اندالالت انرمزية نهعنف من خالل حتهيم انرسوو
انحشكيهية ندى أطفال فرط احلركة وجشحث اإلنحباه
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اندالالت انرمزية نهعنف من خالل حتهيم انرسوو
انحشكيهية ندى أطفال فرط احلركة وجشحث اإلنحباه
الممخص_ ىدؼ البحث إلى تحديد الدالالت الرمزية لمعنؼ مف خالؿ

يعبر الطفؿ سمككيان كيظير أيضان عندما يعبر بالرسـ [.[1

تحميؿ الرسكـ التشكيمية لدم أطفاؿ فرط الحركة كتشتت اإلنتباه في

كتجدر اإلشارة إلى أف ىناؾ التباس بيف النشاط العادم

المرحمة العمرية مف  7إلى  10سنكات ،كذلؾ التعرؼ عمي الفركؽ

ألم طفؿ كمظاىر النشاط الزائد كسمة سمككية ،فالمعب

بيف الذككر كاإلناث في أبعاد الميؿ لمعنؼ ،الى جانب التعرؼ عمي

كالحركة ،مطمباف طبيعياف ،كعنصراف أساسياف مف عناصر

الفركؽ بيف األطفاؿ كفقان لترتيب ميالدىـ األسرم في أبعاد الميؿ

النمك الجسماني ،كالنفسي ،كاالجتماعي لمطفؿ كلكف ينبغي

لمعنؼ .اقتصرت عينة البحث عمى مجمكعة مف األطفاؿ الذيف اتسمكا

أف يككنا في حدكد المعايير الطبيعية كاال تحكؿ إلى عارض

بالنشاط الزائد الممنحُكظ ،كقد بمغ عدد أفراد البحث  95طفؿ كطفمة.

مرضي ،كىك ما يطمؽ عميو إكمينيكيا فرط النشاط أك

اشتممت أدكات البحث عمى استمارة تحميؿ الدالالت الرمزية لمعنؼ في

الحركة [.[2

رسكـ األطفاؿ مف فئة فرط الحركة كتشتت اإلنتباه ،كمقياس الميؿ

كاضطراب فرط الحركة كتشتت االنتباه (Attention-

لمعنؼ في سمكؾ األطفاؿ مف فئة فرط الحركة كتشتت اإلنتباه مف سف

) deficit/hyperactivity disorder ADHDىك أحد

 7إلي  10سنكات .أظيرت نتائج الدراسة كجكد اختالؼ في أبعاد
الميؿ لمعنؼ في السمكؾ حيث كاف الذككر أكثر عنفا مف اإلناث ،كقد

االضطرابات النفسية التي تصيب األطفاؿ ،كتتميز بالسمكؾ

اكصت الدراسة بطرح مجمكعة مف األنشطة كالفعاليات التشكيمية

المزعج كعند القكؿ بأنو اضطراب نفسي فيك ال يعني بالطبع أنو

مكجية إلى فئة فرط الحركة كتشتت اإلنتباه تتناسب كطبيعة المتغيرات

ُمصطنع مف قبؿ الطفؿ بؿ ىك اضطراب حقيقي دلت عميو
الدراسات الطبية عمى أف كراءه خمالن في كظائؼ الدماغ مما

التي كردت بالدراسة.
الكممات المفتاحية :الميارات التشكيمية العالجية ،االضطرابات

غالبا مف
يجعؿ حركتيـ المفرطة كسمككيـ االندفاعي كما يرافقيا ن

السمككية ،التفاعؿ التشكيمي.

تشتت االنتباه كضعؼ التركيز -عائقنا ليـ عف التكاصؿ بشكؿ
لعبا،
مما أـ ن
جيد ،أك المشاركة بصكرىا المختمفة سكاء أكانت ُ
تع ن

 .1المقدمة

بؿ كيمتد إلى مشاحنات مع أقرانو في المدرسة أك ربما

كشفت األبحاث العممية المعاصرة عف تفسير العالقة

المحيطيف بو داخؿ المنزؿ [.]3

الترابطية بيف التجارب المبكرة التي يعيشيا الطفؿ ،كنمكه
الجسمي كالعقمي كالنفسي كاالجتماعي ،حيث تؤكد نتائج ىذه

كنتيجة لمبحث عف أسباب العنؼ في سمكؾ األطفاؿ،

األبحاث عمى أف لمجياز العصبي أىمية في السنكات األكلى

ظيرت عدة نظريات تبحث عف األسباب المؤدية لمعدكاف ،كمنيا

لنمك كتطكر دماغ الطفؿ ،فالطفؿ يكلد بخاليا عصبية ذات

النظريات المفسرة لسمكؾ الميؿ لإليذاء كالعدكاف كسمكؾ فرط

طبيعة متغيرة حسب طبيعة البيئة المحيطة ،كتساعد المثيرات

الحركة كتشتت االنتباه ،فالنظرية التشريحية مف أكائؿ النظريات

المختمفة عمى تفعيؿ ىذه الخاليا كتنشيطيا مما يؤثر إيجابيان

التي فسرت سمكؾ العنؼ ،حيث أكضحت ىذه النظرية أف
اإلنساف منذ ميالده تتكاجد لديو النزعة العدكانية ،أما نظرية

عمى الكظائؼ كالقدرات العقمية لدل الطفؿ ،كما أف المؤثرات
السمبية كالضغط كالتكتر يكقؼ نشاط بعض الخاليا كيؤدم إلى

التحميؿ النفسي فيرل أصحابيا في تفسيرىـ لظاىرة الميؿ لمعنؼ

نقػ ػص كضعػ ػؼ في قػ ػدرات الطف ػ ػؿ المختمف ػة ليظي ػر ذلؾ عندمػ ػ ػا

أف جذكر مظاىر سمكؾ العدكاف حديثا ال ترجع إلى أبعاد
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اقتصادية أك ظركؼ الحياة االجتماعية بقدر ما ترجع إلى
مشكالت في العالـ الداخمي الذاتي لمفرد كيقصد بيا مجمكع

ماديا يتمثؿ في استخداـ القكة
لمعدكاف أشكاؿ مختمفة فقد يككف ن

أك لفظيان أك معنكيان ،مما يكضح لنا دراسة سمكؾ العنؼ ،حيث

المككنات النفسية لديو [.[4

يسيـ معالجة ىذا السمكؾ بالشكؿ الصحيح ،إسيامان إيجابيان في
إعادة التكازف النفسي كاالجتماعي ألفراد المجتمع [.[6

فقد اعتبر فركيد أف سمكؾ العنؼ لدل اإلنساف عمى
نفسو كعمى اآلخريف تصرفان طبيعيان لطاقة العدكاف الداخمية التي

ففي الكقت الذم أصبحت فيو مكجة العنؼ أحد الظكاىر

تستثيره كتمح في طمب اإلشباع كال تيدأ إال إذا اعتدل عمى غيره
بالضرب كاإليذاء ،بينما تقترح نظرية اإلحباط أف كؿ األفعاؿ

االجتماعيةُ ،عقدت العديد مف المؤتمرات كالندكات في محاكلة
مف جانب المتخصصيف مف عمماء النفس كاالجتماع كخبراء

العدكانية ناشئة عف "اإلحباط" ،كاإلحباط يتككف مف مشاعر

التربية كالعامميف في مجاؿ الطفكلة ،لدراسة ىذه الظاىرة كرصد

المحبط لعدـ إنجاز ىدفو،
اإلكراه كالتي تظير مف الشخص ُ

مظاىر العنؼ عند األطفاؿ بغرض إرشاد أكلياء األمكر إلى
األسمكب األمثؿ لمكاجية العنؼ في سمكؾ األطفاؿ ،كمف الميـ

فاإلحباط يكلند لدل الفرد طاقة عدكانية التي بدكرىا تُن َشط السمكؾ

التعمـ االجتماعي كالتي ترجع إلى العالـ
العدكاني ،أما نظرية ُ

أف ُيدرؾ الكالديف كالمعمميف أف اضطراب فرط الحركة كتشتت

تعمـ عف طريؽ التقميد كاالرتباط باآلخريف مف خالؿ "التقمص"،
ُم ن

باسـ (إفتا) إذا ما تـ التعامؿ معيا بشكؿ يسمح لمطفؿ أف ينشأ

االنتباه المعركؼ اختصا انر لدل الجمعيات السعكدية المتخصصة

الفرنسي جبرائيؿ تارد ) (Tardeترل أف سمكؾ العنؼ ىك سمكؾ

بشكؿ طبيعي ،فإف ذلؾ يكسبو الميارات الحياتية كالتربكية

كيفسركف السمكؾ العدكاني عمى أنو تفاعؿ مستمر بيف الفرد

الضركرية دكف أم عائؽ [.[7

كالظركؼ المحيطة كالمسيطرة عمى البيئة مف حكلو ،كما أنو
سمكؾ مكتسب عف طريؽ تعزيز اآلخريف لو مف المؤثريف في

أكدت الدراسات التربكية عمى أف اإلبداع الفني يزيد مف

حياتو منذ الطفكلة ،مثؿ الكالديف كالمعمميف كأقرانو ،إلى جانب

الخبرة البصرية كىك سجؿ دائـ لتجارب كخبرات الفرد العاطفية

األثر الفعاؿ لكسائؿ اإلعالـ ،بينما تقكـ نظرية السمات عمى

كالسمككية ،كفي نفس الكقت يؤثر اضطراب فرط الحركة عمى

فرضية أساسية مؤداىا أف الميؿ لمعنؼ يرتبط بخصائص

البيئة المحيطة بالطفؿ ،كمف ىنا يأتي دكر العالج عف طريؽ

شخصية محددة دكف األخرل في العمكـ ،األمر الذم يؤكد عمى

الفف باعتباره طريقان بديالن لألدكية العالجية في بعض األحياف،

أف العنؼ لو مظاىر ممكف حدكثيا مع أم نمط مف أنماط

كتكاليؼ جمسات العالج السمككي حيث يمكف ممارسة العالج

الشخصية ،بمعنى أنو ال يمكف أف يككف السمكؾ العدكاني قاص انر

عف طريؽ األنشطة التشكيمية متعاكنة مع الدكاء لما ليا مف أثر

عمى محددات شخصية بعينيا بدكف اإلطار الداؿ عمييا مف

يسيـ في تحسيف النكاحي االجتماعية كالسمككية المتعمقة بظاىرة

المجتمع متمثمة في ثقافتو كتقاليده كالعكامؿ النفسية المتداخمة

فرط الحركة ،فمف العالمات المميزة ليؤالء األطفاؿ ،النشاط

ذات التأثير ،كطبيعة البيئة التي تسيـ بشكؿ ممحكظ في ظيكر

الزائد كاالندفاعية ،كىذه األعراض تسبب العديد مف المشاكؿ

الميكؿ العدكانية [.[5

داخؿ األُسر كلكف إذا تمكف اآلباء مف تفريغ ىذه الطاقات الزائدة

عمكمان أجمع عمماء النفس عمى أف سمكؾ العنؼ يتمثؿ في

ليؤالء األطفاؿ عف طريؽ خطة تربكية تحتكم عمى أنشطة

ممارسة القكة إلنزاؿ األذل كالتخريب المادم أك الجسمي مما

متنكعة األىداؼ ،تنمي قدرات األطفاؿ في التحكـ بأنفسيـ

يعبر عف النزعات العدكانية ،أم أف تعريفات عمـ النفس تنظر

كتنمي قدراتيـ كميارتيـ في التكاصؿ االجتماعي ،كتساعدىـ

لمعنؼ عمى أنو األفعاؿ التي يتكفر فييا القصد إللحاؽ األذل

عمى إخراج ما بداخؿ أطفاليـ مف إمكانيات ذاتية كمنيا الذكاء

الجسمي باألشخاص أك الضرر بالممتمكات ،كما أنيا تبرز أف

كاإلبداع [.[8
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فالطفؿ يحتاج إلى كالديو باستمرار كاتصالو بيما داخؿ

نفسو كلذلؾ فإنو يكيؼ الرمكز في كؿ مكقؼ لتعبر كتنبئ عف

المنزؿ يشعره باألمف كالطمأنينة ،فاألسرة ىي المدرسة األكلى

المعاني التي يتضمنيا ،مما يصنؼ فف الطفؿ في جكىره عمى

التي يتـ فييا تمقيف الطفؿ كتعميمو المبادئ األكلية لمسمكؾ مف

أنو انتقائي كايحائي أكثر منو إعادة إنتاج حرفية لمكاقع .األمر

خالؿ الكالديف كاإلخكة ،ككذلؾ نجد أف عالقة الطفؿ بكالديو

الذم يسيـ بطبيعة الحاؿ بمالحظة كؿ الجكانب السمككية

تتأثر تبعان لترتيبو الميالدم ،فالطفؿ الثاني يقمد أخاه األكبر

لشخصية الطفؿ مف خالؿ تحميؿ رسكمو ،عمى اعتبار أنيا

كالثالث يقمد الثاني كاألكؿ ،كمف المعركؼ أف الطفؿ األكؿ يأخذ

سجالن النطباعاتو ،يسيـ في التعرؼ عمى نمط أفكاره لتحديد ما

قد انر أكبر مف االىتماـ كالتدليؿ ثـ يقؿ تدريجيان ىذا االىتماـ

إذا كانت تشتمؿ عمى شيء يتنافى مع التقاليد كاألعراؼ التي

نتيجة كالدة الطفؿ الثاني ،مما يعرضو ألزمة يحاكؿ جاىدان أف

يحافظ عمييا المجتمع .ىذا إلى جانب أف تحميؿ رسكـ األطفاؿ

يستعيد انتباه كرعاية كالديو بشتى األساليب التي قد تككف أساليب

يكضح دالالت كصكر ترمز إلى الميؿ لمعنؼ يمكف أف يدركيا

عدكانية في بعض األحياف ،أما الطفؿ الثاني فمكقعو مختمؼ إذ

المربيكف كالنفسيكف.

يشاركو إخكتو في اىتماـ كالديو [ .]5كيرل آدلر ) (Adlerأف

كقد أُتيحت لمباحث فرصة متابعة سمكؾ أنماط مختمفة

الطفؿ الثاني قد يشعر بمشاعر الحسد أحيانا كيخاؼ مف

مف فرط الحركة كالسمكؾ العنيؼ مف كجو النظر التربكية ،خالؿ

التجاىؿ كاإلىماؿ أكثر مف غيره ،كقد يؤدم ذلؾ إلى أف يحاكؿ

متابعتو سمكؾ األطفاؿ في لعبيـ كحركاتيـ داخؿ دكر المالىي

ىذا الطفؿ أف يككف دائمان في بؤرة االىتماـ [.[9

كاأللعاب الترفييية بمدينة الرياض .حيث جاءت فكرة الدراسة

كفرط الحركة كتشتت االنتباه كسمة سمككية يمكف

الحالية التي تقكـ عمى أساس إمكانية التعرؼ عمى الدالالت

مالحظتيا بشكؿ مباشر ،فيي اضطراب ظاىر عكس

الرمزية لسمكؾ العنؼ مف خالؿ تحميؿ الرسكـ التشكيمية لدل

االضطرابات األخرل التي يصعب التعرؼ عمييا ،لذلؾ فمجاؿ

أطفاؿ فرط الحركة كتشتت االنتباه في المرحمة العمرية مف 7

ممارسة األعماؿ الفنية (كعالج كسيط) ،يمكف اف يككف جزنء مف

إلى  10سنكات كىي الفئة العمرية األكثر ترددان عمى المالىي
كاأللعاب الترفييية .كالذم يمكف أف يساعد بعد ذلؾ في تحديد

مياـ الطفؿ اليكمية لتُشغؿ كقت فراغو كتككف فرصة لو لتحقيؽ
ذاتو ،إلى جانب أف استخداـ مدخؿ تحميؿ كتفسير األعماؿ

نكع النشاط التشكيمي المناسب ألفراد ىذه الفئة العمرية .كبناء

التشكيمية ،ىك أفضؿ الحمكؿ التي ُينصح بيا في حاالت الفئات

عميو تبمكرت مشكمة ىذه الدراسة في محاكلة اإلجابة عف السؤاؿ
الرئيس التالي:

الخاصة فقد تككف سبيال لمتغير مف خالليا دكف المجكء لمعقاقير

التي قد ال تظير أثرىا إال بعد مركر كقت طكيؿ ،بعكس

ما إمكانية تحديد الدالالت الرمزية لمعنؼ مف خالؿ تحميؿ

ممارسة األعماؿ الفنية سريعة األداء كيسيؿ تحميؿ محتكاىا

الرسكـ التشكيمية لدل أطفاؿ فرط الحركة كتشتت االنتباه في

تشكيميا ،كذلؾ تعطي لطفؿ فرط الحركة الفرصة بأف يقكـ بعمؿ

المرحمة العمرية مف  7إلى  10سنكات؟

متساكم مع اآلخريف كيقكـ مف خالؿ التفاعؿ مع المثيرات

أ .أسئمة الدراسة

الخارجية بتحقيؽ قدر مف النجاح كالثقة بالنفس ،كمف ثـ

يتفرع مف السؤاؿ الرئيس لمشكمة الدراسة األسئمة الفرعية التالية:

االستمتاع بو [.[10

 .1ما الدالالت الرمزية لمعنؼ مف خالؿ تحميؿ الرسكـ التشكيمية
لدل أطفاؿ فرط الحركة كتشتت االنتباه في المرحمة العمرية مف

 .2مشكمة الدراسة

 7إلى  10سنكات؟

تمثؿ رسكـ األطفاؿ لغة بصرية كرمزية يستطيع الطفؿ

 .2ما إمكانية التعرؼ عمى الفركؽ بيف الذككر كاإلناث في أبعاد

أف ُي نحمؿ فييا تمؾ الرمكز بكثير مف المعاني التي تختمج في
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الميؿ لمعنؼ مف خالؿ تحميؿ رسكميـ التشكيمية؟

د .حدود الدراسة

 .3ما إمكانية التعرؼ عمى الفركؽ بيف األطفاؿ كفقا لترتيب

 -طبقت الدراسة خالؿ االجازة الصيفية مف العاـ /1435

ميالدىـ األسرم في أبعاد الميؿ لمعنؼ مف خالؿ تحميؿ رسكميـ

1436ق.

التشكيمية؟

 -اقتصرت الدراسة عمى األطفاؿ مرتادم مالىي ككاكب ىكا

ب .أهداف الدراسة

بمدينة الرياض مف فئة فرط الحركة كتشتيت االنتباه ،ممف

تسعى الدراسة إلى الكصكؿ إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:

ارتادكا مالىي "ككاكب ىكا" كاتسمكا بالنشاط الزائد الممن ُحكظ.

 -1تحديد الدالالت الرمزية لمعنؼ مف خالؿ تحميؿ الرسكـ

 -تحددت ميارات الفف التشكيمي في الرسـ باألقالـ الممكنة

التشكيمية لدل أطفاؿ فرط الحركة كتشتت االنتباه في المرحمة

كاستخداـ األلكاف المائية.

العمرية مف  7إلى  10سنكات.

 -اقتصر المتغير التابع لمدراسة عمى أبعاد الميؿ لمعنؼ المتمثمة

 -2التعرؼ عمى الفركؽ بيف الذككر كاإلناث في أبعاد الميؿ

في مستكل إلحاؽ األذل بالنفس أك إلحاؽ األذل بالمحيطيف،

لمعنؼ مف خالؿ تحميؿ رسكميـ التشكيمية.

كمستكل التخريب المادم عمى البيئة.

 -3التعرؼ عمى الفركؽ بيف األطفاؿ كفقان لترتيب ميالدىـ

ه .مصطمحات الدراسة

األسرم في أبعاد الميؿ لمعنؼ مف خالؿ تحميؿ رسكميـ

مفيكـ سمكؾ العنؼ:

التشكيمية.

ائيا بأنو الحالة السمككية العدكانية
تُعرفو الدراسة الحالية إجر ن

لمنفس البشرية كالجانب السمبي الخاطئ ليا متمثالن في مجمكعة

ج .أهمية الدراسة
تكمف أىمية ىذه الدراسة في أف معرفة طبيعة أبعاد الميؿ

مف الحركات المنظمة التي تقكد إلى كظيفة ما ،كتؤثر سمبان

لمعنؼ المصاحب لبعض حاالت فئة فرط الحركة كتشتت االنتباه

بشكؿ مباشر أك غير مباشر عمى اآلخريف فتمكف صاحبيا مف

التي تظير في رسكـ أطفاؿ المرحمة العمرية مف  7إلى 10

استخداـ القكة إللحاؽ الضرر كاألذل بنفسو أك باألشخاص

سنكات يمكف أف يساعد في:

المحيطيف بو كالبيئة .كتجدر اإلشارة إلى أف الدراسة الحالية

 -1إمكانية تحديد الدالالت الرمزية لمعنؼ مف خالؿ تحميؿ

تتناكؿ العدكاف غير القصدم.

الرسكـ التشكيمية لدل أطفاؿ فرط الحركة كتشتت االنتباه في

مفيكـ الداللة:
تُعرفو الدراسة الحالية إجرائيان بأنو العالمة أك الرمز الذم

المرحمة العمرية مف  7إلى  10سنكات.
 -2تحديد نكع النشاط التشكيمي المناسب لفئة فرط الحركة

يدؿ عمى حالة نفسية شعكرية كال شعكرية داخؿ النفس البشرية

كتشتت االنتباه الذم يسيـ في تفريغ نزعة العنؼ لدييـ.

ُيعبر عنيا بالرسـ كتظير بشكؿ مف األشكاؿ سكاء كانت خطان

 -3التعرؼ عمى جانب مف المشكالت السمككية التي قد يعاني

أك لكنان أك حجمان.

منيا بعض األطفاؿ كتحديد طبيعتيا قبؿ كصكليا إلى درجة مف

فرط الحركة كتشتت االنتباه:
ائيا بأنو الجانب غير القصدم لمعنؼ
تُعرفو الدراسة الحالية إجر ن

إيذاء النفس أك اآلخريف.
 -4التعرؼ عمى الفرؽ في سمكؾ العنؼ بيف الذككر كاإلناث

كىك بيذا يككف اندفاعان ىجكميان يصبح معو ضبط الشخص

لفئة فرط الحركة كتشتت االنتباه مف خالؿ تحميؿ الدالالت

لنكازعو الداخمية ضعيفان ،متمثالن في سمكؾ ىجكمي منطكم عمى

الرمزية لتعبير التشكيمي في رسكميـ ،كالذم يمكف أف يسيـ في

اإلكراه كاإليذاء ،كىك اندفاع نحك التخريب مف استخداـ القكة

كضع برامج تشكيمية مناسبة.

إللحاؽ الضرر كاألذل بالنفس أك باألشخاص المحيطيػ ػ ػ ػ ػف بو أك
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 17سنة كقد استخدـ الباحث مقياس السمكؾ العدكاني كمقياس
المستكل االقتصادم كمقياس المناخ األسرل ،كقد أظيرت

 .3الدراسات السابقة
ىدفت دراسة الزيات [ ]5الى التعرؼ عمى الفركؽ بيف

النتائج أف ىناؾ عالقة ارتباطية بيف أساليب التعبير الغاضبة

الجنسيف ،كذلؾ الفركؽ بيف المراحؿ العمرية كالمستكل

المباشرة كغير المباشرة كخبرات العنؼ االسرل ،كقد تكصمت

االجتماعي لألسرة كعالقتيا بالسمكؾ العدكاني عند األطفاؿ،

الدراسة إلى كجكد عالقة ارتباطية دالة بيف المستكل االجتماعي

اشتممت عينة الدراسة عمى  165تمميذ كتمميذة في المرحمة

االقتصادم لألسرة كسمكؾ العنؼ.

العمرية مف ( )15-7سنة استخدمت الدراسة استمارة المستكل

أما دراسة الي ازنى [ ]12فقد تناكلت خالليا عالقة السمكؾ

االجتماعي ،كمقياس السمكؾ العدكاني لدل االطفاؿ ،تكصمت

العدكاني ببعض المتغيرات الشخصية كاالجتماعية لدل األطفاؿ

الدراسة الى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف تالميذ،

بالمرحمة االبتدائية بيدؼ محاكلة الكشؼ عف بعض العكامؿ

في العدكاف المفظي ،كالعدكاف عمى الذات ،عدـ كجكد فركؽ ذات

المرتبطة بالسمكؾ العدكاني لدل األطفاؿ كتككنت عينة الدراسة

داللة إحصائية بيف األبناء مف الذككر كاإلناث كنكع العدكاف

مف  142تمميذة في الصؼ الخامس االبتدائي ،كقد استخدمت

(البدني – المفظي – عمى الذات) ،ككجكد فركؽ بيف الذككر

الدراسة مقياس السمكؾ العدكاني ،كمقياس اتجاىات األبناء نحك

كاإلناث في السمكؾ العدكاني كالعدكاف (البدني – المفظي –

آبائيـ .كقد اثبتت الدراسة كجكد عالقة ارتباطية سالبة دالة

العدكاف عمى الذات – العدكاف عمى الممتمكات) لصالح الذككر.

إحصائيا بيف كؿ مف التكيؼ الشخصي كاالجتماعي كالتكيؼ

أما دراسة عمرك [ ]11فقد ىدفت إلى معرفة العالقة بيف

العاـ لدل األطفاؿ مف ناحية ،كسمككيـ العدكاني مف ناحية

العنؼ الطالبي كبعض المتغيرات االجتماعية لدل عينة مف

أخرل ،كذلؾ كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف مجمكعات األطفاؿ

طالب بعض المدارس الثانكية ،كأجريت الدراسة عمى 180

حسب ترتيبيـ الميالدم ،كالمستكل التعميمي لمكالديف.

طالب كطالبة مف المرحمة الثانكية ،كقد استخدـ الباحث استمارة
جمع بيانات أكلية،

 .4الطريقة واإلجرااات

كاستمارة تحديد المستكل االجتماعي

اتبعت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي لمالءمتو لطبيعة

االقتصادم لألسرة ،كمقياس العنؼ ،كقد أكضحت النتائج اف

متغيراتيا ،كذلؾ بيدؼ التكصؿ إلى معرفة الدالالت الرمزية

اإلناث ال يممف إلى العنؼ في المدرسة سكاء مع أقرانيف أك

لمعنؼ كأبعادىا كما يعبر عنيا األطفاؿ مف فئة فرط الحركة

كلكف الذككر منذ إلحاقيـ بالمرحمة الثانكية في

مرحمة الم ارىقة يميمكف إلى إثبات الذات ،كما أتضح اثر نكع

تبعا الختالؼ المرحمة العمرية كنكع
كتشتت االنتباه بالرسـ ن

الجنس كترتيب الطفؿ الميالدم داخؿ األسرة ،مما يسيؿ معو

الجنس كالمستكل االجتماعي االقتصادم عمى العنؼ الجسدم

تحديد نكع النشاط التشكيمي المالئـ لطبيعة كؿ حالة كعالج

لصالح الذككر.

بديؿ.

مدرسييف،

كجاءت دراسة الحكمي [ ]8لتتناكؿ ظاىرة إتالؼ الممتمكات

أ .مجتمع الدراسة وعينتها

المدرسية بمدينة الطائؼ (المظاىر ،األسباب ،أساليب العالج)

شمؿ مجتمع الدراسة مجمكعة مف األطفاؿ الذيف ارتادكا
مالىي "ككاكب ىكا" كاتسمكا بالنشاط الزائد الممن ُحكظ.

مف كجية نظر الطالب كالمربيف ،حيث ىدفت الدراسة إلى
التعرؼ عمى تأثير كؿ مف أساليب التنشئة االجتماعية كالسمكؾ

كقد بمغت عينة الدراسة  95طفالن كطفمة ( 46ذككر49 ،

االقتصادم لألسرة عمى ممارسة السمكؾ العدكاني لدل الطالب،

اناث) ،تراكحت أعمارىـ بيف  7إلي 10سنكات ،كتـ أخذ مكافقة

كقد تككنت العينة مف  285طالب تراكحت أعمارىـ بيف -10

أكلياء آمكرىـ عمى مشاركتيـ في الدراسة.
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صدؽ المقياس:

ب .أدوات الدراسة

لمتحقؽ مف صدؽ المقياس تـ استخداـ صدؽ المحتكل

اشتممت أدكات الدراسة عمى أداتيف:
) (1مقياس الميؿ لمعنؼ في سمكؾ األطفاؿ مف فئة فرط الحركة

مف خالؿ عرض المقياس في صكرتو األكلية عمى مجمكعة مف

كتشتت االنتباه مف سف  7إلى  10سنكات.

المحكميف المختصيف في المجاؿ مف أعضاء ىيئة التدريس

تـ إعداد ىذا المقياس بعد االطالع عمى أدبيات قياس

بكمية التربية بجامعة الممؾ سعكد حيث بمغ عددىـ خمسة

الميكؿ العدكانية لدل األطفاؿ كما اتفقت عميو الدراسات التي

أعضاء .كقد أبدل المحكمكف آرائيـ حكؿ مناسبة العبارات

أُجريت في ىذا المجاؿ عف كيفية قياس تمؾ الميكؿ .كقد تـ

البعد المحدد.
كصياغتيا كانتماء كؿ منيا لممحكر الذم يقيس ُ

التكصؿ إلى ثالثة محاكر تمثؿ أبعاد مظاىر سمكؾ العنؼ لدل

كما كأسفرت استجابات المحكميف عف مناسبة فقرات المقياس في

األطفاؿ مف فئة فرط الحركة كتشتت االنتباه في المرحمة العمرية
مف  7إلى  10سنكات شممت مستكل إلحاؽ األذل بالنفس،

ُمجمميا لقياس الميؿ لمعنؼ في سمكؾ األطفاؿ مف فئة فرط

الحركة كتشتت االنتباه .كتـ حساب تك اررات اتفاؽ المحكميف

كمستكل إلحاؽ األذل باألخريف ،كمستكل التخريب المادم عمى

عمى كؿ عبارة كاختيار العبارات التي اتفؽ عمييا أكثر مف

البيئة.

 %80مف المحكميف ،مع إجراء بعض التعديالت عمى بعض
العبارات التي اتفؽ عمييا المحكمكف.

كبناء عميو فقد تـ تصميـ المقياس الذم تككف مف (45

ثبات المقياس:

فقرة) ُركعي في صياغتيا أف تككف بمغة مبسطة يستطيع أف

يفيميا األطفاؿ في ىذه المرحمة العمرية كيمكنيـ االستجابة ليا،

تـ التحقؽ مف االتساؽ الداخمي لممقياس مف خالؿ تطبيؽ

كبما يتناسب مع خصائص الثقافة السعكدية .كتكزعت فقرات

المقياس عمى عينة مككنة مف ( )45مف األطفاؿ مرتادم مركز

المقياس عمى المحاكر الثالثة كفقا لما يمي 15( :عبارة) لممحكر

دار المالىي مف غير أفراد الدراسة .كتـ حساب معامؿ ارتباط

األكؿ مستكل إلحاؽ األذل بالنفس ،ك( 15عبارة) لممحكر الثاني

بيرسكف  Person Correlationبيف درجة كؿ معيار كالدرجة

مستكل إلحاؽ األذل باألشخاص المحيطيف ،ك(15عبارة)

الكمية لممقياس .كيكضح الجدكؿ رقـ ( )1نتائج حساب االتساؽ

لممحكر الثالث مستكل إلحاؽ األذل بالبيئة المحيطة.

الداخمي لممقياس.
جدول 1

معامالت ارتباط كل ُبعد من أبعاد مقياس سموك الميل لمعنف لفئة فرط الحركة وتشتت االنتباه بالمجموع الكمي لممقياس
معامل ارتباط كل بعد بالمجموع الكمي لممقياس

البعد السموكي
ُ
مستكل إلحاؽ األذل بالنفس

0.968

مستكل إلحاؽ األذل باآلخريف

0.970

مستكل التخريب المادم عمى البيئة.

0.988

المجمكع

0.961

أف المقياس يتمتع بدرجة عالية مف الثبات.

كما تـ التحقؽ مف ثبات المقياس عف طريؽ حساب معامؿ
الثبات ألفا كركنباخ لكؿ محكر مف محاكر المقياس كالمقياس

) (2استمارة تحميؿ الدالالت الرمزية لمعنؼ في رسكـ األطفاؿ

بأكممو .كقد بمغت معامالت الثبات لمحكر مستكل إلحاؽ األذل

مف فئة فرط الحركة كتشتت االنتباه:

بالنفس ( ،)0.968كمحكر مستكل إلحاؽ األذل باآلخريف

كتـ إعداد االستمارة بعد االطالع عمى البحكث كالدراسات

( ،)0.970كمحكر مستكل التخريب المادم عمى البيئة

التي اىتمت بتحديد أنماط التعبير عف الميؿ لمعنؼ في رسكـ

( ،)0.988كلمدرجة الكمية لممقياس ( .)0.961كىذا يشيػ ػ ػ ػ ػر إلى

األطفاؿ كتصنيفيا .كمف بيف ما شممتو ىذه الدراسات الزيات
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[ ،]5الغرباكم []13؛ رفعت [ .]11كما تـ االستعانة ببعض

يعيشكف فييا ،كذلؾ دراسة عالقاتيـ باآلخريف سكاء في األسرة

االستمارات التي اىتمت بتحميؿ رسكـ األطفاؿ كفئاتيا

أك الرفاؽ أك زمالء الدراسة مف المحيطيف.

كخصائصيا ،كمف بينيا دراسات السيد [ ،]14كالشمرم [ .]7كتـ

كمف أجؿ تطبيؽ الدراسة الميدانية قاـ الباحث بتكفير

تصميـ استمارة تحميؿ رسكـ األطفاؿ فاشتممت عمى  10أبعاد

أدكات الرسـ التشكيمي مف أقالـ ممكنة كاسكتشات رسـ كخامات

اندرج تحت كؿ بعد منيا عدد مف المفردات التي تعبير عف

مساعدة داخؿ ركف الفنكف التشكيمية بمالىي ككاكب ىكا ،بغرض

الميؿ إلى العدكاف مف خالؿ الرسكـ .كيتـ تطبيقيا بحساب

تكفير الفرصة لألطفاؿ لمتعبير بيف فقرات االنتقاؿ مف لعبة

تك اررات الصفات السمككية المعبرة عف العنؼ حسب ما كرد في

ألخرل داخؿ المالىي ،كذلؾ بيدؼ تحقيؽ أىداؼ الدراسة في

تحميؿ الرسكـ.

التعرؼ عمى أبعاد الميؿ لمعنؼ ،كذلؾ التعرؼ عمى مدل

صدؽ االستمارة:

االختالؼ في أبعاد الميؿ لمعنؼ باختالؼ نكع الجنس ذككر أك

لمتحقؽ مف صدؽ االستمارة تـ استخداـ صدؽ المحتكل

إناث التعرؼ عمى الفركؽ في أبعاد السمكؾ العدكاني تبعا

مف خالؿ عرض االستمارة عمى مجمكعة مف المحكميف مف

لمترتيب الميالدم لمطفؿ في األسرة الكاحدة لألطفاؿ مف فئة فرط

أساتذة قسـ التربية الفنية بكمية التربية بجامعة الممؾ سعكد بمغ

الحركة كتشتيت االنتباه في المرحمة العمرية مف  7إلى 10

عددىـ خمسة أعضاء .كبناء عمى آرائيـ تـ تحديد البنكد

سنكات ،مما يساعد عمى اختيار النشاط التشكيمي المناسب ليا.

كالمفردات المغكية التي حصمت عمى نسبة اتفاؽ بيف المحكميف

تطبيؽ الدراسة الميدانية:
تـ تطبيؽ الدراسة في كرش الفنكف التشكيمية التي تـ

ال تقؿ عف .%80

إعدادىا داخؿ مالىي ككاكب ىكا ،كىي بيئة مختمفة مف حيث

ثبات االستمارة:
تـ حساب ثبات االستمارة بحساب معامؿ ثبات ألفا

المكاف عف بيئة المدرسة أك المنزؿ التي تعكد عمييا الطفؿ،

كركنباخ بعد تطبيقيا عمى عينة مككنة مف  30طفالن مف غير

كالتي يمكف أف تككف بيئة مساعدة عمى اكتشاؼ قدرات ميكؿ

أفراد الدراسة ،كبمغت قيمة معامؿ ثبات االستمارة  ،0.95كىى

اإليجابية في شخصياتيـ .فقد تككف البيئة
السمبية ك
األطفاؿ
ّ
ّ

تعد قيمة عالية لثبات االستمارة.
الدراسة الميدانية:

المدرسية غير مساعدة إلظيار الجانب المتمثؿ في السمكؾ
ّ
العدكاني الذم يمارسو بعض األطفاؿ نحك أقرانيـ في المدرسة،

دكر برامج التربية الفنية في تعديؿ اإلضرابات السمككية:
يسعد الطفؿ كثي انر عندما يرل عممو الفني مكتمالن كقد

الجك االنفعالي العاـ الذم يعيشو الطفؿ في المدرسة أك في
كأف ّ
البيت لو أثر عميؽ في مدل تحركو كتفاعمو كتحصيمو ،كقد

أصبح في أحسف صكرة مما يدفع الطفؿ إلى المزيد مف اإلبداع

يشعر الطفؿ بعدـ الراحة في المدرسة بسبب مكقؼ األطفاؿ

التشكيمي كمف ثـ المزيد مف الثقة بالنفس كالمزيد مف التقدير

اآلخريف كالسخرية منو أك االعتداء عميو بالضرب أك شعكره

لمذات .فقد أثبتت الدراسات النفسية لألطفاؿ أنو باإلمكاف كمف

بعدـ االنتماء.

خالؿ تحميؿ محتكل رسكـ األطفاؿ ،أف نتعرؼ مباشرة إلى

كىدؼ ىذا النشاط إلى إتاحة الفرص لمطفؿ لمقياـ بإجراء

حياتيـ الالشعكرية ،كذلؾ التعرؼ عمى مشكالتيـ كمما يعانكف

نشاط تشكيمي ليفرغ طاقتو كيزيد مف تركيزه .كأف يتعرؼ عمى

الميكؿ العدكانية ،إلى جانب إمكانية التعرؼ عمى ميكليـ

األلكاف األساسية كدرجاتيا .كأف يتمكف مف رسـ مكضكعات

كاتجاىاتيـ كمدل اىتماميـ بمكضكعات تعكس البيئة التي

النشاط بتحرر كامؿ دكف مؤثرات خارجية.
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كقد شممت أدكات النشاط أقالـ ألكاف (أصفر ،كأحمر،

 -طمب الباحث مف األطفاؿ رسـ ثالثة مكضكعات ،بحيث

كأزرؽ) ،كأقالـ رصاص كمحايات كأدكات الرسـ .كما شممت

يعبر كؿ مكضكع عف بعد كاحد مف محاكر العنؼ الثالثة،

اسكتشات رسـ مختمفة المقاسات .إضافة إلى طاكلتيف،
كبركجكتكر ،كمؤثرات صكتية (فيديك العد التنازلي ،كأصكات

المكضكع األكؿ ييدؼ إلى التعبير عف ُبعد ايذاء النفس

كىك بعنكاف :ىؿ أنت راض عف نفسؾ ،المكضكع الثاني

تشجيع).

ييدؼ إلى التعبير عف ُبعد ايذاء اآلخريف ،كىك بعنكاف :ما

كيبدأ النشاط بالجانب الرياضي أكالن ،حتى يتسنى

رأيؾ في ظاىرة التفحيط ،كالمكضكع الثالث ييدؼ إلى

لألطفاؿ التركيز برسـ المكضكعات المطركحة ،كالتي تـ

التعبير عف ُبعد اإليذاء المادم عمى البيئة كىك بعنكاف:

عبر عف سمكؾ أصدقائؾ داخؿ السكؽ.

اختيارىا بما يتكافؽ كطبيعة التعبير عف البيئة المحمية عمى

بناء عمى بنكد
 -تـ جمع الرسكـ مف األطفاؿ ،لتصحيحيا ن

الصعيد المنزلي كالمدرسي.

استمارة تحميؿ رسكـ األطفاؿ.

 .5النتائج

كانقسمت بنكد التصحيح إلى ثالثة بنكد (أكافؽ – أكافؽ إلى حد

أكالن :لإلجابة عف سؤاؿ الدراسة األكؿ :الذم ينص عمى

ما – ال أكافؽ) بحيث يعطى كؿ طفؿ  3درجات إذا اختار

إمكانية تحديد الدالالت الرمزية لمعنؼ مف خالؿ تحميؿ الرسكـ

أكافؽ بشدة ،كدرجتاف إذا اختار إلى حد ما ،كدرجة كاحدة إذا

التشكيمية لدل أطفاؿ فرط الحركة كتشتت االنتباه في المرحمة

اختار أكافؽ .كتـ تحميؿ البيانات باستخداـ اختبار كا ،2كيكضح

العمرية مف  7إلى  10سنكات.

جدكؿ رقـ ( )2النتائج التي تـ التكصؿ إلييا:
جدول 2

التك اررات وقيمة كا 2المحسوبة ومستويات الداللة لبنود استمارة تحميل الدالالت الرمزية لمعنف في رسوم األطفال من فئة فرط الحركة وتشتت
االنتباه
بنود الدالالت الرمزية لمعنف

إلحاق األذى

مستوى إلحاق
االذى

مستوى

مستوى
بالنفس

المحيطين

بالبيئة

إلحاق االذى

 .1تضمنت الرسكـ شخصية العنؼ:

كا2

6.068

 .عبر الطفؿ عف نفسو.

6

9

4

 .اشخاص مف محيطيف.

7

8

6

 .اقرانو في المدرسة.

8

4

8

 .مف يعيش معو في المنزؿ.

5

3

5

 .شخص غير معمكـ.

3

2

5
7.28

 .2العبارات المفظية المعبرة عف العنؼ:
 .استخدميا الطفؿ.

7

12

9

 .لـ استخدميا الطفؿ.

8

8

10
21.33

 .3اسمكب الطفؿ في التعبير عف العنؼ في الرسكـ:

مستوى
الداللة

غير دالة

غير دالة

دالة عند

 .اسمكب كاقعي.

5

8

12

مستكل

 .اسمكب داللي كرمزم.

8

11

19

0.05

 .جمع بيف اساليب متعددة.

7

9

13
13.2

 .4ظيرت الداللة السمككية لمعنؼ في الرسكـ لمتعبير عف:
 .الشجار كالغضب.

10

9

19

 .مضايقة الزمالء.

18

15

12
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1
5

4

 .5السعادة لكجكه االشخاص في الرسكـ تعبر عف:
 .الغضب.

9

9

9

 .الفرح كالسعادة.

13

8

9

 .تحدل كعنؼ.

7

7

7

2

2

4

غير دالة
14.1

 .6ظيرت في عصى أدكات العنؼ:
 .استخداـ اسمحة نارية.

7

7

8

 .استخداـ عصى.

8

8

7

 .استخداـ ادكات حادة.

6

4

7

غير دالة
2.06

 .7عبرت الرسكـ عف بيئة العنؼ متمثمة في:
 .المدرسة.

6

5

6

 .المنزؿ.

6

6

6

 .اماكف عامة.

6

5

4

غير دالة
2.04

 .8مف مظاىر العنؼ في الرسكـ:
 .إلحاؽ االذل بالنفس.

7

8

10

 .إلحاؽ االذل باآلخريف.

5

5

4

 .إلحاؽ االذل بالبيئة.

4

3

3

 .أخرل خالؼ ما ذكر.

2

0

1

غير دالة
5.22

 .9أظير الطفؿ مبالغة في التعبير عف العناصر المرسكمة:
 .عناصر العنؼ المادم.

16

15

16

دالة عند

.عناصر تناكؿ االشخاص.

4

5

5

مستكل

 .شرح طبيعة العنؼ المستخدـ.

2

9

4

22.18

0.05

 .10استخدـ الطفؿ دالالت لكنية تعبر عف:
 .الجك العاـ لمعنؼ كالمشاجرات.

6

5

7

 .جك المنافسة بيف االقراف.

9

6

8

.الشعكر العاـ بأجكاء الصراع.

4

4

3

غير دالة
2.60

ثانيا :لإلجابة عف السؤاؿ الثاني :الذل ييدؼ إلى التعرؼ عمى

الحركة كتشتيت االنتباه .جاءت النتائج كما تبدك في تحميؿ

الفركؽ بيف الذككر كاإلناث في أبعاد الميؿ لمعنؼ مف خالؿ

رسكـ األطفاؿ ،حيث تـ احتساب الفركؽ بيف الذككر كاإلناث

تحميؿ رسكميـ التشكيمية؟ تـ عمؿ التحميالت اإلحصائية

عمى جميع أبعاد مقياس العنؼ كذلؾ باستخداـ اختبار

لمبيانات التي تناكلت تحديد مستكل الميؿ لمعنؼ مف خالؿ

"ت  " t-testلداللة الفركؽ بيف المتكسطات لحساب الفركؽ بيف

مستكل إلحاؽ األذل بالنفس ،كمستكل إلحاؽ األذل باألشخاص

الجنسيف ،كيكضح الجدكؿ رقـ ( )3نتائج التحميؿ.

المحيطيف ،كمستكل التخريب المادم عمى البيئة لدل فئة فرط
جدول 3

الفرق بين رسوم الذكور واإلناث في مستوى سموك الميل لمعنف وأبعادها
الميول العدوانية

مجموعة افراد
العينة

المتوسط

االنحراف

درجات الحرية

قيمة ت

الداللة

أبعاد سموك

مستكل إلحاؽ األذل بالنفس

الذككر

37.41

8.229

163

3.198

0.05

اإلناث

33.09

9.063

الذككر

37.56

7.520

مستكل إلحاؽ األذل بالنفس

المعياري
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163

3.117

0.05

اإلناث

33.76

8.094

األشخاص
كمستكل التخريب المادم عمى

الذككر

38.20

7.203

البيئة كالممتمكات

اإلناث

34.07

8.580

المجمكع الكمى

الذككر

113.18

15.701

اإلناث

100.93

20.319

يكضح الجدكؿ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف

163
163

3.338
4.313

0.05
0.05

األطفاؿ الذككر إلى المبالغة في رسـ العناصر ذات الداللة

سمكؾ الذككر كاإلناث في مستكل الميؿ لمعنؼ لصالح الذككر،

العنيفة.

حيث بمغت قيمة " ت " في المستكيات الثالثة كالمجمكع الكمي

فعبر طفؿ ( 10سنكات) عف بعد مستكل إلحاؽ االذل بالنفس،

لممقياس ىي 4.313 ، 3.33 ، 3.11 ، 3.19 :عمى التكالي،

حيث رسـ نفسو أماـ مرآه ممسكان بيده مسدس ،كفي داللة عمى

كىي قيـ دالة عند مستكل .0.05

أنو يطمؽ النار عمى نفسو كعقاب لمذات.

أما بالنسبة لمستكل إلحاؽ األذل بالنفس :فقد اتضح مف

فيما عبر طفؿ آخر ( 9سنكات) عف بعد مستكل العدكاف

نتائج الدراسة الحالية أف الذككر أكثر عدك نانا عمى النفس مف

عمى األشخاص ،فالطفؿ يعبر عف المشاجرات أكقات الفسحة

اإلناث ،كما كردت في دراسة عمرك رفعت [ ،]11كدراسة حناف

المدرسية ،في التعبير عف مجمكعة مف التالميذ قد التفت حكؿ

الزيات [ ،]5كيرجع ذلؾ إلى أف األطفاؿ تعرضكا لمعنؼ مف قبؿ

تمميذ ضعيؼ عبر عنو برسمو صغير الحجـ كقد ظيرت عمى

المحيطيف بيـ ،مما يؤدل إلى تفريغ انفعاالتيـ عف طريؽ تكجيو

مالمحو الخكؼ كالرعب مف ىؤالء المعتديف ،كقد اىتـ الطفؿ

عدكانيـ بيدؼ إيذاء النفس أك إيقاع األذل بطرؽ متعددة.

بالتفاصيؿ الدقيقة في رسـ أدكات االعتداء مف عصي كفركع
سنا،
أشجار كفى مالمح العدكاف عمى كجكه التالميذ األكبر ن

كما كأكضحت النتائج أف الذككر أكثر عدك نانا عمى

اآلخريف مف اإلناث ،كيمكف تفسير ذلؾ بأنيـ يحاكلكف إظيار

كذلؾ في إخباره لممجمكعة المكنية التي غمب عمييا المكف

قدراتيـ العضمية كمياراتيـ بدافع إثبات الذات أك تقميد أقرانيـ

األحمر.
كعف بعد العدكاف المادم عمى البيئة ،رسـ طفؿ (9

مف أصحاب السمكؾ العنيؼ.
كذلؾ أكضحت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية

سنكات) حديقة المدرسة تتكسطيا مجمكعتيف مف األطفاؿ يقذفكف

بيف الذككر كاإلناث في بعد إلحاؽ األذل عمى البيئة لصالح

بعض الحجارة عمى األشجار ،مما يؤدل إلى كقكع أضرار

الذككر كربما يرجع ذلؾ إلى أف األطفاؿ الذككر يتعرضكا

بالحديقة كاألشجار ،كاعتمد الطفؿ في تعبيره عمى رسـ زىكر

باستمرار ألنكاع شديدة مف الضغكط عمييـ في المجتمع العربي

متناثرة في أرجاء الحديقة ،كيظير بيا حجـ الضرر المادم مف

كذلؾ لتدريبيـ عمى تحمؿ المسئكلية ،إلى جانب تعرضيـ

آثر السمكؾ العنيؼ الذل قاـ بو التالميذ ألحكاض الزراعة بفناء

لمعقاب الشديد أكثر مف اإلناث نتيجة لمحرص عمى تربيتيـ عمى

المدرسة.

قدر كبير مف الصالبة كالقكة كتحمؿ المسئكلية ،كقد يؤدم ذلؾ

ثالثا :لإلجابة عف السؤاؿ الثالث كالذل ينص عمى كجكد فركؽ

كمو إلى اكتساب األطفاؿ الذككر بعض الميؿ لمعنؼ.

ذات داللة إحصائية في مستكل الميكؿ العدكانية كأبعادىا

عند تحميؿ رسكـ الذككر كاإلناث في المرحمة العمرية مف

(مستكل إلحاؽ األذل بالنفس أك مستكل إلحاؽ األذل باآلخريف،

سف  7الى  10سنكات الحظ الباحث اختالفات بيف رسكـ
الذككر كرسكـ اإلناث في أبعاد الميؿ لمعنؼ الثالثة ،حيث

تبعا الختالؼ
كمستكل التخريب المادم عمى البيئة كالممتمكات) ن

الترتيب الميالدم (األكؿ ،الثاني ،األخير) داخؿ األسرة كما تبدك

استخدـ الذككر لمتعبير عف العنؼ عدد كبير كمتنكع مف

في تحميؿ رسكـ األطفاؿ ،فقد تـ تقسيـ الترتيب الميالدم إلى

األسمحة كأساليب الدفاع عف النفس ،كلجأ عدد كبير مف

ثالث مجمكعات المجمكعة األكلى كتمثؿ الطفؿ الذل ترتيبو
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الميالدم في أسرتو األكؿ بيف أخكاتو ،المجمكعة الثانية كتمثؿ

إلى ما فكؽ ذلؾ ،تـ حساب المتكسطات الحسابية لدرجات

الطفؿ الذل ترتيبو الميالدم في أسرتو مف الثاني إلى الثالث،

المجمكعات الثالثة لمترتيب الميالدم كالميكؿ العدكانية كأبعادىا

كالمجمكعة الثالثة الطفؿ الذل ترتيبو الميالدم في أسرتو الرابع

كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ (.)4

جدول 4

المتوسطات الحسابية لممجموعات الثالث عمى مقياس سموك الميول العدوانية
أبعاد سموك الميل لمعنف

الترتيب الميالدي

مجموعة افراد العينة

العدد

المتوسط

مستكل إلحاؽ األذل بالنفس

األكلي

الذككر

20

24.62

اإلناث

25

الذككر

15

اإلناث

17

الذككر

8

اإلناث

10

الذككر

20

اإلناث

25

الذككر

15

اإلناث

17

الذككر

8

اإلناث

10

الذككر

20

اإلناث

25

الذككر

15

اإلناث

17

الذككر

8

اإلناث

10

الثانية
الثالثة
األكلي

مستكل إلحاؽ األذل باألشخاص المحيطيف

الثانية
الثالثة
األكلي

مستكل إلحاؽ األذل البيئة

الثانية
الثالثة
المجمكع الكمى

25.33
26.43
26.33
24.63
26.36
25.62
25.62
20.30

األكلي

45

112.63

الثانية

32

112.16

المستخدـ في البحث باستخداـ تحميؿ تبايف األحادم أنكفا

كلمكشؼ عما إذا كانت ىناؾ فركؽ دالة بيف متكسطات

 ANOVAكيكضح الجدكؿ رقـ ( )5نتائج التحميؿ.

درجات المجمكعات عمى الميؿ لمعنؼ كأبعادىا ،تـ معالجة
استجابات المجمكعات عمى مقياس سمكؾ الميؿ لمعنؼ

جدول 5
تحميل التباين األحادي لمترتيب الميالدي لمطفل عمى مقياس الميل لمعنف وأبعاده
أبعاد سموك الميل لمعن

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط مجموع المربعات

قيمة ف

الداللة

مستكل إلحاؽ األذل بالنفس

بيف المجمكعات

21.654

2

12.858

0.188

غير داؿ

داخؿ المجمكعات

10346.324

152

80.194

الكمى

10368

122

بيف المجمكعات

62.143

2

37.076

داخؿ المجمكعات

10431.201

142

64.761

الكمى

10493

152

بيف المجمكعات

153.871

2

82.470

داخؿ المجمكعات

10630.146

143

66.791

مستكل إلحاؽ األذل باألشخاص

مستكل إلحاؽ األذل عمى البيئة

307

0.436
غير داؿ
1.112
غير داؿ

المجمكع الكمى

الكمى

10784.017

154

بيف المجمكعات

231.324

2

154.443

داخؿ المجمكعات

45327.640

154

342.144

الكمى

51236.054

144

0.356
غير داؿ

بالنظر إلى الجدكؿ السابؽ يتضح أنو ال تكجد داللة بيف

كتجدر اإلشارة إلى أف تحميؿ رسكـ األطفاؿ كضع في

متكسطات درجات المجمكعات المختمفة لمترتيب الميالدم

الحسباف السمات األساسية لممرحمة العمرية ،إلى جانب سرد ما

كمستكل إلحاؽ األذل بالنفس كمستكل إلحاؽ األذل باآلخريف

يميز رسكـ فئة فرط الحركة كتشتت االنتباه فنجد أنيا تميزت

كمستكل التخريب المادم عمى البيئة كالدرجة الكمية حيث بمغت

باقترابيا مف الكاقع إلى حد كبير كتميزت الرسكـ بكثرة العناصر

قيـ (ؼ) ،0.356 ،1.11 ،0.436 ،0.188 :كىى قيـ غير

كالتفاصيؿ كتمكف كثير مف األطفاؿ في رسكميـ مف إتقاف

دالة إحصائيان.

العناصر التشكيمية األساسية ،كاالستخداـ الجيد لمدرجات المكنية
كأنكاع الخطكط.

كتفسر ىذه النتيجة أنو بالرغـ مف أف الطفؿ األكؿ يتمتع
بمزايا قد ال تتكافر ألخكاتو إال أف في المجتمعات العربية ال

كذلؾ تـ التعرؼ عمى أبعاد سمكؾ العنؼ لدل األطفاؿ

يكجد لدييا تميز أك مفاضمة بيف طفؿ عمى حساب األخر ،مما

مف فئة فرط الحركة كتشتت االنتباه في المرحمة العمرية مف سف

يجعؿ األبناء يشعركف باالىتماـ مف قبؿ الكالديف بشكؿ متساك.

 7إلى  10سنكات مف خالؿ تحميؿ رسكميـ.
الى جانب التعرؼ عمى مدل االختالؼ في أبعاد الميؿ

كقد انتيت الدراسة بإثبات النقاط التالية:
إمكانية التعرؼ عمى فاعمية بعض ميارات الفف التشكيمي في

لمعنؼ في السمكؾ باختالؼ نكع الجنس (ذككر– إناث) .إلى

تحديد مستكل الميؿ لمعنؼ لدل فئة فرط الحركة كتشتت االنتباه

جانب التعرؼ عمى الفركؽ في أبعاد الميؿ لمعنؼ في السمكؾ

جاء عمى النحك التالي:

تبعا لمترتيب الميالدم لمطفؿ في األسرة مف خالؿ تحميؿ
ن
رسكميـ.

بالنسبة مستكل إلحاؽ األذل بالنفس :يتضح كجكد فركؽ
ذات داللة إحصائية بيف أطفاؿ فرط الحركة كاألطفاؿ العادييف،

عميو تكصى الدراسة بطرح مجمكعة مف األنشطة كالفعاليات

ففي مستكل إلحاؽ األذل بالنفس ،أطفاؿ فرط الحركة أكثر

التشكيمية مكجية إلى فئة فرط الحركة كتشتت االنتباه تتناسب

عدكانا عمى النفس مف األطفاؿ العادييف ،كيمكف تفسير ذلؾ

كطبيعة المتغيرات التي كردت بالدراسة.

بانخفاض معدؿ الضبط الذاتي لدل فرط الحركة ،متمثمة في

المراجع

مقدار التحكـ في تصرفاتيـ االنفعالية بما في ذلؾ العدكاف عمى

أ .المراجع العربية

النفس بينما األطفاؿ العادييف أكثر قدرة عمى ضبط انفعاالتيـ

] [1العميؿ ،ىدل ،)20( .الرياضية رياض األطفاؿ ،ندكة
الطفكلة المبكرة ،كتيب عف ك ازرة التربية كالتعميـ ،الرياض.

تجاه ذاتيـ ،مع األخذ في االعتبار أف العدكاف الذل ظير في
رسكميـ ليس عدكانان مقصكدان عمى الذات كما سيبدك في رسكـ

] [2القاضي ،خالد ( .)2011تعديؿ سمكؾ األطفاؿ ذكل

األطفاؿ العادييف ،كلكنو عنؼ تمقائي متكقع يرجع لطبيعة

اضطراب نقص االنتباه كفرط النشاط ،القاىرة :عالـ الكتب.

المرحمة العمرية ،كقد أكدت عمى معظـ السمات الخاصة بيذه

] [3العجارمة ،عمر نافع ،كشاىيف ،عكني معيف (.)2011

المرحمة العمرية مف اىتماـ بخط االرض كالشفافية كالتسطيح،

متالزمة النشاط الزائد كتشتت االنتباه ()ADHD

كفى تناكلنا لتحميؿ الرسكـ بغرض تحديد نمط العنؼ.

(االندفاعية) األردف :دار الشركؽ.
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] [9كفافي ،عالء الديف .)1997( .الصحة النفسية .القاىرة،

] [4عزب ،حساـ الديف محمكد .)2002( .فعالية برنامج
عالجي تفاكضي تكاممي في

1

2016

ط :4ىجر لمطباعة كالنشر.

التغمب عمى العنؼ لدل

عينة مف المراىقيف .المؤتمر السنكم التاسع لمركز اإلرشاد

] [10القريطي ،عبد المطمب أميف .)1986( .الدكر العالجي

النفسي .القاىرة :جامعة عيف شمس ،المجمد الثاني.

لمنشاط غير األكاديمي في

] [5الزيات ،حناف محمكد .)2011( .السمكؾ العدكاني كما يعبر

برامج المعكقيف .الكتاب

السنكم في عمـ النفس مج  ٥ص ٤٤٦-٣٣٣القاىرة:

عنو األطفاؿ بالرسـ .المؤتمر العممي العاشر ،كالدكلي

مكتبة األنجمك المصرية.

الثالث لكمية التربية الفنية ،التربية الفنية كمكاجية العنؼ،

] [11رفعت ،عمرك ( .)2001العالقة بيف العنؼ الطالبي

القاىرة :كمية التربية الفنية ،جامعة حمكاف.

كبعض المتغيرات االجتماعية لدل عينة مف طالب

] [6الطفش ،حناف محمكد .)2002( .مدل فاعمية برنامج

المدارس الثانكية .المؤتمر السنكم الثامف لمركز اإلرشاد

إرشادم إلكساب استراتيجيات التعامؿ مع العنؼ األسرم

النفسي .القاىرة :جامعة عيف شمس.

لدل عينة مف طالبات المرحمة الثانكية .رسالة دكتكراه غير

] [12اليزانى ،منيرة محمد1433( .ق) .عالقة السمكؾ العدكاني

منشكرة ،القاىرة :كمية التربية ،جامعة عيف شمس.

ببعض المتغيرات الشخصية كاالجتماعية لدل األطفاؿ

] [7الشمرم ،فيد محمد .)2014( .التدخؿ المبكر لمفئات

بالمرحمة االبتدائية .رسالة ماجستير .الرياض :كمية التربية،

الخاصة كمدخؿ لتعزيز المسئكلية االجتماعية لمجامعات

جامعة الممؾ سعكد.

السعكدية .مجمة بحكث في التربية الفنية كالفنكف،

] [13الغرباكم ،مي حسف .)2006( ،السمكؾ العدكاني دراسة

(.41)41

مقارنة بيف الذككر كاإلناث .رسالة دكتكراه غير منشكرة،

] [8رزؽ ،الحكمي إبراىيـ الحسف .)2004( .إتالؼ الممتمكات

معيد الدراسات التربكية لمطفكلة كاألمكمة .القاىرة :جامعة

المدرسية بمدينة الطائؼ (المظاىر ،األسباب ،أساليب

عيف شمس.

العالج) مف كجية نظر الطالب كالمربيف ،مجمة كمية

] [14السيد ،سناء عمي .)1424( .رسكـ األطفاؿ التحميؿ

التربية ،العدد ( .2 )54الدقيمية :جامعة المنصكرة.

كالداللة ،الرياض :دار الزىراء.
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VIOLENCE INDICATIONS AVATAR
THROUGH ANALYSIS OF
DRAWINGS FOR CHILDREN WITH
HYPERACTIVITY AND
DISTRACTION
FAHAD BIN MOHAMMED AL SHAMMARI
King Saud University
ABSTRACT_ The research aims to identify Violence indications Avatar through analysis of
Drawings for Children with hyperactivity and distraction.
In the age from 7 to 10 years, as well as to identify the differences between males and females
in the tendency to violence dimensions, as well as to identify the differences between the children,
according to the order of family birthdays the tendency to violence dimensions. The research
sample was limited to a group of children who were of significant excess activity, and the number
of 95 members of the search. Research Tools included on violence Avatar semantic analysis of
children's drawings from the category of hyperactivity and Attention Deficit form, and the measure
of the tendency to violence in children's behavior from hyperactivity category and distract from
the age of 7 to 10 years. The study results showed a difference of inclination of the violence in the
behavior where the males are more violent than the dimensions of the female, the study
recommended offering a range of art activities addressed to the category of hyperactivity and
Attention Deficit commensurate with the nature of the variables that responded to the study.
KEY WORDS: Plastic art therapeutic skills, Strikes behavioral, Plastic Art interaction.
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