مشوه، شكله قبيح، يسكن لوحده مع والديه، يحب أبويه، مستواه الدراسي               

ألنه يفكر فيه، ال يوجد مكـان  ... جيد، بنيته قوية، صحته جيدة، أفضل مكان في جسمه هو عقله       
، لديه عادات سيئة كالعدوانيـة، العـصبية، ال      راستهلديه مشاكل كثيرة، ويهتم بد    جيد في جسمه،    

ن يلعب، نقاط الضعف األهم لديه هي بطنه، لديـه          دراسته وأن يصلى وأ   يصلي، يتمنى أن يكمل     
أصدقاء كثير من نفس سنه، يحب أسرته ومدرسته، كرة القدم من أهم األنشطة التـي يحـب أن                  

كان يذكره هذا الـشخص بأحـد أو يحـب أن         يقضى فيها أمتع أوقاته، كما وسأله الباحث إذا ما          
ه وال يفتعل مشاكل    ، أنه ال يضرب أصدقاء    كما أن الجيد في المفحوص    . يكون مثله فأجاب بالنفي   

ن الشظايا فـي  أل( عن جسمه وقال   حد، وهو غير راضٍ   ون عدواني فقط عندما يعتدي عليه أ      ويك
 كـرة   طموحه أن يصبح العب، كما أشار إلى أن الجزء الجيد في جسمه هو عقله، وجل   )جسمي

  . عن مستوى دراستهنه غير راٍضقدم، أو مهندس كمبيوتر كما أ
  
  :رسم الشكل األنثوي 5. 5. 6.

 بـدأ برسـم     ، فلقـد   وكان قد بدأ برسم نفس الجنس أوالً       رسم الطفل الشكل األنثوي ثانياً    
، األذنـين،  )التأكيد عليهحيث قام ب(العينين، الحاجبين، األنف، الفم (الرأس والتفاصيل الخاصة به    

ثم قام بتخطيط اإلطار العام للشعر وعمل على تظليل وتحديد اتجاه تسريحة الشعر، بعد ذلك قام                 
عمل على التأكيد على رباط حـذاء       كما   ،برسم الجذع واليدين ثم ظلل الجسم من األعلى لألسفل        

  . لى البنطالوقبل االنتهاء من الرسم قام برسم الجيوب والتأكيد عليها عالقدم 
  

  :)الشكل األنثوي( حول رسم قصة المبحوث 5. 5. 7.
أمام المبحوث وطلب منـه أن يحكـي        ) الشكل األنثوي (قام الباحث بوضع الرسم الثاني        

أن تعمل قصة عن البنت التي رسـمتها، انظـر إليهـا         اآلن أريد منك    : "قصة عنه، حيث قال له    
 الطفل أن يروي القصة بنفس الطريقـة الـسابقة          ، طلب "واحكي القصة وأنا سوف اكتبها وراءك     

، ) دقيقـة  12استغرق ذلك   (كارين ماكوفر، - اختبار رسم الشخص   في) جدول المستدعيات (حسب  
  : حيث أجاب الطفل المبحوث

تمنـى أن   ، هي واقفة اآلن، تدرس في الصف الرابع وت        ذه البنت عمرها عشرة سنوات    ه
ا غير صحيح، هي بنت جميلة وتسكن مع األسـرة  ها متوسط وجسمه تكمل دراستها، مستوى ذكائ   

وتحب والديها ولها أخت واحدة، مستوى تحصيلها جيد، وهي ضعيفة البنية إال أن صحتها جيـدة            
 وأفضل مكان في جسمها هو عقلها وهي مهتمة بدراستها، إال أنها عصبية ألنها تخـاف      ،نوعا ما 

 منها وهي تحب أسرتها ومدرسـتها       اًصغر سن وب، لها عالقات وصداقات مع بنات أكبر وأ       الرس
تكبر ستتزوج وهذه البنت ال تـذكرني       ا   حيث أنها عندم   ،وتقضى معظم أوقات فراغها في اللعب     

  .  بأحد وال أحب أن أكون مثلها
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   :تحليل رسوم المبحوث 5. 5. 8.
لى ذكاء وقدرة ع  دالالت   وفي ذلك    ،اإلنساني الجسم   أجزاء تكامل   رسوم المبحوث يظهر في        

 بـالطول الكامـل    اإلنسان، وهو رسم    ، وتحقيق المطلوب من اختبار رسم الشخص      األفكارتنظيم  
 مع جنس المبحوث، مما يوضح ثبـات         متجانس أوالً الذكري   اإلنسانيرسم الشكل    أن إلى إضافة

  .الهوية الجنسية وعدم اضطرابها
 الكـوابيس   أو الصداع   ة إلى  ولعل ذلك إشار    كبيراً األنثوي الشكل   رأسفلقد رسم الطفل    : الرأس
 التي تعرض لها من القصف الـصاروخي        اإلصابات داللة على    أو ، المبحوث ا يعانيه التيالليلية  

الـرؤوس  : "ن بـأ  )مـاكوفر (هذا يتفق مع ما جاءت به        و ،وأسنانه شظايا منها فكه     أصابت التي
 المخ والذين   يرسمها األشخاص الذين يعانون من مرض عضوي في       الكبيرة بشكل غير متناسب     

 نوع آخر مـن حـساسية       أيتعرضوا إلجراء جراحة المخ وأولئك المنشغلين بصداع الرأس أو          
 على القوة  هنا قد يبرهن أيضاً كما أن رسم الرأس كبيراً) 60، 1987ماكوفر،". (الرأس الخاصة

داخـل  العقلية لالم واالتصال االجتماعي الذي تتمتع به وكذلك المتالكهـا الـسلطة والـسيطرة               
  .المنزل

 المبحـوث   لـرأس صغر من الحجـم الطبيعـي        أ  جاء  للشكل الذكري  الرأسولعل رسم   
 والذنب التي يعانيهـا الطفـل       مشاعر النقص  داللة على    وهو ،األنثوي الشكل   رأسواصغر من   

   . اضطراب ما بعد الصدمة التي يعانيها الطفلأعراضتنسجم مع و
 على مـدى ارتبـاط      قد يبرهن غير المتناسب    األنثويلرسم الشكل    الرأس الكبير    أن إال

 هو الجنس الـذي     لرأس الكبير نسبياً  الذي يعطيه المبحوث ل    الشكل   أنحيث   ، بصورة األم  الطفل
  .يضفي عليه المزيد من السلطة االجتماعية والذكاء

 
 فهـي  ،في رسم الشكل الـذكري  معالم الوجه واالنفعاالت غير واضحة التعبير        أما: معالم الوجه 

  .فيه حدة خاصةيالحظ الشكل العام للوجه  أن وسرية وتكتم، كما إخفاء لة علىدال
 _سواء ظهر على الرأس أو على الـصدر أو كلحيـة أو شـارب        _التوكيد على الشعر    ف

 وقـد يـتم   ،)الرجولـة ( على وجود الصراعات المرتبطة بالذكورة      يعتبر على وجه العموم دليالً    
، وفـي إحكـام وإتقـان       الذي يعطى للـشعر   ،  اغ الكبير نسبيا  التعبير عن التوكيد من خالل الفر     

  .وفي قوة التظليل التي تصاحب الشعرالتسريحة 
  

تدل على أهمية دقة النظـر       فهي   ،في رسم الشكل الذكري   العيون الدائرية المفتوحة     أما :العيون
 مـع    وربما يكون ذلك متماشياً    ، على الحذر والخوف ومحاولة ضبط ذلك      لدى المفحوص وأيضاً  

إعادة التذكر المتكرر والـدائم للـصدمة أو نتيجـة زيـادة            (أعراض اضطراب ما بعد الصدمة      
أحيانا عين مختلسة شكاكة تنقـل      القلقين  قد يرسم األفراد     "أنه إلى ماكوفر   أشارت، حيث   )اليقظة
لل ن المبالغة في رسم العيون للشكل األنثوي يـد        ، فإ كذلك) 72 1987:ماكوفر،". ( مرجعية أفكاراً

مـن أن  ) Leo, 1983: 110(على الشك الذي يعاني منه المبحوث، وهذا يتفق مع مـا ذكـره   
  .المبالغة في رسم العين وتأكيدها يشاهد في رسوم األشخاص الذين ينتابهم الشك
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 فان _بأي درجة من التوكيد_كيد على فتحات األنف     إذا تم التأ  نه  كما أ : األنفكيد على فتحات    التأ
 من خـالل  ، على وجه العموم، وهو تفسير يتدعم،مات خاصة على وجود العدوانذلك يعتبر عال 

  ) 81 1987: ماكوفر،(. وجود مالمح أخرى في الشكل المرسوم
 

ولعـل ذلـك     ،واألنثويوالتأكيد عليه للشكلين الذكري     قام بتظليله    و اًرسم الطفل الفم متسع   : الفم
 وللـصراع  ،اإلصابة وفمه بعد أسنانهتجاه شكل  المبحوث لقلقه ا  إسقاط على   شهادة خطية إضافية  

النفسي الذي يعانيه كما ويرتبط بالعصبية الزائدة التي يعانيها بعد تعرضه للصدمة، وهـذا يتفـق         
للياقـة  يرتبط تأكيد الفم بصعوبات التغذية واللغة الخارجـة عـن حـدود ا            "مع ما جاء به مليكه      
  ) 2000:65 ،مليكه( .واالنفجارات االنفعالية

 
 وبشكل متـوتر    ،عرض عند اليد منها عند الكتف      أ األذرع رسم الشكل الذكري     ظهر في : األذرع

اعرض عند اليد منهـا عنـد     إذا كانت األذرع    ى االندفاعية، ف   داللة عل  أيضا ولعل ذلك    ،ومشدود
 _في تـوتر _ن ذلك يشير إلى نقص ضبط الفعل والى االندفاعية، وإذا رسمت مشدودة             الكتف، فإ 
  ) 1987:69 ماكوفر،. ( فإنها تدل على الجمود،مإلى الجس

 ،على جانبي الشكل  ن الذراعين تتدليان مترنحتين     ، فإ  الشكل الذكري  يتضح من رسم  كما  
 بإحكـام وبـشدة علـى الـشكل بيـدين           ان تضغط الذراعان  رسم فيه  األنثويالشكل  ورسم في   
ومـا  مبحوث اتجـاه االحـتالل   داللة على العدوان المكبوت الذي يعانيه الربما  وهي   ،منقبضتين

جـاءت بـه    وكل ذلك يتفق مع مـا       ،  أخرى من جهة     يعيش فيها  التيوالبيئة   ،سببه له من جهة   
حينما تكون اليد المنقبضة مضغوطة بإحكام نحو الجسم تكمن الداللة أكثر في اتجـاه              ) "ماكوفر(

 يعبر عن نفسه مـن  االتمرد الداخلي والمكبوت الذي يعبر عن نفسه من خالل األعراض أكثر مم  
  ) 92 : 1987ماكوفر،(". خالل السلوك

 
 غيـر   واألصـابع  األنثـوي ن في رسم الـشكل      منقبضتيالن  اليدين   فإ أخرىومن ناحية   : اليدان

  على التـوفير   أخرىومن جهة    ،من جهة  والتستر   اإلخفاء على   برهنالواضحة ت مفتوحة وغير   ال
  .  العالقات االجتماعية والتردد فيباآلخرينصعوبة االتصال االجتماعي و
  

 وتبدو أكثر عدوانية من أصـابع       ،رسم المبحوث أصابع أشبه بالمخالب للشكل الذكري      : األصابع
حيث أن هناك   ) الحذف( في حين رسم في اليد اليمنى أربعة أصابع وليس خمسة            ،الشكل األنثوي 

 ولعـل ذلـك إشـارة       ، من أصابع اليد اليمنى كان قد بتر نتيجة اإلصابة التي تعرض لها            اًأصبع
آثار الصدمات النفسية تظهر من     "إلى أن   ) مليكه( حيث أشار    ،واضحة إلسقاط الصدمة في الرسم    

  )  2000:286 مليكه،". (خالل إسقاط الجروح واألطراف المشوهة
  

يتمشى توكيد خط المنتصف للشكل الذكري الذي يتميز بالخط الثقيـل  كذلك : توكيد خط المنتصف 
وسـرعة االسـتثارة     مع اإلحساس بدونيـة الجـسم        ،مه المفحوص في الجسم   األصلي الذي رس  

ن بشك المبحـوث    توحي ذراعا الشكل األنثوي القصيرتي     و .واالنشغال بالذات الواضحين إكلينيكيا   
توكيد خط الوسط مـع مركزيـة        "أن من   )ماكوفر( ويتفق ذلك مع ما ذكرته       ،في أن األم ستتقبله   
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يـدل  " :بأنـه ذكر  ) مليكه (أن إال،  )172 1987:ماكوفر،". (لبدنياألنا لدى المربض وانشغاله ا    
 صـراع   إلىاالهتمام بالحزام وإبرازه على انشغال جنسي زائد ويشير التظليل الزائد في الحزام             

  )54: 2000 مليكه، ("حاد بين التعبير عن الجنس وبين ضبطه
 

 مـن حيـث    ،لة الطفل المبحوث   لحا واألنثويتتفق رسومات الشكلين الذكري     : نالساقان والقدما 
، حيث  رسوم األوالد عن رسوم البنات    تميزان  ن   والساقين الطويلتي  ن القدمين الكبيرتي  ن بأ ،األقدام

 لحاجـة اعتماديـة،     إشارة وربما هي    ،رسم رباط الحذاء بدقة   كما   ، بتفاصيلها األقدامرسم الطفل   
 يـدلل علـى وجـود       ، مما دقة كثيرة في الشكلين المرسومين قد تم رسمه ب        ولعل ذلك وعناصر  

مت إذا رس :"  بأنه )مليكه( وهذا يتفق مع ما جاء به        ، عند هذا الطفل المبحوث    وسواسيهخصائص  
   )  2000،68 مليكه،" (ن ذلك يدل على خصائص وسواسيهاألقدام بتفاصيلها الدقيقة، فإ

  
  بدقة مـع    كري حيث رسم المالبس للشكل الذ     ،)نرجسي الجسم (الطفل  ن  أيرى الباحث   : المالبس

 فيما رسم شكل األنثـى      ، من المالبس الرياضية القصيرة    زوجشكل  هتمام بالمالبس التي تأخذ     اال
 بالتأكيد على الجيوب على     قاممح الجنسية للمالبس،كما     ولكن بأسلوب يؤكد المال    ،بمالبس مكتملة 

 وهـذا الرسـم     ،مالحرمان االنفعالي والحرمان من األ    على  ة  داللربما   وذلك   ،األنثىشكل  بنطال  
 على األم، ولعل هذا يبرره ما يحـدث         يشيع في رسوم الذكور أكثر من اإلناث المعتمدين انفعالياً        

ن تركيز األسرة علـى   في مجتمعنا بأن األوالد أكثر اعتمادية وأن اإلناث يملن أكثر لالستقالل أل           
  .الطفل الذكر ال يسمح له باالستقاللية

 
ذلـك   وقد يتـضمن     ،ود المالبس بالصراع فيما يتعلق بإخفاء الجسم      قد يرتبط تظليل حد   : التظليل
 وهكذا يلف الجسم بإحكام ولكن من        نحو استعراض الجسم والخوف من ذلك،      ميول لديه  أورغبة  

  )133 1987: ماكوفر،(. خالل التوكيد على حدود المالبس
 داللة صارخة على مدى      فلعل ذلك  ، فيما يتعلق بتظليل الشكل المرسوم من قبل المبحوث        أما     

 التظليل الزائد في أي جـزء مـن         أن كما   ، يعانيها التي اإلصاباتقلقه على ما حدث له ومصير       
، وكلما زاد انتـشار      القلق المتصل بالجزء أو األجزاء المظللة      إلى يشير    في الشكل كله   أوالشكل  

إذا : " بأنـه  )ماكوفر(كرته يل كلما دل ذلك على زيادة حدة القلق، وهذا يتفق مع ما ذ        وسواد التظل 
 د يشير إلى تثبيت على شيء معـين        فق  أما إذا كان خاصاً    ، دل على قلق منتشر    كان التظليل عاماً  

 مـاكوفر، (". وقد يكون هذا الشيء مما رسم فعال أو ممـا يمثـل لـه رمزيـا        - أو اتجاهاً  فعالً–
1987:70 (   

 دلـيال آخـر   ) الذكري واألنثوي (يعتبر تظليل الساقين وباقي أنحاء الشكل المرسوم         كما
  . فيما يتعلق بجسم المفحوص نتيجة لإلصابات المتعددة في جسمه، وجود القلقعلى

) الـذكري واألنثـوي   (ولعل العديد من الدالالت التي ظهرت في الشكلين المرسـومين           
 من دالالت للعـدوان   ) مليكه( ما أشار إليه      وهو ،د المبحوث أشارت إلى وجود نزعة عدوانية عن     

األصابع الحادة في اليدين أو في القدمين وكذلك األسنان البارزة واألكتاف           :"في الرسم يوضح ذلك   
  واضـحاً الشعر المحدد تحديـداً كما أن  ،البارزة في الشخص تشير إلى اتجاهات دفاعية عدوانية      

كمــا أشــار )  2000:284 مليكــه،. ("بغيــر تظليــل يــشير إلــى خيــال عــدوانيولكـن  
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)Zadeh&malic,2009 (    دلل عليها وجود خطوط مستقيمة عند كال       إلى أن النزعات العدوانية ي
 .الجنسين، وهذا ما الحظه الباحث في خطوط الرسم التي استخدمها المبحوث

 ممـا يـوحي     ،الخطوط التي استخدمها المبحوث متفاوتة الضغط والـصالبة       : الضغط على القلم  
 ، الوقفة التي تتميز بانضمام الرجلين بإحكام      أنكما   .بوجود التوتر والتردد وعدم الثبات االنفعالي     

 ، أو باألحرى يعكس الكبت     وربما كان مظلالً    عندما يكون الشكل صغيراً    ،وعلى وجه الخصوص  
وعندما يكون هذا النمط مـن      . ، صعب المراس، القلق   دى النمط العصابي المتوتر الخجول    نراه ل 

  ).أو الرغبة المكبوتة؟؟(ن ذلك يوحي بالخوف فإ،  في الشكل األنثويالمعالجة الخطية متطرفاً
 

األنثوي مع اعتمـاد المفحـوص علـى األم          الشكل   للجيب لدى يتسق توكيد المفحوص    : الجيوب
 . في عقل المفحوصوالحرمان العاطفي وربما المادي أيضاً

 وجود بعـض التثبيـت      صغر من جسم المبحوث يعتبر داللة مهمة على       ولعل رسم الشكل أ        
وذلك يتضح من خالل رسم شكل       .نفعالي على ذلك العمر أو الرغبة في العودة إلى ذلك السن          اال

اللة على أن هذا الطفل يتمنـى       الذكر بحيث كان اصغر من الحجم الفعلي للمبحوث، ولعل ذلك د          
لهذا الحادث وما ترتب عليه من معانـاة جـسدية          نه بقى في ذلك السن الذي لم يتعرض فيه          لو أ 

 .ا حدث له اآلنلمونفسية 
ي الشكل األنثوي الذي    وقد عبر التثبيت على األم واالرتباك حول الدور الجنسي عن نفسه ف                
كانت ، كما   كثر في التفاصيل وأطول في الرقبة     كبر من الشكل الذكري على نحو ملحوظ وأ       كان أ 

كون دالة علـى وجـه    سيادة الشكل األنثوي ت  وربما ،)القوة البدنية ( مدعمتين   كتفا الشكل األنثوي  
 شكل بأنه فتاة تصغر الـشكل الـذكري        حيث وصف ذلك ال    ،الخصوص من وجهة نظر المريض    

  الـشديد  اإلعجـاب الدراسة اإلكلينيكية للمـريض     ، جميلة وقد ثبت من خالل        بأنها ذكية  بعامين
في  و األسرةالفاقد لدوره ومكانته في     أن صورة األب الالمبالي     حيث يعتقد الباحث ب   . صورة األم ب

 )رسم شكل األنثى  ( في رسوماته    حياة هذا الطفل أدت إلى االرتداد لحماية األم وكان ذلك واضحاً          
 إبراز الشكل األنثوي في العادة أكثر من الـشكل  وهذا يتفق مع ما جاء به العديد من الباحثين بان      

مـتحكم   وهنا هو األم وهـي المـسيطرة وال        ،الذكري يعكس الفرد األقوى من وجهة نظر الطفل       
 ، حيـث أنهـا تعمـل واألب ال يعمـل    ،الرئيسي في القرار في المنزل وفي شئونه االقتـصادية      

وهو ال يهتم بالشئون الخاصة بتربية       ، ما تسبب مشاكل في العالقات داخل األسرة       وتدخالته غالباً 
  .  رعايتهمأو هأبنائ
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   والمقترحاتالتوصيات
  

  :التوصيات. 6. 1
 .إدراج اختبار رسم الشخص ضمن المقاييس التي يتم تدريسها في الجامعات الفلسطينية -

ضرورة االستفادة من رسوم المرضي وما تحمله من رموز فـي عمليتـي التـشخيص                -
  .والعالج

 لندرة المراجع التي تناولت اختبار رسم الشخص ورسوم األطفال يوصي الباحـث             نظراً -
مجال بترجمة المراجع األجنبية للغة العربية، ليتسنى للباحثين والمهتمين         المهتمين بهذا ال  

 .الرجوع إليها في األبحاث المستقبلية

عقد دورات تدريبية لألخصائيين النفسيين لتدريبهم على كيفية تطبيق وتحليـل اختبـار              -
  .رسم الشخص

 اإلرشاد عملية    بداية وخالل ونهاية   في ،األطفالاستخدام اختبار رسم الشخص مع جميع        -
لـى  أهمية كمدخل غيـر مباشـر للتعـرف إ         سقاطي من للرسم اإل  لما   ،والعالج النفسي 

 .شخصية الطفل وصراعاته

تشتمل على كـل    ه   ل خاصة غرفة   وتجهيز ،في المدارس ضرورة االهتمام بحصة الرسم      -
  . لممارسة الرسمالالزمة الخامات أنواع

  
  :المقترحات. 6. 2

 فإنـه يقتـرح   وفي ضوء ما انتهـت إليـه دراسـته    ،ام به الباحث استكماال للجهد الذي ق   
  : وذلك على النحو التاليالدراسات التي تحتاجها بالدنامجموعة من المقترحات و

  .دراسة التطور في صياغة عناصر رسم الشكل اإلنساني في المراحل العمرية المختلفة -
مراهقين، بالغين،  أطفال،  (مختلفة  تحديد عناصر الرسم التي تميز بين الفئات اإلكلينيكية ال         -

  .باستخدام اختبار رسم الشخص )عصابيين، ذهانيين، جانحين، أمراض عضويةأسوياء، 
  . اختبار رسم الشخصلعمرية المختلفة باستخدامدراسة مقارنة بين المراحل ا -
 اختبـار رسـم     وى القدرات العقلية ومدى إسقاطها مـن خـالل        دراسة العالقة بين مست    -

 .دف تحديد عناصر الرسم التي تميز األطفال حسب مستوى ذكائهم به،الشخص

.دراسة النزعات العدوانية في رسومات األطفال الذين يعانون اضطراب ما بعد الصدمة            -
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  المراجع
  المراجع العربية

  
  :المصادر 7. 1.

   القران الكريم   
  

  المراجع العربية 7. 2.
  .، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان8ج ،"لسان العرب): "2003(جمال الدين ،  ابن منظور-1
، 3ع،  10ج ،)الطفولـة (مجلة عـالم الفكـر      ،  "األطفال واللعب ): "1979(  الببالوي، فيوال  -2

  )136-132ص(.مطبعة حكومة الكويت، الكويت
  .المعارف، القاهرة، دار "تحليل رسوم األطفال): "1987(  البسيوني، محمود-3
  .، القاهرة2ط ، دار المعارف، "سيكولوجية رسوم األطفال): "1984(  البسيوني، محمود-4
  . القاهرة المعارف، دار ،2 ط ،"الفنية التربية أصول): "1975(  البسيوني، محمود-5
  .ة، دار المعارف، القاهر"التربية الفنية والتحليل النفسي): "1972(  البسيوني، محمود-6
  .، دار المعارف، القاهرة"نحت األطفال): "1969(  البسيوني، محمود-7
  .ولي، القاهرة، مكتبة مدب4، ط 1ج، موسوعة الطب النفسي): 2003( الحفني، عبد المنعم -8
تأثير الحروب على عينة من رسوم األطفال في العالم وانعكاساتها          ): "2004(  الركف، ندى  -9

، جامعة الملك سعود، كلية التربيـة الفنيـة، المملكـة            غير منشورة  ير ماجست رسالة،  "االنفعالية
  .العربية السعودية

دار الزهـراء للنـشر والتوزيـع،        ، "رسوم األطفال التحليل والداللة    "):2003( السيد، سناء  -10
  .الرياض، السعودية

ـ      "معجم مصطلحات الطب النفـسي    ): "2001( الشربيني، لطفي    -11 وم ، مركـز تعريـب العل
  .الصحية، القاهرة

الـدالالت النفـسية لرسـومات األطفـال     "): 2010(  الطهراوي، جميل، أبو دقـة، سـناء    -12
 ،، الجامعـة اإلسـالمية  2ع، 18، جسلسلة الدراسات اإلنـسانية   ،  " بعد حرب غزة   -الفلسطينيين

  .، فلسطينغزة ،752-709ص
، دار الفكر   2ط  ،  " األطفال مدخل إلى سيكولوجية رسوم   ): "2001(  القريطي، عبد المطلب   -13

 .القاهرةالعربي، 
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الكتاب السنوي  ،  مظاهر العسكرة في رسوم األطفال    ): 2008(  القيسي، يسرى عبد الوهاب    -14
  .، القاهرة3ج، لمركز أبحاث الطفولة واألمومة

 رسـالة ،  "تأثير الخبرات الصادمة في رسوم األطفال الفلـسطينيين       ): "2007(  القيق، نمر  -15
 .، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطينةورغير منش

 .ps.pchr.www، "مدنيون مستهدفون): "2009(  المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان-16

  .org.jer-pcc.www://http، "الصدمة النفسية): "2001(  المركز الفلسطيني لإلرشاد-17
اآلثار النفسية واالجتماعية لحرب غزة على األطفال       ): "2009( الملتقى التنموي الفلسطيني     -18

  . ، نتائج المسح الميداني، غزة، فلسطين" عام15-4ضمن الفئة العمرية من 
، 2، حـورس للطباعـة والنـشر، ط       "تعبيرات األطفال البصرية  ): "2003(  المليجي، علي  -19

  .رية مصر العربيةبورسعيد، جمهو
  .، دار الطليعة، بيروت، لبنان"نحو سيكولوجية عربية): "1995(  النابلسي، محمد احمد-20
  .، القاهرة1، عالم الكتب، ط" نظرة تحليلية-رسوم األطفال" ):2007(  الهنيدي، منال-21
ر الكتـب   دا،" للفنون البصرية لطفل الروضةاألساسيةالمهارات " ):2005( الهنيدي، منال  -22

   .، القاهرة1المصرية، ط
صـفوت فـرج    :، ترجمة " في االضطرابات النفسية   إكلينيكيمرجع  " ):2002( ديفيد  بارلو، -23

  .نجلو المصرية، القاهرةوآخرون، مكتبة األ
: ، ترجمـة  ""حيث ال يوجد طبيب نفـسي     -الصحة النفسية للجميع  "): 2008( فيكرام  باتل، -24

  .الموارد العربية، بيروت ورشة ،1غانم بيبي وآخرون، ط
سيكولوجية رسوم األطفال، اختبارات رسم اإلنـسان وتطبيقاتهـا         ): "2001(  بدري، مالك  -25

  .، عمان، األردن3طبعة دار الفرقان، ط، م"على أطفال البالد العربية
تأثير هدم البيوت على الصحة النفـسية لألطفـال         : "(2008) ، السراج  ثابت، أبو طواحينة   -26

  .فلسطين ،، غزةدراسة لبرنامج غزة للصحة النفسية ،" والصالبة النفسيةالذكور
  .، غزة، فلسطين1، ط"الطب النفسي لألطفال والمراهقين" ):1998(  ثابت، عبد العزيز-27
، مكتبة األنجلـو المـصرية،      2ط  ،  "التعبير الفني عند األطفال   " ):1999( في حسن، مصط  -28

  .القاهرة
  ،مجلة علم النفس، " والتربويةرسوم األطفال وقيمتها النفسية" ):2006(  خضر، عادل-29

  .، القاهرة8،16، ص ، تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب71،72 ع 
  مجلة علم، "سقاطيصورة الجسم في اختبارات الرسم اإلإسقاط "): 2000(  خضر، عادل-30

  .، القاهرة57-28،ص، تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب56 ع، النفس
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مجلة علـم  ، "استخدم رسم الشخص في التشخيص والعالج النفسي ): "1999(  خضر، عادل  -31
  .، القاهرة93، ص، تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب51ع، النفس

، مجلة علم النفس  ،  "رسوم األطفال لشكل اإلنسان وداللتها النفسية     ): "1998(  خضر، عادل  -32
 .، القاهرة61-32، ص ة المصرية العامة للكتاب، تصدر عن الهيئ47ع

ترتيب الشكل اإلنساني الذكري واألنثوي في اختبار رسم الشخص         ): "1996(  خضر، عادل  -33
، 73،ص  ن الهيئة المصرية العامة للكتاب    ، تصدر ع  38ع،  مجلة علم النفس  ،  "وداللته اإلكلينيكية 

 .القاهرة

ن األسوياء والجانحين على أسلوب رسم الـذات  دراسة مقارنة بي" :)1989(  خضر، عادل  -34
  .، كلية اآلداب، جامعة عين شمس، القاهرة غير منشورةرسالة دكتوراه، "واألقران واألسرة

، 2المعرفة الجامعيـة، ط ، دار "مناهج البحث في علم النفس " ):1999( عبد الفتاح   دويدار، -35
  .اإلسكندرية، جمهورية مصر العربية

حماية األطفال ضد االستغالل الجنسي واالنتهاكـات الجنـسية         "): 2006(فاني   ديالني، ستي  -36
مؤسسة ايكبـات الدوليـة، الملكيـة الفكريـة،     : ، ترجمة"في أوضاع الكوارث واألحداث الطارئة   

  .استراليا
حبيـب  مـصطفي،     : سامي خشبة، مراجعة  : ، ترجمة "معني الفن ): "1998( هربرت ، ريد -37

   للكتاب، القاهرةالهيئة المصرية العامة
، " دراسة حالة  -إسقاط تدني مفهوم الذات في اختبار رسم الشخص       ): "2011(  زقوت، آمنة  -38
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، رسالة ماجـستير،  "الصم في معاهد األمل للمرحلة االبتدائية بالمملكة العربية السعودية   الطالب  
  .جامعة أم القرى، مكة المكرمة

 حمـد  أبـو دولـي  : ، ترجمـة  "رسم الطفل في التحليل النفسي    ): "2002(  ساكو، دوكوبير  -40
  .مساميري، دار الرضا للنشر، دمشق

  .، القاهرة1، دار زهراء الشرق، ط"فسيالتشخيص الن"): 2005 ( سعيد، إيمان-41
  .، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة"اإلنسان وصحته النفسية): "2003( صبحي، سيد -42
، "سيكولوجية األزمات، اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية      ): "2002( صالح، قاسم حسين     -43

الدراسـات النفـسية    م، مركـز    2002، ينـاير    13، م 49 ، ع جلة الثقافة النفسية المتخصصة   م
  .، طرابلس، لبنان82والنفسية الجسدية، ص

، لجنـة التـأليف والتعريـب،    1، ط"الصدمة النفـسية ): "1998(حمد  عبد الخالق، محمد أ   -44
 .الشويخ، جامعة الكويت، الكويت
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شـراقات للنـشر    ، إ " مفهومه،أدواته،أسـاليبه  –البحث العلمي   ): "2003(  عبيدات، ذوقان  -45
  .ةوالتوزيع، جد

  .القاهرةالمصرية، النهضة مكتبة ،1ط ،"أطفالنا فنون" ):1980( حنفي  عثمان، عبلة-46
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  .األسرية، الرياض، المملكة العربية السعودية
  .، دار النهضة العربية، القاهرة"الختبارات االسقاطيةا): "1980(  غنيم، السيد، برادة، هدى-51
  .القاهرة، دار الثقافة، 1ط، "الذكاء ورسوم األطفال): "1992(  فرج، صفوت-52
يمر وعبـده ميخائيـل     صالح مخ : ، ترجمة "ميكانيزمات الدفاع األنا و ): "1972(  فرويد، آنا  -53

  .نجلو المصرية، القاهرةرزق، مكتبة األ
جـورج طرابيـشي، دار      :، ترجمـة  "الكف، العرض، الحصر  ): "1983( جموندسي  فرويد، -54
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سحق رمـزي، دار المعـارف،      إ: ، ترجمة "ما فوق مبدأ اللذة   ): "1980(  فرويد، سيجموند  -56
  .القاهرة

أحمد عزت  : ، ترجمة "محاضرات تمهيدية في التحليل النفسي    ): "1978(  فرويد، سيجموند  -57
  .، القاهرة2طنجلو المصرية، ، مكتبة األراجح

، ترجمـة مياسـة قـصار،    " ومعانيهـا األطفـال رسوم " ):1986( ولفيريوآنا أ فيراريس،   -58
  .منشورات وزارة الثقافة، دمشق

فـوزي عيـسى، عبـد       :ترجمة،  "الرسم عند األطفال  ): "1997( ورناتوارى، اوسفالدو  فير -59
  .القاهرة، دار الفكر العربي، 1طالفتاح حسن عبد الفتاح، 

دراسة لبرنامج غـزة     ،"األطفالتأثير الخبرات الصادمة في رسوم      "): 2002( قوته، سمير    -60
  .، غزة، فلسطينللصحة النفسية

 زيور،عبد الـسالم  في،ترجمة مصط"ليل النفسيالمجمل في التح  ): "1979(  الجاش، دانييل  -61
  .القفاش، مطبعة عين شمس، القاهرة
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، تـصدر  مجلة الثقافة النفسية، "اختبار رسم الشخص): "1994(ن  . د.  لجنة االختبارات م   -62
  . بيروت،106،107ص.،عن مركز الدراسات النفسية والنفسية الجسدية، دار النهضة العربية

رزق : ، ترجمـة "إسقاط الشخصية في رسم الـشكل اإلنـساني  ): "1987( ماكوفر، كارين    -63
 .بيروت، ليلة، دار النهضة العربية

، دار الصفاء للنشر والتوزيع،     1ط،  "الرسم عند األطفال  ): "2005( بدريرياض  ،  في مصط -64
 .عمان

، ، دار القلـم   8، ط "دراسة الشخصية عـن طريـق الرسـم       ): "2000(  مليكه، لويس كامل   -65
  .الكويت

، دار  1ط،  "سيكولوجيا الحروب والكوارث ودور العالج النفسي     ): "1999(  يعقوب، غسان  -66
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  قائمة المالحق
  )01(ملحق 

  جدول المستدعيات
  :االسم
  :السن

  :التاريخ
  :رقم

M-F :1_2  
  :تشخيصال
  

 :أسئلة حول الشخص المرسوم

   ماذا يفعل هذا الشخص؟-1
  كم عمره؟-2

  هل هو متزوج؟-3

  هل له أطفال؟ وهل أطفاله ذكور أم إناث؟-4

  ما هي وظيفته؟-5

  ما هو مستوى تعليمه؟-6

  ما هي آماله؟-7

  هل هو ذكي؟-8

  هل هو صحيح الجسم؟-9

  هل هو جميل؟-10

  مع من يسكن؟-11

 يفضل أمه أم أباه؟ هل -12

  هل له أخوة أم أخوات؟-13

  ما هو مستوى تحصيله الدراسي؟-14

  هل هو قوى البنية؟-15

  هل صحته جيدة؟-16

  جسمه؟ لماذا؟في ما هو أفضل جزء -17

  جسمه؟ لماذا؟في ما هو أسوأ جزء -18
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  هل هو سعيد؟-19

  هل هو عصبي المزاج؟-20

  ما هي مشكالته األساسية؟-21

 ما هي اهتماماته المعتادة؟ -22

  ما هي مخاوفه؟-23

  ما الذي يحزنه؟-24

  ما الذي يغضبه؟-25

  متى يحتد ويفقد صوابه؟-26

  ما هي أسوأ ثالث عادات لديه؟-27

  ما هي أهم ثالث أمنيات يود تحقيقها؟-28

  ما هي نقاط ضعفه؟-29

  ما هي خصاله الحميدة؟-30

 صغر منه سناً؟هم أكبر أم أ هل لديه أصدقاء كثيرون؟ وهل -31

  ماذا يقول عنه الناس؟ -32

  هل يحب أسرته؟-33

  هل يحب مدرسته؟-34

  ما هي النشاطات التي يقضي فيها أمتع أوقاته؟-35

  هل هو حذر؟-36

  هل سيتزوج؟-37

  أي نوع من اآلنسات سيتزوج؟-38

  بمن يذكرك هذا الشخص؟-39

  هل تحب أن تكون مثله؟-40

  يقات أو إضافات أخرى؟ أي تعل-41
  :، وهى)تتعلق بالمفحوص ( أسئلة مباشرة * 
   ما هو الجيد فيك وما هو السيئ؟-1
  هل أنت راٍض عن جسمك؟-2

  جسمك؟في ما هو الجزء الجيد -3

  جسمك؟في ما هو الجزء السيئ -4

  ما هو طموحك؟-5

  هل أنت راٍض عن عملك؟-6
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  )02(ملحق 
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  )03(ملحق 
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  )04(ملحق 
  
  

 األطفالعينة من رسومات 
الذين يعانون اضطراب ما 

  بعد الصدمة
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  ر.أ: االسم
  )A 1(: رقم الشكل

   سنة11,6: العمر
  أنثى: الجنس

  ذكر): أنثى/ذكر(رسم شكل 
  اقل من جید: مستوى الذكاء

  $500-301 من :مستوى دخل األسرة
  PTSD: التشخیص

 حجم رأس كبیر -
 التأكید على الشعر -
  یذرف دموع -
 حذف الید -
 عدد أصابع غیر صحیح -
ش     كل ص     غیر بالن     سبة لحج     م    -

 .الورقة
  الرسم في الجزء العلوي -

  ر.أ: االسم
  )B 1(: رقم الشكل

   سنة11,6: العمر
  أنثى: الجنس

  أنثى): أنثى/ذكر(رسم شكل 
  اقل من جید: مستوى الذكاء

  $500-301 من :مستوى دخل األسرة
  PTSD: التشخیص

  حجم رأس كبیر- -
 التأكید على الشعر -
   دموعتذرف -
 ال توجد ید -
 عدد أصابع غیر صحیح -
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  أ.ق: االسم
 )A 2(: رقم الشكل

  سنة 9,3: العمر
  أنثى: الجنس

  ذكر): أنثى/ذكر(رسم شكل 
  ضعیف: مستوى الذكاء

   دوالر500 - 301 من: مستوى دخل األسرة
  PTSD: التشخیص

  حذف الحاجب     -
  حذف إنسان العین     -
 عدم تناسب الذراعین     -
 حذف الیدین واألصابع     -
 رسم الساقین من بعد واحد     -
 لشكل صغیرحجم ا     -
 الرسم في الربع العلوي األیمن     -

  أ.ق: االسم
 )B 2(: رقم الشكل

 سنة 9,3: العمر
  أنثى: الجنس

  أنثى): أنثى/ذكر(رسم شكل 
  ضعیف: مستوى الذكاء

   دوالر500 -301 من: مستوى دخل األسرة
  PTSD:  التشخیص

  حذف إنسان العین -
 عدم تناسب الذراعین -
 حذف الیدین واألصابع -
 رسم الساقین من بعد واحد -
 حجم الشكل صغیر -
 الرسم في أعلى الصفحة -

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 140

  
  

  ل.أ: االسم
 )A 3(: رقم الشكل

 سنة 11,6: العمر
  أنثى: الجنس

  ذكر): أنثى/ذكر(رسم شكل 
  جید: مستوى الذكاء

   دوالر فأكثر750من : : مستوى دخل األسرة
  PTSD: التشخیص

 تفاصیل غیر متسلسلة -
  عدم تناسب األذنین -
 عدد األصابع غیر صحیح -
 التأكید على األزرار -
 تكرار المحو -
 حجم الشكل صغیر -

 

  ل.أ: االسم
 )B 3(: رقم الشكل

  نةس 11,6: العمر
  أنثى: الجنس

  أنثى): أنثى/ذكر(رسم شكل 
  جید: مستوى الذكاء

   دوالر فأكثر750من : مستوى دخل األسرة
  PTSD: التشخیص

 عدم تناسب الرأس -
  حذف األذنین -
 عدد أصابع غیر صحیح -
 رسم الساق من بعد واحد -
 حجم الشكل صغیر -
 الشفافیة -
 رسم نجمة داوود  -
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  ت.ا: االسم
 )A 4(: رقم الشكل

 سنة 11,6: العمر
  أنثى: الجنس

  ذكر): أنثى/ذكر(رسم شكل 
  اقل من جید: مستوى الذكاء

   دوالر500 -301 من: مستوى دخل األسرة
  PTSD:  التشخیص

   حذف إنسان العین-
   حذف األنف-
   حذف الفم-
  حذف األذنین-
   عدد األصابع غیر صحیح-
   أیدي وسیقان طویلة-
   حذف األقدام-
   حجم الشكل صغیر-
   الرسم في الجزء األعلى-
  رسم الجنس المغایر أوًال-
 

  ت.ا: االسم
  )B 4(: رقم الشكل

 سنة 11,6: العمر
  أنثى: الجنس

  أنثى): أنثى/ذكر(رسم شكل 
  اقل من جید: مستوى الذكاء

   $500 - 301 من: مستوى دخل األسرة
  PTSD:  التشخیص

   حذف إنسان العین-
  حذف األذنین-
   عدم تناسب الذراعین-
   عدد األصابع غیر صحیح-
   حذف األقدام-
   حجم الشكل صغیر-
   الرسم في الجزء األعلى-
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  ر.ا: االسم
  )A 5( :رقم الشكل

  سنة 11,6: العمر
  أنثى: الجنس

  ذكر): أنثى/ذكر(رسم شكل 
  اقل من جید: مستوى الذكاء

   دوالر500 301 -من: مستوى دخل األسرة
  PTSD: التشخیص

  عدم تناسب العینین -
 عدم تناسب الذراعین -
ات   صال ال   ذراعین ف   ي األم   اكن     -

 الغیر صحیحة
 عدد األصابع غیر صحیح -
 حجم الشكل صغیر -
  على الصفحةالرسم في أ -

 

  ر.ا: االسم
  )B 5(: رقم الشكل

 سنة 11,6: العمر
  أنثى: الجنس

  أنثى): أنثى/ذكر(رسم شكل 
  اقل من جید: مستوى الذكاء

   دوالر500 - 301 من: مستوى دخل األسرة
  PTSD: التشخیص

 تفاصیل غیر متسلسلة -
 عدم تناسب العینین -
  حذف األذنین -
 عدم تناسب الذراعین -
 األماكن الغیر صحیحةاتصال الذراعین في  -
 عدد األصابع غیر صحیح -
 الضغط على القلم -
 حجم الشكل صغیر -
 الرسم في الربع األعلى األیمن -
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  م.ه: االسم
  )A 6 (: رقم الشكل

  سنة 11,6: العمر
  ذكر :الجنس

  ذكر): أنثى/ذكر(رسم شكل 
  ضعیف: مستوى الذكاء
  $300 اقل من:ألسرةمستوى دخل ا

  PTSD: التشخیص
  حذف إنسان العین -
 عدم تناسب الرقبة -
 الذراعین من بعد واحد -
 حذف الیدین -
 عدم تناسب الیدین -
 عدم تناسب الساقین -
 رسم تفاصیل غیر أساسیة -
 التأكید على السرة -
 تكرار المحو -
 الشفافیة -
  الرسم في أعلى الصفحة -

  

  م.ه: االسم
 )B 6(: رقم الشكل

 سنة 11,6: العمر
  ذكر: الجنس

  أنثى): أنثى/ذكر(رسم شكل 
   ضعیف:مستوى الذكاء

 $300اقل من : مستوى دخل األسرة
  PTSD: التشخیص

  شكل مشوه -
 عدم تناسب الرقبة -
 ال یوجد أكتاف -
 ذراعین من بعد واحد -
 حذف األیدي  -
 أصابع غیر متناسقة -
 عدم تناسق السیقان -
  األقدام تشبھ قدم البطة -
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  ص.ع: االسم
 )A 7(: رقم الشكل

 سنة 11,3: العمر
  ذكر: الجنس

  ذكر): أنثى/ذكر(رسم شكل 
  جید: مستوى الذكاء

 $750-501من : مستوى دخل األسرة
  PTSD: التشخیص

  عدم تناسب الرقبة -
عین بالج  ذع ف  ي ات  صال ال  ذرا -

 األماكن غیر الصحیحة
 عدم تناسق الساقین -
 الضغط على القلم -
ال    شكل المرس    وم ال یناس     ب    -

 المساحة الكلیة للرقبة
  الرسم في الربع العلوي األیمن -

  ص.ع: االسم
 )B 7(: رقم الشكل

 سنة 11,3: العمر
  ذكر: الجنس

  أنثى): أنثى/ذكر(رسم شكل 
  جید: مستوى الذكاء

-501م     ن  :ةم    ستوى دخ    ل األس    ر   
750$ 

  PTSD: التشخیص
  عدم تناسب الرقبة -
ات   صال ال   ذراعین بالج   ذع   -

 في األماكن غیر الصحیحة
 الضغط على القلم -
الرس    م ملت    صق بالجان    ب    -

  األیمن من الورقة
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  م.ا: االسم
 )A 8(: رقم الشكل

 سنة 11:العمر
  ذكر: الجنس

  ذكر): أنثى/ذكر(رسم شكل 
  اقل من جید: مستوى الذكاء

 $500-301 من :مستوى دخل األسرة
  PTSD: التشخیص

  حذف الحاجبین -
 عدم تناسب الرقبة -
 عدم تناسب الذراعین -
 طول الجذع اصغر من عرضھ -
لشكل صغیر بالنسبة لورقة حجم ا -

 الرسم
 شكل غیر متوازن -
 الرسم في أعلى الصفحة  -

  م.ا: االسم
  )B 8(: رقم الشكل

 سنة 11: العمر
  ذكر: الجنس

  أنثى): أنثى/ذكر(رسم شكل 
  اقل من جید: مستوى الذكاء

-301 م     ن :م    ستوى دخ    ل األس    رة   
500$ 

  PTSD: التشخیص
  عدم تناسب الرقبة -
 اذرع طویلة -
 تكرار المحو -
ول الج   ذع اص   غر م   ن   ط    -

 عرضھ
ال    شكل المرس    وم ص    غیر    -

 بالنسبة لورقة الرسم
 الضغط على القلم -
  الشفافیة -
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  ر.ع: االسم
 )A 9 (: رقم الشكل

 سنة 11,2: العمر
  ذكر: الجنس

  ذكر): أنثى/ذكر(رسم شكل 
  جید جدا: مستوى الذكاء

 $750-501 من :مستوى دخل األسرة
  PTSD: التشخیص

  ذرع طویلةأ -
 التأكید على الفم -
 حذف أصبع من الید الیمنى -
 الرسم بخطوط مستقیمة -
 التأكید عل خط المنتصف -
 شكل یخلو من الحركة -
 تظلیل معظم أعضاء الجسم -
 الرسم في الربع العلوي األیمن -

 

  ر .ع: االسم
  )B 9( :رقم الشكل

 سنة 11,2:العمر
  ذكر: الجنس

  أنثى): أنثى/ذكر(رسم شكل 
  جید جدا: مستوى الذكاء

 $750-501 من :مستوى دخل األسرة
  PTSD: التشخیص

 حجم رأس كبیر -
 رسم اتجاه تمشیط الشعر -
  عدم تناسب العینین -
 التأكید على الفم -
 أیدي منقبضة -
 الرسم بخطوط مستقیمة -
 التأكید على الجیوب -
 ن الحركة شكل یخلو م -
 تظلیل معظم أعضاء الجسم -
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  م.ر: االسم
  )A 10(: رقم الشكل

  سنوات9: العمر
  ذكر: الجنس

  ذكر): أنثى/ذكر(رسم شكل 
  قل من جیدأ: مستوى الذكاء

-301 م     ن :م    ستوى دخ    ل األس    رة   
500$ 

  PTSD: التشخیص
  حذف الشعر -
 حذف إنسان العین -
 حذف األذنین -
 عدم إظھار األكتاف -
 حذف الیدین واألصابع -
 حذف الجذع -
رسم شكل ع صوي ص غیر      -

 وغیر متزن
الرس  م ف  ي ال  ر ب  ع العل  وي    -

  األیمن 

  م.ر: االسم
  )B 10(: رقم الشكل

  سنوات9: العمر
  ذكر: الجنس

  أنثى): أنثى/ذكر(رسم شكل 
  ل من جیدقأ: مستوى الذكاء

-301 م     ن :م    ستوى دخ    ل األس    رة   
500$ 

  PTSD: التشخیص
 حذف الشعر -
  حذف الحاجبین -
 حذف إنسان العین -
 حذف األذنین -
 عدم إظھار األكتاف -
 حذف الیدین واألصابع -
 حذف الجذع -
 تكرار المحو -
رس   م ش   كل ص   غیر وغی   ر  -

 متزن
الرس  م ف  ي ال  ر ب  ع العل  وي    -

 األیمن
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  )05(ملحق 
  
  

عينة من رسوم 
  األطفال األسوياء
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  ش.ا: االسم
  )A 1(: رقم الشكل

 سنة 11,6: العمر
  أنثى: الجنس

  أنثى): أنثى/ذكر(رسم شكل 
  قل من جیدأ: ى الذكاءمستو

-301 م     ن :م    ستوى دخ    ل األس    رة   
500$  

  Normal: التشخیص
  أیدي منقبضة -
 التأكید على األزرار -
 تكرار المحو -
 أكتاف عریضة -

  

  ش.ا: االسم
  )B 1(: رقم الشكل

 سنة 11,6: العمر
  أنثى: الجنس

  أنثى): أنثى/ذكر(رسم شكل 
  قل من جیدأ: مستوى الذكاء

 $500-301 من :مستوى دخل األسرة
  Normal: التشخیص

  عدم تناسب الذراعین -
 عدد أصابع غیر صحیح -
 قرط كبیر -
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  و.ا: االسم
 )A 2(: رقم الشكل

 سنة 11,3: العمر
  أنثى: الجنس

  ذكر): أنثى/ذكر(رسم شكل 
  جید: مستوى الذكاء

 كثرفأ$ 750 :مستوى دخل األسرة
 Normal: التشخیص

 رأس كبیر -
 فم كبیر -
  إظھار األسنان -
 ذرع قصیرةأ -
 عدد أصابع غیر صحیح -
 سیقان قصیرة -
 التأكید على األزرار -
 حجم شكل صغیر -
 رسم الجنس المغایر أوًال -

 

  و.ا: االسم
 )B 2(: رقم الشكل

 سنة 11,3: العمر
  أنثى: الجنس

  ذكر): أنثى/ذكر(رسم شكل 
  جید: مستوى الذكاء

  فأكثر$ 750 :دخل األسرةمستوى 
  Normal: التشخیص

 رأس كبیر -
 فم كبیر -
  إظھار األسنان -
 ذرع قصیرةأ -
 عدد أصابع غیر صحیح -
 سیقان قصیرة -
 التأكید على األزرار -
 حجم شكل صغیر -
 رسم الجنس المغایر أوًال -
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  ن.ا: االسم
 )A 3(: رقم الشكل

 سنة 9,3: العمر
  أنثى: الجنس

  ذكر): أنثى/ذكر(رسم شكل 
  ضعیف: مستوى الذكاء

 $500-301 من :مستوى دخل األسرة
  Normal: التشخیص

  عدم تناسب العین -
 عدم تناسب الرقبة -
 ذرع طویلةأ -
 قصر من عرضھطول الجذع أ -
 التأكید على األزرار -
ال تستغل المساحة الكلیة  -

  لصحیفة الرسم
 

  ن.ا: االسم
  )B 3(: رقم الشكل

 سنة 9,3: العمر
  أنثى: الجنس

  أنثى): أنثى/ذكر(رسم شكل 
  ضعیف: مستوى الذكاء

-301 م    ن : األس    رةم    ستوى دخ    ل
500$ 

  Normal: التشخیص
  عدم تناسب العین -
 ذرع طویلةأ -
 التأكید على األزرار -
 محو متكرر -
ال تستغل المساحة الكلیة  -

 لصحیفة الرسم
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  ا.ا: االسم
  )A 4(: رقم الشكل

 سنة 11,6: عمرال
  أنثى: الجنس

  ذكر): أنثى/ذكر(رسم شكل 
  قل من جیدأ: مستوى الذكاء

-301 م     ن :م    ستوى دخ    ل األس    رة   
500$ 

  Normal: التشخیص
  عدم تناسب الذراعین -
 تكرار المحو -
  رسم الجنس المغایر أوًال -

 

  ا.ا: االسم
 )B 4(: رقم الشكل

 سنة 11,6: العمر
  أنثى: الجنس

  ثىأن): أنثى/ذكر(رسم شكل 
  قل من جیدأ: مستوى الذكاء

-301 م    ن ::م    ستوى دخ    ل األس    رة 
500$ 

  Normal: التشخیص
  عدم تناسب الذراعین -
 تكرار المحو -
  رسم الجنس المغایر أوًال -
-  
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  و.ف: االسم
  )A 5(: رقم الشكل

 سنة 11: العمر
  أنثى: الجنس

  ذكر): أنثى/ذكر(رسم شكل 
  قل من جیدأ: مستوى الذكاء

  $500-301 من :مستوى دخل األسرة
  Normal: التشخیص

  عدم تناسب الرقبة -
 عدم تناسب الذراعین -
 نف من بعد واحدأ -
 عدد أصابع غیر صحیح -
 حذف األذنین -
 عدم تناسب الجذع والساقین -

 

  و.ف: االسم
 )B 5(: رقم الشكل

  سنة 11: العمر
  أنثى: الجنس

  أنثى): أنثى/ذكر(رسم شكل 
  قل من جیدأ: مستوى الذكاء

-301 م     ن :م    ستوى دخ    ل األس    رة   
500$ 

  Normal: التشخیص
 نف من بعد واحدأ -
 حذف األذنین -
 عدم تناسب الذراعین -
  عدد أصابع غیر صحیح -
 تكرار المحو -

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 154

  

  ح.ا: االسم
  )A 6(: رقم الشكل

 سنة 11,2: العمر
  ذكر: الجنس

  ذكر): أنثى/ذكر(رسم شكل 
  جید جدًا: مستوى الذكاء

  $750-501من  :مستوى دخل األسرة
  Normal: التشخیص

  اعینعدم تناسب الذر -
 عدد أصابع غیر صحیح -
 التأكید على األزرار -
ال یستغل المساحة الكلیة  -

 لصحیفة الرسم
 شكل یتضمن حركة -
  رسم الجنس المغایر أوًال -

 

  ح.ا: االسم
  )B 6(: رقم الشكل

 سنة 11,2: العمر
  ذكر: الجنس

  أنثى): أنثى/ذكر(رسم شكل 
  جید جدًا: مستوى الذكاء

 $750-501من  :مستوى دخل األسرة
  Normal: التشخیص

  عدم تناسب الذراعین -
 عدد أصابع غیر صحیح -
 التأكید على األزرار -
ال یستغل المساحة الكلیة  -

 لصحیفة الرسم
 شكل یتضمن حركة -
 رسم الجنس المغایر أوًال -
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  م.ف: االسم
  )A 7(: رقم الشكل

 سنة 11,3: العمر
  ذكر: الجنس

  ذكر): أنثى/ذكر(رسم شكل 
  جید: مستوى الذكاء

 $750-501من  :مستوى دخل األسرة
  Normal: التشخیص

 حذف الحاجبین -
 فم كبیر -
  آذان كبیرة -
 راعینعدم تناسب الذ -
 عدد أصابع غیر صحیح -
 عدم تناسب القدمین -
 الضغط على القلم -

 

  م.ف: االسم
  )B 7(: رقم الشكل

 سنة 11,3: العمر
  ذكر: الجنس

  أنثى): أنثى/ذكر(رسم شكل 
  جید: مستوى الذكاء

 $750-501من  :مستوى دخل األسرة
  Normal: التشخیص

  حذف الحاجبین -
 عدم تناسب الذراعین -
 عدد أصابع غیر صحیح -
 عدم تناسب الساقین -
 التأكید على األزرار -
 الضغط على القلم -
ال یستغل المساحة الكلیة لصحیفة  -

 الرسم
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  ع.ع: االسم
 )A 8(: رقم الشكل

  سنة 11,6: العمر
  ذكر: الجنس

  ذكر): أنثى/ذكر(رسم شكل 
  ضعیف: مستوى الذكاء

 $300 اقل من :مستوى دخل األسرة
  Normal: التشخیص

  حذف الحاجبین -
 عدم تناسب العینین -
 فم كبیر -
 ذرع طویلةأ -
 التأكید على األزرار -
 یر أساسیةرسم تفاصیل غ -
 الضغط على القدم -
ال یستغل المساحة الكلیة  -

 لصحیفة الرسم

  ع.ع: االسم
  )B 8(: رقم الشكل

 سنة 11,6: العمر
  ذكر: الجنس

  أنثى): أنثى/ذكر(رسم شكل 
  ضعیف: مستوى الذكاء

ق   ل م   ن  أ :م   ستوى دخ   ل األس   رة 
300$ 

  Normal: التشخیص
 عدم تناسب العینین -
 التأكید على األزرار -
 الضغط على القلم -
ال یستغل المساحة  -

 حیفة الرسمالكلیة لص
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  م.ش: االسم
  )A 9(: رقم الشكل

 سنة 11: العمر
  ذكر: الجنس

  ذكر): أنثى/ذكر(رسم شكل 
  قل من جیدأ: مستوى الذكاء

 $300قل من أ :مستوى دخل األسرة
  Normal: التشخیص

  عدم تناسب الرقبة -
 عدم تناسب الذراعین -
 عدد أصابع غیر صحیح -
 عدم تناسب القدمین -
ال یستغل المساحة الكلیة  -

 ملصحیفة الرس

  م.ش: االسم
  )B 9(: رقم الشكل

 سنة 11: العمر
  ذكر: الجنس

  أنثى): أنثى/ذكر(رسم شكل 
  قل من جیدأ: مستوى الذكاء

  $300قل منأ :مستوى دخل األسرة
  Normal: التشخیص

 عدم تناسب الشعر -
  عدم تناسب الرقبة -
 عدد أصابع غیر صحیح -
 عدم تناسب القدمین -
قصر من طول الجذع أ -

 عرضھ
لمساحة الكلیة ال یستغل ا -

 لصحیفة الرسم
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 158

  

  ع.أ: االسم
  )A 10(: رقم الشكل

   سنة11,6: العمر
  ذكر: الجنس

  ذكر): أنثى/ذكر(رسم شكل 
  قل من جیدأ: ى الذكاءمستو

  $500-301 من :مستوى دخل األسرة
 Normal: التشخیص

 حذف إنسان العین -
 األنف والفم من بعد واحد -
 عدم تناسب الذراعین -
 حذف األصابع -
 حذف القدمین -
 الرسم في الربع العلوي األیمن -

 

  ع.أ: االسم
  )B 10(: رقم الشكل

    سنة11,6: العمر
  ذكر: الجنس

  أنثى): أنثى/ذكر(رسم شكل 
  قل من جیدأ: مستوى الذكاء

 $500-301 من :مستوى دخل األسرة
  Normal: التشخیص

 عدم تناسب الرأس -
 حذف إنسان العین -
 عدم تناسب الشعر -
  عدم تناسب الرقبة -
 حذف األصابع  -
  الساق من بعد واحد -
 الرسم في الربع العلوي األیمن -
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