
األكاديمي201

خصائص التعبير الفني في رسوم 
اطفال الرياض وعالقتها بمتغير الذكاء

د.هيال عبد ال�سهيد

ملخ�س البحث
/??????????????????????????????



202 األكاديمي

?????????????????Abstract

د.هيال عبد ال�صهيدخ�صائ�س التعبري الفني يف ر�صوم اطفال الريا�س وعالقتها مبتغري الذكاء



األكاديمي203

الف�ســل االول
م�سكلة البحث

تقـــوم الدعائـــم اجلوهرية يف حياة االن�صـــان على مرحلة الطفولة املبكرة التي عادة ما تو�صـــف باأنها 
تر�صـــي تطور ومنو معظم قدرات الطفل العقلية، والنف�صـــية، واخللقية، واجل�صـــمية، لذا كان اهتمام 
العلمـــاء والباحثـــني بنمو الطفل وتربيته، وعلى نحـــو خا�س باملّدة املحددة ما بني )الثالثة حتى �صـــن 
ال�صاد�صـــة( نظرًا الأهميـــة الرتبية يف هذه املرحلـــة العمرية؛ من حيث تنمية حوا�ـــس الطفل وخرباته 
الأنه بطبيعته ميال بن�صـــاطه الفطري اإىل اللعب وممار�صة الر�صم؛ والتي مبقت�صاها تتغري ا�صتجاباته 
الطبيعية للمنبهات التي يتعر�س لها تبعًا لقدراته اجل�صدية، والعقلية، وتعرف تربويَا مبرحلة )ريا�س 
االأطفال(، اذ ميلك الطفل، يف هذه املرحلة العمرية، دوافع ذاتية وقدرات عقلية نامية ت�صـــاعده على 
ممار�صـــة األوان من االأن�صـــطة برغبة ملحة جتعلُه يقبل على االأ�صـــياء واالأحداث، يتفح�صـــها حماواًل 
االإحاطة بها ومراقبة التغريات التي تطراأ عليها. واالأطفال يف �صـــنواتهم االأوىل ميلكون ح�صـــًا غريزيًا 
لتجان�س االأ�صـــكال واالألوان؛ وقدرات متخيلة وح�صا�صـــية جمالية جتاه كل ما حولهم، وهذه القدرات ال 
ميكن اأن تن�صـــط وتف�صـــح املجال لن�صاطات منطقية اأخرى اإال عن طريق الر�صم الذي ال يعدو اأن يكون 
بالن�صـــبة للطفل نوعًا من اللعب التن�صـــيطي، وو�صيلة مهمة يف م�صـــرحة اأفكاره و�صقل قدراته العقلية، 
ف�صـــال عن اأًنه �صـــبيل اإىل بناء مفاهيمه اجلمالية ومهاراته نحو االأ�صـــياء واالأ�صخا�س. ويعد الر�صم، 
بالن�صـــبة للطفل، و�صيلة و�صـــبياًل ي�صتجلي من خالله ن�صـــاطه اجلمايل ويعرب عن �صعوره �صراحة من 

خالله مفاهيمه التي تربط املا�صي ب�صياقه احلا�صر. 
وي�صيع يف ريا�س االأطفال اإطالق طاقات الطفل الفنية يف مناخ تربوي يواجه فيه متغريات بيئية تقوده 
اإىل االكت�صـــاف والتفكـــري، والتعليل، والتعبري عنها بطريقة تنف�س عن تواتراته النف�صـــية وم�صـــكالته 
االنفعاليـــة. اأنهـــا مرحلـــة عمريـــة يتخـــذ وعيه �صـــبيال اإىل الظهـــور وتبـــداأ مالمح �صخ�صـــية الطفل 
بالتبلـــور والتميز والو�صـــوح. لذا كان االهتمام بتلك املرحلة العمرية مـــن حياة الطفل والتعامل معها 
بخ�صو�صية، م�صاألة يف غاية االأهمية تربويًا بو�صفها مرحلة تنطوي على خربات بحاجة اإىل اأن ُتّنّمى 
وُترّبـــى بطريقة �صـــحيحة لكي ينمو الطفل منوًا طبيعيًا، وكذلك الوقـــوف عند اأوىل حلقات النمو؛ اأال 
وهو الذكاء بو�صفه عملية معرفية تخ�صع للرتبية والتعليم، فمعرفة ال�صيء تعني )متثل الواقع واإحالته 
اىل تكوينات وا�صـــتجابات ارتباطية منعك�صـــة يف �صورة ن�صـــاط، وهذه التكوينات هي ما يكون الذكاء 
وهي امتداد مبا�صر لن�صاطنا(1. وي�صهم الذكاء يف تفهم وتف�صري ما يدور حول الطفل الإ�صباع حاجاته 
من دون اإرهاق ج�صـــمي اأو عقلي اأو نف�صـــي؛ الأن به حاجًة اإىل اال�صتك�صـــاف، والتخيل، والتفكري الذي 
البد من اأن ي�صـــاحبه الدعم والتقبل والت�صـــجيع من قبل االآخرين حتى يتمكن من تنمية ثقته بنف�صـــه 
مبا يحقق له النمو ال�صـــامل العقلي، واالنفعايل، واالجتماعي. ومن ثم يتمكن من االعتماد على نف�صه 

وحتقيق اال�صتقالل الذاتي.
ا�صـــتنادا اىل ما تقدم، جاءت اأهمية العناية بتنمية ذكاء الطفل تربويًا على نحو عام، وقدراته الفنية 
علـــى نحو خا�س �صـــيما يف )ريا�س االأطفال(، كونها احدى موؤ�ص�صـــات املجتمع امل�صـــوؤولة عن تن�صـــئة 
الطفل اجتماعيًا الإعداده وتهيئته للمرحلة االبتدائية يف حدود اأمكانات وا�صـــتعدادته وم�صتوى قدراته 
املعرفية واجلهد املنتج. فنحن ال نكتفي بو�صـــف الذكاء باأنه كيان حا�صـــر قائم بذاته؛ الأن بناء �صورة 
الـــذات الفرديـــة املنتجة الفاعلـــة واملنفتحة على متغريات احليـــاة ينبغي اأن تاأخذ بنظـــر االعتبار ما 
يكت�صـــبه الطفل من معارف يتفهم عالقاتها ب�صـــورتها املرئية الظاهرة؛ ومن ثم يتخذ من املمار�صـــة 

1 عبد علي اجل�صماين: علم الرتبية و�صيكزلوجية الطفل، ط1، الدار العربية للعلوم، بريوت، 1994، �س45.
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الفنية �صـــبياًل ي�صـــتعري فيه �صل�صـــلة االأفكار التي توظف طاقات الطفل وحترتم فرديته وت�صـــجعه على 
التعبريعن نف�صه وم�صاعره. لقد الحظ علماء النف�س اأن الر�صم هو اف�صل طريقة للتنفي�س عن رغبات 
االن�صان املكبوتة، ف�صاًل عن اإمكاناته يف تكوين اجتاهات اإيجابية نحو الذات حتى يكون يف توافق مع 

نف�صه ومع االآخرين.
اإن اإمكانية الوقوف على الت�صورات املتخيلة ال�صيئية الأفكار الطفل ودور الذكاء يف ا�صتدعاء الت�صورات 
الب�صرية واالإدراكية لالإ�صكال يف اأثناء الر�صم بغية ا�صتك�صاف البنية املعرفية للتفكري عند الطفل التي 
تختلف بطبيعة احلال عن بنيتها عند البالغ. واالختبار الذي تبنته الباحثة هو )اختبار ر�صم الرجل( 
للعاملة )فلورن�س كودايناف( الذي خ�صـــ�س لقيا�س الذكاء عند الطفل من خالل الر�صـــم؛ يف الوقت 
نف�صه فاإنه يحدد م�صتوى اخلربات التي ميتلكها الطفل بو�صفها طاقة كامنة نف�صية يعرب عنها الطفل 
بطريقـة رمـزية عن طريق الر�صــــم، وهذا ما اأكدته الباحثـة )ميـالين كالين( يف مقالـة لها عن دور 
الر�صـــم يف التطــــور الليبيدي للطفل بقولهـا: “يوؤكد التحليل النف�صـــي للطفل دائمـًا باأن وراء الر�صـــم 

والنحت والت�صوير يختبئ ن�صاط الواٍع اأكرث عمقاً، هو والدة واإنتاج للمو�صوع امل�صور الالواعي”2. 
بناء على ذلك، تتحدد م�صكلة البحث يف االجابة عن الت�صاوؤل االتي: 

ما خ�صائ�س التعبري الفني يف ر�صوم اأطفال الريا�س وما عالقتها مبتغري الذكاء؟

اأهمية البحث: 
تتجلى اأهمية البحث احلايل على النحو االأتي: 

اأهمية ال�صنوات االوىل من مرحلة الطفولة لكونها تطرح اإطارًا تاأريخيًا اجتماعيًا ملرحلة عمرية مهمة 
يف حياة االإن�صان متتد نحو امل�صتقبل.

اهمية الك�صـــف عـــن موهبة التعبري الفني يف مرحلة ريا�س االأطفال وا�صـــتثمارها من خالل تن�صـــيط 
وتعزيز قدرات الطفل باملثريات املنا�صـــبة، ف�صـــاًل عن اإ�صـــباع بع�س حاجاته وم�صـــاعدته على النمو 

والتطور.
اأما عن اجلانب التعليمي الرتبوي فمرحلة الطفولة املبكرة يظل �صـــمن حيز االهتمام بو�صفها واجبًا 

و�صرطًا ا�صا�صيًا ل�صمان منوه امل�صطرد واإحداث التغيري على �صعيد تربية الطفل. 
التعّرف على حمّك امل�صتوى املعريف للطفل وجمال تربيته فنيًا وجماليًا.

ت�صـــتدعي احلاجـــة اإىل االهتمام بالـــذكاء وبالقدرات العقليـــة املتمثلة بـــاالإدراك، والتفكري، والتخيل 
وبطبيعـــة املقايي�ـــس النف�صـــية التـــي توؤخذ بعني االعتبـــار عند احلديـــث عن تقومي جوانب �صخ�صـــية 

الطفل.
اأهمية الربط بني اخلربات املقدمة للطفل من قبل بيئته وحميطه االأ�صري والثقايف، وما ت�صعى ريا�س 

االأطفال اإىل تنمية اإدراكه للظواهر التي حتيط به، واإثارة خميلته للتعبري عنها فنيًا.
اهداف البحث: يهدف البحث احلايل اىل الك�صف عن:  

تطور الذكاء عرب املراحل العمرية على وفق تعبرياتهم الفنية يف الر�صم.
عالقة متغري الذكاء بالتعبري الفني لر�صوم ريا�س االأطفال.

2 جمموعة من املوؤلفني: ر�صم الطفل يف التحليل النف�صي، ت: دوللي ابو حمد م�صامريي، ط1، دار الر�صا للن�صر، دم�صق، 2002، �س25.
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فر�سيات البحث
 فر�صـــية )1(: ال توجد فروق ذات داللة اإح�صائية عند م�صـــتوى داللة )0.01( بني متو�صط درجات 

االأطفال بني جمموعات البحث الثالث على وفق تعبرياتهم الفنية.
فر�صـــية )2(: ال توجد عالقة بني ذكاء االأطفال وتعبرياتهم الفنية عند م�صـــتوى داللة )0.01( بني 

متو�صط درجات اأطفال )فئة 3 �صنوات( ومتو�صط درجات االأطفال )فئة4 �صنوات(.
فر�صـــية )3(: ال توجد عالقة بني ذكاء االأطفال وتعبرياتهم الفنية عند م�صـــتوى داللة )0.01( بني 

متو�صط درجات اأطفال )فئة 4 �صنوات( ومتو�صط درجات االأطفال )فئة 5 �صنوات(.
فر�صـــية )4(: ال توجد عالقة بني متغري ذكاء االأطفال )3،4�صنوات( وتعبرياتهم الفنية عند م�صتوى 

داللة )0.01(. 
فر�صية )5(: ال توجد عالقة بني متغري ذكاء االطفال )4،5 �صنوات( وتعبرياتهم الفنية عند م�صتوى 

داللة )0.01(.

حتديد امل�سطلحات
الذكاء: يو�صـــف باأنه قدرة افرتا�صـــية يرتكز عليها ال�صـــلوك، ويعد الذكاء )نوعا من البنية الكامنة، 

البد من ا�صتنباطها من ال�صلوك املالحظ با�صتخدام قواعد املنهج التجريبي العلمي( 3. 
ويعـــرف اإجرائيـــا باأنه: قـــدرة عقلية ينتج عنها �صـــلوك ي�صـــتخدمه الفرد ملواجهـــة املواقف اجلديدة 
وامل�صـــكالت التي تعرت�صه، يتعامل معها بتفكري منطقي وهادف. ويقا�س اإجرائيا، يف البحث احلايل، 
من خالل الدرجة التي يح�صل عليها الطفل يف اختبار )ر�صم الرجل( للعاملة )فلورن�س كودايناف(.

التعبـــري الفنـــي: يعرف باأنه )عملية اجتهاد يف التمثيل والك�صـــف عن املوؤثرات احل�صـــية، الب�صـــرية، 
والوجدانية التي حتيط بالفرد املعرب يف موقف ما؛ وت�صـــويرها ت�صـــكيليًا قا�صـــدًا بذلك مو�صعتها يف 

�صياغة تت�صمن تعاطفه معها باالحتواء(4.
ويعرف اجرائيا باأنه: التدليل على ردود االفعال الوجدانية املبا�صـــرة التي يظهرها الطفل عن طريق 
جتريد انطباعاته احل�صية والعقلية وحتويلها اىل تخطيطات فنية. ويقا�س اجرائيا من خالل الدرجة 

التي يح�صل عليها الطفل يف اختبار )التعبري الفني(.

ر�صـــوم االطفـــال: هي النتاجات التـــي ينجزها االأطفال على اأي �صـــطح كان )الـــورق، اأو اجلدران، اأو 
االأر�ـــس...( م�صـــتخدمني انواعًا من املواد )االأقالم، وال�صـــبغات اللونية، اأو الطبا�صـــري...وغريها( 
وهذه الر�صـــوم ينجزها الطفل من تلقاء نف�صـــه ا�صتجابة لدافع داخلي بعيدًا عن اأي �صغط من املمكن 

اأن ميار�صه الكبار عليه.
وتعرفه الباحثة اإجرائيا باأنه: ا�صـــتدعاء مق�صـــود وحماولة للتعبري عن �صور عقلية ي�صتنبطها الطفل 
مـــن خالل ن�صـــاطه الذاتي يحولهـــا اإىل تخطيطات فنيـــة ويقا�س من خالل الدرجة التي يح�صـــل يف 

اختبار التعبري الفني.  

3 هانز ايزنك، وليون كامن: الذكاء طبيعته وت�صكله وعواقبه االجتماعية، ت: عمر ح�صن ال�صيخ، ط1، املطبعة الوطنية، 1983، �س17.
4 فوزي احمد ر�صـــول: التعبري البيئي يف الر�صـــم العراقي املعا�صـــر، ر�صـــالة ماج�صـــتري ، كلية الفنون اجلميلة، جامعة بغداد، العراق، 1988، 

�س20
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الف�ســل الثانـي : االإطــار النظـري

الذكاء و�سبل تنميته لدى الطفل
لقد تطور مفهوم الذكاء عرب التاأريخ وتناوله الفال�صفة والعلماء بالبحث عن ال�صورة التي تلتحم بها 
اأ�صـــكال املعرفة لتوؤلف افرتا�صـــات عن طبيعة الفكر والتفكري. فمن عهد اأفالطون واأر�صطو وفال�صفة 
االإ�صـــالم جند اأنهم قد ميزوا بني االإدراك والتفكري واال�صـــتدالل بو�صـــفها عمليات عقلية متثل اأعلى 
مراتـــب املعرفة، ف�صـــاًل عن اجلوانب االنفعالية املتعلقة بامل�صـــاعر والوجدان، واأن االإن�صـــان بطبيعته 
نتاج تفاعل الوراثة والبيئة. ثم جاء علماء النف�س وان�صرفوا اىل العقل بعالئقه املعقولة واملح�صو�صة، 
الأن كل ما نعرفه وندركه ال ميكن اأن يكون اال ترجمة بلغتنا للحقائق التي تقدم اإلينا؛ فحاولوا حتديد 

ماهية الذكاء ومكوناته لكونه بعدًا من اأبعاد املعرفة.
مـــن هذا املنطلق كان لزامًا علينا اأن نـــويل الطفولة املزيد من االهتمام لكونها مرحلة ذات اأهمية يف 
النمو العام لالإن�صـــان. لذلك، لكي يكون لدينا ت�صـــور فكري عن مفهوم الذكاء، يتعني علينا اأن ننقب 
يف وجهـــات نظـــر علماء النف�س التي جاءت متباينة يف ما بينها، الأنها كانت، غالبًا، ما تتحم�س لوجهة 
نظر واحدة، وتفي�س يف عر�صـــها وتدعمها على ح�صـــاب وجهات النظر االأخرى، الأن الذكاء، يف جميع 
م�صـــتوياته وعلى نحو خا�س يف ال�صـــنوات االأوىل من عمر الطفل، ال يعدو اأن يكون متثاًل للحقائق التي 
ت�صـــتحيل على �صورة اإدراكات وحركات تو�صف باأنها بداية تكون الذكاء احل�صحركي الذي يحاول من 
خالله، جاهدًا، فهم موقفه من احلياة. ففي م�صتهل عمر الطفل من )ثالث اإىل خم�س �صنوات( يلجاأ 
الطفل اإىل متثيل االأ�صياء واالإحداث  التي ال تكون موجودة يف جمال االإدراك وا�صتح�صارها على �صكل 
رموز وعالمات ميار�صـــها عن طريق اللعب، والر�صم وبذلك يت�صع نطاق الفكر، اإال اأن الطفل، يف هذه 
املرحلـــة العمريـــة، “ يفتقر اىل العمليات العقلية، ولي�س يف مقدوره اأن يفلح يف تكوين اأب�صـــط االأفكار 

االأولية عن طبيعة الثبات واال�صتمرار، وهي االأفكار التي تعد من �صروط اال�صتقرائية املنطقية”5 .  
لذا تباينت اراء العديد من االأبحاث والدرا�صـــات يف ما بينها يف حتليل تطور الذكاء مرورًا بالن�صـــاط 
احل�صـــي وانتهاءًا بعمليـــات التفكري والتحليل والتخيـــل؛ ومن بني هذه الدرا�صـــات تلك التي ترجح يف 
حتليلهـــا للـــذكاء اىل تعريفه اإجرائيًا يف �صـــوء ما تقي�صـــه االختبارات املقننة وعلى راأ�صـــها اختبارات 
الذكاء، وعلى حد تعبري العامل )�صـــبريمان( اإن اإالن�صـــان ي�صـــتعني بذكائه حني يواجه موقفًا م�صـــكاًل 
يتطلـــب منه اإجراءات يحللها اإىل جملة من الظواهر مي�صـــي بحلها بـــاإدراك عالقة العلة باملعلول من 
خمتلف جوانبه الدينامية حتى ي�صـــتكمل اأ�صـــبابها ويقوي دعائمها لفهم املادة املقدمة اليه. وا�صتنتج 

)�صبريمان( اأنه ميكن حتليل كل ن�صاط عقلي من خالل عاملني6 وهما:
ن�صاط عام: وهو فطري وراثي ال يتاأثر بالبيئة. وي�صرتك هذا الن�صاط مع االأن�صطة العقلية كافة.

ن�صاط خا�س: له اأ�صـا�س فطري مدون وهو قابل للنمو والتطور بالتعليم والتدريب. ويعد الذكاء عاماًل 
خا�صًا بالن�صاط العقلي ذاته وال يظهر باالأن�صطة االأخرى. 

يت�صـــح مما �صـــبق اأن الذكاء هـــو القدرة على التوافق والتكيف مع م�صـــتجدات املواقـــف التي يتعر�س 
لها الفرد. لذا كان من املمكن قيا�س �صـــلوك االإن�صـــان وذكائه بناءًا على اأدائه الظاهر، وعملية تقومي 
�صـــلوكه ي�صـــتلزم اعتماد اأدوات تت�صـــم بالدقة وال�صـــدق والثبات واملو�صـــوعية، لذا اعتُمـــد االختبار 
النف�صـــي وهو” اأداة للح�صول على عينة من �صـــلوك الفرد يف موقف معني، من حيث ظروف التطبيق 

5  عبد علي اجل�صماين: م�صدر �صابق، �س47ـ 48.
6  عطوف حممود يا�صني: اختبارات الذكاء والقدرات العقلية، ط1، دار االأندل�س للطباعة والن�صر والتوزيع، بريوت، 1981، �س40. 
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ال�صحيح، فيمكن بذلك جمع بيانات عن ال�صلوك يف اأ�صلوب مقنن منظم”7. وي�صلم بهذا الراأي العامل 
)ثرب�صـــتون( ويف مـــا بعد )اإيزنك( و)فرنون( الذيـــن اأكدوا اأن اختباراتهم اأثبتـــت اأن جميع االأفراد 
ميلكون قدرات عقلية خمتلفة وم�صـــتقلة بع�صها عن بع�س؛ فهناك قدرات لفظية، وعددية، وب�صرية، 
ومكانيـــة، وميكانيكية، والـــذكاء قدرة ميكن التنبوؤ بها وبال�صـــلوك الذي مينحنا ا�صتب�صـــارًا بقدرات 

وميول االأفراد واجتاهاتهم نحو مواقف احلياة اليومية �صمن اأطرها االجتماعية.
اأمـــا اأ�صـــحاب الراأي االأخر مـــن االأبحاث، الذي مثله العـــامل )جيلفورد( فريى اأن الـــذكاء يتاألف من 
)120(  قدرة، املق�صود بها هنا عملية ذهنية ت�صتعمل مع نوع من امل�صمون الإنتاج ناجت من نوع معني. 

واأي ن�صاط عقلي يتطلب وجود عدٍد من القدرات العقلية التي تعمل مت�صامنة وتن�صوي حتت لوائه. 
 تاأ�صي�صـــًا علـــى ذلـــك وبالنظر اإىل تباين هذه الدرا�صـــات يف مـــا بينها التي ال تنفي عن الذكاء �صـــفة 
املوروثيـــة؛ اأن توجـــد ثمة عالئق اأخرى ال تخلو من قيمة ثقافية ذات طبيعة تنبوؤية اجتماعية تدخل يف 
نطاق ما يفكر به الطفل ويعمله بو�صفها منبئات يقوم عليها االأ�صا�س التكويني لبناء �صخ�صية الطفل 
التي تنطبع اآثارها بو�صفها خربات ومهارات يف املراحل العمرية القادمة؛ يكتمل القوام الفكري لهذه 
اخلربات حني توؤدي دورها يف تن�صـــيط ال�صـــلوك الفعال وعلى تطوير ال�صخ�صية ومنوها، لذلك الأجل 
الوقوف على اأهم املبادئ التي تتحكم يف منو ذكاء الطفل املعريف، وبهدف �صمان اأف�صل تطور للنمو، 
جاءت جتارب العامل ال�صوي�صري )جان بياجيه( مبعطياتها التي �صنف مبوجبها جوانب النمو العقلي 

للطفل حمددًا اإياها مبراحل ثالثة اأهمها:
املرحلة احل�صية احلركية: اأو ما يطلق عليها مبرحلة اال�صتك�صاف وتبداأ من ال�صنة الثانية، حيث ي�صعى 
الطفـــل اإىل معرفة العامل اخلارجي والتعامل مع االأ�صـــياء املح�صو�صـــة عن طريق اليدين والع�صـــالت 

وهذا من �صاأنه اأن ي�صاعده على معرفة بيئته بعنا�صرها وعالقاتها ليكون جزءًا منها.
مرحلة ما قبل العمليات: وتبداأ من نهاية ال�صنة الثانية اإىل ال�صنة الرابعة، وهذه مرحلة عادة ما تكون 
ح�صا�صـــة وحرجة؛ الأن الطفل يظهر تطورًا جتاه املكت�صـــبات اجلديدة املتمثلة بـ)امل�صي، وتطور اللغة( 
ومييـــل اإىل اال�صـــتقاللية واالعتماد على النف�ـــس، ويبداأ باإدراك عالقات الزمان، واملكان، والت�صـــابه، 

واالختالف، وي�صتجيب للموؤثرات البيئية ويعمل على ترميزها ومتثيلها بخياله ليعممها على واقعه.
مرحلة العمليات احل�صـــية: وتبداأ من ال�صـــنة اخلام�صة اإىل ال�صنة ال�صـــابعة. وتتميز هذه املرحلة باأنها 
مرنـــة وقابلة للت�صـــكل والتكوين؛ الأن الطفل يكون يف حالة تهيوؤ ال�صـــتقبال خرباتـــه من خارجه، وحل 
م�صاكله املادية بادراك املالمح االأ�صا�صية للمواقف ال عن طريق عقله املجرد؛ ولكن عن طريق حوا�صه، 
لذا ميكن تعديل �صلوك الطفل يف اجتاه امل�صار ال�صحيح لنموه وحتديد ال�صبل التي عن طريقها حتدد 
اخلـــربات التي يتذكرها الطفل ويتخيلها، التي من �صـــاأنها اأن متكنه من التعبري عما يراه، وي�صـــمعه، 
ويخربه بحوا�صه. وتعد هذه املرحلة العمرية للطفولة مرحلة مثلى للتعلم الفعال؛ الأنه من املمكن تنمية 

مدركاته يف التمييز بني ما هو �صواب وخطاأ، ومن هنا يبداأ النمو العقلي واملعريف لالأطفال.
  اإن درا�صـــات )بياجيـــه( يف النمو العقلـــي للطفل اأكدت اأن الطفل )يتحرك يف اجتاه خا�س؛ ن�صـــّميه 
من ال�صخ�صـــية املتمركزة بالذات اإىل التجارب االجتماعية باجتاه احلقيقـة(8. وهذا االجتـاه يك�صف 
تطور تفكري وذكاء الطفل، فهو يت�صـــابه مع الرا�صـــدين يف �صعوره اإال اأنه يختلف عنهم يف تفكريه حول 
العـــامل الطبيعـــي واملادي. ومعظم ا�صـــتجابات الطفل اإمنـــا تعك�س طبيعة مفاهيمه وحمتوى ن�صـــاطه 
املعريف. وت�صـــتق املفاهيم عند الطفل خمططاتها املعرفية من املخطط احل�صي، احلركي. والعمليتان 

7   في�صل عبا�س: الذكاء والقيا�س النف�صي، دار املنهل اللبناين ومكتبة را�س النبع، بريوت، 2002، �س26.
8  الكند، ديفد: االطفال واملراهقون، ت: �صبحي عبد اللطيف املعروف، مطبعة احلداد، العراق،1974، �س45.
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امل�صوؤولتان هما9:          
ـ التمثيـــل )Process(: وهـــو عمليـــة معرفية يحول بو�صـــاطتها الفـــرد املو�صـــوعات اجلديدة، اأو 
االأحـــداث املثرية اإىل خمططات اأو مناذج �صـــلوكية قائمـــة، فهو يحاول اأن ي�صـــم االأحداث واملثريات 

اجلديدة اإىل املخططات التي ميتلكها.
ـ املواءمة: عملية خلق املخططات اجلديدة اأو حتوير املخططات القدمية.

 لذلـــك فاإنه من املتطلبات االأ�صا�صـــية لرتبية الطفل تنمية ات�صـــاله بالعامل اخلارجي لتاأ�صـــي�س عامل 
خا�س ي�صتمل على ال�صلوك والفكرة اخلا�صة به بحدود قابليته وخرباته التي يتعامل فيها مع املوجودات 
واالأ�صياء واالأ�صخا�س عن طريق التمثيل الرمزي، والتقليد التخيلي، والت�صور الذهني مب�صاعدة اللغة 
وغريها من الرموز. اذ يت�صـــح من درا�صـــة )بياجيه( اأنها تطرح اأمامنا معايرَي تتخذ اإطارا تاريخًيا 
واجتماعًيـــا ال يقت�صـــر على تقومي جوانب �صخ�صـــية الطفل املعرفية مبا فيها الـــذكاء؛ واإمنا تعنى به 
من خالل نظرة �صـــمولية للحاالت العاطفية التي هي بحكم طبيعتها �صـــميمية و�صخ�صية، وتتجه نحو 

االآخر، وتفت�س دائمًا عن �صيء تعرب به عن نف�صها لتت�صح وتتج�صد لالآخرين. 
ونظـــرا اإىل اأهميـــة قراراتنا الرتبوية التي ت�صـــتند، يف مدياتها، اإىل الذكاء الـــذي يتحدد بعوامل لها 
اأ�صـــولها البيولوجية التي تتعلق باجلهاز الع�صـــبي، لذا فهو �صـــياق قابل للتكيف �صـــواء على امل�صـــتوى 
الفـــردي اأم االجتماعي؛ وتتحدد مطواعيته بوجود احلافز وم�صـــتوى الن�صـــج يف فهم مظاهر احلياة 
املحيطـــة به. والأنه، بطبيعته، يعتمد على االأداء الذي يظهره الفرد يف �صـــلوكه، كان من املمكن قيا�س 
الذكاء �صـــمن �صروط حمكمة ت�صمح بالو�صول اإىل اأحكام �صـــادقة ن�صبيًا. وينطوي الذكاء على مزايا 
اأهمهـــا اأن له قدرة تنبوؤية لتلك العمليات املعرفية التي ت�صـــخ�س وتتقـــدم تدريجًا بالنمو من الطفولة 
املبكرة حتى ي�صـــبح الطفل قادًرا على تطوير اإ�صـــرتاتيجياته العقلية لتكون خا�صـــعة لالإرادة والفكر 
اللذين يفر�صـــان منطقهما بالتجربة، وي�صـــتمر الذكاء بالنمو حتى �صـــن املراهقـــة. ولكون الطفل يف 
�صـــنواته املبكرة ال ي�صتطيع التعبري بالكالم عن م�صاعره، وم�صاكله من ر�صا اأو رف�س؛ غ�صب اأو فرح، 
لذا فهو، عادة، ما يلجاأ اإىل الر�صـــم الذي هو مبثابة بنية وجدانية م�صخ�صة، ولغة تعبري ت�صيطر عليه 
انفعاليًا، فري�صم ال�صور التي تتخذ من �صور العامل اخلارجي ما يتالءم مع حاالته الوجدانية و�صائل 
تعبري جتعل من اإدراكه احل�صـــي اإبداعا فنيًا، وهذا ما يحدث مع الفنان مع مراعاة الفارق اأن االأخري 
ال ي�صجل ذكريات خال�صة يف اأثره الفني بل ي�صمنه عالقات ذهنية جمردة تنطوي على جانب جمايل 

جتمع بني العقل والتخيل.
بنـــاًء على ذلك ينفتح املجال لبحث اأثر الذكاء وفاعليته يف عملية املعرفة، وقدرته على تكوين املعاين 
واالأفكار التي ت�صـــتمد مكوناتها من معطيات اخلربة. واملعرفـــة ال تتحقق اإال اإذا كان هناك )تطابق( 
بني اأفكارنا واالأ�صياء يف العامل اخلارجي. لذا كان الذكاء، وعلى وفق القوانني اخلا�صة به، هو ال�صبيل 

الذي يعرفنا على العامل اخلارجي، ويرتجم مدركاتنا احل�صية من عامل الواقع اإىل عامل العقل. 

اختبار كودايناف للذكاء )ر�صم الرجل( 
لقد ت�صـــافرت جهود العلماء واملخت�صـــني يف جمال علـــم النف�س لبناء اختبارات نتو�صـــل من خاللها 
مدخاًل لتحليل طبيعة الذكاء وقيا�صـــه، وقد �صـــممت اختبارات للذكاء يطلب فيها من الطفل مزاولة 
الر�صم بحرية تامة؛ منها ما يقي�س ال�صخ�صية )ر�صم العائلة( على طريقة )لوي�س كورمان(، ور�صوم 
9-   واردزورث، بي. جي: نظرية بياجيه يف االرتقاء املعريف، ت: فا�صـــل حم�صـــن االزيرجاوي واخرون، دار ال�صـــوؤون الثقافية ، بغداد ،1990، 

�س24-23.
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)البيت وال�صـــجرة وال�صـــخ�س( كما جمعت يف اختبار )باك(. وهناك اختبار)ر�صـــم الرجل( للعاملة 
االأمريكيـــة )فلورن�س كودايناف(، الذي يطلب فيه من الطفل اأن ير�صـــم �صـــورة رجـــٍل كما يتذكره اأو 
يت�صوره من خرباته اليومية وهو حر يف تنظيم ا�صكاله وخطوطه يف الف�صاء ب�صكل ير�صي اإح�صا�صاته؛ 
ويتوقف اأداء الطفل على طبيعة االأجزاء التي يج�صـــدها بالر�صم؛ فتدر�س خطوط هذه االأجزاء ويقّوم 
نتاج الطفل بح�صب جداول لتقدير م�صتوى ذكائه. علمًا اأن هذا االختبار يركز على �صكل االن�صان رمبا 
الأنه اأكرث اال�صـــكال األفة لالأطفال، واأنهم ميالون اىل ر�صـــم اال�صخا�س اكرث من املو�صوعات االأخرى، 
فالطفـــل، يف هـــذه املرحلة العمرية املبكرة، يبتعـــد عن التعبري الواقعي يف متثيل االأج�صـــام الأنه ميال 
بطبيعتـــه للتعبري عن اجلانب املعريف الذاتي الذي يغلب عليه اجلانب اخليايل؛ لذا تخلو ر�صـــومه من 
االأبعاد، والن�صـــب ال�صـــحيحة، ف�صـــاًل عن املبالغة يف االأحجام. لقد دلت التجارب اأن اختبار )ر�صـــم 
الرجـــل( يتطلـــب اأعلى درجة من التجريد واالختزال واالإبداع، النه )كلما ازداد ن�صـــج الطفل العقلي 
ازدادت التفا�صيل املت�صمنة يف الر�صم واأ�صبح ر�صمه اأكرث توافقا ومالءمة(10. ونحن بو�صفنا مربيّن 
علينـــا اأن نف�صـــح املجال خليـــال الطفل اأن مير مبرحلة البحث واال�صتك�صـــاف في�صـــور مفاهيمه عرب 
اخلطوط واالأ�صـــكال املر�صـــومة، واأن ال نتقيد عند تقييم اأداء الطفل بالن�صب املو�صوعية، بل علينا اأن 
نتعاي�س مع اأ�صـــكاله الع�صوائية ورموزه التعبريية حتى ن�صـــتطيع الو�صول اإىل حقيقة قدراته الفطرية، 

وخ�صو�صية كوامنه النف�صية.
لذلك ا�صـــتنادا اىل التجارب التي قامت بها العاملة )كودايناف( الحْظت اأن الر�صـــم، لدى االأطفال، 
يتطور على وفق نظام يكاد يكون ثابتا، فطريقة ر�صـــم االأجزاء املختلفة لر�صم معني وتواليها من عمر 
اىل عمر جتري بح�صب تطور تفكريه وقدراته العقلية التي حددتها )كودايناف( مبراحل ثالث وعلى 

النحو االآتي11:
 مرحلة التعداد، الو�صـــف: يتعرف الطفل االأ�صـــياء التي تعر�س عليه، فيميز بع�صها من بع�س، كاأمنا 
يحاول اأن يركز �صورتها يف ذهنه. وهذه املقدرة اإمنا تدل �صمنا على وجود مقدرة يف التحليل والتمييز 

بني االأج�صام املختلفة والتعرف عليها مبيزاتها امل�صتقلة، وعلى اإعطاء كل منها هوية ثابتة. 
 مرحلة اإدراك التنا�صـــب: تظهر يف ر�صـــوم االأطفال املقدرة على تقدير التنا�صـــب بني اجزاء اجل�صم، 
وعملية نقل هذا التنا�صب اإىل اأجزاء الر�صم ب�صكل واقعي ال يظهر دفعة واحدة ، فهي مقدرة متدرجة 
غالبا ما تظهر االجزاء ال�صغرية يف احجام متنافرة اىل جانب الكبرية، من دون اأن توازي من قريب 
اأو بعيد الن�صب الطبيعية. اإال اأنه يف الوقت نف�صه، يك�صف عن مقدرته يف تقدير ما يجب اأن يكون عليه 
كل جزء من اأجزاء ال�صـــورة باملقارنة مع غريه من االأجزاء؛ الن اإدراك العالقة بني اجل�صم الطبيعي 

ور�صمه، كاإدراك العالقة بني الرمز وما يرمز اليه، وهذا واحد من املظاهر االأوىل لذكاء الطفل.
مرحلـــة تركيز املواقع: يظهر الطفـــل يف هذه املرحلة اهتماًما بالعالقات املكانية وعلى ح�صـــن تركيز 
مواقع االأجزاء املختلفة يف الر�صـــم ب�صـــكل يطابق مواقعها يف الطبيعة. ويعد هذا مظهرًا من مظاهر 

الذكاء التي ميكن اعتمادها يف قيا�س درجة النمو العقلي.
ان املراحل الثالث اآنفة الذكر تظهر على التوايل على وفق منط ثابت تقريبا وب�صـــكل تدريجي بحيث 
ميثل كل منها م�صتوى جديدا من م�صتويات الذكاء، مما يثبت وجود عالقة تربط بني تدرج العمليات 

العقلية كما تبدو يف الر�صوم، وتدرج النمو العقلي العام.    
               

10 حنان عبد احلميد العناين: الفن الت�صكيلي و�صيكولوجية ر�صوم االأطفال، دار الفكر، عمان، 2007، �س56. 
11  نعيم عطية: ذكاء االطفال من خالل الر�صوم، ط1، دار الطليعة للطباعة والن�صر، بريوت، 1982�س45ـ46. 
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ماهية التعبري الفني ومراحل تطوره عند االإن�سان
اإن الطفل يف �صـــنوات طفولته املبكرة ال ي�صـــتطيع التعبري عن نف�صـــه عن طريق الكالم كما هو احلال 
عند الرا�صدين، لذا كان اللعب والر�صم خري و�صيلة للتاأويل لديه؛ الأنهما يعمالن على اإثارة خميلته يف 
الت�صـــاوؤل عن كل �صـــيء ومعرفة كل ما هو جديد، اإذ عادة ما يو�صف الر�صم باأنه اإ�صقاطات لن�صاطات 
الطفـــل الالواعيـــة و�صـــهادة اهتمامه بالعـــامل اخلارجي، وهـــو يفاجئ الرا�صـــدين اأحيانـــا بتخيالته 
وتاأويالته وطرق �صـــياغتها وغرابة ت�صـــويرها. لذلك فاإن ر�صـــوم االأطفال تطرح، دومًا، ت�صـــاوؤاًل عن 
املكونات الت�صـــويرية التي يعربون عنها. وتتج�صـــد رغبات الطفل الالواعية لتَن�صـــبَّ يف مو�صـــوعات 
ين�صـــط فيها تبعًا ملبداأ اللذة، والتعبري عن هذا االإح�صـــا�س يزيد من ثقته بنف�صه وبقدراته، لذا ينبغي 
جتنب نقد اأفكاره وتقبلها ب�صـــرف النظر عن بع�س �صـــلبياتها؛ وهذا ما �صـــيحدد اإمكان التوا�صل مع 
معطيـــات ردود اأفعاله، واإمكان ا�صـــتعمال طاقاته يف حل م�صـــكالته، فهو يعرب عن انفعاالته وي�صـــقط 
اأفكاره التي ال ي�صـــتطيع التعبري عنها ومتثيلها اإال عن طريق الر�صـــم، فنجـــده ينتقي ويختار مفرداته 
ويحول باأ�صـــلوبه كل ال�صـــور الب�صـــرية التي ي�صاهدها اأو مير بها اإىل ر�صـــوم ذات قيمة جمالية تكون 

قابلة للفهم واأحيانا كثرية تكون مبهمة ال يفهمها اإال الطفل نف�صه.
لقـــد ظهرت العديد من االأدبيـــات12 التي تناولت مراحل التعبري الفني عند االأطفال التي واإن اختلفت 
يف امل�صـــميات اتفقت على حتديد ال�صـــمات العامة ملراحـــل التعبري الفني عند االأطفـــال، وعلى النحو 

االتي:
مرحلة ما قبل التخطيط: وي�صـــمي )ريد( هذه املرحلة بـ)مرحلة اخلرب�صـــة( وتبداأ من )الوالدة اىل 
�صـــن الثانية(، وتخطيطات هذه املرحلة ال تتخذ �صـــكال معروفا بقدر ما نلم�ـــس منها رغبة الطفل يف 

التعبري عن نف�صه.
مرحلة التخطيط: وتبداأ من )�صـــنتني اإىل اأربع �صـــنوات( حيث يكت�صـــب الطفل املقدرة على االإم�صاك 

بالقلم، ويظهر فيها اأنواع ثالثة من التخطيط وهي:
التخطيـــط غري املنظم: يف عمر )ال�صـــنتني اإىل �صـــن الثالثـــة( يالحظ اأن الطفـــل يخطط عن طريق 

امل�صادفة اأو رغبة يف التقليد.
التخطيط املنظم: وهنا ياأخذ التخطيط مظهرا نظاميا، فاإما اأْن يكون تخطيطا اأفقيا، اأو راأ�صـــيا، اأو 

مائال.
 التخطيط الدائري: يف زهاء ال�صـــنة الثالثة يتطور تخطيط الطفل اإىل اإ�صكال دائرية اأو �صبه دائرية. 
وهنا يوؤثر النمو االنفعايل للطفل، وتوؤدي املخيلة دورها يف ر�صـــم اأ�صـــكال غري وا�صـــحة، ف�صـــال عن 
عنا�صـــر نف�صـــية من �صـــاأنها اأن تدفع الطفل اإىل ا�صـــطفاء اأو اإ�صـــافة عنا�صـــر قريبة اإىل نف�صه. وقد 

اأطلقت العاملة “كودايناف” على هذه املرحلة ت�صمية )التعداد والو�صف(. 
مرحلة حت�صـــري املدرك ال�صـــكلي: وتبداأ من )اأربع اإىل �صـــبع �صـــنوات( ويطلق )بياجيه( على تفكري 
هذا العمر بـ)التفكري الت�صـــوري( الأنه ي�صـــور الفكرة التي يف ذهنه على �صـــكل رموز متخيلة مب�صطة 
ويطلق عليها امل�صـــميات13. ويبداأ الطفل هنا بادراك الن�صـــب بني اأجزاء االأج�صـــام لذا اأطلقت العاملة 

هذه املرحلة باالآتي:14 وتتميز  التنا�صب(،  اإدراك  )مرحلة  “كودايناف” عليه 

12 ت�صنيف )Burt،1921(، و)Tomlison،1944(، و)Lowenfeld،1952(، و) H.Read 1956(، و)حممود الب�صيوين، 1958(.
13 نبيل عبد الهادي: التفكري عند االطفال تطوره وطرق تعليمه، دار اليازوري العلمية، عمان، 2001، �س34.

14 حمدي خمي�س: طرق تدري�س الفنون لدور املعلمني واملعلمات العامة، املركز العربي للثقافة والفنون والعلوم، بريوت، )د.ت(.
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اأ.ر�صوم حمملة باخلربة الواقعية.
ب . ر�صوم تغلب عليها االأ�صكال �صبه الهند�صية.

ج. تنوع يف ر�صوم العن�صر الواحد.
د. ا�صتعمل اللون من اأجل املتعة والتفرقة بني العنا�صر.

وهذه املرحلة مقاربة لت�صـــنيف “كوداينـــاف” )مرحلة البحث عن الرموز وتركيز مواقعها( ب�صـــكل 
مقارب للطبيعة التي ت�صتمر مع الطفل حتى �صن التا�صعة.  

مرحلة املدرك ال�صـــكلي: وتبداأ من ال�صـــنة )ال�صابعة اإىل �صن التا�صعة( وهنا يكون الطفل اأكرث تفاعال 
مع حميطه واأكرث دقة يف ت�صويره للعامل اخلارجي نتيجة تطور اإدراكه احل�صي.

مرحلة حماولة التعبري الواقعي: وتبداأ من �صن )التا�صعة اإىل �صن احلادية ع�صرة( وهنا يتميز اإدراك 
الطفل للعامل اخلارجي بالتلقائية؛ فهو يعرب عن انفعاالته الذاتية من دون تقيد بالواقع.     

مرحلة التعبري الواقعي: وتتحدد من �صن )احلادية ع�صرة اإىل �صن الثالثة ع�صرة( وفيها يتمكن الطفل 
من تو�صيح اأفكاره وتقريبها من الواقع، اإال اأن تعبريه ال يزال، نوًعا، ما ذاتيا. 

لقد الحظ علمـاء الرتبية اأن التطور ال�صريع للنمو العقلي يوؤثر يف النمو االنفعايل للطفل فينمي الذكاء 
حوا�صـــه ومدركاته للمثريات احل�صية التي ي�صـــتقبلها من العامل اخلارجي مما ي�صجعه على جت�صيدها 
بالر�صـــم وهذا ي�صـــجعه على املمار�صـــة العملية وعلى التفكري وتكوين املفاهيم واملدركات وا�صتيعابها 
والتعبري عنها. وي�صـــف الفيل�صـــوف )كانت( الذكاء واالإدراك يف قانون املعرفـــة على النحو االآتي: “ 
املفاهيـــم بغري مدركات ح�صـــية تعدَّ خاوية، واملدركات احل�صـــية بغري مفاهيم تعـــد عمياء”15. ولهذا 
اأ�صـــحى الر�صـــم عند الطفل عبارة عن تداعيات حرة لن�صـــاط الواٍع يعتمد الرمز الـــذي يبدو للوهلة 
االأوىل فو�صـــويا؛ ولكـــي يفهم من قبـــل البالغني البد من ترميزه ليعك�س طبيعة االأ�صـــياء واالهتمامات 
التي عرب عنها الطفل، والتي تفهم يف حيز عالقات ال�صكل املر�صوم. اإن ما يحدد مقدرة الطفل الفنية 
علـــى التعبري بالر�صـــم اإمنا تتوقف على عوامل عـــدة اأهمها: عمره الزمني، وم�صـــتوى ذكائه، وطبيعة 
اخلـــربات التي اكت�صـــبها من بيئته، لذلك ال ميكن جتاهل دور الـــذكاء والتفكري الذي ال يعدو اإن يكون 
و�صيلة ناقلة ل�صري العمليات النف�صية ب�صكل متالزم مع التحوالت الوراثية؛ الأن هناك عالقة وثيقة بني 
الوعـــي والالوعي. الذي يتداخل عند الطفل مع اجلانب الوجداين يف الر�صـــم، )كما تتعاي�س الغرائز 
االأكرث بدائية والعمليات الذهنية االأكرث تعقيدًا. والر�صـــم �صي�صـــاعد الطفل ب�صـــكل اأكرب على املعرفة 

التحليلية، الأنه ميلك القدرة على التعبري املبا�صر عن الوعيه(16. 
اإن مـــن بني املفاهيم االأ�صا�صـــية التي ركـــز عليها املعنيون برتبية اأطفال الريا�ـــس، تعّط�س الطفل اإىل 
املعرفـــة، واعتماد اإدراكه على ال�صـــور احل�صـــية اأكرث من اعتماده على املعاين املجـــردة، لذا كان من 
ال�صرورة خلق مواقف تربوية واجتماعية تقدم مثريات وتدريبات تنمي ذكاءه وتثري خميلته وتفكريه. 
ويعد التخيل عامال اأ�صا�صيا من عوامل التفكري االيجابي؛ الأنه ي�صاعد الطفل على التذكر يف ا�صرتجاع 
ال�صـــور العقليـــة التـــي يوؤلف بينها فيما بعد لت�صـــبح حقيقة. ومـــن املهم اأن يتعلـــم، يف مراحل عمره 
املبكرة، االعتماد على نف�صـــه يف حلّ امل�صـــكالت التي تعرت�صـــه وكيفية اإيجاد حلول لها من خربته، واأن 
يلـــم بوعي بكل ما ي�صـــادفه من ظواهر، حتى ي�صـــتطيع، مـــن خاللها طرح اأفكار وت�صـــورات وحلول 
منطقية. وي�صـــرتط يف املعرفة اجليدة اأن تكون قابلة لال�صـــتعمال و�صـــاملة حول م�صكلة بذاتها، لذلك 
يتـــم تدريب الطفل على التفكري بها بطريقة مبتكرة؛ تتعلـــق جتربته يف جانب منها بعامل الواقع، ويف 

15  نيللر، ج. ف: يف فل�صفة الرتبية، ت: حممد منري مر�صي، وحممد عزت عبد املوجود، عامل الكتب، القاهرة، 1972، �س43 
16  جمموعة من املوؤلفني: ر�صم الطفل يف التحليل النف�صي، م�صدر �صابق، �س25.
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جانبها االآخر تعد نتاجاً للتخيل والذكاء. 
لذلك من املوؤ�صرات املهمة التي ينبغي اأن تاأخذ بها الرتبية الفنية يف ريا�س االأطفال �صرورة مراعاة 
الفروق الفردية بينهم وطبيعة النمو العقلي لكل مرحلة عمرية، ال�صـــيما اأن الطفل ال يتلقى معلوماته 
عن طريق التلقني، واإمنا يتو�صـــل اإليها عن طريق املمار�صـــة العملية واخلربة املبا�صـــرة. لذلك ي�صف 
الفيل�صـــوف الربجماتي)جون ديوي( الرتبية اجلمالية باأنها “عملية م�صـــتمرة من اإعادة بناء اخلربة 
بق�صـــد تو�صـــيع وتعميق حمتواها االجتماعي، يف حني يكت�صـــب الفرد يف الوقت نف�صـــه �صبطاً وحتكماً 
يف الطرائق املت�صـــمنة يف العملية”17. لذا فمن املهم اأن ي�صـــتوعب الطفل �صـــياق امل�صكلة التي يتعر�س 
لهـــا وتدريبـــه على طرح اأفـــكاره عنها؛ وعدم نقد اأي فكـــرة من جانب الطفل وت�صـــجيعه على املباداأة 
واجلراأة مع احرتام راأيه واال�صـــتماع له باهتمام لت�صـــجيعه على املناق�صة واملقارنة واحلل حتى يتمكن 
من التفكري والتحليل واال�صتنتاج. ولهذا نالحظ اأن الطفل عادة ما تتحفز الرغبة لديه وين�صط خياله 
وحبه لال�صـــتطالع؛ مما يدفعه اإىل البحث تدريجًا واال�صتك�صاف فيبداأ بت�صنيف االأ�صياء، واالأ�صكال، 
واالألـــوان، واالأبعـــاد، واالأماكن مع اإدراك العالقات بينها. ويتطور خيال الطفل تدريجياً حتى ي�صـــبح 
قـــادراً علـــى التمييز بني احلقيقة واخليال. وتوؤكد )كودايناف( اأن اأدوات الر�صـــم ال الكلمات املكتوبة 
او املحكية، اإمنا اخلطوط واالأ�صـــكال املر�صـــومة وهي )رموز ت�صتطيع اأن تعرب عن مفاهيم، واملفاهيم 
ترتبط مبا�صـــرة بالذكاء، �صـــواء يف ن�صوئها اأو يف تطورها وتو�صعها. وبقدر ما ت�صلح الر�صوم بو�صفها 
اداة للتعبـــري عـــن املفاهيم الذهنية، ميكن اأن ت�صـــلح كمدخل لدرا�صـــة الذكاء وقيا�صـــه(18. ويُ�صـــلّم 
اختبار)ر�صـــم الرجـــل( للعاملة )كودايناف( بوجود عالقـــة تربط بني تكوين املفاهيـــم، كما تبدو يف 

الر�صوم، والنمو العقلي. 
بنـــاءاً علـــى ذلك ترى )الباحثة( اأنـــه ينبغي اأن تركز الرتبيـــة اجلمالية، التي ن�صـــعى لتحقيقها، اإىل 
انتقـــاء اخلـــربات التي متتاز بغناهـــا وداللتها وتقدم لنا ت�صـــوراً علمياً ومعرفياً عـــن طبيعة حاجات 
الطفل مع تاأكيدها للنمو ال�صـــامل والواعي خلرباته وتعميق حمتواها االجتماعي، وي�صف )دوركامي( 
الرتبية اجلمالية باأنها » لي�صـــت فناً الأنها لي�صـــت نظاماً من املمار�صـــات، واإمنا هي باحلري نظام من 
االأفكار يت�صـــل باملمار�صـــات«19. وهذا يعيدنا اإىل اأهمية الذكاء يف بناء اخلربات الفنية وقوى الطفل 
االإدراكيـــة الأن ثمـــة عالقة وطيدة بني طبيعة املفاهيم الذهنية والرموز التي تبدو يف ر�صـــومه، وجميع 
هذه اخلربات ترتبط مبا�صـــرة بالذكاء وتعك�س ت�صـــوراته جتاه االأ�صـــياء واالأ�صخا�س. ويو�صف تفكري 
الطفل، يف مرحلة ريا�س االأطفال، باأنه يتمركز حول ذاته، فهو يرتجم الرموز اإىل �صور ذهنية جت�صد 
االأ�صـــياء واالأحداث التي تتحول، تدريجًا من م�صـــتواها العملي اإىل عمليات عقلية. لهذا كان الر�صـــم 
�صـــبيالً اإىل اإثارة دافعية الطفل وتنمية ذكائه وحتفيز خميلته على البحث واال�صتك�صـــاف يف تف�صـــريه 
للظواهر التي ي�صـــرتد من �صـــفاتها املو�صـــوعية ثم يخلع عليها �صـــفاته ووجهة نظره الفردية بتعبري 

تلقائي ينق�صه املنطق والدقة؛ الأنه يتمركز حول ذاته. 
وعليه ترى )الباحثة( اأن املرحلة العمرية املمتدة ما بني �صـــن الثالثة حتى �صـــن اخلام�صـــة تعد كيانا 
متكامـــال يرتبـــط فيه اجلانب العقلي باجلانب الوجداين، لذلك نحن ن�صـــبو اإىل تربية فنية ت�صـــيب 
كيانه العقلي والنف�صـــي وجتمع ما بني هذين الوجهني، الأن من ال�صـــرورة تنمية فكره واأحا�صي�صه معاً. 
واأف�صل و�صيلة لتنمية ذكاء الطفل واإح�صا�صه باأن ننمي خميلته وجنعله منفتحاً على االأفكار اجلديدة، 
وامتالك عادات عقلية ح�صـــنة ميكن اكت�صـــابها وتعزيزها باملمار�صـــة �صـــعوراً ووجداناً يف مناخ يت�صم 

17  رالف، ن. وين: قامو�س جون ديوي للرتبية، ت: حممد علي العريان، مكتبة االجنلو امل�صرية، القاهرة، 1964، �س58.
18  نعيم عطية: ذكاء االأطفال من خالل الر�صوم، م�صدر �صابق، �س45.

19  عبد احلميد عبد التواب �صيحة: النظريات الرتبوية الميل دوركامي، ط1، عامل الكتب، القاهرة، 1989، �س50.
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باحلرية واملرونة. وعلى هذا االأ�صـــا�س كان )بياجيه( يعتقد )اأننا ال ن�صتطيع تنمية الذكاء بالتكلم مع 
الطفل فقط، من دون اأن ن�صعه يف موقف تعليمي، ي�صع االأ�صئلة، ويخترب بنف�صه، ويفت�س عن اإجاباته، 

مقارناً اكت�صافاته باكت�صافات االأطفال االآخرين(20. 

الف�سل الثالث : اإجراءات البحث
ت�صـــمن هذا الف�صـــل و�صـــفا ملجتمـــع البحث واختيـــار العينة، وو�صـــفاً لالختبارات التـــي مت اعتماده 
يف البحث، ف�صـــالً عن اإجراءات تطبيق التجربة، واأخريا الو�صـــائل االإح�صـــائية التي ا�صـــتخدمت يف 

البحث.
جمتمع البحث:

 تكون جمتمع البحث من ريا�س االأطفال االأهلية الكائنة يف منطقة الكرخ/ املن�صـــور وحي اجلامعة، 
والبالغ عددها)28( رو�صـــة، اختارت الباحثة عينة ع�صـــوائية بلغت )3( رو�صات ت�صم ثالث مراحل 
عمرية )3 �صـــنوات( و)4 �صنوات( و)5 �صنوات(. بلغ عدد االأطفال فيها )286( طفال وطفلة. الحظ 

جدول »1«. 

جدول »1« يو�صح جمتمع البحث

الرياض
عمر 5 سنواتعمر 4 سنواتعمر3 سنوات

المجموع
 طفلة طفل طفلةطفلطفلةطفل

18141617161697ماما أيمن
15151416181694قصر األطفال
17171515161595طيور الجنة
969397286المجموع

عينة البحث: 
ا�صـــتملت عينة البحث علـــى )75( طفالً وطفلة من ريا�س االأطفال، مت اختيارهم بطريقة ع�صـــوائية 
بواقـــع )25( طفـــال وطفلة من مرحلة )3 �صـــنوات(، و)25( طفالً وطفلة من مرحلة )4 �صـــنوات(، 

)25( طفال وطفلة من مرحلة )5 �صنوات(. كما هو مو�صح يف اجلدول )2(.

اجلدول )2( يو�صح عينة البحث
المجموعاإلناثالذكورالعمر بالسنوات

3111425 سنوات

4131225 سنوات

5131225 سنوات

373875المجموع

20  Piaget, J.: Six etudes de psychologie, Paris, meditions, 1976.
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اأدوات البحث
بغية حتقيق هدف البحث، مت اعتماد اأداتني لتحقيق اأهدافه هما:

اوال: اختبار )ر�صم الرجل( للعاملة )كودايناف( 
وقع االختيار على اختبار )ر�صـــم الرجل( للعاملة )كودايناف( وللح�صـــول على ال�صدق الظاهري مت  
عر�صـــه على جمموعة من اخلرباء21*  يف االخت�صا�صـــات )قيا�س وتقومي، وطرائق تدري�س الفنون( 
واتفقوا على كونه ي�صـــلح لقيا�س وت�صـــخي�س م�صـــتويات الذكاء لالأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 
الثالثة واخلام�صة، واأكرث مالءمة الجراءات البحث، الأن املبداأ االأ�صا�س لدى )كودايناف( اأن الطفل، 
بطبيعته، ميال اإىل اللعب والر�صـــم، ومهارات الطفل الفنية يف الر�صـــم من اأهم الو�صـــائل التي ميكن 
من خاللها التنبوؤ بالنتائج التي تك�صف عن اإمكانات الطفل النف�صية والعقلية واالجتماعية. وميكن اأن 

نلخ�س اأهم املبادئ التي ي�صتند اليها االختبار باالآتي:
ي�صلح تطبيقه بطريقة جماعية وفردية وي�صيع ا�صتخدامه يف ريا�س االأطفال واملدار�س االبتدائية.

القى اختبار)ر�صـــم الرجل( الكثري من االهتمام بو�صـــفه اأداة اإ�صـــقاطية وموؤ�صـــرًا �صادقًا لت�صخي�س 
م وامل�صابني با�صطرابات ع�صبية.  ال�صعف العقلي وو�صيلة ناجحة يف تتبع فئات املعاقني كال�صُّ

يتمتع هذا االختبار ب�صـــهولة التطبيق وبتقومي �صـــريع للر�صـــوم، فتعطى درجة مقبولة عن م�صـــتويات 
الـــذكاء والنمـــو العقلـــي لالأطفـــال من خـــالل الرتكيز علـــى قدرات معينـــة تربز من خالل تفا�صـــيل 

تعبرياتهم الفنية.
تعليمات ت�صحيح اختبار )ر�صم الرجل(

ا�صـــتطاعت العاملة )كودايناف( اأن تفرز)51( واحدًا وخم�صـــني بنًدا تخ�صـــع ل�صـــروط وموا�صـــفات 
مو�صـــوعة بكل و�صـــوح )امللحق1( ، فال ت�صـــلح نتائجه اإال بالتقيد بها يف اأثناء التقومي. ت�صـــتمل هذه 

البنود طبيعة العمليات العقلية املت�صمنة يف جداول اختبار)ر�صم الرجل( وعلى النحو االآتي:
معرفة ال�صمة ومتييزها.    تبني املوقع.        اإدراك احلجم الن�صبي.    اإدراك التنا�صب الداخلي.                       

                    التنبه اإىل اأبعاد التج�صيم.         املقدرة على الت�صاق الب�صري ـ احلركي.    
                                 املقدرة على توجيه اخلطوط.      التعبري الإميائي.

ويف �صوء العمليات العقلية اآنفة الذكر يتم حتليل كل ر�صم اىل عنا�صره، وتقومي كل من هذه العنا�صر 
يف �صـــوء جـــدول من )51( بنـــدا يعطي كل منها احلق بدرجـــة واحدة، ومبجمـــوع ال يزيد عن )51( 
درجـــة. كل هـــذه الوظائف العقليـــة مرتبطة باأبعاد اأجزاء اجل�صـــم، وكل اإهمـــال الأي جزء من اأجزاء 
اجل�صـــم يف اإثناء الر�صـــم يعر�س املفحو�س اإىل اأن يخ�صـــر الدرجة اخلا�صـــة بذلك اجلزء.. لذا فمن 

ال�صرورة اإظهار هذه االأجزاء يف الر�صم.
ثانيا: اختبار التعبري الفني

حـــددت الباحثة مو�صـــوعًا للر�صـــم وهو )العائلـــة( لتطبيقه علـــى االأطفال، وا�صت�صـــارة جمموعة من 
اخلـــرباء يف املجـــال الفني وعلـــم النف�س والقيا�س والتقـــومي )امللحق2(، الذين اأ�صـــاروا اإىل اأنه اأكرث 

املو�صوعات حتقيقا الأهداف البحث.      

*مت عر�س اختبار )ر�صم الرجل( على جمموعة من اخلرباء يف اخت�صا�س الرتبية الفنية وعلم النف�س.
اأ.د. ماجد الكناين ـ الرتبية الفنية ـ طرائق تدري�س الفنون.

اأ.د. عاد حممود حمادي ـ الرتبية الفنية ـ جامعة دياىل ـ كلية الرتبية اال�صا�صية.
اأ.م.د. ن�صرين حممود �صهاب ـ الرتبية الفنية ـ جامعة بغداد ـ تربية ابن الهيثم.

اأ.م.د. امل ا�صماعيل عايز ـ علم النف�س الرتبوي ـ قيا�س وتقومي ـ جامعة امل�صتن�صرية ـ كلية الرتبية.
اأ.م.د. حممود انور ا�صماعيل ـ علم النف�س الرتبوي ـ قيا�س وتقومي ـ جامعة بغداد ـ ابن ر�صد.
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ثالثا: ا�صـــتمارة حتليل الر�صـــوم: تقت�صي طبيعة البحث ت�صميم اأداة حتليل يتم مبوجبها حتليل ر�صوم 
اأطفـــال الريا�ـــس على وفق طريقة حتليل املحتوى، حيث قامت الباحثة بعد اطالعها على الدرا�صـــات 
ال�صابقة واالأدبيات ببناء اداة لتحليل الر�صوم مكونة من)3( جماالت رئي�صة تتفرع منها)6( اأ�صناف 
مت�صمنًة )23( خا�صية للر�صم. وقد راعت الباحثة اأن تكون ا�صتمارة حتليل الر�صوم على وفق ت�صنيف 

املراحل العمرية للعاملة )كودايناف(. 
�صـــدق ا�صـــتمارة التحليل: بعد اأن حددت الفقرات الرئي�صـــة لالداة مت عر�صـــها على ال�صادة اخلرباء 
واملخت�صـــني يف جماالت الفـــن والرتبية الفنية والقيا�ـــس والتقومي )امللحق1( الإبـــداء الراأي يف مدى 
متثيل تلك الفقرات ومالءمتها الأهداف البحث. وقد اأظهر ال�صادة اخلرباء اتفاقًا على فقرات االأداة 

وخوا�صها بن�صبة )85%( وبذلك حققت الباحثة ال�صدق الظاهري لالأداة .
ثبات ا�صـــتمارة التحليل: يت�صـــف االختبار بالثبات عندما يعطي النتائج ذاتها يف كل مرة يطبق فيها 
االختبار، وللتاأكد من مو�صـــوعية ت�صـــحيح ا�صـــتمارات االختبـــار، اعتمدت الباحثة اأ�صـــلوب االتفاق 
بني الباحث ونف�صـــه، وقد قامت الباحثة بعملية الت�صـــحيح مرتني بفا�صـــل زمنـــي مدته )15( يوما، 

وبا�صتعمال معادلة كوبر وجد اأن معامل االتفاق بني الباحثة ونف�صها تراوح بني )0.86 ـ 0.93(. 
الدرا�صة اال�صـــتطالعية: قامت الباحثة بتطبيق اختبار )ر�صم الرجل( على عينة ع�صوائية موؤلفة من 
)10( اطفال مت اختيارهم بطريقة ع�صـــوائية بغ�س النظر عن م�صـــتوياتهم الفنية واالجتماعية بواقع 
)4( اأطفال وطفالت من )فئة 3 �صـــنوات( و)3( اأطفال وطفالت من )فئة 4 �صـــنوات( و)3( اأطفال 
وطفالت من )فئة 5 �صـــنوات(. لغر�س التعرف على متو�صط الزمن الذي ي�صتغرقه الطفل يف اختبار 
)ر�صم الرجل( واختبار )التعبري الفني(. وقد بلغ متو�صط الزمن )الختبار الرجل( )20( دقيقة، يف 

حني بلغ متو�صط الزمن الختبار )التعبري الفني( )40( دقيقة.   
الو�صائل االح�صائية 

 .)ANOVA( حتليل التباين االأحادي
.)T.test( االختبار التائي

معادلة معامل االقرتان الرباعي.
.Cooper معادلة ن�صبة االتفاق

الف�سل الرابع : عر�س النتائج ومناق�ستها

يت�صـــمن هذا الف�صل عر�صـــًا لنتائج البحث على وفق فر�صياته، واأهم اال�صتنتاجات التي ا�صتخل�صت 
من نتائج البحث، ف�صال عن التو�صيات واأهم املقرتحات وعلى النحو االآتي:

اوال: يف مـــا يتعلـــق بهدف البحث االأول الذي ن�ـــس على تطور الذكاء عرب املراحـــل العمرية على وفق 
تعبرياتهم الفنية، فقد ا�صتقت منه الفر�صيات االآتية: 

الفر�صـــية )1(: ال توجد فروق ذات داللة اإح�صائية عند م�صتوى داللة )0.01( بني متو�صط درجات 
االأطفال بني جمموعات البحث الثالث على وفق تعبرياتهم الفنية.

للتحقق من �صحة هذه الفر�صية مت ح�صاب درجات االأطفال )املجموعات الثالث( على وفق تعبرياتهم 
الفنية من خالل ا�صتخدام اختبار )ر�صم الرجل( للعاملة )كودايناف(، ومن ثم مت احت�صاب املتو�صط 
احل�صـــابي لكل جمموعة، وقد بلغ متو�صـــط درجات جمموعة االأطفال )فئة 3 �صنوات( ي�صاوي )47(، 
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ومتو�صـــط درجات جمموعة االأطفال )فئة 4 �صـــنوات( ي�صـــاوي )75(، يف حني بلغ متو�صـــط درجات 
جمموعة االأطفال )فئة 5 �صـــنوات( ي�صـــاوي )83(. وبعد اختبار الفروق بني املتو�صـــطات با�صتخدام 
)حتليل التباين االأحادي( )ANOVA( اأظهرت النتائج املعرو�صـــة يف اجلدول”3” وجود فروق 
ذات داللة اإح�صـــائية عند م�صـــتوى داللـــة )0.01( بني درجات املجموعات الثـــالث، اإذ بلغت القيمة 
الفائية املح�صـــوبة )147.116( وهي اأكرب من القيمة الفائية اجلدولية البالغة )99.5( عند درجتي 
حريـــة)72.2(. وهـــذا يعنـــي اأن هناك فروقا ذات داللة اإح�صـــائية بني جمموعـــات البحث الثالث، 
وعليه، ترف�س الفر�صـــية ال�صـــفرية)Ho( وتقبل الفر�صية البديلة)H1( التي تن�س على وجود 
فروق ذات داللة اإح�صـــائية عند م�صـــتوى)0.01( بني درجات املجموعات. وهذا يدلل على اأن هناك 
تفاوتًا يف القدرات العقلية والذكاء بالن�صـــبة لفئات االأطفال الثالث، وتفوق بداللة اإح�صـــائية ل�صالح 

االأطفال من )فئة4�صنوات(و)فئة5 �صنوات(. 
جدول )3( يو�صح حتليل التباين بني املجموعات الثالث

مصدر 
مجموع العينةالتباين

المربعات
متوسط 
المربعات

درجات 
الحرية

مستوى القيمة الفائية
الداللة)0.01( الجدوليةالمحسوبة   

بين 
المجموعات

75

449022452

      147.11699.5

دالة احصائيا داخل 
109915.2672المجموعات

   74المجموع
 اإن حتليل التباين االأحادي ك�صـــف عن فروق ذات داللة اإح�صائية بني جمموعات البحث الثالث لكنه 
مل يحدد هذه الفروق وال املجموعة التي تكون الفروق ل�صـــاحلها. وعليه، ا�صـــتخدمنا االختبار التائي 

)T.test( ملعرفة الفروق بني املتو�صطات الثالثة، واجتاه هذه الفرو�س. 
 الفر�صية )2(: ال توجد عالقة بني ذكاء االأطفال وتعبرياتهم الفنية عند م�صتوى داللة )0.01( بني 

متو�صط درجات اأطفال )فئة 3 �صنوات( ومتو�صط درجات االأطفال )فئة 4 �صنوات(.
للتحقق من �صـــحة هذه الفر�صية ا�صتخدمت الباحثة االختبار التائي )T.test( لعينتني م�صتقلتني 
من خالل احت�صاب املتو�صط احل�صابي والتباين للمجموعتني لتعرّف على الفروق املعنوية بني درجاتهم 

يف متغري الذكاء، كما هو مو�صح يف اجلدول”4”.
جدول )4( ميثل املتو�صط احل�صابي والتباين وقيمة )T.test( املح�صوبة واجلدولية بني املجموعتني 

)اأ( و)ب(

العينـةالمجموعـة
المتوسط 
  قيمــة tالتبـاينالحسابي

 المحسوبة  الجدولية
مستوى 

الداللة 0.01

25245.674مج )3 سنوات(

دالة احصائيا22.0822.690
25384.4مج)4 سنوات(

من خالل فح�س النتائج التي تظهر يف اجلدول)4( اتّ�صح ان قيمة )t( املح�صوبة ت�صاوي )22.082( 
وهي اأكرب من القيمة اجلدولية البالغة )2.690(. وهذا يوؤكد اأن خ�صائ�س التفكري لدى الطفل تنمو 
تدريجا، فاالأطفال من )فئة 4 �صـــنوات( ُيح�صـــنون تعداد عنا�صـــر اجل�صم اف�صـــل من اطفال )فئة 3 
�صـــنوات( وهذا يك�صـــف عـــن تباين يف النمـــو العقلي، كما يوؤكد وجـــود فروق، ال يف �صـــرعة النمو بني 
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القـــدرات العقليـــة املختلفة فح�صـــب، اإمنا اأي�صـــا يف قوة هذه القـــدرات، اإذ البد من وجـــود تفاوت يف 
القدرات العقلية والتفكري والذكاء لدى كل طفل. ويت�صـــح اأن هناك تالزمًا بني ازدياد ال�صـــن الزمنية 
ومنو م�صـــتوى العمليات العقلية املرتبطة بالذكاء؛ فكلما تقدم الطفل يف العمر، ازدادت مقدرته على 

حتقيق اإجناز اأف�صل يف اختبار )ر�صم الرجل(. 
 الفر�صية )3(: ال توجد عالقة بني ذكاء االأطفال وتعبرياتهم الفنية عند م�صتوى داللة )0.01( بني 

متو�صط درجات اأطفال )فئة 4 �صنوات( ومتو�صط درجات االأطفال )فئة 5 �صنوات(.
للتحقق من �صـــحة الفر�صية ا�صـــتخدمت الباحثة االختبار التائي )T.test( لعينتني م�صتقلتني من 
خالل احت�صاب املتو�صط احل�صابي والتباين للمجموعتني لتعرّف على الفروق املعنوية بني درجاتهم يف 

متغري تطور الذكاء. كما هو مو�صح يف اجلدول”5”.
جدول )5( ميثل املتو�صط احل�صابي والتباين وقيمة )T.test( املح�صوبة واجلدولية بني املجموعتني 

)اأ( و)ب(

المتوسط العينـةالمجموعـة
 قيمــة tالتبـاينالحسابي

 المحسوبة الجدولية
مستوى الداللة 

0.01

25384.4مج )4 سنوات(
6.5782.690

دالة احصائيا
25424.862مج )5 سنوات(

ـــح ان قيمة )t( املح�صـــوبة ت�صاوي )6.578( وهي اأكرب  من خالل النظر اإىل نتائج اجلدول )5( ات�صَ
من القيمة اجلدولية البالغة )2.690( عند م�صـــتوى داللة )0.01( ودرجة حرية )48(. وهذا يعني 
رف�س الفر�صـــية ال�صفرية وقبول الفر�صـــية البديلة التي ت�صري اإىل وجود فروق بني متو�صطي درجات 
املجموعتني )فئة 4 �صـــنوات( و)فئة 5 �صـــنوات( ل�صـــالح املجموعة )فئة 5 �صـــنوات(. وهذه النتيجة 
جـــاءت متفقة مع الدرا�صـــات التي قامـــت بها )كودايناف( عن منو موهبة الر�صـــم  يف اأداء االأطفال، 
حيث اإن الفروق يف اأداء االأطفال من عمر اىل عمر يف جمال الر�صم هي، يف الغالب، مرتبطة بالفروق 
يف النمو العقلي. ويتفق هذا مع الدرا�صـــات التي جاء بها )بياجيه( و)كودايناف( التي اأكدا فيها اأن 
الذكاء ينمو ويتطور ب�صياق العمر حتى اأواخر �صن املراهقة. اإذن هناك ن�صق عمري ي�صبح مبقت�صاها 
االأطفـــال قادرين على نقل االأ�صـــياء اإذا �صـــلمنا باأن الذكاء ينمو بالعمر. وكلمـــا ارتقى الطفل يف منوه 
العقلي ازدادت معرفته باالأ�صـــياء واالأج�صـــام، وانتقل اإىل مرحلة جديدة تك�صف عن م�صتوى جديد يف 

االإدراك. 
 ثانيا: فيما يتعلق بالهدف الثاين: عالقة متغري الذكاء بالتعبريات الفنية لر�صوم االأطفال.

 فر�صية )4(: ال توجد عالقة بني متغري ذكاء االأطفال )3،4 �صنوات( وتعبرياتهم الفنية عند م�صتوى 
داللة )0.01(. 

للتحقق من �صـــحة هذه الفر�صية اعتمدت الباحثة معامل االقرتان الرباعي واخلطاأ املعياري لتحديد 
م�صـــتوى الداللـــة وتعرّف على عالقة متغـــري العمر الزمني وم�صـــتوى الذكاء بالتعبـــريات الفنية التي 

اأظهروها من خالل ر�صومهم، كما هو مو�صح يف اجلدول “6”.
جدول )6( يو�صح معامل االقرتان الرباعي واخلطاأ املعياري للتعبريات الفنية الأطفال الريا�س بعمر 

)3، 4( �صنوات
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الخصائص 
الرئيسية

الخصائص 
العينةالثانوية

معامل تظهر بدرجة
االقتران 
الرباعي

الخطأ 
المعياري

مستوى 
الداللة عالية       إلى حد ما     ضعيفة

مرحلة التعداد 
والوصف

وحدة 
تفاصيل هيأة 

الجسم

دالة417530.390.29العين
31285

دالة414830.700.20االذن
331012

دالة0.450.30ـ4169الفم
34615

دالة412940.510.29االنف
33715

دالة0.370.26ـ41510الشعر 
39133

دالة413840.350.30الساقين
36811

دالة415610.520.30الكتف
34516

دالة416720.430.41الرقبة 
310114

طبيعة 
الخطوط

غير دالة412670.260.43مستقيمة
3799

دالة0.570.21ـ4196منحنية
311131

دالة416450.510.25عشوائية
313102

مرحلة ادراك 
التناسب

توزيع 
االشكال داخل 

الفضاء

دالة419510.430.27سيادة شكل واحد
31285

دالة4131020.380.31سيادة  2 - 3
34714

دالة414650.440.26اكثر من ثالثة
3898

نسب االشكال
دالة418520.560.22غير واقعية

311113
دالة0.480.44ـ4196واقعية إلى حد ما

311104
دالة415730.360.36واقعية

34417

ادراك االلوان
دالة417710.550.23محرفة

37108
دالة413930.300.30قريبة من الواقع

3799
دالة412850.380.29واقعية

36910

مرحلة تركيز
المواقع

عالقة االشكال 
بالفضاء

دالة417620.540.24مبعثرة
312103

دالة414740.460.26متمركزة في مكان 
38116

دالة0.550.23ـ4196منتشرة بانتظام
312121

د.هيال عبد ال�صهيدخ�صائ�س التعبري الفني يف ر�صوم اطفال الريا�س وعالقتها مبتغري الذكاء



األكاديمي219

من خالل مالحظة نتائج جدول)6( الذي يت�صمن )23( فقرة وجدت الباحثة اأن فقرة واحدة متثلت 
بتعبريات االطفال فئة )3، 4 �صـــنوات( يف جمال اخلطوط قد اأظهرت اأن نوع )اخلطوط امل�صـــتقيمة( 
كان غري دالّ اإح�صائيا، ومل ُي�صتعمل يف تعبرياتهم الفنية، وا�صتعا�صوا عنه بخطوط منحنية، وخطوط 
ع�صـــوائية يف عمليـــة التعبري الفني، وهذا يـــدل على تطور الذكاء لدى االأطفال بعمر )4 �صـــنوات( اإذ 
ظهر اأن معامل االقرتان الرباعي ي�صاوي )0.26( ومبقارنته باخلطاأ املعياري الذي ي�صاوي )0.43( 
اأعطـــى موؤ�صـــرًا بعدم وجود عالقة بني متغري الذكاء والتعبري الفنـــي. وهذه النتيجة توؤكد اأن االأطفال 
بعمر)4،5 �صـــنوات( يدركون الكليات قبل اجلزئيات، لذا فهم يهتمون يف الر�صـــم بال�صـــكل اخلارجي 

اأكرث من اهتمامهم بالتفا�صيل. 
 فر�صية )5(: ال توجد عالقة بني متغري ذكاء االأطفال )4،5 �صنوات( وتعبرياتهم الفنية عند م�صتوى 

داللة )0.01(.
وللتحقق من �صـــحة هذه الفر�صـــية ا�صـــتخدمت الباحثة معامـــل االرتباط املعيـــاري واخلطاأ املعياري 
لتحديـــد الفقـــرات الدالة علـــى وجود عالقـــة ارتباطيه بـــني متغري الـــذكاء الأطفال )4،5 �صـــنوات( 

وتعبرياتهم الفنية التي اظهروها من خالل الر�صم، واجلدول )7( يو�صح ذلك.
اجلـــدول )7( يو�صـــح معامل االقرتان الرباعـــي واخلطاأ املعياري للتعبريات الفنيـــة الطفال الريا�س 

بعمر )4، 5( �صنوات
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الخصائص  
الرئيسية

الخصائص 
الثانوية

        تظهر بدرجة العينة
 عالية       إلى حد ما      ضعيفة

معامل القتران 
الرباعي

مستوى الخطأ  المعياري
الداللة

مرحلة التعداد 
والوصف

وحدة تفاصيل 
هيئة الجسم

     دالة0.370.27ـ5223العين
41753

دالة0.500.35ـ5214االذن
41483

دالة520410.480.27الفم
ـ4169

دالة518470.540.25االنف
41294

دالة518520.410.27الشعر 
ـ41510

دالة519420.490.28الساقين
41384

دالة518340.500.30الكتف
41267

دالة518340.410.33الرقبة 
41561

طبيعة 
الخطوط

دالة519420.350.31مستقيمة
41672

دالة521310.380.33منحنية
ـ4196

غير دالة0.320.36ـ5223عشوائية
413102

مرحلة 
ادراك التناسب

توزيع 
االشكال داخل 

الفضاء

غير دالة521310.320.38سيادة شكل واحد
41852

دالة519240.410.38سيادة  2 - 3
41645

دالة518430.560.24اكثر من ثالثة
413102

نسب االشكال
غير دالة523110.340.39غير واقعية

41852
دالة519330.460.30واقعية إلى حد ما

41465
دالة0.400.31ـ5223واقعية

ـ4196

ادراك االلوان
دالة520320.510.32محرفة

41573
دالة519420.320.32قريبة من الواقع

41771
دالة517530.400.28واقعية

41393

مرحلة تركيز
المواقع

عالقة االشكال 
بالفضاء

غير دالة511760.270.42مبعثرة
4799

غير دالة513570.240.40متمركزة في مكان 
4889

دالة517440.360.32منتشرة بانتظام
41474
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من خالل النظر يف نتائج اجلدول)7( ظهر اأن )5( فقرات من بني )23( فقرة تت�صـــمنها ا�صـــتمارة 
حتليـــل الر�صـــوم اأعطت نتيجـــة غري دالة اإح�صـــائيا، وقد يعزى ال�صـــبب اإىل اأن اأطفال )5 �صـــنوات( 
يتميـــزون مب�صـــتوى ذكاء مرتفـــع قيا�صـــا باأقرانهم من اأطفال )4 �صـــنوات(. ي�صـــتدل عليه من خالل 
طبيعة اخلطوط امل�صـــتخدمة يف التعبري الفني واملتمثلة باخلطوط امل�صـــتقيمة اأو املنحنية، كذلك جند 
اأن اأطفال )5 �صـــنوات( مييزون بني اأ�صـــكالهم من حيث )األوانها، واأ�صكالها، واأحجامها(، ف�صاًل عن 
اإدراكهم مل�صمون وحمتوى تلك االأ�صياء، واأوجه الت�صابه واالختالف فيما بينها. وقد ابتعدوا عن توزيع 
مفردات االأ�صـــكال بطريقة مبعرثة )ع�صـــوائية( كما ورد يف ر�صوم اأطفال)4 �صنوات( بل ظهر تنا�صق 

يف عملية تنظيم تلك االأ�صكال، واالبتعاد عن تركيزها يف مكان واحد.
وعليـــه، جند اأن التباين يف درجات االإتقان يف ر�صـــوم االأطفال يوؤكد وجود منو يف م�صـــتويات االإدراك 
واملعرفة والذكاء، فمع مزيد من الن�صـــج، تتح�صـــن مراحل التعبري الفني )كما �صـــنفتها كودايناف( 

املتمثلة بـ)املقدرة على التعداد، واإدراك التنا�صب، وحتديد املواقع(. 

اال�ســتنتاجـات
اإن تدريب حوا�س االأطفال على املالحظة املو�صـــوعية لالأ�صـــياء وتعرّف م�صـــمياتها، وا�صـــتخداماتها، 
و�صـــرح كل ما هو جديد للطفل بتو�صيح العنا�صـــر املادية التي ي�صتخدمها ويتعامل معها يف بيئته يثري 

اهتمام الطفل. 
يتاأثر اختبار كودايناف للذكاء باحل�س الوجداين واجلمايل للطفل جتاه االأ�صـــخا�س واملوجودات، لذا 
ميكن اعتماده يف تطوير برامج االكت�صـــاف املبكر الإمكانات االأطفال يف مرحلة ريا�س االأطفال، ويعد 

هذا الهدف من اأهم االأهداف التي ترمي اإليها الرتبية الفنية يف ريا�س االأطفال.
اإن اإدخال بع�س االأن�صطة الفنية مع الدعم والثناء والتوا�صل امل�صتمر يف اأثناء العمل وبعد االنتهاء منه 

ي�صهم يف رعاية اأطفال الريا�س تربويا و�صحيًا وفنيًا وثقافيًا.
اإن الطفل يف هذه املرحلة العمرية املبكرة اإمنا يعك�س يف الر�صـــم �صـــعوره وت�صـــوراته نحو العامل بناًءا 
على املعلومات التي يت�صـــلّمها من حميطه ولي�س ن�صـــخة عنه وميكن اأن ناأخذ مظاهر هذه املهارات يف 

تعبريهم بالر�صم بو�صفها موؤ�صرات لدرجات النمو العقلي.    
تنظيـــم قدرات الطفل العقلية وتنمية ذكائه يف اإ�صـــدار احلكم على االأ�صـــياء واإبـــداء راأيه يف اأعماله 
الفنية التي ينجزها يهيّء له فر�صة املالحظة واالنتباه وتو�صيح اأفكاره ومفاهيمه التي اكت�صبها، وهذا 

ي�صاعده على حرية التعبري لفظيًا اأو حركيًا اأو عاطفيًا ممّا يزيد من ثقته بنف�صه.
تنمية وعي الطفل احل�صي والوجداين جتاه الفن ي�صاعد على تنمية قدرته على تذوق مظاهر اجلمال 

يف ما حوله، والتعبري عنها، وهذا ما ينبغي اأن تركز عليه جماالت الرتبية الفنية.

التو�سيات 
يف �صوء نتائج البحث تو�صي الباحثة مبا ياأتي:

ينبغـــي اأن تركـــز االأهداف الرتبويـــة لريا�س االأطفـــال على درا�صـــة احتياجات الطفـــل واهتماماته، 
والتقومي امل�صتمر مل�صتوى اأدائه، ومتابعة تقومي منوه.

ينبغـــي مراعاة الفروق الفردية بني االأطفال؛ الرتباط هذه الفروق بخربات الطفل النف�صـــية وظروفه 
االأ�صـــرية واالجتماعيـــة، الأن الطفل ي�صـــتجيب للمثـــريات؛ ال على اأ�صـــا�س خ�صائ�صـــها الطبيعية، بل 
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ي�صتجيب اأي�صا ملعانيها وبذلك يبداأ الن�صاط الرمزي.
اإطالق طاقة الطفل اجل�صـــمية واحلركية، التي عن طريقها التعرف على م�صمياتها، وا�صتخداماتها، 

وفوائدها. مما نحقق توافقًا بني املهارة احلركية والتوافق الع�صلي.

املقرتحات
اإجراء درا�صة مماثلة على فئات عمرية اأخرى لدرا�صة عالقة التعبري الفني مبتغري الذكاء.

اإجراء درا�صة لتحديد خ�صائ�س التعبري الفني عند طلبة املرحلة االبتدائية وعالقته مبتغريات عقلية 
اأخرى.

امل�سادر واملراجع 

امل�صــادر
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املالحـق

امللحق “1”جدول قرائن الت�صحيح الختبار ر�صم الرجل
الراأ�س موجود: اأي داللة وا�صـــحة على وجـــود خمطط الراأ�س، املالمح وحدها كالعينني او الفم  1 .

ال تكفي.
ال�صـــاقان: اى داللة ت�صـــري بو�صوح اإىل وجود ال�صاقني على اأن يكون �صحيحا يف الر�صم املواجه :  2 .
اأن تكون هناك �صاقان . اأو �صاق واحدة مع قدمني وهو ر�صم نادر. اأما ثالث �صيقان او اكرث فال 

تقبل . او حتى �صاق واحدة من غري مربر، لوجود �صاق اخرى .
الذراعـــان: اإن تظهـــر كلتا الذراعني يف الر�صـــم املواجه ، وذراعًا واحدة اأو ذراعني يف الر�صـــم  3 .
اجلانبي . ظهور االأ�صابع وحدها ال يكفي اإال اإذا تبني اأن هناك ف�صحة كافية بني قاعدة االأ�صابع 

ومكان ات�صالها باجل�صم .
4 .

)اأ( اجلذع موجود: اى حماولة الإظهار اجلذع بو�صـــوح تكفي �صـــواء بخط م�صـــتقيم غري جم�صم 
او ب�صكل جم�صم . 

)ب( تنا�صـــب اجلـــذع : طـــول اجلـــذع يفوق عر�صـــه وذلك يفرت�س الر�صـــم املج�صـــم . وعندما    
يت�صاوى الطول والعر�س فالعالمة هي ال�صفر .

)ج( الكتفان يظهران بو�صوح : ال متنح العالمة اإال اإذا كانت الداللة على وجود الكتفني وا�صحة.
5 .

)اأ( ات�صـــال االأطراف الذراعني وال�صاقني: اإن يت�صـــل ال�صاقان باجلذع يف اأي مكان منه )�صاق 
واحـــدة تقبل، حتى يف الر�صـــم املواجه(. واأن تت�صـــل الذراعان بالعنـــق، او باجلذع، او يف مكان 
ات�صـــال الراأ�س باجلذع اذا مل يكن العنق ظاهرًا بالر�صـــم. تلغى العالمة يف حال غياب اجلذع 

كليا من الر�صم.
)ب( االأطراف يف موقعها ال�صحيح: الذراعان وال�صاقان تت�صل باجلذع يف اأماكنها ال�صحيحة، 
فتت�صـــل الذراعـــان باجلذع يف مـــكان االأكتاف، ويت�صـــل ال�صـــاقان يف اآخر اجلـــذع يف مكانهما 

ال�صحيح.
        يف الر�صم اجلانبي: يجب اإن تكون الذراع مت�صلة مبنت�صف اجلذع حتت العنق.

6 .
)اأ( وجود العنق: اأي اإ�صارة اإىل وجود العنق ك�صكل متميز عن اجلذع والراأ�س.

)ب( خمطـــط العنق: يوؤلف خطا متوا�صـــال مع خمطـــط الراأ�س، اأو مع خمطـــط اجلذع، اأو مع 
االثنني معا.

7 .
)اأ( وجود العينني: �صـــواء يف الر�صـــم اجلانبي او الر�صـــم املواجه، تقبل اأي اإ�صـــارة وا�صحة اإىل 

وجود عني واحدة، اأو االثنتني معا.
)ب( وجود االأنف: اأي اإ�صارة اإىل وجود االأنف.

)ج( وجود الفم: اأي داللة على وجود الفم. اذا ظهر �صكل واحد يلتب�س فيه ما بني االنف والفم، 
فتعطى عالمة واحدة.
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)د( االنف والفم جم�صمان: يظهر كل منهما يف خطني يف االقل، وتظهر ال�صفتان بتمايز.
يف الر�صم املواجه: اأي �صكل من بعدين ي�صابه االأنف، ويقبل االأنف البي�صاوي، اأو املثلث، وال يقبل 

الر�صم امل�صتدير لالأنف، اأما الفم فيجب اإن يكون ذا �صفتني متمايزتني.
)هـ( وجود املنخرين: اأي حماولة الإظهار فتحتي االأنف، نقطتان فوق ال�صفة العليا.

8 .
)اأ( وجود ال�صعر: اأي حماولة الإظهار ال�صعر.

)ب( ال�صـــعر يف موقعه ال�صـــحيح: اأن تكون خطوط ال�صعر موجهة،وتك�صـــو الراأ�س، من دون اأي 
�صفافية.  

9 .
)اأ( وجـــود املالب�ـــس: اأي اإ�صـــارة وا�صـــحة اإىل وجـــود اللبا�ـــس: االأزرار، جمـــرد التظليل، غطاء 

الراأ�س.
)ب( قطعتان من اللبا�س: اأي اإ�صارة وا�صحة اإىل قطعتني من اللبا�س كالقبعة وال�صروال.
)ج( مالب�س خالية من ال�صفافية: يجب اأن تكون املالب�س املر�صومة خالية من ال�صفافية.

)د( اأربع قطع من املالب�س: داللة وا�صحة على وجود اأربع قطع ثياب غري �صفافة.
)هـ( ثوب متكامل: ثوب متكامل بدون عيوب اأو نق�س 

10 .
)اأ( االأ�صـــابع: اأي حماولة الإظهار االأ�صـــابع مهما كانت غريبة، اإمنا يجب اأن تظهر يف الذراعني 

معا.
)ب( االأ�صابع بعددها ال�صحيح: يجب اأن يظهر ذلك يف كلتا اليدين.

)ج( تفا�صيل االأ�صابع: اأن تظهر االأ�صابع تفا�صيل �صحيحة.
)د( موقع االبهام: يجب اأن يظهر االبهام متميزا بو�صوح عن االأ�صابع.

)هـ( ا�صـــتقالل راحة اليد: يجب اأن تكون اليدان متميزتني بو�صـــوح، فتظهر راحة اليد ك�صـــكل 
م�صتقل عن االأ�صابع وعن الذراع. 

11 .
 )اأ( توا�صـــل الذراع عند الكتف اأو الكوع، اأو االثنني: ومن �صـــروطه ما ياأتي: عند الكتف، ظهور 
التقوي�س، يف مكان التقاء خمطط الذراع بالكتف، على اأن يتدىل الذراع مبوازاة خمطط  اجلذع 

تقريبا.
)ب( توا�صل ال�صاق عند الركبة او االثنتني معا: التوا�صل عند الركبة يكون بظهور زاوية وا�صحة 

يف منت�صف ال�صاق تقريبا.
12 .

 )اأ( تنا�صب الراأ�س: ان ترتاوح  م�صاحة الراأ�س بني ن�صف م�صاحة اجلذع وع�صره.
)ب( تنا�صب الذراعني: اأن يكونا بطول اجلذع او اكرث قليال.

)ج( تنا�صب ال�صاقني: اأن يكون طول ال�صاق بطول اجلذع اأو اأكرث قليال وال تزيد عن �صعفه.
)د( تنا�صب القدمني: ر�صم القدمني يف �صكل جانبي.

)هـ( جت�صيم االأطراف: يظهر ال�صاقان والذراعان يف ر�صم من بعدين.
. 13 ظهور الكعب: تقبل اأي حماولة الإظهار الكعب.
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14 .
)اأ( التنا�صق احلركي يف اخلطوط: اأن تكون جميع اخلطوط وا�صحة وثابتة اإىل حد معقول.

)ب( التنا�صق احلركي يف اخلطوط.
)ج( التنا�صق احلركي يف خمطط الراأ�س: اأن يكون الراأ�س خاليا من اخلطوط غري املوجهة، وان 

يكون �صكله العام دائريًا اأو بي�صويًا.
)د( التنا�صق احلركي يف خمطط اجلذع: ان يكون ال�صكل العام للجذع يف الر�صم م�صابها ل�صكله 

الطبيعي.
)هـ( التنا�صـــق احلركـــي يف االأطراف، الذراعني، ال�صـــاقني: اأن تكون خطوطهـــا موجهة بحيث 

ت�صابه ال�صكل الطبيعي.
)و( التنا�صق احلركي يف مالمح الوجه: اأن يكون ر�صم العيون واالأنف والفم جم�صما من بعدين 

 15 .
)اأ( وجـــود االأذنـــني: اأي حماولة الإظهـــار االإذنني االثنتني يف الر�صـــم املواجـــه، واذن واحدة يف 

الر�صم اجلانبي.
)ب( االإذنان، موقعهما وتنا�صبهما.

16 .
 )اأ( تفا�صـــيل العـــني، احلواجـــب، والرمو�س، او االثنني معـــا: اأي حماولة الإظهـــار احلواجب اأو 

الرمو�س اأو كليهما.
)ب( تفا�صيل العني البوؤبوؤ: تظهر البوؤبوؤ يف العني الواحدة، اأو يف العينني.

)ج( تفا�صيل العني، التنا�صب: ان يكون طول العني اكرب من ارتفاعها.
)د( تفا�صيل العني، الربيق واجتاه النظر: اأن يكون ر�صم العني متنا�صبا وخطوطه مت�صقة �صواء 

يف ال�صكل األلوزي اأو يف �صكل القطاع الدائري
. 17 وجود الذقن واجلبني: يحكم على اجلبني والذقن بالن�صبة اىل موقع العيون والفم..

. 18 الر�صم اجلانبي: اأن يظهر الراأ�س، واجلذع، والقدمان يف �صكل جانبي م�صبوط    

امللحق »2«
العنواناالسم

كلية الفنون الجميلة ـ جامعة بغدادأ.د. ماجد الكناني

كلية الفنون الجميلة ـ جامعة بغدادأ.م.د. وسام مرقص

مركز البحوث التربوية والنفسية ـ جامعة بغدادم. د. حنان عزيز العبيدي

كلية التربية للبنات ـ جامعة بغدادم.د. مها مازن

كلية الفنون الجميلة ـ جامعة بغدادد. انور عبد الرحمن

قسم العلوم التربوية والنفسية ـ ابن رشد/ بغداد.أ.م. د. محمد انور السامرائي
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                                                        امللحق “3”
اختبار ر�صم الرجل  كودايناف

                  

                                                                  العمر 3 �صنوات

                                                                العمر 4 �صنوات

                                                                العمر 5�صنوات
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اختبار التعبري الفني
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