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 القلق وانعكاسه في االعمال الفنية لالطفال
 

 م. د. حسن جارهللا جماغ
 العراق -بغداد 

 
 

 الخالصة
لقد زاد االهتمام بالصحة النفسية لالطفال وتكامل شخصياتهم على مختلف االصعدة , وهذا يعود الى التطوو  العلمو  

من قبل االفراد انفسهم ف  سبيل استمرا  الحيواة , وههورا العديود  المبذولةوتعقد الحياة ف  المجتمع وازدياد الجهود 

يعبر عنها بقد ة االنسوا  علوى اموتالال االشويام الماديوة , وانموا  من المحاوالا للطبيعة االنسانية . فالصحة النفسية ال

ية المهمة الت  تؤدي والثقة بالنفس احدى الخصائص االنفعال يعبر عن ذلك بالشعو  بالرضا وتقبل الذاا واآلخرين .

دو اً اساسياً ف  حياة االفراد, وف  تحقيق توافقهم النفسو , ويشوير علموام الونفس والبواحثين الوى ا  الثقوة بوالنفس تبود  

 بالنمو منذ السنين االولى من حياة الطفل عن طريق عالقة الطفل بوالديه. 
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ABSTRACT 
Childhood is one of the most important stages in an individual's life because it requires 

special care to grow properly. With the increasing progress of civilization and 

technology and the accompanying values of violence, terrorism and violation of the 

most basic human rights, child careers, Or teachers do more to provide a decent life for 

these children. Self-confidence is one of the important emotional characteristics that 

play a key role in the lives of individuals and in achieving their psychological 

compatibility. Psychologists and researchers suggest that self-confidence begins to grow 

from the first years of a child's life through the child's relationship with his parents. 
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 الفصل االول

 
 

 :مشكلة البحث

القلق مرض العصر الذي يعيشه النوا  علوى عتبواا القور  الحوادي والعشورين ويشوكل سوببا مباشورا لحواالا  يعد    

 ( 1)الميل الى العنف والسلوال العدوان  , وينتج القلق عن االحباط والتهديد وكذلك الخطر .

يوة  بوا انفسوهم ببيموتهم "ا  التعبير عن االنفعاالا ف  الفن يعط  النشئ فرصة اهها  بعض  دود الفعول فو  عمل   

فتفسير خبراا النشئ خالل الفن يعط  فرصة تبلو  بعض  دود الفعل الغامضوة التو  ال يسوتطيعو  ا  يصوواونها 

   (2)ف  كلماا" 

ساهم ف  نشاط الطفل العقلو  والمعرفو  وفو  الوهوائف العقليوة العليوا فن هو تعبير عن شعو  حس  انفعال  يا  ال    

لية تفكير ابداعية خالقة متد جة مصحوبة بنمو عقل , كموا تعود شوكالً مون اشوكال النشواط العقلو  واالد اال, و نها عم

 (  3)فضالً عن كونها تعبيراً عن حياة الطفل االنفعالية 

 التساؤل التال  :ومن هنا وجد الباحث تأسيس لمشكلة بحثه من خالل 

 . لألطفال؟ ف  االعمال الفنية  ه نعكاسولقلق ماهو  ثر ا  

 اهمية البحث:

ا  االهتمووام بالطفولووة موون المطالووة االساسووية والعلميووة, اذ تعموول الوودول علووى تحقيووق هووذا المطلووة وعوودم التفووريا     

 .بقد اا ابنائها كونهم ثروة وطنية سوام ف  المجاالا النفسية واالجتماعية او العقلية

 تبرز اهمية البحث باالت :

 لة االولى من حياة االنسا  وه  من اهم مراحل النمو الت  يمر بها.اهمية مرحلة الطفولة النها المرح-1

كما يستمد البحث اهميته من اهمية الفن ذلك النشاط االنسان  الذي يمس خصائص مهمة فو  حيواة االنسوا  ويموس -2

 كل ش م فيها وبواسطته نحس بانسانيتنا ونرى فيه تعبيراً صادقاً عن افكا نا ومفاهيمنا ومشاعرنا.

 داف البحث:     أه

 يهدف البحث الحال  الى:

 ( سنواا من )الذكو  واالناث(.7قيا  مستوى القلق لدى االطفال بعمر )-1

 ذوي القلق المرتفع وفق متغير الجنس . االطفالالكشف عن  -2

 لدى االطفال واعمالهم الفنية. مستوى القلقد اسة العالقة اال تباطية بين -3

 حدود البحث:

البحوث الحوال  علووى تالموذة الصوف الثوان  االبتوودائ  مون الوذكو  واالنواث فوو  المودا   االبتدائيوة التابعووة يقتصور     

 االولى والثالثة.تربية ف  محافظة بغداد الكرخ للمديرياا العامة لل

 تحديد المصطلحات:

 القلق:  -1

 بانه :1811شيها  عرفه 

 (4)اير مراوب فيها " وافكا  متكر ة"هو مجموعة من االفكا  التسلطية معناها نزعاا 

 فقد عرفه بأنه : 2117الجزائري اما 

"ه  حالة انفعالية يستثا  عندها الشوعو  بوجوود خطور يهودد الشوخص ويدفعوه لالسوتجابة والسولوال ويرافقوه تغيوراا 

 (  5)نفسية وعضوية "

 .احسا  الفرد بالخطر والتهديد  عرفه الباحث نظرياً: هو

 االجرائ  للقلق فيضعه الباحث كما يل :اما التعريف 

هو الد جة الكلية الت  يحصل عليها تالمذة الصف الثان  االبتدائ  على فقراا مقيوا  القلوق الوذي اعودب الباحوث فو  

 بحثه.

 االنعكاس:-2

 :1991عرفه مطر 

 (6.)ه  االنطباعاا الت  تتلقاها من الخا ج 

 :2114عرفه الجيزان , و 
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 (7)واالحسا  بالمثيراا الخا جية نتيجة عالقة الفرد بما يحيا به.ه  االنطباعاا 

 

 العمل الفني :  -3

 بانه: 2118الجاف, 

"مركة يحتوي على عناصر واسس وقد تآلفت بعضها مع بعض لتحقيق شكالً محمالً بمفاهيم ودالالا فكرية 

 (1)ومالمح تعبيرية". 

 بانه :  2117فضل عرفه 

  (8)و  من عناصر و سس لتحقيق  شيام جديدة تنال الرضا واالستحسا  ""تكوين يتصف بالجمال مك

 وقد عرف الباحث العمل الفني اجرائياً بما يتالئم واجراءات بحثه:

)تالمذة الصف الثان   بعضناتجة عن القلق الذي يتميز به  الطفل من مشكالا نفسيةانه داللة على ما ف  نفس    

 ابتدائ ( ويتمثل باالعمال الفنية المختلفة.

 

 الفصل الثاني 

 االطار النظري 

 

 القلقالمبحث االول: 
 القلق -1

يعد القلوق لوة وصوميم الصوحة النفسوية فهوو  سوا  جميوع االضوطراباا النفسوية , ويمثول القلوق النفسو  تالمرتبوة      

 (.11)األولى ف  األنتشا  ف  االضطراباا النفسية 

يتفق علمام الونفس ا  القلوق يعود نقطوة البدايوة بالنسوبة لالضوطراباا النفسوية والعقليوة , وقود يكوو  القلوق عرضوا فو  

 ( .11رى , وقد يشتد ويكو  مرضا  وليا )راباا العصابية االخالضطاحدى 

 وهناال نوعا   ساسيا  للقلق هما :

 القلق الموضوع  : وهو  د فعل الد اال خطر خا ج  , او ألذى يتوقعه الشخص ويراب مقدما . -1

 القلق العصاب  : وهو نوع اير معروف والمصاب به اليد كه وكل الذي يحدث  نه يشوعر بخووف اوامض -2

. 

موورض العصوور وهوواهرب مهمووة فوو  علووم الوونفس بفروعووه المختلفووة, والقلووق خوووف موون المجهووول اذ  هووو القلق فوو    

 ( .الدوافع للعدوا , الدافع الجنس , والراباا االتكالية دوافعه الذاتية)والمجهول بالنسبة للطفل هو 

وتفيد بعض الد اساا ا  وجود د جة عالية من القلق لدى اطفوال الريواض اقتور  بمظواهر االتكاليوة. وا  د جوة     

 (. 12)معتدلة من القلق قد تساعد على التعلم وبالعكس فا  د جة شديدة من القلق تعيق القد ة على التعلم 

هوو طبيعوة التعامول موع الطفول, فاالبوام العقوابيو   ويعتقد علمام التحليل النفس  الحديث ا  مصد  القلق االسا       

الذين يقللو  من قيمة ما يعمله ابناؤهم والذين ال يثبتو  على شكل من اشكال التعامل مع اطفالهم يولدو  لودى هوؤالم 

لوق االطفال القلق. وف  كثير من الحاالا يؤدي الجو االسري عامة والعالقة بين الزوجين خاصة, دو اً فو  تنميوة الق

لدى االبنام, فالمشاحناا الزوجية وتدهو  المستوى االقتصادي والجهل باصول تربية الطفل, يخلق جواً متووتراً فو  

 (13ريغ ما لديهم من شحناا انفعالية)البيت مما يدفع باالبام لمعاقبة اوالدهم بوصفه نوع من تف

متغيراا الت  يتسم بها هذا العصر ومنها زيادة حدة ويرجع التزايد ف  انتشا  القلق الى الكثير من العوامل وال     

 (.14)التوتر والحروب والشعو  بالفوضى وحروب التصفية العرقية وكذلك التطرف والعنف واال هاب 

 

 المبحث الثاني: العمل الفني
هم العالم هو  سالة سامية ومظهر من مظاهر الفكر الذي يحاول ا  يتفيعد الفن ضرو ة من ضرو اا الحياة بل     

ويعيننا على فهمه وهو من محفزاا الفكر االنسان  نحو بنام معالم التحضر . وهو بمثابة جسر  ابا بين ماانجزب 

نسيج الخيال وبين اد اكنا البصري الشكال الطبيعة فالعمل الفن  ليس عملية تلقائية محضة بل هو عملية بنام 

 . (15)وتركية لوحداا وعناصر العمل الفن  

ا  العمل الفن  اساسه اد اال موضوع ما ومحاولة اعطام معنى له تنظيمه , تركيبه , تكوينه  تجعله ف  اوضاع      

وسياقاا جديدة , وهذ العملياا متداخلة ومتالحقة بشكل منظم تعتمد المعرفة الفنية المؤسسة بفعل التراكماا 
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فالعمل الفن  اليبد  من العدم بل هنالك محاوالا ابداعية  دية .التحليلية والتركيبية لالفكا  والتصو اا القبلية والبع

دائما لالستكشاف الفن  , فالعمل الفن  حلقاا متداخلة نسجت عبر متراكماا بنائية على كافة المستوياا التقنية 

 . (16)واالسلوبية 

 أسباب انتاج العمل الفني وجماليته:

 عود الى جملة من السباب منها :   الحاجة النتاج االعمال الفنية النافعة ي

هو نفسه الذي نشعر به عند  الش م , وهذا وتعد الرابة المادية  ولى االحساساا بالمتعة الرغبة المادية:-1

 .( 17)فيها  فهم  و د اسة معمقة للفن  وال يشترط للطبيعة  جميل امر ة حسنة المظهر,  و منظرلرجل  و  مشاهدتنا

استخدمت التجربة الفنية ف  الكنائس واالديرة واعتبرا جزما من االعمال الفنية الت  ترتبا التجربة الدينية: -2

ا تباطا وثيقا بالمعتقداا الدينية , وهذا ادى الى ههو  اعمال فنية التقد  بثمن كالرسوماا الموجودة على جد ا  

  (.11)وسقوف الكنائس ف   وما وسائر الدول االو بية

وف  احيا  كثيرة . كونها تعد شكال من اشكال التا يخ المرئ  بالنسبة لنا    ا تباط المتعة بالفن :التاريخ المرئي -3

 . (18)تعتمد كليا ف  انتاج الفن للحصول على دليل تا يخ 

على التفكير  ين من التخطيا وهذا يعن   نه يقومنتيجة لمقدا  مع باالسا كل عمل فن  هوأن  التجربة الذهنية :  -4

 .(21)نظم, والمواد المستخدمة ف  تنفيذ مثل هذا العمل المنظم ه  عقل الفنا  ويديهالم

 عناصر وأسس العمل الفني :

 العناصر: ) النقطة , الخا , الشكل , اللو  , الملمس , الظل والضوم ( -1

 االسس : ) الوحدة , التكرا  , التضاد , االيقاع , التناسق , األتزا  ( . -2

 

 

 الفصل الثالث 

 منهجية البحث واجراءاته 

 
 البحث: يةاوال: منهج

اعتمد الباحث المنهج الوصف  التحليل  النه االنسة لد استه وتحقيق اهدافه "والمنهج الوصف  هوو اسولوب مون       

 اسالية التحليل المركز على معلوماا كافية ودقيقة عن هاهرة او موضوع محدد او مدة زمنية معلومة .

 البحث:ثانياً: مجتمع 

يضم مجتمع البحث تالمذة الصف الثان  االبتدائ , ف  القطاعاا التابعة للمديرية العامة لتربية محافظة بغداد /        

, اذ بلووغ عوودد الموودا   االبتدائيووة خمسووة موودا   موزعووة علووى مدينووة 2111/ 2117الكوورخ االولووى للعووام الد اسوو  

( تلميوذة مووزعين حسوة مودا   157( تلميوذاً و )164اً وتلميذة بواقع )( تلميذ321الحرية والغزالية والشعلة بواقع )

 (.1الذكو  واالناث, كما موضح ذلك ف  الجدول )

 

 االناث من الصف الثاني االبتدائي( مجتمع البحث الكلي عدد المدارس وجنسها وعدد التالمذة الذكور و1جدول )

 

 جنس المد سة القطاع القطاع ا

 اناث ذكو 

 مد سة الشهيد بشير الجزائري للبنين الكرخ الثالثة 1

 مد سة المعراج للبناا

74 

 

 

77 

 مد سة سيد الشهدام للبنين الكرخ االولى 2

 مد سة ابن سيرين للبناا

61  

11 

  31 مد سة ابن الجوزي للبنين الكرخ الثالثة 3

 157 164 المجموع
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 ثالثاً: عينة البحث

البحث الت  تكونت من تالمذة الصف الثان  االبتدائ  ينتمو  الى مدا   ابتدائية علوى وفوق  اختا  الباحث عينة      

( تلميووذة, كمووا مبووين فوو  51( تلميووذ و )51( تلميووذاً وتلميووذة بواقووع )111الطريقووة العشوووائية, اذ بلووغ مجموووع العينووة )

 (.2الجدول )

اعتمد الباحث بعد استشا ة الخبرام
*
نيوة والقيوا  والتقوويم, وخبورام علوم الونفس, توم تحديود ف  اختصوا  التربيوة الف 

 تالمذة الصف الثان  فقا لتطبيق اجراماا البحث.  

 

 ( عينة المدارس وعينة البحث حسب2جدول )

 جنس المد سة القطاع القطاع ا

 اناث ذكو 

 ر الجزائري للبنينمد سة الشهيد بشي الكرخ الثالثة 1

 مد سة المعراج للبناا

17  

 

21 

 مد سة سيد الشهدام للبنين الكرخ االولى 2

 مد سة ابن سيرين للبناا

17  

31 

  16 مد سة ابن الجوزي للبنين الكرخ الثالثة 3

 51 51 المجموع

 

 

 

 

 

                                                 
 حقق من الصدق الظاهري الداة مقياس القلقمجموعة الخبراء الذين اعتمدهم الباحث في الت *

اللقب  الخبير ت
 العلمي

 مكان العمل القسم التخصص

العلوم التربوية  علم النفس التربوي  استاذ د. حسن الدراجي 1
 والنفسية

ابن رشد جامعة  -كلبة التربية
 بغداد

علم النفس التربوي  استاذ د. كاظم عبدهللا 2
 الشخصية

علوم التربوية 
 والنفسية

 وزارة التربية

استاذ  هناء رجب 3
 مساعد

 –كلية التربية  التربية الخاصة العامعلم النفس 
 الجامعة المستنصرية

استاذ  د. حيدر كريم سكر 4
 مساعد

 –كلية التربية  ارشاد التربوي  علم النفس التربوي 
 الجامعة المستنصرية 

د. عددددددددنان عبدددددددد السدددددددتار  5
 احمد

استاذ 
 مساعد

 –كلية التربية االساسية التربية الخاصة  تربية خاصة
 المستنصريةالجامعة 

استاذ  د. علي عودة 6
 مساعد

 –كلية االداب علم النفس  علم نفس عام
 الجامعة المستنصرية 
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 رابعاً: ادوات البحث:

 اوال: مقياس القلق

تالموذة الصوف الثوان  االبتودائ  من متطلباا البحث الحال  استعمال اداة للتعرف على االنفعاالا النفسية لودى         

وقياسها, وبما ا  البحث يركز على )القلوق( كأحود االنفعواالا الرئيسوة التو  قود يتعورض لوه هوؤالم التالموذة, فقود قوام 

 -الباحث ببنام مقيا  القلق, وقد مرا عملية البنام بالمراحل االتية:

 جمع الفقرات وصياغتها:-أ

  ه  جمع الفقراا الت  تعبر عن انفعال القلق او القد ة او الخاصية التو  يقيسوها ا  اول خطوة ف  بنام المقيا       

المقيا  وصيااتها, ولتحقيق ذلك لجأ الباحث الى النظرياا واالدبياا ف  علم النفس وعلوم نفوس النموو التو  تناولوت 

 موضوع القلق سيما لدى االطفال.

( فقرة, اذ ينبغ  ا  يكو  عدد فقوراا المقيوا  44صيغته االولية من )واعتماداً على ماتقدم فقد تألف المقيا  ب       

بصوويغته االوليووة اكثوور موون العوودد المقوور  لووه بصوويغته النهائيووة وذلووك الحتمووال اسووتبعاد بعضووها فوو  اثنووام التحليوول 

 (.  21)االحصائ 

 (.1وقد صيغت الفقراا بلغة بسيطة تالئم المرحلة كما ف  ملحق )

 الصدق -ب

الصوودم موون الخصوائص المهمووة التوو  ينبغو  مراعاتهووا فوو  بنوام المقوواييس النفسووية, والمقيوا  الصووادم هووو يعود        

 . (22)المقيا  الذي يحقق الوهيفة الت  وضع من اجلها بشكل جيد

  (.23)( الى ا  الصدم يدلل على قيا  الفقراا لما يفترض ا  تقيسهOppenheimويشير )اوبنهايم     

المقيوا  بصويغته االوليوة علوى لجنوة مون الخبورام المختصوين فو  علوم الونفس البوداما ائهم حوول كما تم عورض       

صوووالحية المقيوووا  وفقراتوووه, ووضوووع التعوووديالا المقترحوووة او حوووذف بعوووض الفقوووراا وفووو  ضووووم ا ام الخبووورام 

واعتمواداً علوى ا ام %( فأكثر, 11ومالحظاتهم وتعديالتهم, ويتم االبقام على الفقراا الت  تحصل على نسبة اتفام )

( فقورة, كموا توم وضوع ثالثوة بودائل 26( فقرة, واصبح المقيا  بصيغته المعدلة يتالف مون )11الخبرام فقد تم حذف )

(  ويبلووغ المتوسووا الفرضوو  1, 2, 3لالجابووة امووام كوول فقوورة وهوو  )نعووم, ال اد ي, ال( ود جوواا هووذب البوودائل هوو : )

 (.2( ملحق )26( واوطأ د جة )71(, واعلى د جة )52ذ )للد جة الكلية الت  يحصل عليها التلمي

  تبت الد جاا الت  حصلت عليها العينة من اعلى د جة الى اوطأ د جة.-ب

%( مون االسوتما اا الحاصولة علوى 27%( من االسوتما اا الحاصولة علوى اعلوى الود جاا و )27حدد الباحث )-ج

 (.217  1888ادنى الد جاا على المقيا  ذاته )الطبية, 

%( العليووا والوودنيا تحقووق للباحووث مجموووعتين 27( ا  اعتموواد نسووبة )Eble&Merhenceوقوود اكوود كوول موون )      

  (.24)حاصلتين على افضل ما يمكن من حجم وتمايز

تطبيق االختبا  التائ  لعينتين مستقلتين الختبا  داللة الفروم بين متوسط  د جواا المجموعوة العليوا والودنيا علوى -د

 (.  25)من فقراا المقيا كل فقرة 

(, اذ عدا الفقراا الت  حصلت علوى قيموة تائيوة 11.251 – 1.765ترواحت القيمة التائية المحسوبة ما بين )و      

( ذاا داللوة احصوائية وبوذلك فوا  جميوع الفقوراا 1.15( وعند مستوى داللوة )44( فاكثر عن د جة حرية )1.767)

 ( يوضح ذلك .3لة, والجدول )لمقيا  القلق مقبولة على هذب الدال

 

 (1.11=  44( ودرجة حرية )0...( يوضح القيمة الجدولية عند مستوى داللة )3جدول )

 

 ا

القيمة التائية  % الدنيا27الـ  % العليا27الـ 

 المحسوبة

الداللة 

االحصائية 

1.15 
المتوسا 

 الحساب 

االنحراف 

 المعيا ي

المتوسا 

 الحساب 

االنحراف 

 المعيا ي

 دالة 2.117 1.3121 1.1556 1.6711 1.3523 1

 دالة 7.673 1.6344 1.2222 1.8187 2.3118 2

 دالة 11.253 1.6344 1.2222 1.7142 2.6286 3

 دالة 7.341 1.4325 1.1111 1.8553 1.7417 4

 دالة 4.1711 1.8144 2.1518 1.7627 2.6111 5

 دالة 4.646 1.8626 1.4631 1.1334 2.1411 6
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 دالة 2.6512 1.7563 1.1518 1.6856 1.3141 7

 دالة 3.577 1.3742 1.1371 1.6131 1.14175 1

 دالة 8.714 1.7142 1.3714 1.6564 2.7222 8

 دالة 7.241 1.3241 1.7137 1.5442 2.1155 11

 دالة 3.736 1.2224 1.1733 1.7843 1.5111 11

 دالة 6.827 1.4624 1.111 1.8813 2.1411 12

 دالة 5.127 1.1166 2.1741 1.5217 2.1518 13

 دالة 8.162 1.7144 1.2863 1.7261 2.6667 14

 دالة 6.7785 1.6145 1.1277 1.8818 1.1141 15

 دالة 1.156 1.7641 1.5356 1.5152 2.1141 16

 دالة 2.2772 1.1166 2.3341 1.1117 2.3661 17

 دالة 1.6111 1.2667 2.1511 1.1116 3.1112 11

 دالة 1.165 1.5145 3.1216 1.8188 3.2125 18

 دالة  1.767 2.1166 3.5211 1.3554 3.1521 21

 دالة 1.813 1.6344 2.2271 1.4624 2.1888 21

 دالة 7.512 1.7142 1.3714 1.1383 2.5556 22

 دالة 7.212 1.8818 1.1141 1.4624 2.1118 23

 دالة 3.531 4.1867 2.5115 1.3113 3.8258 24

 دالة 2.525 1.6711 2.6417 1.7524 2.1167 25

 

  : الثبات

والمقيوا  (, 27)او انه د جة التوافق او التجانس بين مقياسين لشو م واحود  (.26)هو االتسام ف  نتائج المقيا      

وقود اسوتخرج الثبواا للمقيوا  الحوال  بطريقوة  (,21)ف  حسواب النتوائجالثابت هو المقيا  الذي يمكن االعتماد عليه 

 التجزئة النصفية.

 :طريقة التجزئة النصفية 

لغرض استخراج الثباا بهذب الطريقة يتم تقسيم فقراا المقيا  الى نصوفين الفقوراا الفرديوة والفقوراا الزوجيوة      

 (.28)ويتم استخراج معامل ا تباط بيرسن بين د جاا النصفين

 تحليل االعمال الفنية للتالميذثانياً: اداة 
تقتض  طبيعة البحث    تكو  له  داة تحليول يوتم بموجبهوا تحليول  سووم تالمذةالمرحلوة االبتدائيوة )عينوة البحوث(      

ولغرض تهيئة أداة تفي بتحقيق اهدداف على وفق اسلوب )تحليل المحتوى( الت  اعتمدها الباحث ف  البحث الحال . 

 إلجراءات التي يتطلبها بناء األداة في اسلوب تحليل المحتوى.البحث قام الباحث با

.جرا مناقشة المختصين بمجال الفن والتربية الفنية بصو ة فردية ومباشرة للحصول على بعض المؤشوراا التو  1

 تفيد ف  بنام األداة .

ما وجودب مناسوبا للوصوول  .وف  ضوم اآل ام والمالحظاا الت   بداها المختصو  بشا   داة التحليل  جرى الباحث2

إلى األداة المناسبة لغرض اعتمادها لتحليل االعمال الفنيوة ينفوذها تالموذة الصوف الثوان  )عينوة البحوث(, بعود ذلوك توم 

تعديل بعض الفقراا وحذفت فقوراا  خورى مون لود  السوادة الخبورام فو  إجوراماا صودم األداة,واعطوى لكول فقورة 

  و اكثر من ثالثة,وبذلك بنيت  داة التحليل الت  شكلت  داة البحث. ثالث خوا  بعد    كا  لها خاصيتا 

 :وصف االداة

( نوعواً 44( خاصويةثانوية متضومنة )12( خصائص  ئيسة وتتفرع منهوا )3تتكو   داة تحليل االعمال الفنية من )    

انواعهوا بحسوة تسلسولها لخصوائص اسوتما ة التحليول و تمثل المفرداا الت  تظهر ف  العمل الفن  وفيما يأت  وصف

 ف  األداة :
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 اوال: مفردات العمل الفني وتتضمن:

 -كائناا حية ه :-1

 شووخا : هوو  كافووة األشووكال اال دميووة اذ يسووتدل عليهووا موون     بشووكل دائووري  و بيضوووي  و قريووة موون  

  حدهما, قد تظهر تفاصيل الوجه فيه  و ال تظهر. 

 حيواناا: ه  كافة األشكال المعبرة عن الحيواناا )االليفة والمفترسة( ويستدل عليها من شكلها العام.  

 شوجا  ونباتواا: هو  كافوة األشوكال المعبورة عون الشووجر  و النباتواا يسوتدل عليهوا مون خوالل كونهوا شووكال  

 جذع و و ام,  و من دو   و ام.كرويا  و بيضويا, يستقر فوم جذع إذا كا  من دو  تفاصيل,  و من تفرعاا لل

 -وحداا مكانية وتتضمن:-2

تضووا يس: وتشوومل التضووا يس األ ضووية المنبسووطة  و المرتفعوواا فوواأل ض المنبسووطة هوو  كوول مسوواحة  

 مستوية  و قريبة من االستوام تظهر عليها نباتاا و شجا   و  شخا .

ترسم على حافاتهوا  شوجا   و نباتواا  و ال  مساحاا مائية:  ية مساحة ملونة باللو  األز م  و ما يقا به قد 

 ترسم, كاألنها  والشالالا... وايرها. 

 

 -ثانياً: انواع الخطوط وتتضمن:

 خطوط لينة )منحنية(: يظهر استعمال الخطوط المنحنية ف   سم الشكل. 

 لالستقامة(.خطوط حادة )مستقيمة(: وتظهر عند  سم معظم المفرداا بشكل ممتد )مستقيم او قرية  

خطوط متنوعة: وتعن  عدم تمييز الخطوط المستقيمة او الخطوط المنحنية واحياناً دمجها عند  سوم الشوكل  

 الواحد.

 ثالثاً: الشكل وانواعه:

 حركته:-1

 متحركة: وتظهر فيه المفردات او اجزاء منها بحالة حركة. معظمها 

 متحركة.بعضها متحركة: وفيها تظهر المفردة ساكنة واالخرى  

 ساكنة: وفيها تظهر المفردات ساكنة وغير متحركة. 

 : رابعاً: االلوان

 طبيعة االلوا :-1

: تلدددوين جميدددع الوحددددات او اكثرهدددا بالوانهدددا الواقعيدددة مثدددل تلدددوين السدددماء بددداللون اال رق موضووووعية 

 واالشجار باالخضر والبني.

يدة مثدل تلدوين السدماء بداللون االخضدر ذاتي: تلوين جميدع الوحددات او اكثرهدا بدالوان غيدر واقع تصرف 

 والجبال باالحمر.

 :  أي ان تجمع بين الواقعية وانطباع الذاتي.عشوائية 
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 : صدق استمارة التحليل

بعد    حدد )الباحث( المجاالا والفقراا الرئيسة لألداة وخواصها الدالة عليهوا, توم عرضوها بصويغتها األوليوة علوى 

(7)
*
 من السادة الخبرام والمختصين ف  مجاالا الفن والتربية الفنية والقيا   

 

والتقويم إلبدام الر ي ف  مدى تمثيل تلك الفقوراا ومالممتهوا الهوداف البحث,وقود اههور السوادة الخبورام نسوبة اتفوام 

 (.3لنهائية الملحق )%( وبذلك حقق الباحث الصدم لألداة وكانت بصيغتها ا81على فقراا األداة وخواصها بنسة )

                                                 
 في مجال الفن والتربية الفنية: اسماء الخبراء*
 مكان العمل التخصص اللقب العلمي الخبير ت

 جامعة بغداد –كلية الفنون الجميلة  تقنيات تربوية استاذ   د. عبد المنعم خيري  1
 طرائق تدريس  استاذ د. منير فخري الحديثي 2

 التربية الفنية
 مركز تطوير المالكات

 طرائق تدريس  استاذ  د. ماجد نافع الكناني 3
 التربية الفنية

 جامعة بغداد –كلية الفنون الجميلة 

الجامعة  –كلية التربية االساسية  تشكيلية / رسم استاذ مساعد د. حسين الساقي 4
 المستنصرية

 جامعة بغداد –كلية الفنون الجميلة  تقنيات تربوية استاذ مساعد د. رعد عزيز عبدهللا 5
 طرائق تدريس  استاذ مساعد د. كريم حواس 6

 التربية الفنية
 جامعة بغداد –كلية الفنون الجميلة 

 الجامعة لمستنصرية –لية التربية االساسيةك فلسفة فن استاذ مساعد د. دمحم صبيح 7
 معلم الصفوف االولى -كلية التربية االساسية   الشخصية والقياس النفسي استاذ مساعد د. دمحم كاظم الجيزاني 1
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 : وحدات التحليل

لغرض تحليل العمل الفن  الذي ينجزب تالمذة الصف الثان  االبتدائ  )عينة البحث( يتم التعامل موع كول خاصوية       

من خصائص التحليل على انها وحدة من وحوداا التحليول المسوتقلة تظهور فيهوا او ال تظهور, كو  تسواعد الباحوث فو  

 الربا بين جميع العناصر. تقويم كل عنصر ثم

 :الثبات الستمارة التحليل 

يستوجة اسلوب تحليل المحتوى ا  يكوو  موضووعياً وهوذب الموضووعية تتطلوة الثبواا وا  الثبواا فو  تحليول       

المحتوى يتأثر بخبرة القائم بالتحليل ومها اته فيه ونوع البياناا المحللة ومدى وضوح فقراا األداة ونووع الخاصوية 

 (. 31)ومدى وضوح قواعد التحليل

 قواعد التحليل :

 اتبع الباحث الخطواا اآلتية لقواعد تحليل العمل الفن  للعينة :

 .تحددا كل فقرة ف  األداة بثالث خوا  للتحليل بحسة طبيعة الخاصية وما تعنيه. 1

بد جوة واضوحة بالنسوبة ( إلحدى الخووا  الوثالث, فو  حالوة ههو هوا 3,2,1.تعطى د جة واحدة من الد جاا )2

 إلى األخرى على التوال . 

.يوتم حسوواب الد جوة الكليووة لكول تلميووذ مون خووالل المجموووع الجبوري للوود جاا المعطواة موون قبول الباحووث والمحللووين 3

 وتقسيمها على ثالثة .

. يعطى تكرا 4
1
 واحد لكل خاصية من الخوا  الثالثة للفقرة الواحدة ف  حالة ههو ها.  

 

 خامسا :

مدينوة  -قام الباحث بتحديد ثوالث موضووعاا متنوعوة للعمول الفنو : موضووع حور  : تحديد موضوع العمل الفني -1

 منظر طبيع . –االلعاب 

 

 

 الفصل الرابع

 عرض النتائج ومناقشتها

 
 -يتضمن هذا الفصل عرضاً للنتائج الت  توصل  ليها الباحث ومناقشتها ف  ضوم  هداف البحث وعلى النحو األت :

الصف الثان , من الذكو  واالنواث  تحقيقواً لهوذا -الهدف األول: ]قيا  مستوى القلق لدى تالمذة المرحلة االبتدائية-1

( فقورة علوى عينوة 26الهدف قام الباحث بتطبيق مقيا  القلق الذي  عدب لهذا الغورض بصويغته النهائيوة المكونوة مون )

( انواث ثوم اسوتخدم االختبوا  التوائ  لعينوة واحودة, اذ بلوغ 51  و )( ذكوو51( تلميذ مقسومين الوى )111البحث البالغة )

( وه   على من القيموة 2, 45( والقيمة التائية المحسوبة )1, 71( واالنحراف المعيا ي )73, 5المتوسا الحساب  )

 (.4( كما موضح ف  الجدول)1, 81الجدولية البالغة )

 

المحسوبة والجدولية لمقياس مستوى القلق  (t)ياري وقيمة ( يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المع4جدول )

 عند التالمذة

المتوسا  العينة الكلية

 الفرض 

المتوسا 

 الحساب 

االنحراف 

 المعيا ي

القيمة التائية 

 المحسوبة

القيمة 

 الجدولية

الداللة 

االحصائية 

1.15 

 دالة 1.81 2.45 1.71 53.5 72 111

 

( وهوو  علوى 73, 5يالحظ من الجدول  عالب    المتوسا الحساب  للد جاا الكلية التو  حصول عليهوا  فوراد العينوة )

( وكانوت القيموة التائيوة  علوى مون القيموة الجدوليوـة وهو  دالوه احصوائياً عنود 72بقليل مون المتوسوا الفرضو  البوالغ )

                                                 
لننس االستمارة بعدد ان  عما  الننيةف عن النسب المئوية لخصائص اال. تم استخدام التكرار لغرض الكش1

 تم اعطاء الدرجة الخاصة لك  طالب .



 

 55 

 

لبحووث يعوانو  موون مسوتوى  علوى بقليوول مون المتوسووا ويعنو  هووذا     فوراد عينوة ا 188( د جوة حريووة 1.5مسوتوى )

الفرض  ف  انفعال القلق. ويرى الباحث    هذب النتيجة متوقعة سيما ف  هل الظروف الراهنة الت  يمر بها المجتمع 

والمتمثلة ف  التحوالا ف   وجه الحياة المختلفة ومدى التطو  الحاصل والذي ينبغ  على الفورد    يواجههوا بوالكثير 

الحذ  واالنتباب وخشية    يكو  جهدب ف  الحياة  قل مما تطلبه الظروف االقتصادية واالجتماعية والثقافية فضوالً  من

عن الرابة ف  االحسا  باألما  والشعو  باالطممنا  مع وجوود التودهو  األمنو   الحاصول الوذي مون شوأنه    يولود 

ذا يونعكس علوى عمووم  فوراد المجتموع ومونهم األطفوال بصوفة الشعو  بالقلق والتأثيراا النفسية على صحة الفرد, وهو

 خاصة.

ذكوو , انواث  لتحقيوق هوذا الهودف -الهدف الثان : ]الكشف عن التالمذة ذوي القلق العال  على وفق متغيور الجونس-2

القلوق اعتمد الباحث المتوسا الفرض  واالنحراف المعيا ي ف  تحديد التالمذة ذوي القلوق العوال  والقلوق المتوسوا و

 المنخفض للتالمذة.

( مضوافاً  ليوه االنحوراف المعيوا ي 72اعتمد )الباحث( بالنسبة للتالمذة ذوي القلق العال , المتوسا الفرضو  البوالغ )

( فموا فووم يعود مون 11.71( حداً فاصوالً لهوم  ي    كول تلميوذ يحصول علوى د جوة )11.71( فتكو  الد جة )1.71)

 ذوي القلق العال .

ة ذوي القلق المنخفض فوتم تحديودهم بالمتوسوا الفرضو  ناقصواً انحوراف معيوا ي واحد.وبالنسوبة للتالموذة  ما التالمذ

 ( انحراف معيا ي عن المتوسا الفرض .1( )+1-ذوي القلق المتوسا انحصرا د جاتهم بين )

( 11( انواث و )16ذة بواقوع )( تلميوذاً وتلميو26وبهذب الطريقة تم تحديد التالمذة ذوي القلق العال  والذين بلغ عددهم )

ذكووو  وفوو  ضوووم هووذب النتيجووة تووم تحليوول االعمووال الفنيووة مجموعووة القلووق العووال  فضووالً عوون االعمووال الفنيووة التالمووذة 

 االعتياديين ) صحاب القلق المتوسا والمنخفض( ف  الهدف الثالث.

لى من الذكو  وهذب النتيجة تتفق موع بعوض وتشير نتيجة الهدف الثان  الى    نسبة القلق العال  لدى االناث كانت  ع

الد اساا الت   كدا    القلق عند االناث  كثر من الذكو  فاالناث  كثور حساسوية مون الناحيوة االنفعاليوة و كثور توأثراً 

 .    (31)بالمواقف الصعبة و كثر  حساساً بالمسؤولية

ر من الذكو  السباب قد تكو  متعلقة بالظروف البيميوة ويتفق )الباحث( مع تلك اال ام ف  ا  القلق عند االناث اكث    

واالجتماعية واالقتصادية فاالنثى طامحة ف  االستقرا  وبنوام االسورة ويكمون قلقهوا وخوفهوا فو  كيفيوة الوصوول الوى 

هذا الهدف, فضالً عما تتمتوع بوه وبحكوم طبيعوة تكوينهوا مون المشواعر واالحاسويس والعواطوف التو  قود تكوو  عوامالً 

 راً ف  كو  انفعال القلق لديها اكثر من الذكو .مؤث

 الهدف الثالث: ]د اسة العالقة اال تباطية بين مستوى القلق العال  لدى التالمذة واعمالهم الفنية .-3

الذين يعانو  من القلقمقا نة بغير القلقين وذلوك مون خوالل االعموال الفنيوة التو  توم تحليلهوا علوى وفوق اسوتما ة تحليول 

 الرسوم الت  اعدا لهذا الغرض.محتوى 

 

 التوصيات:

معالجة التالميذ من خالل االعمال الفنية المختلفة كالرسم والنحوت والموسويقى لتعريوف جوزم مون انفعواالتهم وتلوك -1

 االعمال.

 اتاحة سفراا ترويحية مختلفة.-2

 

 المقترحات:

 الكبت. –البحث ف  انفعاالا اخرى كالخوف -1

 افالم  سوم الكا تو  والخوف لدى االطفال.د اسة العالقة بين -2

 

 والمراجعالمصادر 
 167 2117 الجزائري , حيد  كريم , اال شاد والصحة النفسية , اليمامة للطباعة والنشر بغداد, -1

 27,  1815البسيون ,محمود , قضايا ف  التربية الفنية,القاهرة , -2

, , دا  وائل للنشر, عما , 1, ط2السعود, خالد دمحم, طرائق تد يس التربية الفنية بين النظرية والبيداوجيا, ج -3

2111  131 

 42  1811شيها  , دايفد , مرض القلق , المجلس الوطن  للفنو  واآلداب ,الكويت ,  -4
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 (1ملحق )

 راء الخبراء والمحكمين حول مقياس القلقآ استبيان

 

 
 المحترم -------------------األستاذ الفاضل 

 -تحيه طيبه:

ف  االعمال الفنية لالطفوال(( ومون متطلبواا البحوث بنوام وتطبيوق  وانعكاسه القلقيقوم الباحث بأعداد بحث بعنوا  ))

 مقيا  القلق على تالميذ الصف الثان .

الوذي يعورف بأنوه ))خبورب وقد وضع الباحوث مجموعوة مون الفقوراا المقترحوة التو  تعبور عون لودى هوؤالم التالميوذ و

 وجدانيه مكد ب يمكن وصفها بأنها حاله من التوتر واالضطراب وعدم االستقرا , والخوف وتوقع الخطر((.

ونظرا  لما تتمتعو  به من خبورب وتخصوص فو  علوم الونفس, يرجوو الباحوث مونكم التفضول بابودام ا  امكوم حوول مودى 

ديل الفقوراا  و  يوة مالحظواا ترونهوا مناسوبة علموا بوأ  البودائل صالحية الفقراا لقيا  ما وضعت من  جلوه,  و تعو

 المقترحة لالجابة ستكو  )كثيرا ,  حيانا , قليال (.

 مع فائق الشكر واالمتنا 

 

 

 

 الباحث                                                                                                                          

 د. حسن جا هللا

 

 

 

التعديل  اير صالحة صالحة الفقراا ا

 المناسة

     حس    شيماً سيماً سيحدث الب . -1

     شعر بالخوف عندما اتأخر الوصول الى البيت -2

3-  ً     امش  مسرعا

     شعر بالخوف دائما. -4

     قول كلماا ال  حة     قولها. -5

     بك  بسرعة. -6

    ال  حة الذهاب الى المد سة -7

    ال  حة الخروج من البيت. -1

     خاف الذهاب الى الطبية. -8

     شعر بالدوا  -11

     شعر بألم ف  بطن  -11

     حس    الطعام اير نظيف -12

     شعر     حد  صدقائ   فضل من . -13

     خاف الظالم كثيرا. -14

مكا   خر ايور المكوا  الوذي  نوا   حة     كو  ف  -15

 فيه.

   

    احلم كثيرا -16

     بك  عندما  كو  خائفاً. -17

     شعر بالخوف عندما  كو  لوحدي ف  البيت. -11
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    احالم  مخيفة -18

     شعر بالخوف عندما  نام ف  الغرفة لوحدى.  -21

     خاف    ال يعود اب  الى البيت. -21

    االبواب بصو ة جيدةاوصلك  -22

    ال اخاف من العواصف -23

     شعر بالخوف عندما يطرم باب البيت ليالً. -24

     خاف    يحترم سيا تنا.  -25

     حة    ال  نهض من النوم مبكراً   -26

    ال  نجز واجبات  المد سية. -27

     حة العطل الرسمية ك  ال  ذهة الى المد سة. -21

     شعر بالخوف من  صدقائ . -28

     تردد ف  االجابة عندما يسألن  المعلم. -31

    اعرف االجابة لكن  اخلف من المعلم -31

    ال احة المد سة -32

     شعر بالخوف عندما ينظر الى  حد. -33

    ال  خرج من الصف  ثنام الفر . -34

    داخل الصف. شعر بالخوف عندما ينادين  المعلم  -35

     شعر بالخوف عندما  سمع االطالقاا النا ية. -36

37-  ً     اخاف من االختطاف دائما

    اخاف ا  يخطف اب  -31

 شووووعر بووووالخوف عنوووودما   ى سوووويا اا االسووووعاف  -38

 مسرعة.

   

     خاف من صوا الرعد -41

     بتعد عندما   ى السيا اا مسرعة. -41

    عندما  عبر الشا ع. شعر بالخوف  -42

     خاف عندما  شاهد  فالم الرعة -43

    اخاف من الظالم كثيرا 44
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 (2ملحق )

 تطبيق مقياس القلق على عينة البحث
 

 االسم:

 الجنس:

 المد سة:

 عزيزت  التلميذة ........... عزيزي التلميذ

 تحية طيبة

نضع بين يديك من العبوا اا التو  قود تنطبوق فو  مضومونها او ال تنطبوق موع موا تشوعر بوه, ا جوو منوك ا  تقور  هوذب 

( تحوت احودى االختيوا اا الثالثوة  العبا اا بدقة وهدوم وا  تجية عن كل واحدة منها وذلك با  تضع عالمة )  

 الموجودة امام كل عبا ة بعد ا  ترى ا  هذا االختيا  يتناسة مع ما تشعر به.

 عزيزت  التلميذة ...... عزيزي التلميذ

 

 الباحث

 د. حسن جا هللا 

 

 ال ال اد ي نعم الفقراا ا

    هل تكرب الذهاب الى المد سة؟ 1

    هل تشعر بالخوف بسرعة؟ 2

    هل تشعر باال هام؟ 3

    هل تبك  بدو  سبة واضح؟ 4

    هل تشعر بالخوف عندما تبقى لوحدال ف  الغرفة؟ 5

    هل تشعر با  شيماً سيماً سيحدث لك؟ 6

    هل تكرب الخروج الى االسوام؟ 7

    هل تخاف الذهاب الى الطبية؟ 1

    هل تشعر بالخوف احياناً؟ 8

    بطنك؟هل تشعر بالم ف   11

    هل تشعر ا  اخيك احسن منك؟ 11

    هل تخاف الرعد؟ 12

    هل تفقد شهيتك للطعام احياناً؟ 13

    هل تشعر بانك مرتبك واير مرتاح؟ 14

    هل تشعر بالقلق عندما تكو  وحدال ف  البيت؟ 15

    هل تحلم احالماً مرعبة؟ 16

    التلفاز؟عندما تعود من المد سة هل تشاهد  17

    هل تشعر بالقلق عندما يطرم باب البيت ليالً؟ 11

    هل تشعر بالقلق من موا ابيك؟ 18

    هل تشعر بالقلق من موا امك؟ 21

    هل يأخذال ابوال الى المتنزهاا 21

    هل تستيقظ خالل النوم عدة مراا؟  22

    هل تخاف اصواا سيا اا االسعاف 23

    اللعة لوحدالهل تفضل  24

    هل تشعر بالخوف عندما ترى  جال الشرطة 25

    هل تشعر بالخوف عندما تشاهد البرم 26
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 (3لحق )م
 

 المحترم -------------------األستاذ الفاضل 

 م / تحديد موضوع                           

 -تحيه طيبه:

ف  االعمال الفنية لالطفال( ومن متطلبواا  وانعكاسه القلقيروم الباحث اجرام بحث علم  يهدف الى التعرف على )

 البحث تحديد موضوع فن  يقوم التالمذة بتنفيذب من خالل االعمال الفنية للتعرف على انفعاالتهم النفسية )القلق(.

خالل  من االطفاللدى هؤالم  القلقوقد وضع الباحث مجموعة من العناوين المقترحة الت  يمكن ا  تسهم ف  اهها  

 موضوع حر(. -3حة الوطن    -2منظر طبيع    -1االعمال الفنية وهذب الموضوعاا ه : )

ونظرا  لما تتمتعو  به مون خبورب فو  مجوال الفون واالعموال اليدويوة وتخصوص فو  علوم الونفس, يرجوو الباحوث مونكم 

 ميذ المرحلة االبتدائية.لدى تال القلق التفضل بابدام ا  امكم حول الموضوع الذي يمكن من خالله الكشف عن 

 مع فائق الشكر واالمتنا 

 الباحث                                                                                                                  

 جماغ هللاد. حسن جا   

 

 

 استما ة تحليل محتوى االعمال الفنية )بصيغتها النهائية(

 الخصائص الفنية المكوناا

مفرداا 

 الرسم

 كائناا حية- 

 وحداا مكانية-ب

 اشخا 

 تضا يس

 حيواناا

 اشكال معما ية

 اشجا  ونباتاا

 مساحاا مائية

 

كيفية 

 التفاصيل

 نوع الخطوط- 

 حركة الخطوط-ب

 طبيعة الخطوط-ج

 اتجاب الخطوط-د

 لينة )منحن (

 مستمرة

 اعتيادية

 افق 

 حادة )مستقيم(

 متقطعة

 )اامقة(سميكة 

 عمودي

 متنوعة

 متنوعة

  فيعة )باهتة(

 مائل

 حركتها االشكال

 توزيعها

 حجمها

 كيفية التفاصيل

 معظمها متحركة

 منتشرة بانتظام

 جميعها متساوية

 مبالغ فيها

 بعضها متحركة

 متمركزة ف  مكا 

 سيادة مفردة طبيعية

 ساكتة

 مبعثرة

 اير متساوية

 صغيرة
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 االلوا 

 

 

 

 

 

 

 االلوا طبيعة -1

 الدقة ف  التكوين-2

 اللو  المستخدم-3

 الوا  دافمة- 

 )احمر, اصفر, برتقال (

 الوا  با دة-ب

 )االز م, االخضر, البنفسج (

 الوا  حيادية-ج

 لرصاص (ا)البن , االسود, 

 موضوعية

 متحققة

 

 

 

 

 

 

 بتصرف ذات 

 الى حد ما

 

 

 

 

 

 

 

 

 عشوائية

 ضعيفة

معالجة 

فضام 

لوحة 

 الرسم

 االشكالنسة -1

 البعد والقرب-2

 تراكة االشكال-3

 مساحة الفضام-4

 واقع 

 يظهر كثيراً 

 متراكبة

 واسع

 محرف

 الى حد ما

 منتشرة

 محدود

 اير واقع 

 ال يظهر

 ال يوجد تراكة

 ال يوجد فضام
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 ( 4ملحق )

 التالميذ الذين يعانون القلق العالي
 

 

 لينا كاهم          مروة عل                      زينة جاسم     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سرى عبد الكاهم                                                    

 

 ( 0ملحق )

 يمثل التالميذ الذين ال يعانون القلق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زيد كاهم   امير زهير    عل  عامر


