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 أستاذ الصحة النفسية                                    مدرس الصحة النفسية      
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 جامعة الزقازيق  -كلية الرتبية 

 مستخلص الدراسة 
لبحث احلاىل إىل تشخيص القلق االجتماعى باستخدام رسوم هدف ا

البحث على طفلة تعانى من القلق االجتماعى  ىاألطفال، وحتقيًقا هلذا اهلدف أجر

( أعوام، وبعد تطبيق 21( عاًما، وطفل يعانى من القلق االجتماعى عمره )21عمرها )

 22 -9العقلية مستوى  ، واختبار القدرة(إعداد الباحثة)مقياس القلق االجتماعى 

، ومقياس املستوى االقتصادى واالجتماعى )إعداد فاروق عبد الفتاح موسى( سنة

اختبار ووالثقافى )إعداد حممد أمحد سعفان، دعاء حممد خطاب(، وحتليل الرسوم، 

تفهم املوضوع لألطفال الكات )إعداد بيلالك ليوبولد، ترمجة وتقديم حممد أمحد 

نتائج عن فهم كينونة الطفلة والطفل ذوى القلق االجتماعى الأهم أسفرت ، خطاب(

خالل الرسوم، التعرف على نظرتهم لذاتهم وعالقاتهم بأقرانهم من خالل حتليل  من

 الرسوم، حتديد مصدر القلق االجتماعى لديهم واملتمثل فى األسرة. 

 البتدائية املفتاحية: رسوم األطفال، القلق االجتماعى، تالميذ املرحلة االكلمات 
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 مقدمة البحث 
 قدإن املستويات املعتدلة من القلق االجتماعى مفيدة إال أن الشديد منها 

يتعارض مع أداء الشخص وجيعل احلياة أكثر صعوبة. فالشعور بالقلق فى املواقف 

االجتماعية جيعل كل شخص منا يعى سلوكه وأثره على األخرين، فهو حيمينا من 

د جتعل اآلخرين حيكموا علينا بشكل سلبى، ولكن اإلساءة لآلخرين، ومن فعل أشياء ق

يؤدى إىل ارتكاب  هالقلق االجتماعى الشديد قد يؤدى إىل ضعف الرتكيز والذى بدور

الشخص املزيد من األخطاء والصعوبه فى تكوين صدقات أو العثور على عمل 

 

الثالثة بني مجيع االضطرابات النفسية بعد  حيتل القلق االجتماعى املرتبةو

االكتئاب الشديد وتعاطى الكحول

، وغالًبا ما يؤدى إىل مضاعفات مثل االكتئاب 

ناث عن الذكور بنسبة االنتحار، ويزيد انتشاره بني اإل وتعاطى املخدرات وزيادة خطر

د العربية ، أما فى البال  1: 3

ناث ويبدأ فى مرحلة الطفولة املتأخرة واملراهقة املبكرة وقد يتساوى فيه الذكور واإل

يصبح مزمًنا لدى بعض احلاالت ولكن فى حاالت أخرى يقل عندما يصل الفرد إىل 

أكثر األنواع انتشاًرا وترتاوح نسبته  ووه (، 321، 1122منتصف العمر ) حممود عواد، 

% من التعداد السكانى، وثبت زيادة نسبته فى مصر والوطن العربى )أمحد 21 -8من 

 (.111، 1128حممود عكاشة، وطارق أمحد عكاشة، 

يؤدى إىل الذى بدوره عن مواجهة مجهرة من الناس ينشأ القلق االجتماعى ف

طراب التجنب دة أشكال وهو اخلجل واضويظهر فى ع -االرتباك والشعور باخلزى

 وبالنسبة لألطفال، (313، 1112)حسن مصطفى عبد املعطى، "اخلواف االجتماعى"

من الغرباء أو جتنبهم، وهذا اخلوف قد حيدث مع الكبار أو  ستمراملوف اخل تمثل فىي

هل بدرجة طبيعية أو باأللتصاق االختيارى اإل يهاألقران أو كالهما. ويرتتب عل
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شخاص مألوفني آخرين، ويكون التجنب فى املواقف االجتماعية على درجة تتجاوز أل

 (.363، 1128احلدود الطبيعية بالنسبة لعمر الطفل )أمحد عكاشة وطارق عكاشة، 

التعبري ليب املالئمة التى تتيح للمشاعر التعبري الفنى واحد من األساألن و

عد الطفل على التعبري احلر عن ذاته وسيلة إسقاطية تنفيسية تسا لذا فهوعن ذاتها 

وعامله واحمليطني به وما يشعر به من قلق وتوتر وصراعات وإحباطات وخماوف بطريقة 

غري لفظية مما يرتتب عليه حتقيق التوافق النفسى للطفل )عبد املطلب أمني 

فتجرب األنا على  ةختتفى احليل الدفاعي ( ألن فى عملية التنفيس12، 1112القريطى،

تخلص من حتى ال تنهار الشخصية ويتم الفيخف ضغط الكبت  لكشف عن ذاتها ا

يرتتب عليه التكيف السوى وإختفاء األعراض العصابية التوتر االنفعاىل األمر الذى 

)مصطفى حممد ، لذا فالفن هنا عملية تعويضية لنواحى النقص والتوترإذا وجدت

 (.33 -31، 1128عبد العزيز، 

امة والرسم والتصوير بصفة خاصة وسيلة فعالة لفهم الفن بصفة عوألن 

 حيث يرسمعلى الورق ما يدور بداخله  الطفل ودوافعه ومشاعره، ألنه يضع كينونة

ميكن أن يؤدى إىل  نيه ومستقبله الذى يريده، لذا فالرسم والتصويرأحالمه وأما

سية وراء امل النفحتقيق التواصل غري اللفظى كما أنه وسيلة مناسبة لفهم العو

شكل. ولقد أثبتت الدراسات النفسية التحليلية لألطفال أنه من خالل السلوك امُل

الرسم احلر الذى يقوم به الطفل نستطيع أن نصل إىل اجلزء غري املفهوم من سلوكه 

ومشاعره، أو إىل الالشعور اخلفى، وبالتاىل يتم التعرف على مشكالته وما يعانيه 

ماته املرتبطة بالبيئة التى يعيش فيها باإلضافة إىل عالقته وميوله واجتاهاته واهتما

باآلخرين سواء فى األسرة أو مع األقران أو مع الكبار، لذا فالرسم أداة مناسبة لتحقيق 

التواصل وإقامة حوار مع أى شخص سواء إن كان جييد الرسم أو ال )هالة السيد 

 (. 16 -12، 1122البشبيشى، 

التى تناولت تشخيص القلق االجتماعى بصفة ت العربية نظًرا لندرة الدراساو

 فكرة البحث احلاىل  جاءت  –فى حدود إطالع الباحثة  –خاصة باستخدام الرسوم
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 مشكلة البحث:
ألن القلق االجتماعى يبدأ فى مرحلة الطفولة ورمبا فى منتصف املراهقة، 

إخل، ويؤدى إىل  ويكون مصحوًبا باضطراب فرط القلق، اخلجل الشديد، البكم ...

اضطرابات قوية فى األداء االجتماعى واملهنى " كالتحدث وعمل لقاءات والدخول فى 

(، وما 221: 219، 1121حوارات، الكتابة أمام اآلخرين، .... إخل" ) هوفمان إس جى، 

يرتتب عليه من ظهور بعض السلوكيات كتجنب األتصال بالعني، والصوت املرجتف، 

بسبب األفكار التى تتعلق بشأن اإلحراج، وعدم الكفاية، والنقد  وعض األظافر، وذلك

الذاتى 

 ، األمر الذى جعل البحث احلاىل حياول تشخيص القلق االجتماعى

ماعية وذلك للوقوف على أسباب جتنب املواقف االجت لدى أطفال املرحلة االبتدائية

 باستخدام رسوم األطفال.

 مما سبق ميكن صياغة مشكلة البحث فى االسئلة اآلتية:

هل ميكن الكشف عن القلق االجتماعى لدى أطفال املرحلة االبتدائية من  .2

 خالل الرسوم؟

سواء  هل ميكن حتديد مصدر القلق االجتماعى ألطفال املرحلة االبتدائية .1

 كانت األسرة أو غريها ؟

 البحث:  أهداف

 احلاىل إىل: يهدف البحث 

 لديهم من خالل الرسم.القلق االجتماعى  تعرف على شدةال. 2
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. حتديد مصدر القلق االجتماعى لديهم إن كان من داخل األسرة أم من 1

 خارجها من خالل اختبار تفهم املوضوع لألطفال )الكات(.

 احلالة. . الكشف عن تطور القلق االجتماعى لديهم من خالل دراسة3

 أهمية البحث:

 تتمثل أهمية الدراسة احلالية فيما يلى:

 أواًل: األهمية النظرية:
ى طفلة لدفى التعرف على القلق االجتماعى  البحث احلاىلتنبثق أهمية . 2

كما تظهر فى رسومهم، وبالتاىل ميكن فهم  وطفل من تالميذ املرحلة االبتدائية

.بشكل أعمق سلوكهم

مية البحث من العينة املتناولة بالفحص واملتمثلة فى . كما تنبثق أه1

( سنوات، حيث تعترب 21( سنة، والطفل البالغ من العمر )21الطفلة البالغة من العمر )

هذه العينة مثاًلا مصغًرا للعديد من األطفال ممن هم فى مثل سنهم ويعانون من 

القلق االجتماعى.

ت التى تناول -حدود اطالع الباحثة فى –ندرة البحوث والدراسات العربية . 3

.الكشف عن القلق االجتماعى باستخدام الرسوم

 ثانيًا: األهمية التطبيقية:
الذين  طفلني من مرتفعى القلق االجتماعىالبحث احلالىتناول ي. 2

التعبري عن ذاتهم وأفكارهم ومشاعرهم، ومن ثم فإن االهتمام  يفتقدون القدرة على

اعد فى إلقاء الضوء على أهمية الرسوم بالنسبة ألطفال بإسقاطها ميكن أن يس

حنو املرحلة اإلبتدائية فى التنفيس االنفعاىل، مما يسهم فى توجيه أنظار الباحثني 

فعاليتها فى عملية التشخيص والتعرف على األسباب التى تقف وراء املشكلة التى 

 يعانو منها.
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فى رسومهم ُتعد اخلطوة  . الكشف عن القلق االجتماعى لديهم كما تظهر1

 األوىل فى طريق مساعدتهم للتخلص من مشكالتهم التى حالت بينهم وبني توافقهم.

 مصطلحات البحث:
 :القلق االجتماعى  -2

وُيعرف فى الدليل التشخيصى واالحصائى اخلامس بأنه خوف ملحوظ أو 

حيتمل أن يتعرض فيها الفرد  قلق بشأن واحد أو أكثر من املواقف االجتماعية والتى

للتدقيق من قبل اآلخرين، ومن أمثلة هذه املواقف مواقف التفاعالت االجتماعية 

)مثل: القيام مبحادثة، أو مبقابلة أشخاص غري مألوفني( أو املالحظة )عند الطعام 

أوالشراب( أو األداء أمام اآلخرين )مثل إلقاء خطبة(، وفيها خياف الفرد من أن 

بطريقة حمرجة أو يظهر أعراض القلق والتى سوف يتم تقييمها سلًبا من يتصرف 

قبل اآلخرين )أى سوف تكون مهينة أو حمرجة أو سوف تؤدى إىل الرفض أو اإليذاء من 

قبل اآلخرين(، فهذا اخلوف أو القلق الزائد ال يتناسب مع التهديد احلقيقى لوضع 

فى، ومن ثم يتجنب الفرد املواقف الثقا -املوقف االجتماعى وللسياق االجتماعى

االجتماعية أو يتحملها مع خوف أو قلق حاد 

. 

 : رسوم األطفال -1

( بأنه لغه تعبريية انفعالية جييد الطفل 23، 1116ُيعرفه عادل كمال خضر )

ما يشعر به وعلى املرشد أن يتعلم فك هذه الرموز  احلديث بها، فعن طريقها يفرغ

 بتحليلها لتتم عملية التشخيص.

 البحث: حمددات
 تستخدم الباحثة منهج دراسة احلالة فى البحث احلاىل.املنهجية:  احملددات

ُطِبَقت الدراسة احلالية على طفلني مبرحلة التعليم البشرية: احملددات

( 21( سنة والثانى طفل عمره الزمنى )21زمنى )، األوىل طفلة عمرها الاالبتدائي

 سنوات.
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مت اختيارهم من مدرسة الناصرية االبتدائية التابعة إلدارة  املكانية: اتدداحمل

 غرب الزقازيق التعليمية.

 م1111/  1129مت التطبيق فى الفصل الدراسى الثانى لعام الزمنية: اتدداحمل

 :سابقةدراسات 
 وساففا دراسة ميسيليدى، بونوتى،

هدفت إىل التعرف على األسباب التى تؤدى إىل الشعور  

بالوحدة فى رسومات األطفال، وحتقيًقا هلذا الغرض أجريت الدراسة على عينة 

سنة )موزعني كالتاىل فى كل  22و 9و 3قوامها مثانية وسبعون طفًلا كانت أعمارهم 

من اإلناث( وعشرون بالًغا من  23من الذكور و 23من األطفال  16مريه شارك مرحلة ع

نساء(، مت االختبار بشكل فردى ومت سؤال  21رجال و 21اخلرجني )موزعني كالتاىل 

املشاركني "هل تعرف ما هى الوحدة ؟" وهذا السؤال مبثابة مقياس لتعرف على 

×  12ارك ورقة بيضاء مساحتها األسباب التى تؤدى للوحدة، ثم مت إعطاء كل مش

وقلم رصاص وممحاة وطلب منهم رسم صورة تعرب عن الوحدة النفسية مع  1992

توضيح أنه ال يوجد وقت حمدد إلمتام الرسم، وتوصلت أهم النتائج إىل أن القصور فى 

العالقات االجتماعية للفرد يؤدى إىل الشعور بالوحدة، وأن أغلب األطفال يرجعون 

لوحدة فى رسوماتهم إىل غياب شبكة العالقات االجتماعية وما يصاحبها من الشعور با

 حزن.

دراسة حسن حممود اهلجان، سلوى عبد السالم عبد الغنى  كما هدفت

التعرف على العالقة بني الدالالت النفسية لرسوم أطفال ما قبل املدرسة  (1119)

اإلنطواء( واإلدراك البصرى، )واملتمثلة فى القلق، اإلنسحاب، عدم اإلحساس باألمن، 

طفًلا وطفلة من أطفال  (81)وحتقيًقا هلذا اهلدف أجريت الدراسة على عينة قوامها 

 (33( كعينة أساسية مقسمة كالتاىل )61( كعينة استطالعية و)11رياض األطفال )

، وكانت األدوات املستخدمة استمارة استطالع رأى ( من اإلناث13)من الذكور، 

اختيار موضوع الرسم "إعداد الباحثني"، وقائمة حتليل الرسوم "إعداد  اخلرباء فى

، وتوصلت 2963الباحثني"، واالختبار النمائى لإلدراك البصرى إعداد ماريانا فروستج 
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ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بني الدالالت النفسية فى رسوم  هالنتائج إىل أن

لبصرى لديهم، ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا أطفال ما قبل املدرسة واإلدراك ا

بني الدالالت النفسية فى رسوم أطفال ما قبل املدرسة الذكور واإلدراك البصرى 

لديهم، ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائًيا بني الدالالت النفسية لرسوم أطفال ما 

ق ذات داللة إحصائية بني قبل املدرسة اإلناث واإلدراك البصرى لديهم، ال توجد فرو

متوسطى درجات األطفال مرتفعى اإلدراك البصرى واألطفال منخفضى اإلدراك 

 البصرى فى الدالالت النفسية للرسوم.

هدفت إىل والتى ( 1118) ، خالد حممد عبد الغنىودراسة عادل كمال خضر

صية املستويات العميقة فى الشخالقلقو الكشف عن أن الرسم باأللوان يكشف عن

وكذلك االجتاهات واالنفعاالت ومستوى القدرة العقلية أكثر مما تكشف عنه 

 31مرحلة الرسم بالقلم الرصاص، وهلذا اهلدف أجريت الدراسة على عينة مكونة من 

 22من اإلناث( من مرتفعى القلق ترتاوح أعمارهم ما بني   29من الذكور و  22طالًبا ) 

دراسته األدوات التالية مقياس القلق وهو من إعداد  عام، واستخدم الباحث فى  23إىل 

اختبار القدرات وكوستلو وكومرى وقننه فى البيئة احمللية غريب عبد الفتاح غريب، 

عام إعداد فاروق موسى، واختبار رسم املنزل والشجرة  (23 – 22)العقلية لألعمار من 

ه، وتوصلت الدراسة والشخص وهو من إعداد جون . ن. باك تعريب لويس كامل مليك

أهمها أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بني مرحلتى الرسم بالرصاص إىل عدة نتائج 

والرسم باأللوان فى سبعة وعشرون عنصًرا لرسم الشخص واحد وعشرون عنصًرا منها 

 لصاحل الرسم بالرصاص وستة عناصر لصاحل مرحلة الرسم باأللوان.

والتى حبثت  (ودراسة ميجان، كالرى 

) الغضب،  ثر العمر على قدرة الطفل على التعبري بدقة عن املشاعر املختلفةأفى 

فى رسوماته، وحتقيًقا هلذا الغرض أجريت  املفاجأة، احلزن، السعادة، الذنب، اخلوف(،

الدراسة على عينة مكونة من تسعني طفًلا مت اختيارهم بشكل عشوائى تراوحت 

 3جمموعات األوىل من  2سنة، وقام الباحث بتقسيمهم إىل  22إىل  3هم ما بني أعمار

 21سنة والرابعة من  22إىل  21سنوات والثالثة من 21إىل  9سنوات والثانية من  8إىل 
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صورعلى أن تكون الصورة  3سنة، وطلب الباحث من كل طفل أن يقوم برسم  22إىل 

رب عن مشاعر خمتلفة وهى ) الغضب، املفاجأة، األوىل ارسم شخًصا والستة الباقية تع

احلزن، السعادة، الذنب، اخلوف(، وللتقييم استخدم الباحث طريقتني األوىل طريقة 

متثل أقل درجة  3متثل أعلى درجة ثقة والدرجة  2حبيث أن الدرجة  3إىل  2ليكرت من 

العمر  ثقة  والطفل هو الذى يقوم بتقييم نفسه، والثانية طفل ثانى من نفس

واجلنس للطفل األول حبيث خيمن املشاعر املذكورة التى يعرب عنها الطفل األول ثم 

مطابقة هذه املشاعر بالقصة املسرودة أمامه ثم مطابقة هذه املشاعر بالرسومات 

املوجودة أمامه، وأنتهت نتائج الدراسة على قدرة الطفل عن التعبري بصدق وثقة عن 

سنة، وقدرة الطفل على استخدام  22إىل  21العمرية من مشاعره وخصوًصا فى الفئة 

تعبريات الوجه أكثر من الكلمات واألصوات ووضعيات اجلسم والتظليل عند التعبري 

 عن مشاعر معينة.    

دراسة مارى، كارول كان اهلدف من كما 

ديد العالقة بني التعرف على خماوف وقلق األطفال فى سن املدرسة وحت 

طفًلا تراوحت أعمارهم  (22)اخلوف والقلق، ولتحقيق هذا الغرض تكونت العينة من 

عام، وقد مت اجراء مقابلة منظمة ومت تطبيق مقياس القلق  (21 - 8)ما بني 

ورسومات الشكل البشرى، وكانت أهم النتائج التى توصلت  األطفال 

ة لتقييم مدى القلق واملخاوف، كما أكدت فيدإليها أن رسومات الشكل البشرى م

 ارتباط بني درجات القلق وعدد املخاوف على رسومات الشكل اإلنسانى. على وجود 

 تعقيب عام على البحوث والدراسات السابقة:
وفًقا ملا سبق عرضه جند أن حمتوى رسومات األطفال  من حيث اهلدف:. 2

ت االجتماعية وضعف شبكة العالقات الكشف عنأن القصور فى العالقاتعددت بني 

والتعرف على العالقة بني  ،ؤدى إىل الشعور بالوحدة فى رسومات األطفالاالجتماعيةي

لرسوم األطفال واإلدراك البصرى، والكشف عن أن الرسم باأللوان الدالالت النفسية 

 يكشف عن القلق واملستويات العميقة فى الشخصية وكذلك االجتاهات واالنفعاالت

ومستوى القدرة العقلية أكثر مما تكشف عنه مرحلة الرسم بالقلم الرصاص، وأثر 
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العمر على قدرة الطفل على التعبري بدقة عن املشاعر املختلفة ) الغضب، املفاجأة، 

 احلزن، السعادة، الذنب، اخلوف(، التعرف على خماوف وقلق األطفال.

(، واملرحلة 91: 31وحت بني )أما بالنسبة للعينة فهى ترا من حيث العينة:. 1

الطفولة املتوسطة واملتأخرة، العمرية املستهدفة فى أغلب الدراسات هى مرحلة 

باستثناء دراستني األوىل اهتمت مبرحلة رياض األطفال وهى حسن حممود اهلجان، 

(، والثانية مبرحلة املراهقة عادل كمال خضر، 1119سلوى عبد السالم عبد الغنى )

 (، واشتملت عينة الدراسات على الذكور واإلناث.1118بد الغنى )خالد حممد ع

: تشابهت معظم الدراسات فى االعتماد على من حيث املنهج واألدوات. 3

أهداف الدراسات، كما أن  ألختالفمقياس )القلق(، واختلفت فى األدوات املستخدمة 

 الدراسات استخدمت املنهج الكيلينكى فى اجراءات الدراسة.

أكدت معظم الدراسات السابقة على أهمية حتليل  ن حيث النتائج:م. 2

 الرسوم فى التعرف على القلق واملخاوف وضعف شبكة العالقات االجتماعية. 

 
 الطريقة واالجراءات: 

 أوًلا: منهج البحث: 
 منهج دراسة احلالة.يستخدم البحث احلاىل 

 
 ثانًيا: عينة البحث: 

يم االبتدائى، األوىل طفلة عمرها الزمنى تكونت من طفلني مبرحلة التعل

( سنوات، كالهما يرفضان التعبري عن 21( سنة والثانى طفل عمره الزمنى )21)

ذاتهما وما حيدث معهم وخيافا من طلب ما يرغبان فيه وال يستطيعان الدفاع عن 

أصدقاء،  اليس لديهم اأنفسهم بل خيتارا الصمت أو اهلروب من املوقف كما أنهم

م أن هذه األعراض متواجدة ُمنذ فرتة الصغر إال أنها ازدادت بشكل ملحوظ حيث ورغ

أثرت على أسلوب حياتهما من حيث عدم الرغبة فى اخلروج من املنزل بدون األم أو 

العائلة ويفضلون اجللوس باملنزل، ومصدر املرح لديهم هو التلفزيون والكمبيوتر عن 
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ومت اختيارهم م دائًما فى حالة مراقبة لآلخرين، اللعب مع اآلخرين باإلضافة إىل أنه

 بعد تطبيق مقياس القلق االجتماعى.

 أدوات البحث:
 مقياس القلق االجتماعى )إعداد الباحثة( : أوالًًُ

 اخلطوات اآلتية:  أتباعوإلعداد هذا املقياس مت 
  استطالع رأى بعض املعلمني

ك عن طريق إستبانة وذل رأى لعشرة من املعلمني، االباحثة استطالًع اجرت

ما السلوكيات التى تظهر على الطفل الذى يعانى من القلق  تضمنت سؤالني األول

كيفيتفاعل الطفل بداخل الفصل معك؟ ، والثانى؟االجتماعى

  :االطالع على بعض املقاييس التى صممت من أجل قياس القلق االجتماعى

هقني مقياس ليبوتز للقلق االجتماعى لألطفال واملراك

مقياس القلق و، 

مجة وتقنني على االجتماعى لألطفال )تأليف الجريكه، دندوس، ويك، شو، وستون، تر

مقياس القصص القصرية للقلق االجتماعى (، و1111عبد السالم على، 

. 

وبعد اطالع الباحثة على اإلطار النظرى والدراسات السابقة واملقاييس التى 

رة األولية ملقياس القلق تناولت القلق االجتماعى بأبعاده، قامت الباحثة بإعداد الصو

 االجتماعى. 

( أبعاد وهى 2موزعة على )عبارة  (18)يتكون املقياس من وصف املقياس:

خلوف ، ااالجتماعى ، التفاعل)اخلوف من فحص اآلخرين، صعوبات التعبري عن الذات

 (.من قبل اآلخرين من التقييم السلبى

.12، 12 11 ،23، 22، 23، 21، 3اخلوف من فحص اآلخرين وعباراته  
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.18، 13، 12، 9، 1، 2صعوبات التعبري عن الذات وعباراته   

.13، 16، 11، 28، 22، 21، 8، 3التفاعل االجتماعى وعباراته   

 .29، 26، 22، 6، 2، 2اخلوف من التقييم السلبى من قبل اآلخرين وعباراته   

قياس هو ف اإلجرائى للقلق االجتماعى الذى ُبنى على أساسه امليوكان التعر

: خوف مرتبط بالتقييم السلبى والفحص من قبل اآلخرين راجع إىل صعوبات ما يلى 

 التعبري عن الذات مما ترتب عليه اهلروب من مواقف التفاعل االجتماعى أو جتنبها.

دائًما ) ثالث درجات(، أحياًنا )درجتان(، نادًرا )درجة واحدة(، تصحيح املقياس:

شعور الطفل بالقلق االجتماعى، وتدل الدرجة املنخفضة  وتدل الدرجة املرتفعة على

 على عدم شعور الطفل بالقلق االجتماعى.

 االتساق الداخلى ملقياس القلق االجتماعى: 

وحلساب االتساق الداخلى مت اجراء حتليل مفردات أبعاد مقياس القلق 

ردات االجتماعى عن طريق حساب معامالت االرتباط بني درجات كل مفردة من مف

املقياس والدرجة الكلية للبعد الذى تنتمى إليه لكل بعد على حدة، وذلك ملعرفة 

 ويوضح اجلدول التاىل ما يلى:املفردات التى ال ترتبط بالبعد و إستبعادها 

 (2اجلدول رقم )

معامل االرتباط بني كل مفردة والدرجة الكلية للبعد الذى ينتمى إليه ملقياس القلق 

االجتماعى

 البعد الرابع البعد الثالث البعد الثانى د األولالبع
رقم 
املفرد

 ة

معامل 
االرتبا

 ط

مستو
ى 

الدالل
 ة

رقم 
املفرد

 ة

معامل 
االرتبا

 ط

مستو
ى 

الدالل
 ة

رقم 
املفرد

 ة

معامل 
االرتبا

 ط

مستو
ى 

الدالل
 ة

رقم 
املفرد

 ة

معامل 
االرتبا

 ط

مستو
ى 

الدالل
 ة

7 44000** 4440 0 443.0*
* 

4440 3 44.00* 4440 0 44.07*
* 

4440 

غري  صفر . 4440 **44300 .0
 دالة

8 44383*
* 

4440 0 44..3* 4440 
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 البعد الرابع البعد الثالث البعد الثانى د األولالبع
رقم 
املفرد

 ة

معامل 
االرتبا

 ط

مستو
ى 

الدالل
 ة

رقم 
املفرد

 ة

معامل 
االرتبا

 ط

مستو
ى 

الدالل
 ة

رقم 
املفرد

 ة

معامل 
االرتبا

 ط

مستو
ى 

الدالل
 ة

رقم 
املفرد

 ة

معامل 
االرتبا

 ط

مستو
ى 

الدالل
 ة

03 44303*
* 

4440 0 443..*
* 

4440 04 44300*
* 

4440 . 44.80*
* 

4440 

00 4430.*
* 

4440 .0 44038*
* 

4440 00 443.7*
* 

4440 00 44..7* 4440 

07 44377*
* 

4440 .3 44000*
* 

غري  44003 08 4440
 دالة

0. 44300** 4440 

.4 44307*
* 

غري  44008 .. 4440 **44034 8. 4440
 دالة 

00 44047*
* 

4440 

.0 44...*
* 

4440    .. 44..0*
* 

4440    

.0 44000** 4440    .7 44.4.* 4440    

 1912 دالةعند**                        1912دالة عند * 

( التابعة للبعد 1ملفردة رقم )وجند من اجلدول السابق أنه قد مت استبعاد ا

الثالث لتصبح عدد عبارات املقياس ( التابعة للبعد 11، 28الثانى، واملفردة رقم )

 .2عبارة كما هو موضح فى امللحق رقم  12النهائية 

 ثبات املقياس:

( طفل وطفلة من 232مت حساب معامل ثبات املقياس على عينة عددها )

ستخدام معادلة ألفاكرونباخ امُلعدة بواسطة برنامج تالميذ املرحلة االبتدائية، با

والذى ُيطلق عليه اسم معامل ألفا واتضح أنه قد مت  احلزمة االحصائية 

( التابعة للبعد 11، 28( التابعة للبعد الثانى، واملفردة رقم )1استبعاد املفردة رقم )

 الثالث.
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 )إعداد فاروق عبد الفتاح موسى(سنة  00 -0ثانًيا: اختبار القدرة العقلية مستوى 
صمم هذا االختبار لقياس القدرة العقلية اهلامة فى النجاح الدراسى 

واجملاالت األخرى املشابهة خارج حجرات الدراسة، وميكن تفسري درجات األفراد فى هذه 

على القدرة العقلية العامة أو االستعداد دالة االختبار على اعتبار أنها مؤشرات 

ولكنها ال تعترب أدلة على التحصيل الدراسى لألفراد فى املنهج الدراسى  الدراسى،

عبارة، فعندما تكون اإلجابة صحيحة يتم وضع عالمة )/( على  91العادى. ويتكون من 

اجابة الفرد فى حني أنه ال توضع أى عالمات على االجابات اخلاطئة، وحيسب عدد 

م للفرد على ورقة االجابة، ثم حتسب العالمات فيكون هذا العدد هو الدرجة اخلا

 النسبة املئوية للدرجة اخلام.

ثالًثا: مقياس املستوى االقتصادى واالجتماعى والثقافى )إعداد حممد أمحد سعفان، 
 دعاء حممد خطاب(

)يعرب عن حالة االسرة املادية وما  البعد االقتصادىأبعاد وهى  3يتكون من 

عن غريها، والوسط املعيشى لألسرة، ونوع السكن،  متتلكه من امكانيات مادية متيزها

وك، واألثاث املنزىل، والكماليات نوالدخل الشهرى، واألرصدة فى الب وممتلكات األسرة،

اخلاصة باألسرة، وأماكن النزهة والرتويح، ووسائل االتصاالت احلديثة التى 

لة ومكانة األسرة ) يعرب عن حا والبعد االجتماعىتستخدمها األسرة وتتعامل معها(، 

االجتماعية التى متيزها عن غريها من األسر، والوسط التعليمى ألفراد األسرة، واملهن 

 والبعد الثقافىالتى يعملون بها، ونوعية املدارس واجلامعات التى يلتحقون بها(، 

)يتضمن خلفية األسرة الثقافية وما تتبعه من أساليب وأنشطة الكتساب الثقافة 

يتضمن هذا البعد مصادر التثقيف املختلفة التى يلجأ إليها أفراد األسرة، اجملتمعية و

نوعية الربامج الثقافية التى يشاهدونها، واالشرتاك فى األنشطة اخلريية والتسوق و

بنفسه  ص، ويطبق املقياس بطريقة فردية أو مجاعية وجييب املفحو(عرب االنرتنت

تار بديًلا واحًدا من البدائل الظاهرة على كل مقياس فرعى بأن يقرأ كل عبارة وخي

بوضع عالمة أمام البديل الذى اختاره وبعد االنتهاء يضع املصحح الدرجة املناسبة 

للبديل الذى اختاره املفحوص، ثم يتم مجع الدرجات اخلاصة بكل بعد من تلك 
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االبعاد الثالثة ثم جتمع مًعا وبذلك يكون لدى الباحث احلرية التعامل مع كل 

 ستوى على حدة أو يتعامل معها مجيًعا.م

 رابًعا: حتليل الرسوم
لكل من )ارسم نفسك، ارسم الفسحة،  ةاحلررسوم حتليل ال والتى متثلت فى

ها لتلك الرسوم على تفسريات ت،واعتمدت الباحثة فى تفسريارسم مكانك املفضل(

 جون. ن. باك، عادل كمال خضر، منال عبد الفتاح اهلنيدى.

د، ترمجة وتقديم ) إعداد بيلالك ليوبولاختبار تفهم املوضوع لألطفال الكات خامًسا: 
 حممد أمحد خطاب(

 21ستتتنوات، ويتكتتتون متتتن   21 -3يستتتتخدم اختبتتتار الكتتتات لألطفتتتال متتتن ستتتن   

بطاقتتات صتتممت لتستتهيل فهتتم عالقتتة الطفتتل بالشخصتتيات والتتدوافع املهمتتة، والصتتورة    

بصتتفة خاصتتة واملشتتكالت الفميتتة     صتتممت الستتتنتاج إجابتتات حتتول مشتتكالت الرضتتاعة    

بصفة عامة، ولدراسة مشكالت التنافس بني األشقاء، وإللقاء الضوء على االجتتاه حنتو   

وللتتتعلم حتتول عالقتتة الطفتتل    ، الشخصتتيات الوالديتتة وطريقتتة إدراك هتتذه الشخصتتيات   

بالوالدين كزوجني باإلضافة إىل استنتاج أخيلة الطفل حتول العتدوان، وحتول القبتول     

عتتاا الراشتتدين وحتتول خوفتته متتن أن يصتتبح وحيتتًدا لتتياًل متتع عالقتتة حمتملتتة     بواستتطة 

باالستتتمناء والستتلوك فتتى احلمتتام ومعاملتتة الوالتتدين واستتتجابتهم، للتعتترف علتتى بنتتاء    

 شخصية الطفل ودفاعاته وطريقته الدينامية فى التفاعل مع مشكالت النمو لديه.

 النتائج ومناقشتها:
 )على الدرجة التى حصلت عليهاحالة اعتمدت الباحثة فى دراسة كل 

اختبار القدرة العقلية مستوى على مقياس القلق االجتماعى )إعداد الباحثة(،  احلالة

سنة )إعداد فاروق عبد الفتاح موسى(، مقياس املستوى االقتصادى  22 -9

املعلومات واالجتماعى والثقافى )إعداد حممد أمحد سعفان، دعاء حممد خطاب(، و

أثناء التعامل معاها، وتفسري الرسوم احلرة للحالة املتعلقة ظتها على احلالة التى الح

بت )ارسم نفسك، ارسم الفسحة، ارسم مكانك املفضل(، هذا باإلضافة إىل استنتاج 
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أهم النقاط من حتليل االستجابات على اختبار تفهم املوضوع لألطفال الكات )إعداد 

 أمحد خطاب(.بيلالك ليوبولد، ترمجة وتقديم حممد 

 الطفلة األوىل: حالة ملخص 
 أنثى اجلنس:أ. م. أاسم الطفلة: 

 سنة  21 عمر املفحوص:

)أب يعمل سباك، أم ال تعمل فى الوقت احلاىل، أخ أكرب فى أعضاء األسرة: 

الصف الثالث اإلعدادى، ثم الطفلة أ. م. أ فى الصف السادس االبتدائى، ثم طفلة 

 تدائى(.صغرى فى الصف الرابع االب

 معلومات عنها:

الطفلة ذات وزن زائد بالنسبة لطوهلا، لديها  من خالل مالحظات الباحثة:

مناسب، ترسم ابتسامة لكنه خفيفة فى عينها اليمنى، لبسها بسيط  "حول"نظرة 

خفيفة على وجها عندما تتحدث إليها الباحثة، تهز قدمها أو تلعب فيما يوجد أمامها 

 تتحدث مع الباحثة.من أدوات عندما كانت 

فى بعض األحيان كانت تتحدث مع الباحثة بردود غري مقنعة باإلضافة إىل أنها   

تهرب بنظراتها عندما تقول رد غري مقنع.

الصوت اهلادئ الذى ال يسمع فى بعض األحيان. 

عالقتها بأصدقائها وزمالئها مضطربة حيث أنها ليس لديها إال صديقة وحيدة  

نفس العمارة ومعها فى نفس الفصل ومع ذلك فعالقتها بها وهى تسكن معها فى 

نقد هلا عند فيها توتر شديد بسبب أسلوب صديقتها الذى يعتمد على اخلصام وال

القيام بشئ بدون قصد، وهى اآلن ا تعد صديقتها.

التأليف هوايتها املفضلة:  

 األدوات واملقاييس التى طبقت على الطفلة:  

 (81من  63)ودرجتها عليهجتماعىالقلق اال مقياسأوًلا:
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تشري إىل  232)ودرجتها عليهسنة 22 -9اختبار القدرة العقلية مستوى ثانيًا:

 ذكاء مرتفع(

ودرجتها عليه مقياس املستوى االقتصادى واالجتماعى والثقافى ثالًثا: 

 )متوسط(

 حتليل رسومها رابًعا:
 املوضوع األول: ارسم نفسك 

 ديت أنا تها:تعليق احلالة على رسم ذا

 يتضح من رسم الطفلة لذاتها أن: 

الوحدة املرسومة ترتفع عن النقطة املتوسطة العادية للصفحة مما يدل  -2

على أن الطفلة تشعر بأنها تكافح وتسعى بشدة ألن هدفها صعب املنال نسبيًا لذا رمبا 

 تسعى إىل حتقيقه وإشباعه فى اخليال بدًلا من الواقع.

زت فى اجلانب األمين من الصفحة نوًعا ما لتشري إىل الرمسة مترك -1

 ميلها للتفكري واألنشغال باملستقبل.

 رمست نفسها حبجم مناسب يتناسب مع الصفحة. -3

حجم الوجه مناسب حلجم الرمسة، ولكن أكدت على رسم الوجه من  -2

ا خالل رمسها خلطني متداخلني عند منطقة الذقن بشدة وبقوة ليدل ذلك على قلقه

وشعورها باخلجل املستمر وحماولتها فى االحتفاظ بصالت اجتماعية مقبولة، وزيادة 

األهتمام مبنطقة الذقن رمبا يشري إىل احلاجة 

للسيطرة أو تعويض عن مشاعر عدم الكفاءة 

 االجتماعية.

رمست األنف على شكل خطاف  -2

 ليشري ذلك إىل النبذ واألزدراء.

ابتسامة خفيفة لتشري  ترمس -6

إىل رغبتها فى أن تظهر بصورة مقبولة 

 اجتماعيًا.
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اهتمت برسم الشعر بشكل منسق ليدل ذلك على اجلانب اجلنسى  -3

واألنوثة الفعالة، وتنظيمه فى اجتاه واحد فقط من الرأس ليدل ذلك على وجود 

 أشتات من األفكار.

حجم اجلذع صغري بالنسبة لباقى اجلسم ليدل ذلك على شعورها  -8

 أو أنكار احلاجات اجلسمية أو كليهما. بالنقص

عدم التعادل فى رسم الكتفني ليدل ذلك على عدم األتزان فى  -9

 الشخصية أو رمبا صراع فى الدور اجلنسى.

رمست األذرع ضعيفة دون حماولة ضبطها ليعرب ذلك عن احلاجة إىل  -21

إىل اخلارج ثم املساندة وشعورها بالضعف ونقص فى الكفاءة، كما أن األذرع متتد 

 تعود إىل اجلسم ليعرب ذلك عن القلق.

حذفت األيدى إلسقاط عجزها واألنطواء الذى تشعر به وليشري ذلك  -22

أيًضا إىل صعوبة التعامل مع البيئة التى تتمثل فى املنزل واملدرسة أو الناس كلها 

 وعدم شعورها باألمن.

عد ليدل على عدم رمست القدمني فى اجتاهني متضادين وبشكل متبا -21

شعورها باألمن باإلضافة إىل شعورها باألكتئاب واألعتمادية، ورمست القدمني بشكل 

 ضئيل ليشري ذلك إىل إحساسها بالقصور واإلحباط وعدم األمن.

 اللون  

بدرجته الغامقة فى تظليل  اللون األزرقاستخدمت الطفلة لون واحد وهو 

شري ذلك إىل الرغبة فى التحكم واألمن البلوزة والفاحتة فى تظليل اجليبة لي

 والراحة واألمل واإلخالص واألهتمام بالضبط والوقاية.

فى تظليل الشعر ألنه اللون املفضل لدى اإلناث  اللون األصفرواستخدمت 

 ويدل على اخلضوع واإلذعان.
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املوضوع الثانى: 

 ارسم الفسحة 

تعليق احلالة على 

ديت سارة بتحب  الرمسة:

ى وبتحب تغنى املوسيق

وديت أنا وسعاد فى الفسحة 

سعاد ديت صحبتى وديت 

أمنية بتحب تلعب فى 

الفسحة أما دول بقى أحالم 

وأمساء علطول قاعدين 

 بياكلوا بيحبوا األكل، هما كلهم صحابى بس سعاد صحبتى أكثر. 

 يتضح من رمسة الطفلة أن:  

 استغلت أغلب مساحة الصفحة فى الرسم. -2

 ع خط قاعدى للرمسة لتشري إىل تدعيم للواقع.أهتمت بوض -1

هذه الرمسة متتأل باحلركة من لعب وأكل واستعراض وهو ما مييز  -3

 األطفال الذين يعانون من القلق والتوتر.

 الطفلة لذاتهامن خالل رسم  -2

رمست ذاتها فى شكل أقل حجًما نوًعا ما بالنسبة لكل من سارة وسعاد  

لى شعورها بالنقص واخنفاض تقديرها لذاتها وأمنية رمبا ليدل ذلك ع

مقارنة بهم، فى حني أنها رمست ذاتها أكرب حجًما نوًعا ما بالنسبة لكل 

من أحالم وأمساء رمبا ليشري ذلك إىل شعورها بأنهم أقل منها وال ميثلوا 

مصدر تهديد هلا لذا وضعتهم مبفردهم فى اجلانب األيسر من الصفحة.

سب مع اجلسم، كما جعلت وجهها متجه إىل رمست وجهها بشكل منا 

صديقتها سعاد رمبا ليدل ذلك على انها صديقتها املقربة كما قالت، 

ورمست األنف على شكل خطاف ليشري ذلك إىل النبذ واألزدراء، فى حني 
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أنها رمست الفم فى حالة ابتسامة مصتنعة رمبا لرغبتها فى أن تظهر 

ها.بصورة مقبولة اجتماعية بني صديقات

رمست شعرها ملفوف ألعلى ليشري ذلك إىل شعورها بالعزلة والوحدة  

باإلضافة إىل عدم ثقتها فى اآلخرين وعدم أفصاحها باألسرار ألى 

شخص.

رمست ذاتها بأكتاف عريضة قوية كتأكيد للتعويض عن مشاعر  

العجز.

رمست ذاتها بأذرع ضخمة لتشري إىل رغبتها فى السيطرة والتحكم  

ن ضعفها، ، كما أن رمست األذرع أيًضا متتد إىل اخلارج ثم تعويًضا ع

تعود إىل اجلسم كما فى رمستها لذاتها ليعرب ذلك عن القلق.

حذفت أيًضا األيدى كما فى رمسها لذاتها إلسقاط عجزها واألنطواء  

الذى تشعر به كما يدل حذفهما على أنها ا ختتار األيدى املساعدة 

إىل أنها تأكد على صعوبة التعامل مع البيئة  عندما حتتاجها باإلضافة

 التى تتمثل فى املنزل واملدرسة أو الناس كلها وعدم شعورها باألمن.

حذفت القدم من رسم ذاتها لتشري إىل نقص القدرة على االستقالل  

واخلجل وضعف الثقة ونقص األمان وعدم األتزان.

العتمادية واألتكالية وضعت أزرار فى البلوزة اخلاصة بها لتعكس ميلها ل 

والشعور بالعجز، ووضعت حزام عند منطقة اخلصر رمبا ليدل ذلك على 

االنشغال اجلنسى الزائد.

مرة أخرى فى رسم ذاتها ليشري ذلك إىل الرغبة فى  اللون األزرقاستخدمت 

وهو لون  واللون البنفسجىالتحكم واألمل واإلخالص واألهتمام بالضبط والوقاية، 

ألزرق واألمحر لذا فهو جيمع بني خصائص اللون األمحر الشجاعة والثورة مزيج من ا

واللون األزرق املتمثل فى الرغبة فى التحكم واألمن والراحة ليشري اللون البنفسجى 

إىل االكتئاب والنشاط ومشاعر احلزن واإلحساس بالنبذ والتعاسة.
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ة للبهجة يتضح أنها رمستها فى صورة احملبلسارةمن خالل رمسها  -2

 والسعادة وإن كان لديها شعور بالنقص ونالحظ ذلك من خالل   

وجهها عندما رمسته بشكل مناسب مع اجلسم، ورمست األنف على شكل  

خطاف لتشري إىل النبذ واألزدراء، كما رمست شعرها بشكل منسق ليدل ذلك على 

لباقى اجلسم  اجلانب اجلنسى واألنوثة الفعالة، ورمست حجم اجلذع صغري بالنسبة

لتشري إىل شعورها بالنقص أو أنكار احلاجات اجلسمية أو كليهما، ورمست الكتف فى 

شكل مربع ليشري إىل دفاعية زائدة واجتاهات عدوانية، ورمست ذراعيها متجهني إىل 

اخلارج لتشري إىل الرغبة فى االتصال بالبيئة، وحذفت منهما اليدين ليشري ذلك إىل 

بة التعامل مع البيئة وعدم شعورها باألمن، ورمست القدمني بشكل عدم الكفاءة وصعو

طويل لتشري إىل الرغبة فى األستقالل، ورمست القدم لديها فقط بشكل ضئيل 

 لتعكس القصور واإلحباط لديها وا ترمسها لديها ولدى صديقاتها. 

عمق، وهو يشري إىل الشعور بالراحة واألمن والقوة وال اللون األزرقواستخدمت 

ليشري إىل  واللون األصفروهو يشري إىل البهجة والفرح،  اللون الوردىواستخدمت 

 الثقة بالنفس. 

يتضح أنها رمستها فى وضع  سعاد لصديقتهامن خالل رمسها  -6

استعراض احملب لذاتها وإن كان لديها قصور فى الشخصية ونالحظ ذلك من 

 خالل: 

رمست وجهها بشكل مناسب مع اجلسم، ورمست أنفها على شكل خطاف 

لتسقط مشاعر النبذ واألزدراء، كما رمست فمها مبتسم لتشري إىل رغبتها فى أن 

تظهر بصورة مقبولة اجتماعيًا، كما رمست شعرها بشكل منسق ليدل ذلك على 

قى اجلسم لتشري اجلانب اجلنسى واألنوثة الفعالة، ورمست جذعها ضئيل بالنسبة لبا

إىل شعورها بالنقص أو أنكار احلاجات اجلسمية أو كليهما، ورمست الكتف فى شكل 

مربع لتشري إىل دفاعية زائدة واجتاهات عدوانية، ورمست الكتفني فى وضع عدم 

التعادل لتشري إىل عدم األتزان فى الشخصية أو رمبا صراع فى الدور اجلنسى، ورمست 

 رغبتها فى السيطرة والتحكم ووضعتها فى شكل مائل لتشري أذرعها قوية لتشري إىل
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إىل األستعراض وأكدت على أستعراضها عندما رمست األرجل فى شكل متعرج، 

حذفت األيدى لتشري إىل عجزها وعدم شعورها باألمن وصعوبة تواصلها مع البيئة، 

ة، ووضعت أزرار وحذفت القدمني أيًضا لتشري إىل عدم األتزان وعدم األمان وضعف الثق

فى بلوزتها أكثر لتعكس ميلها لالعتمادية واألتكالية والشعور بالعجز، ووضعت حزام 

 عند منطقة اخلصر رمبا لتشري إىل االنشغال اجلنسى الزائد.

فى تظليل مالبسها بالكامل يشري إىل احلزن والرفض  اللون البنىواستخدم 

 واألنانية. 

 أنها  نالحظ ألمنيةمن خالل رمسها   -3

رمستها بشكل بالغ فى الطول ووضعتها فى اهلواء وليس على األرض مثل 

اآلخرين رمبا لتشري إىل قوتها وعلو مكانتها، ورمست مالحمها ملتصقة فى بعضها 

كما ....، كما رمست أيًضا الكتف فى شكل مربع لتشري إىل دفاعية زائدة واجتاهات 

إىل االتصال العدوانى بالبيئة، ورمست عدوانية، ورمست أحد األذرع طويلة لتشري 

الذراع اآلخر قصري رمبا لتشري إىل نقص الطموح لديها، وحذفت األيدى لتشري إىل 

عجزها وعدم شعورها باألمن وصعوبة تواصلها مع البيئة، وحذفت القدمني أيًضا 

 لتشري إىل عدم األتزان وعدم األمان وضعف الثقة. 

ري إىل نقص فى االنفعاالت وأنها أكثر وهو يش اللون األخضرواستخدمت 

 تقيًدا لذاتها وثقتها عالية بنفسها.

متقاريني فى الشكل وإن وجد بعض  أحالم وأمساءرمست كًلا من  -8

 االختالف 

رمستهم ال ينظرون إىل بعضهم بل ينظرون ألمنية ليأكد ذلك على قوة 

إىل العدوانية والقوة،  أمنيه وعلو مكانتها، رمست األكتاف عريضة مربعة ليشري ذلك

كما رمست األذرع متجهة خارج اجلسم ليشري ذلك إىل رغبتهم فى االتصال بالبيئة 

ولكنها حذفت األيدى لتشري إىل صعوبة التعامل مع البيئة وعدم األمن، رمست 

أرجلهم متجه إىل بعض البعض لتشري إىل قوة صدقاتهم فى حني أنها حذفت األقدام 

تزان وعدم األمان وضعف الثقة، ووضعتهم بشكل واقف بدل من لتشري إىل عدم األ
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استخدام رسوم األطفال لتشخيص القلق 

  ى لدى تالميذ املرحلة االبتدائيةاالجتماع

 

وضع اجللوس الذى ترغب فى وضعهم عليهم رمبا ليدل ذلك على انتظار شئ هام، 

واظهرت املنضدة اجلالسني عليها بدًلا من اخفائها ) والتى يطلق عليها الشفافية( 

 رمبا ليدل ذلك على انكارها للواقع.

وهو  واللون البنفسجىهو يشري إىل البهجة والفرح،و اللون الوردىواستخدمت 

لون مزيج من األزرق واألمحر لذا فهو جيمع بني خصائص اللون األمحر الشجاعة 

والثورة واللون األزرق املتمثل فى الرغبة فى التحكم واألمن والراحة ليشري اللون 

تعاسة.البنفسجى إىل االكتئاب والنشاط ومشاعر احلزن واإلحساس بالنبذ وال

 املوضوع الثالث: ارسم مكانك املفضل
أنا رمست املرسم اللى أحنا فيه ألنه حاليًا مكانى  تعليق احلالة على الرمسة:

املفضل وكان قبل كده الشارع بس دلوقتى ال.

 يتضح من رمسة الطفلة أن:  

فى اجلزء السفلى األيسر من الورقة وبشكل مغلق ومرتفع  البابرمست  -2

 وذات مقبض 

ليشري وضعه فى اجلزء السفلى األيسر إىل البداية وكذلك الرتاجع، والباب 

املغلق يشري إىل فقدان األمل، كما أن ارتفاعه يشري إىل قلة األتصال بالبيئة، 

 واألهتمام بوضع مقبض ليدل ذلك على الشعور الزائد بوظيفة الباب.

االكتئاب كما فى تلوينه وهو يشري إىل احلزن و اللون األسودواستخدمت 

 يعكس الكبت الناشئ عن اخلوف والقلق.

رمست الطاولة حبجم كبري  -1

ووضعت ثالثة من الكراسى حوهلا فارغة مع 

وضع األلوان على الطاولة بشكل طائر فى 

اهلواء لنجدها بذلك تؤكد على أنه املكان 

املفضل هلا حاليًا ملا فيه من دفء فى 

 العالقات.

 االستقرار والسكينة واهلدوء. تشري إىل الطاولةفنجد 
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ليشري إىل البهجة  اللون الوردىوتعددت األلوان املستخدمة فى الطاولة بني 

ينتج من خلط اللون األمحر مع اللون األصفر وهو يشري إىل اللون الربتقاىل والفرح، و

اللون األزرق التوافق مع البيئة ودفء العالقات االنفعالية واإلحساس حبب احلياة، و

 يشري إىل اإلذعان واخلضوع. اللون األصفر لريمز إىل األمال والشعور بالراحة، و

الفارغة تشري إىل احلنني إىل زمن وىل ووضعت ثالث فقط رمبا  الكراسىو 

 لتشري إىل نفسها والباحثة وزميلتها فى الربنامج ج. ح. 

مع  وهو يشري إىل التوافق اللون الربتقاىلواستخدمت فى تلوين الكراسى 

 اللونالبنىالبيئة ودفء العالقات االنفعالية واإلحساس حبب احلياة، كما استخدمت 

لريمز إىل األمال والشعور اللون األزرق ليشري إىل احلزن والرفض واألمن والراحة، و

 ليشري إىل اإلذعان واخلضوع. اللون األصفر بالراحة، و

 يشري إىل الصداقات اجلديدة . األلوانووضع 

 اللون الوردىلريمز إىل األمال والشعور بالراحة، اللون األزرق مت واستخد

 ليشري إىل البهجة والفرح.

اللوحات وضعتها بإطار وتنوعت بني األسهم والنجم و القلب وصورة  -3

 نصفية لفتاه حزينة تضع ذراعها فى وسطتها

اخلاصة باللوحات إىل الرغبة فى احلصول على احلرية  الرباويز لتشري

 اجة إىل األمن واحلماية.واحل

 إىل الطموح والتفائل. األسهمكما تشري 

ليشري إىل التحرر النسبى من التهديد والثقة  اللون األخضرواستخدمت 

 بالنفس.

ليدل على أن الطفلة ناجحة وحتب الفوز دائًما وحساسه  النجمةورمست 

 وهادئة بطبعها.

النسبى من التهديد  ليشري إىل التحرر اللون األخضرواستخدمت أيًضا 

 والثقة بالنفس.

 إىل املشاعر واإلحساس باحلب. القلب كما يشري
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ليشري إىل املودة والعواطف ويرافق أيًضا الغضب  اللون األمحرواستخدمت 

 والثورة والكفاح والشجاعة، واستخدمت اللون األمحر ألول مره لتعرب به عن احلب.

احلزن واالكتئاب، كما أن وضع لفتاة حزينة إىل  الصورة النصفيةوتشري 

واألذرع التى متتد إىل الشعر فى اجتاه واحد فقط ليدل على وجود أشتات من األفكار، 

اخلارج ثم تعود إىل اجلسم تعرب عن القلق، وحذف األيدى إلسقاط عجزها واألنطواء 

نزل الذى تشعر به وليشري ذلك أيًضا إىل صعوبة التعامل مع البيئة التى تتمثل فى امل

واملدرسة أو الناس كلها وعدم شعورها باألمن، وعدم رمسها لألرجل واألقدام ليؤكد 

 على أكتئابها وشعورها بالعزلة.

رمبا لتشري إىل القدرة على األقرتاب والوصول  اللون الوردىواستخدمت 

 للقلوب. 

 تعليق عام على احلالة 

ل التحليالت من خالل التعليقات اخلاصة باحلالة على رسومها ومن خال

النفسية لتلك الرسوم جند أنها دائًما ما تؤكد فى رسم ذاتها على صعوبة التعامل 

مع البيئة التى تتمثل فى املنزل واملدرسة أو الناس كلها واخلجل واالنطواء والقلق 

والعزلة وشعورها باالكتئاب بسبب اخنفاض تقديرها لذاتها وشعورها بالنقص 

جتماعية، كما أكدت على ذلك فى رمسها للمرسم حيث والعجز وعدم الكفاءة اال

 مجعت بني قلة االتصال بالبيئة وإحساسها بالدفء فى العالقات احلالية.  

 اآلثار املرتتبة على صعوبة التعامل مع البيئة  

 احلاجة إىل الشعور باألمن واحلماية. -

 احلاجة إىل التحرر النسبى من التهديد والثقة بالنفس. -

 غبة فى تكوين صداقات جديدة.الر -

 الرغبة فى االستقرار والسكينة واهلدوء. -

 ات(اختبار تفهم املوضوع لألطفال )الكخامًسا: 

مكن استنتاج النقاط اآلتية أحتليل استجابتها على االختبار من خالل 

 للطفلة أ. م. أ: 
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أن أغلب القصص حدث فيها كبت وقمع إال  بالرغم من أن بعض -2

من منطقة الشعور لذا متكنت الطفلة من أنهاء االختبار  كانت تستدعىات االستجاب

 ثانية. 26قيقة ود 22فى مدة قدرها 

معظم القصص التى سردتها الطفلة تتمحور حول االمتثال للشخصية  -1

 السلطوية والرغبة فى االستقالل وما بني الوحدة واحلاجة إىل احلب واألهتمام.  

 يستهان بها من القلق وخاصة القلق االجتماعى تعيش الطفلة درجة ال -3

واملتمثل فى اخلوف من النقد وكالم اآلخرين بسبب نقص الثقة بالذات وما ارتبط به 

 من عدم القدرة على االندماج مع من حوهلا وشعورها بالوحدة.

 8فعلى سبيل املثال اللوحة رقم  8، 2رقم  فالقلق االجتماعى متثل فى اللوحة

لة التاىل "ديت قصة عن قرود، ودول قردين قاعدين مع بعض بيتكلموا عن قالت الطف

اللى هو الصغري ده )أشارت على القرد الصغري الذى يوجد فى اللوحة(، بصى عاملني 

يتوشوشو أزاى بيتكلموا على ده )أشارت على القرد الصغري مرة أخرى(، وده بيكره ده 

مع القرد الصغري(، بصى بيعملوه ازاى فعوزه ميشى )أشارة على القرد الذى يتحدث 

بيعملوه بأيده كده )حركت يدها حركة أطلع بره(، )سكوت(، ... هيمشوه من البيت 

 ومش عاد هيقعد معاه تانى، ... القرد الصغري ال عاد هيقعد معاه وال عاد هيكلمه تانى"

فعلى  9 ،8، 3، 6، 2، 3، 1للوحات رقم أما الشعور بالوحدة واخلوف منه متثل فى ا

 3التاىل " ده دب، ... ده زى كوخ وفيه  6سبيل املثال ذكرت الطفلة فى اللوحة رقم 

دببه عايشني )شاورت على اللوحة (، دول اتنني أخوات عايشني مع بعضهم جنب بعض 

وسايبني أخوهم الصغري لوحده وهو خايف ودنه صاحى طولة الليل وهما ناميني عادى 

 )سكوت(، هنتهى أنه هيعيش لوحده علطول )تركت وسيبينه لوحده مع أنه صغري

 الطفلة الصورة(.

اتضح من استجابات الطفلة على البطاقات أن السبب الذى يقف وراء -2

القلق االجتماعى والشعور بالوحدة مع درجة من االكتئاب األب وما عليه من قوة 

ديلها وإن كانت وسلطة وبطش ومراقبة األم للتصرفات الصادرة منها ومن أخواتها لتع

 حتب والدتها.
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حلب واألهتمام متحورت حاجات الطفلة األساسية حول احلاجة إىل ا  -2

شري إىل أنها تشعر والشعور باألمان واملساندة من كل من يوجد حوهلا وهذا رمبا ي

 بأنها كم مهمل. 

كل قصصها ذات نهاية حزينة تدل على تقبلها للواقع دون حماولة  -6

 إشارة إىل وجود اكتئاب.وهذا لتعديله 

 (1اجلدول رقم )

 يلخص ما جاء من استجابات الطفلة على البطاقات 

املوضوعات 
 الرئيسية

حاجات البطل  البطاقات 
 ودوافعه 

احليل  البطاقات  الصراعات  البطاقات
 الدفاعية 

 البطاقات

احلاجة إىل  04، . اللعب
 املساندة 

بني األنا  7، 3، .، 0
األعلى 
 واألنا 

، .، .، 0 اسقاط  0، 0
7 ،8 ،0 ،

04 
احلاجة إىل  0 الطعام

 الشعور باألمان 
، 8، 7، 0 مع السلطة  0، 7، 0، 0

04 
 8، . تربير 

احلاجة إىل  3 حلم
 االهتمام

بني اهلو  0، 8، .، 0
 واألنا 

 0، 3 إنكار 0، 3

، .، 0، . الوحدة
7 

احلاجة إىل 
 احلب 

 0 كبت .، . مع األخوة 8، .، .

احلاجة إىل  8 قلق ال
االستقالل 

والشعور 
 باحلرية

 0 إزاحة   04

       0 اخلوف

ولتوضيح احليل الدفاعية ستعرض الباحثة منوذج من االستجابات التى 

 تشري إىل كل حيلة دفاعية 

"ديت  8ظهر فى استجابة الطفلة على اللوحة رقم  والتربير اإلسقاط  -2

مع بعض بيتكلموا عن اللى هو الصغري ده )أشارت قصة عن قرود، ودول قردين قاعدين 
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على القرد الصغري الذى يوجد فى اللوحة(، بصى عاملني يتوشوشو أزاى بيتكلموا على 

ده )أشارت على القرد الصغري مرة أخرى(، وده بيكره ده فعوزه ميشى )أشارة على القرد 

ده كده )حركت الذى يتحدث مع القرد الصغري(، بصى بيعملوه ازاى بيعملوه بأي

يدها حركة أطلع بره(، )سكوت(، ... هيمشوه من البيت ومش عاد هيقعد معاه تانى، 

 ... القرد الصغري ال عاد هيقعد معاه وال عاد هيكلمه تانى"

حيث  2فى استجابة الطفلة على اللوحة رقم  تظهر واإلزاحةاإلنكار  -1

ه سرير مثًلا أب وأم، وده سرير ذكرت التاىل " ده بيت أسرة، وديت أوضة بتاعت طفل، د

طفل، )سكوت(، ديت أوضة فيها سريرين وأجبورة وشبابيك وستارة )سكوت(، همهمه، 

)سكوت(، عرفت الصورة ديت كانت موجودة فى كرتون، بس الكرتون ده بتاع كالب، 

والكلبة ديت عايشة عند واحد ومراته وله ابن، وفيه نفس السرير ده واألجبورة 

ت، وبعد كده هما عملوا الكلبة ديت وحش وطردوها من البيت، ...، ديت واحلاجات دي

قصة فى الكرتون فى التلفزيون، كان فيه واحد ومراته خملفني ولد، الولد ده كان 

عنده سرير وكانوا بيناموا فى نفس األوضة، وهما عندهم كلبة صغرية الكلبة ديت 

احد ومراته دول كانوا مسافرين امسها نبيله، الكلبة ديت كانت عايشة عندهم، الو

بعيد، وهما كانوا خملفني بيبى، فكانوا بيجيبوا شغالة عشان حتافظ عليهم، 

واخلدامة ديت عندها قطتني، الولد الصغري كان بيخاف من القططني، ماشى، وهى 

كانت بتطفى النور عليه كل يوم وهو لوحده، فكان فيه فار دخل عليهم من الشباك، 

الولد الصغري، فراح فيه كلب تانى صاحب نبيلة جيه عشان ياكل  وكان عاوز يعض

الفار قبل ما يعضه، فراحت اخلدامة طرده نبيلة والكلب التانى، وبس.

 الباحثة: أنتى شايفه ايه فى الصورة 

ده دبدوب  

الباحثة: طيب أنِت بتحكيلى القصة اللى أنِت شوفتيها فى التلفزيون بس 

 ه مش حكتيلى قصة الدبدوب د

ده دبدوب وله حيوان وله أيه  

 الباحثة: أنِت شيفاه أيه 
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أنا شيفاه دبدوب، دول دبدوبني  

 الباحثة: طب احكيلى قصة الدبدوبني 

)سكوت( ، أنا حكيت قصة الكرتون اللى فى التلفزيون، كده بقيت قصة،  

 ." وضعت الصورة على الطاولة

بس  3" دول  2قم وظهر ذلك فى استجابة الطفلة على اللوحة ر كبت -3

ديت أم كنجرو االتنني وهى شايلة واحد فى بطنها والتانى بيسوق العجلة عشان هو 

أكرب من ده، وهى مسكه أكل وهما مثًلا مروحني أو راحيني زيارة حلد، تركت الطفلة 

 الصورة ".

 *تعقيب عام على استجابات الطفلة أ. م. أ*

من خالل املالحظة  ةاحثة بعد مجع املعلومات عن الطفلالحظت الب

الكلينكية، ومقياس القلق االجتماعى، واختبار القدرات العقلية، ومقياس املستوى 

إىل أن هناك عالقة االقتصادى واالجتماعى والثقافى، وحتليل الرسوم، واختبار الكات 

بني األسرة والقلق االجتماعى، فاألسرة هى السبب فى اخلوف من النقد وكالم 

طفلة مما آثر ذلك على نظرتها لذاتها التى انعكست على عالقتها اآلخرين لدى ال

 بأقرانها ومع من حوهلا. 

 

 ملخص حالة الطفل الثانى: 

 ذكر اجلنس:م. أ                       اسم الطفل: 

 سنوات 21 عمر املفحوص:

)أب يعمل مندوب مبيعات، أم مدرسة مكتبة، هو الطفل أعضاء األسرة: 

ف اخلامس االبتدائى، ثم طفل أصغر فى الصف الثانى اإلبتدائى(، األكرب وفى الص

 باإلضافة إىل جدة األم التى تعيش فى منزهلم.

 معلومات عن املفحوص:

الطفل رفيع، يهتم مبالبسه، ومظهره اخلارجى،  من خالل مالحظة الباحثة:

يتحدث بشكل قليل، صوته منخفض، يلعب فى بعض األحيان فى األدوات التى 
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د أمامه، دائًما ما يذكر بأنه نسى ما تذكره الباحثة ويؤكد على الباحثة توج

 أنه مستحيل يتذكر ما قيل فى املره السابقة. 

عالقته بأصدقائها وزمالئها: ليس لديه أصدقاء غري زميل واحد فى املدرسة  

يسمى م، وا يذوره فى منزله وهو اآلخر ا يزور الطفل فى منزله وتعرف عليه 

الصف األول االبتدائى من خالل أمه عندما وضعته فى الدسك األول. وهو فى

يكره الطفل ابناء زمالء والدته ألنهم يتنمروا عليه )بقول أنت أمسك بيبدأ  

حبرف امليم وامليم معزة ياله يا معزة( وال يستطيع أن يدافع عن نفسه بسبب 

ولدته، وإن  أنهم هؤالء األطفال سوف خيربون أمهاتهم مبا حدث وسيبلغوا

كانت والدته أبلغته بأن يدافع عن نفسه ولكنه ا يفعل ذلك أبًدا.

الطبخ ومساعدة أمه فى املنزل، ولعب كرة القدم )وإن كان ال هوايته املفضلة:  

ميارسها(.

 األدوات واملقاييس التى طبقت على الطفل:  

 .(82من  62وكانت درجته عليه )أوًلا: مقياس القلق االجتماعى 

 216 وكانت درجته عليه )سنة 22 -9نًيا: اختبار القدرة العقلية مستوى ثا

 تشري إىل ذكاء مرتفع(.

درجته عليه  ثالًثا:مقياس املستوى االقتصادى واالجتماعى والثقافى

 .)متوسط(

 رابًعا: حتليل رسومه 

 املوضوع األول: ارسم نفسك 

"  تعليق احلالة على الرمسة:

 عليق "فضل أعطاء الورقة دون ت

 يتضح من رمسة الطفل أن: 

أن هذه الرمسة رمسة  -2

ألنثى وإن كان هو طفل ذكرى مما 

يشري إىل وجود اضطراب رمبا مرتبط 
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 برغبه منه فى عدم التعبري عن ذاته، كما رمبا تشري هذه الرمسة إىل األم.

الوحدة املرسومة ترتفع عن النقطة املتوسطة العادية للصفحة مما يدل  -1

األنثى املرسومة وسعيها بشدة ألن اهلدف صعب املنال نسبيًا لذا رمبا تسعى إىل كفاح 

 حتقيقه وإشباعه فى اخليال بدًلا من الواقع.

استخدم أسلوب احملو عندما رسم الرأس فى البداية حيث رمسها  - -3

بشكل كبري وفضل بعد ذلك رمسها بشكل أقل، ليشري احملو إىل القلق والرتدد ورمبا 

 ور بالنقص أو الدونية.الشع

رسم الوجه بشكل دائرى نوًعا ما بها نقطتان متثالن العينان والفم  -2

أحادى اخلط ليعكس ذلك أن هذا الطفل غري ناضج بشكل فج، وأنه قد نكص أو أنه 

 لديه كم هائل من القلق والصراع.

 حذف األنف يشري إىل اخلجل واالنسحاب وخماوف اخلصاء. -2

نثى ليشري ذلك إىل مشاعر عدم الكفاءة اجلنسية، حذف شعر األ -6

 واخلوف من اخلصاء، وضعف النشاط اجلسمى.

 حذف العنق يعكس الصراع الواضح بني التعبري االنفعاىل وضبطه. -3

رسم اجلذع حبجم كبري غري مناسب ليدل ذلك على وجود عدد كبري  -8

 من احلوافز غري املشبعة.

تشري إىل الشعور بالقوة أو االنشغال رسم األكتاف عريضة وقوية ل -9

 بالقوة أو العدوانية.

رسم الذراعني بشكل قوى وطويل ليعكس ذلك الطموح واحلاجة إىل  -21

التعويض عن طريق القوة البدنية أو الرغبة فى االستحواذ واحلاجة إىل االجناز 

 والفعالية أو االتصال العدوانى بالبيئة.

التوافق واستبداهلا باألصابع الطويلة ذات  حذف األيدى يشري إىل سوء -22

 السنابل ليدل ذلك على اجتاهات نكوصية أو اجتاهات طفلية حنو االعتداء واهلجوم.

رمست األرجل بشكل قصري بالنسبة للجذع ليعكس ذلك مشاعر  -21

 االكتئاب ونقص احلركة الفسيولوجية.
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ستقالل واخلجل إىل نقص القدرة على اال يشريرسم الحذف القدم من  -23

 وضعف الثقة ونقص األمان وعدم األتزان.

ا يستخدم الطفل األلوان فى تظليل الرمسة وفضلها بدون تلوين  -22

 ليشري ذلك إىل أنه ينفر من أظهار انفعاالته .

 املوضوع الثانى: ارسم الفسحة

 ده أنا ومازن صاحبى فى الفسحة بنروح ملاما األول تعليق احلالة على الرمسة:

املكتبة وبعدين ننزل الفسحة ولو مازن صاحبى غايب بروح أقعد ماما فى املكتبة 

 ومبنزلش الفسحة.

 يتضح من رمسة الطفل أن:

الرمسة وجدت فى أسفل الصفحة مما يشري إىل عدم الشعور باألمن  -2

 وانقباض مزاجى واالكتئاب.

غري جًدا حتديد الوحدة الكلية مبعنى أن الوحدة الكلية تشغل جزء ص -1

من مساحة الورقة يشري إىل شعور املفحوص بنقص الكفاءة وجند ذلك عندما رمسه 

نفسه وصديقه بشكل صغري، باإلضافة إىل رغبته فى نبذ تلك الوحدة املعينة وجند 

 ذلك عندما اشار باملكتبة إىل األم.

استخدم أسلوب احملو عند رسم الرأس وفضل استبداهلا برسم األشكال  -3 

وية، ليشري احملو إىل القلق والرتدد ورمبا الشعور بالنقص أو الدونية وذلك العص

عندما حاول إخفاء مالمح 

 الوجه.

اخلط جند أن  -2

للرمسة رسم خبطوط  القاعدى

متقطعة مما يشري إىل القلق 

 والتوتر.

رسم اخلط  -2
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دم القاعدى يشري إىل أن أتصال الطفل بالواقع اتصال غري سوى باإلضافة إىل ع

 الشعور باألمن والوعورة وعدم املتانة واخلطورة.

يلجأ الطفل الذى يلتمس األمن ويريد جتنب املخاطر ويرغب فى  -6

كتمان ما فى داخله إىل استخدام األشكال العصوية فى رمسه، لذا رمبا جلأ الطفل 

إىل استخدام أسلوب األشكال العصوية فى رسم ذاته وصديقه رغبه منه فى جتنب 

 اطر وكتمان ما بداخله.املخ

بشكل ضيئل بالنسبة حلجم املكتبة ليعكس ذلك  ذاته وصديقهرسم  -3

الشعور بنقص الكفاءة أو نزعة لالنزواء واخنفاض تقدير الذات والقلق واخلجل 

واالنطواء واالنسحاب وانعدام الشعور باألمن باإلضافة إىل امليول االكتئابية وامليول 

 الضغوط الواقعة على الذات.النكوصية واالعتمادية و

ليشري ارتفاعه إىل قلة  املكتبة مرتفعةذات باب مغلق به مقبض رسم -8

األتصال بالبيئة، والباب املغلق  إىل فقدان األمل، واالهتمام بوضع املقبض ليعكس 

 الشعور الزائد بوظيفة الباب.

 لقوة.ورسم املكتبة بشكل أكرب من رسم ذاته وصديقه ليشري إىل السلطة وا

وهو لون ثانوى ينتج من خلط اللون األصفر مع  اللون األخضرواستخدم 

 اللون األزرق ليشري إىل الشعور باألمن أو على األقل التحرر النسبى من التهديد.

هذه الرمسة تشري إىل ضعف اإلدراك البصرى مبعنى عجز املدخالت  -9

الواقع نوًعا ما لذا خترج اإلدراكية الواردة إىل الذهن على اخلروج بشكل حياكى 

بشكل حيدث فيه تشويه والذى يؤكد ذلك استخدم الطفل األشكال العصوية فى 

التعبري عن ذاته وصديقه كما جلأ إىل استخدام اللون الواحد فى تلوين الباب 

 باإلضافة إىل اللجؤ ألشكال مائلة غري مستقرة كما فى اخلط القاعدى للرمسة.

 كانك املفضل املوضوع الثالث: ارسم م

بصى اهو نادى الشرقية ديت ترابيزات وكراسى  تعليق احلالة على الرمسة:

 وشجرة وأنا وبس كده.

 يتضح من رمسة الطفل أن:
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استمرار الطفل فى استخدام أسلوب األشكال العصوية كالرمسة  -2

السابقة مما يؤكد على ضعف اإلدراك البصرى لدى الطفل فيما يتعلق بتذكر 

 صرية.الصور الب

استمرار وضع الرمسة بأكملها فى أسفل الورقة ولكن هذه املرة فى  -1

نهاية الورقة متاًما مما يؤكد على شعور الطفل بعدم األمن وانقباض مزاجى 

 واالكتئاب.

استمراره فى حتديد الوحدة الكلية يؤكد على شعور املفحوص بنقص  -3

 الكفاءة ورغبة منه فى نبذ تلك الوحدة املعينة.

حتديد الصفحة يعرب عن الشعور باإلحباط الشديد الذى ينتج عن  -2

 البيئة احملددة أو رمبا الشعور بالتوتر الشديد.

الذى يؤكد ايًضا على أن أتصال  رسم اخلط القاعدىاستمراره فى  -2

الطفل بالواقع اتصال غري سوى باإلضافة إىل عدم الشعور باألمن والوعورة وعدم 

 ة.املتانة واخلطور

فى تظليل اخلط القاعدى مباشرة يشري إىل الشعور  اللون األخضرواستخدام 

باألمن أو على األقل التحرر 

النسبى من التهديد، 

واالعتماد عليه فى الرمسة 

السابقة واستخدامه بكثرة فى 

الرمسة احلالية يشري إىل أن 

الطفل من ذوى النقص فى 

االنفعاالت واألكثر تقييًدا 

ى فى االكتفاء لذاته واألعل

 الذاتى.
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التى رمست فى أقصى اليسار ضئيلة بالنسبة لباقى الرمسة  الشجرة -6

ليعرب ذلك عن شعور الطفل مبركزه فى جماله السيكولوجى والذى هو الشعور 

 بالنقص وعدم الكفاءة والرغبة فى االنزواء.

ور أيًضا فى تظليل الشجرة مباشرة يشري إىل الشع اللون األخضرواستخدام 

 باألمن أو على األقل التحرر النسبى من التهديد.

تشري إىل االستقرار والسكينة واهلدوء، وجند أنه رمسهما من الرتابيزات  -3

اليسار إىل اليمني من األصغر إىل األكرب ليشري إىل ترتيب ما والتكرار رمبا يشري إىل 

 الشعور بامللل أو إىل الصرب.

الذى يشري إىل اخلجل كما أنه يشري الربتقاىل اللون وتعددت ألوانها ما بني 

اللون ، والتوافق مع البيئة ودفء العالقات االنفعالية واإلحساس حبب احلياةإىل 

الذى يشري اللون األسود الذى يشري إىل مشاعر احلزن واإلحساس بالنبذ، واألرجوانى 

 .لفرحيشري إىل البهجة واالذى الوردىللونإىل احلزن والكآبة والكبت، وا

، وجند أيًضا قام برتتبيها الفارغة تشري إىل احلنني إىل زمن وىلالكراسى -8

من األصغر إىل األكرب وذلك من اليسار إىل اليمني، باإلضافة إىل وجود كرسى 

 مرتفع بشكل واضح ليشري ذلك إىل القوة واملكانة العالية.

ىل اخلجل كما أنه الذى يشري إاللون الربتقاىل وأيًضا تعددت ألوانه ما بني 

اللون ، والتوافق مع البيئة ودفء العالقات االنفعالية واإلحساس حبب احلياةيشري إىل 

الذى يشري اللون األسود الذى يشري إىل مشاعر احلزن واإلحساس بالنبذ، واألرجوانى 

الذى يشري إىل الشعور باألمن أو على األقل  اللون األخضرإىل احلزن والكآبة والكبت، و

 .يشري إىل البهجة والفرحالذى الوردىللونلتحرر النسبى من التهديد، واا

بشكل ضيئل نوًعا ما مقارنة بباقى الرمسة ليعكس ذلك  ذاتهرسم  -9

استمرار الشعور بنقص الكفاءة أو نزعة لالنزواء واخنفاض تقدير الذات والقلق 

إىل امليول االكتئابية  واخلجل واالنطواء واالنسحاب وانعدام الشعور باألمن باإلضافة

 وامليول النكوصية واالعتمادية والضغوط الواقعة على الذات.
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اخذ شكل التظليل أسلوب الضغط على القلم والشخبطة ليشري ذلك  -21

 إىل القلق والتوتر.

عند كتابته لكلمة نادى الشرقية استخدم اسلوب الكتابة الثقيلة  -22

 ه طبيعة حسية وعاطفة جياشة.والضغط الكبري ليدل ذلك على أنه لدي

الذى يشري إىل اخلجل كما أنه يشري اللون الربتقاىل واستخدم فى تظليلها 

اللون و، والتوافق مع البيئة ودفء العالقات االنفعالية واإلحساس حبب احلياةإىل 

 ليشري إىل احلزن والكآبة والكبت.األسود 

 تعليق عام على رسوم احلالة 

لسابقة للطفل على رسوماته ومن خالل التحليالت من خالل التعليقات ا

النفسية لتلك الرسوم جند أنه دائًما ما يؤكد على الشعور بالنقص والدونية ونزعته 

لالنزواء واخنفاض تقدير الذات هذا باإلضافة إىل اخلجل واالنطواء واالنسحاب 

تئاب، وإن كان وانعدام الشعور باألمن وما ارتبط به من شعوره باحلزن واآلسى واالك

فى البداية حاول عدم التعبري عن ذاته وانفعاالته عندما رسم أنثى فى موضوع ارسم 

 نفسك.

واضح فى اإلدراك البصرى  من خالل رسومات الطفل جند أنه لديه ضعف

تشويه الصورة عند إخراجها من املخ والدليل على ذلك أستخدامه األشكال  مبعنى

  املستقرة.العصوية واالشكال املائلة غري

 

 خامًسا: اختبار تفهم املوضوع لألطفال )الكات(
ر ميكن استنتاج النقاط اآلتية من خالل حتليل استجابته على االختبا

 للطفل:

ثانية بسبب أن  32دقايق و 3. متكن الطفل من انهاء االختبار فى مدة قدرها 2

بت والقمع اغلب االستجابات استدعت من منطقة الشعور وإن كان قد مارس الك
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بشدة أثناء األختبار، باإلضافة إىل مالحظة الباحثة شعوره بامللل أثناء االختبار لذا 

 جلأ إىل االجابات املختصرة.

بسبب األهمال وعدم شعوره  لطفل الكثري من الكبت والقمع . ظهر لدى ا1

باالمان واالهتمام به من جانب أسرته وعلى وجه اخلصوص األب لذا امتنع عن سرد 

 ، واجته إىل نهايات حزينة فى سرده للقصص املرتبطة باألب. 8قصة للبطاقة رقم 

. عدم قدرة الطفل فى بعض األحيان على توضيح شخصية احليوان املتواجد 3

أمامه فى البطاقة بالرغم من وضحه فى الصورة رمبا بسبب وجود ضعف فى االدراك 

وبدأ  6، 2فى البطاقة رقم البصرى لديه، وجند ذلك عندما ذكر كلمة حيوانني 

وإن كان قد أوضحهم بعد ذلك بالقرد والنمر،  3بلفظ حيوانني فى البطاقة رقم 

 كلمة حيوان. 9واستعمل فى البطاقة رقم 

. معظم القصص التى سردها الطفل تشري إىل احلاجة إىل الشعور باألمان 2

 واحلب واالهتمام.

ع لضعف صورة الذات لديه والسبب . عدم رغبة الطفل فى التعبري عن ذاته راج2

 وراءها هى األسرة.

 . تتمحور مجيع إجابات الطفل فى هذا االختبار عن أسرته وخصوًصا األب.6

كل هذه املعطايات تؤكد على أن مشكلة الطفل تتمثل فى أسرته مما أثرت 

 على صورته لذاته.
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 (3اجلدول رقم )

 تيلخص ما جاء من استجابات الطفلة على البطاقا 

املوضوعات 
 الرئيسية

حاجات البطل  البطاقات 
 ودوافعه 

احليل  البطاقات  الصراعات  البطاقات
 الدفاعية 

 البطاقات

احلاجة إىل  0 الطعام 
 الشعور باألمان

0 ،3 ،0 ،
. ،7 ،0 

بني األنا 
األعلى 
 واألنا 

0 ،0 ،0 ،
. ،8 

، .، 0، 0، 0 الكبت 
8 

احلاجة إىل  0، . اللعب
 االهتمام

. ،0 ،. ،
0 ،04 

مع 
 السلطة 

، 7، 3، .، 0 االسقاط 7، 3، .
0 ،04 

احلاجة إىل  3 القوة
 الدعم واملساندة

بني اهلو  .
 واألنا 

 8 اإلزاحة 0

احلاجة إىل  7، .، 0 اخلوف 
 احلب 

3 ،. ،7 ،
04 

    

       04 النظافة 

ولتوضيح احليل الدفاعية ستعرض الباحثة منوذج من االستجابات التى 

 ري إىل كل حيلة دفاعية تش

" أنا  8وظهر ذلك فى استجابة الطفل على اللوحة رقم الكبت واإلزاحة  -2

مبعرفش أحكى قصة، الباحثة: حاول حتكيلى قصة من خيالك حتى، أنا مبعرفش 

 اختيل أصًلا ومبعرفش أحكى قصة "

" )الضحك  3ظهر فى استجابة الطفل على اللوحة رقم االسقاط  -1

البداية عندما نظر للصورة(الصورة ديت بتعرب عن أن األسد ملك الغابة اخلفيف فى 

وأن كل احليوانات بتسمع كالمه فهو ملك الغابة وهو امللك وهو بيجيب األكل 

 للحيوانات أو هو بياكل احليوانات ".
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 *تعقيب عام على استجابات الطفل م. أ*

املالحظة  الحظت الباحثة بعد مجع املعلومات عن الطفل من خالل

الكلينكية، ومقياس القلق االجتماعى، واختبار القدرات العقلية، ومقياس املستوى 

االقتصادى واالجتماعى والثقافى، وحتليل الرسوم، واختبار الكات إىل أن هناك عالقة 

تمام عدم شعوره باحلب واالهالسبب فى  والقلق االجتماعى، فاألب هو األببني 

مما انعكس ذلك على نظرته لذاته فأثرت على هن جانبمباإلضافة إىل األهمال 

 عالقاته بأقرانه ومن حوله.

 *اجلوانب املشرتكة بني احلالتني وجوانب االختالف*

 اجلوانب املشرتكة 

 أن كالهما ذى قلق اجتماعى مرتفع.. -2

 أن كالهما ذى ذكاء مرتفع. -1

 أن املستوى االقتصادى واالجتماعى والثقافى متوسط. -3

 أن مصدر املشكلة هى األسرة وخصوًصا األب. -2

يعانو من األهمال من قبل األسرة مما أثر على نظرتهم  أن كالهما -2

 لذاتهم.

 أن كالهما ليس لديهم أصدقاء. -6

 جوانب االختالف 

أن الطفلة أ. م. أ تعانى من الوحدة النفسية إىل جانب القلق  -2

 االجتماعى.

 قصور فى اإلدراك البصرى. أن الطفل م. أ يعانى من  -1
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 التوصيات 

 فى ضوء نتائج البحث توصى الباحثة بالتاىل: 

اجراء املزيد من البحوث والدراسات فى جمال حتليل الرسوم ملا له من  -2

 فعالية فى عملية التنفيس االنفعاىل والتعرف على املشاعر واألفكار واألنفعاالت. 

أثري كبري على عملية التنشئة أهمية توعية األسرة ملا هلا من ت -1

 االجتماعية للحد من القلق االجتماعى.

تقديم برامج للحد من القلق االجتماعى لدى أطفال املرحلة اإلبتدائية  -3

 وحتقيق التوافق النفسى لديهم.

 املراجع:
. 23ط  الطب النفسى املعاصر.(. 1128أمحد حممود عكاشة، و طارق أمحد عكاشة. )

 األجنلو املصرية. القاهرة: مكتبة

)ترمجة وتقديم اختبار تفهم املوضوع لألطفال )الكات(. (. 1121بيلالك ليوبولد. )

 حممد أمحد خطاب(. القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية.

دراسة الشخصية عن طريق الرسم اختبار رسم املنزل والشجرة (. 2961جون. ن. باك. )

ة(. القاهرة: مطبعة دار . ) اقتباس وإعداد: لويس كامل مليكوالشخص

 التأليف.

(. دراسة حتليلية 1119حسن حممود اهلجان، سلوى عبد السالم عبد الغنى. )يوليو،

لرسوم أطفال ما قبل املدرسة فى ضوء الدالالت النفسية واإلدراك البصرى 

)كتب تعليم القراءة فى الوطن العربى بني  املؤمتر العلمى التاسعلديهم، 

 ، اجلمعية املصرية للقراءة واملعرفة، القاهرة.2راج(، جملد اإلنقرائية واإلخ

االضطرابات النفسية فى الطفولة واملراهقة (. 1112حسن مصطفى عبد املعطى. )

 . القاهرة : دار القاهرة .العالج -التشخيص  -األسباب 

(. العالمات الدالة على 1118أكتوبر، عادل كمال خضر، خالد حممد عبد الغنى. )

فى اختبار رسم املنزل والشجرة والشخص دراسة مقارنة بني مرحلتى  القلق

 .63 -22(، 36،39) 12 ،علم النفسالرسم بالرصاص والرسم باأللوان. 
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جملة علم (. رسوم األطفال وقيمتها النفسية والرتبوية. 1116عادل كمال خضر. )

 .29 -6(، 31، 32) 29، النفس

نفسية لرسم أعضاء جسم الشكل اإلنسانى. (. الدالالت ال1111عادل كمال خضر. )

.32 -6(. 61)26، علم النفس

(. رسوم األطفال لشكل اإلنسان وداللتها النفسية. 2998عادل كمال خضر. )سبتمرب، 

 .63 -21(. 23)21، علم النفس

. 1. طمدخل إىل سيكولوجية رسوم األطفال(.1112عبد املطلب أمني القريطى. )

 عربى.القاهرة : دار الفكر ال

. 2. طسنة22 -9اختبار القدرات العقلية مستوى (. 1121فاروق عبد الفتاح موسى. )

 القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية.

مقياس القلق االجتماعى لألطفال (. 1111الجريكه، دندس، ويك، شو، وستون. )

)تعريب وإعداد على عبد السالم على(. القاهرة: مكتبة النهضة  .

 املصرية.

مقياس املستوى االقتصادى (. 1123حممد أمحد سعفان، دعاء حممد خطاب. )

 . القاهرة: دار الكتاب احلديث.واالجتماعى والثقافى

. عمان : دار أسامة للنشر معجم الطب النفسى والعقلى(. 1122حممود عواد. )

 والتوزيع.

: األجنلو  . القاهرةسيكولوجية رسوم األطفال(.  1128مصطفى حممد عبد العزيز. )

 املصرية.

. القاهرة: عاا رسوم األطفال نظرة حتليلية(. 1113منال عبد الفتاح اهلنيدى. )

 الكتب.

 . القاهرة: دار املعرفة اجلامعية.نظريات رسوم األطفال(.1122هالة السيد البشبيشى. )



 

 - 222 - 

 ز  الاان اجل 0201ابريل ( 111 ) العدد( 63اجمللد )    (    بالزقازيق الرتبية كلية جملة)  ونفسية تربوية دراسات



 

 - 222 - 

 آية هشام حممد حممود محادة

 د. مساح صاحل حممود      أ.د/ حممد السيد عبد الرمحن 

 عطيه

 

 

 

 

 

استخدام رسوم األطفال لتشخيص القلق 

  ى لدى تالميذ املرحلة االبتدائيةاالجتماع

 



 

 - 222 - 

 ز  الاان اجل 0201ابريل ( 111 ) العدد( 63اجمللد )    (    بالزقازيق الرتبية كلية جملة)  ونفسية تربوية دراسات

 املالحق 

0امللحق رقم 
 الصورة النهائية 

يذ املرحلة اإلبتدائية لدى تالم االجتماعيمقياس القلق 
 نادًرا أحياًنا دائًما  العبارة م

    عندى اجلرأة أن أتكلم مع املعلم 2

ممكن أقرأ بصوت عاىل أمام زمالئى داخل  1

 الفصل

   

    ال أستطيع الرتكيز ملا حد يبصلى 3

    حبس أن اآلخرين يرغبون فى التعليق على   2

    التليفونخباف ملا حد يطلب منى أرد على  2

صوتى بريتعش ملا بتكلم أمام جمموعة من  6

 الناس

   

أقدر أتكلم فى التليفون مع صحابى أمام  3

 اآلخرين

   

خباف أظهر غري متأكد من نفسى ملا بتكلم  8

 مع اآلخرين

   

    ممكن أتكلم مع زميل جديد  9

    ممكن ألعب أمام اآلخرين 21

    س بينظرون ىلأقدر أدخل مكان مليان بنا 22

    يدى برتتعش ملا حد يبصلى وأنا داخل حفلة  21

   خباف يتغري لون وجهى أمام اآلخرين  23

    عندى الشجاعة أن أكل أمام اآلخرين 22

    بتوتر ملا حد بيزورنا فى بيتنا 22
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    بنكسف ملا بسلم على اآلخرين 26

    خباف من كالم اآلخرين عنى  23

    أننى خجول فى تعاملى مع الناسحبس  28

    خباف  أن حد يضحك على لبسى 29

    ملا بتكلم خباف أن الناس تفهمنى غلط 11

    أفضل البقاء فى البيت عن الذهاب حلفلة ما  12

    حبس باخلوف ملا بسأل سؤال داخل الفصل 11

بشارك زمالئى داخل الفصل فى متثيل  13

 مسرحية 

   

    طلب من املعلم الذهاب إىل احلمامممكن أ 12

    خباف أن يضحك على اآلخرين 12

 


