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  :شكر وعرفان    

  

شكر هللا عّز وجّل على ما وھبنا من عقل وحسن تدبیر وأنعم علینا ن

  .بالصبر والعزیمة ووفقنا إلتمام ھذا العمل

 االمتنانواعترافاً منّا بالجمیل وبأصدق عبارات الشكر وأعمق آیات 

وأسمى صفات االحترام والتقدیر نحملھا بین طیات ھذه المذكرة التي 

ننوه بكل من كان لھ  أنتنال اھتمام متصفحیھا، وال یفوتنا  أننأمل 

من بعید في انجاز ھذا العمل المتواضع،  أوالفضل والمساھمة من قریب 

  .باالمتنان والشكر على ما قدوه لنا إلیھمونتقدم 

التي وصمت " عتوخیرة بو"ونخص بالشكر الجزیل أستاذتنا الفاضلة 

على ھذا العمل  باإلشرافبصمتھا في إنجاز ھذا العمل، وتفّضلت 

  .فجزاھا هللا كل خیر، فلھا منا فائق التقدیر واالحترام

ذا العمل، وكل أساتذة قسم الفنون،دون أن كما نشكر اللجنة المناقشة لھ

ننسى أطفال حیّنا اللذین كان لھم الفضل في انجاز عملنا من خالل 

  .االرسومات التي قّدموھ

    



 

 

  

  مریم إھداء

﷽���� الحمد � رّب العالمین حمدا یقترن بحكمتھ البالغة ویحیط 

نعمة، والصالة والسالم على سیدنا  أعظم فإنھا واإلسالم باإلیمانبنعمتھ علي 

  دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

وأمي أطال  أبيوتعبا على راحتي ولم یبخال عني بعطائھما من سھر اللیالي  إلى

، اھدي لكما ثمرة جھدي وحقكما قلیل فتقبلوه مني برضاكم عني هللا في عمرھما

  .كما عودتماني

  .وأخواتي إخوتيسندي في الحیاة إلى 

  .إلى صدیقتي التي تقاسمت معھا ھذا العمل المتواضع ھاجر حوالي

  .إلى أساتذتي الكرام قسم الفنون بجامعة مستغانم

تخصص نقد  كل خریجي قسم الفنون، وبالخصوصھدیھ إلى أ كما أحب أن

  .2020 دفعة الفنون التشكیلیة

فیا رب ال تدعني أصاب بالغرور إذا نجحت وال أصاب بالیأس إذا فشلت بل 

.ي دائما بأن الصبر ھو مفتاح الفرجذكرن



 

 

  

  إھداء ھاجر

الحمد � العلي القدیر الذي وھبني قدرة العلم ومتابعة التعلم ووفقني في ھذا 

  .العمل المتواضع أمام جاللتھ وعظمة شأنھ

 إلىرضاھم  أتحسسخطاھم،  أترقبالذین مع كل فجر  إلىأھدي ثمرة جھدي 

حة قلبي بید جمالھا وطھارة حرف من حروف الحب على لو أولالتي رسمت 

  .زة أطال في هللا عمرھا خیرة ساكوقلبھا، أمي العزی

الذي علمني مصارعة الحیاة والذي كانت تربیتھ عمادي في الحیاة بن  إلى

  .أعمر

أختي  وابنةوصبیحة كل أفراد العائلة خاصة إخوتي رابح وإبراھیم ویوسف  إلى

  .وأوالدھم إخوتيكل  وإلىي سعیدة أخ وابنةنرجس 

فاف، سعاد، سماح، نورة، خضرة، نوریة، ع: كل صدیقاتي وأخص بالذكر إلى

  .فاطمة

  .إلى صدیقي عبد القادر

  .ؤطرة خیرة بوعتومال األستاذة إلى

  رفیقة دربي مامش مریم من تقاسمت معھا ھذا العمل المتواضع إلى

.2020 الفنون التشكیلیة دفعة الطلبة السنة الثانیة ماستر وخاصة نقد
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  مقدمة
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صورة تحمل ذكریات مرتبطة بالحیاة،وبالتالي التعبیر عن الفن عبارة عن          

 البراعة التي  إلى اإلنساناالنفعاالت والعواطف والخبرات، فمن اجل تحقیق ھدف ما یلجأ 

تؤدي  عمیقة بانفعاالت اإلنسانللھدف المنشود، حیث یمر  وإدراكوعي ومھارة  إلىتحتاج 

ة، یفیھ معالجة بارعة وواع إنسانيبھ رغبتھ للتعبیر عنھا في ابتكار عمل فني، فالفن نشاط 

الیوم ھو  التلمیذ أنحد لإلنسان، كما ال یخفى على أالحسي  اإلدراك إلىوھذه البراعة تحتاج 

تكون تجربتھ التعلیمیة صافیة، بقدر ما یكون قادرا على  فبقدر ماصانع تاریخ الغد، 

ستفادة من االستفادة من الدروس والعبر، وقادرا على العطاء مستقبال،فالطفل یولد مزودا اال

 وأنواعلكن ما یلب ثان یتعلم الكثیر من الحركات الفطریة الغیر مكتسبة،  األفعالببعض 

السلوكیات المختلفة عن طریق التربیة والتعلیم عبر مراحل نموه المتتالیة، بدءا من المنزل 

  الم الخارجيالع إلى

تقوم بھ  الطاقات البشریة وذلك عن طریق مااألولویة للمدرسة في استثمار  أعطیت       

لمختلف المفاھیم والمعارف، من خالل البرامج التعلیمیة، عن طریق  لألفرادمن تعلیم 

مناھج الدراسة، في مختلف المواد التعلیمیة المبرمجة، ومن بین ھذه المواد نجد مادة التربیة 

على الصعید  سواءً  األخرىكباقي المواد التعلیمیة  أھمیةوالتي تعتبر مادة ذات الفنیة 

التعلیمیة،  األطوار، ومن بین وإبداعیةیھ من مھارات فكریة الوطني لما تحتو أوالعالمي 

التي یمر بھا الطفل في  أھمھامرحلة ما قبل المدرسة التي تعتبر من المراحل الحساسة ومن 

في ھذه المرحلة تتبلور شخصیة  أنبدایة حیاتھ، فھي تقوم بتعریف العالم الخارجي لھ، كما 

الطفل التعبیر عن نفسھ،  فیبدأاستعدادا للمدرسة، الطفل، ویقل تعلقھ بوالدیھ تدریجیا 

المزاجیة، ویتحكم في ھذا التعبیر استعداده  أووبرغباتھ الغریزیة وعن حاالتھ الوجدانیة 

ھي من  وإنماقدیمة العھد، ھي لیست بدراسة  األطفالالجسمي والنفسي، وان دراسة فنون 

تقدیر، ویرجع السبب في  أكثراما على یقرب الستین ع ما إلىالدراسات التي یرجع تاریخھا 

عملیة التعلیم،  لألطفال كعامل ال قیمة لھ عموما فيكانت علیھ الرؤیا بالنسبة  ما إلىذلك 

العوامل التي  یة وأصبحت اتجاھات الطفل ومیولھمولكن عندما تغیرت ھذه النظرة السطح

 األطفالدراسة فنون  إلىاء كل العلم أنظارالتغاضي عنھا حینئذ اتجھت  أوال یمكن تجاھلھا 

  كمظھر لحیاتھم العامة

  



 مقدمة
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  :اإلشكالیة

الواقع الذي تعیشھ التربیة الفنیة في المنظومة التربویة یعاني من بعض النقص  نإ       

تزال  ، وبالتالي فإن المدرسة الجزائریة الاألخرىوالتھمیش، مقارنتا مع المواد التعلیمیة 

الفن في حیاة الطفل،  أھمیةوبیان . تدریس المادة في التربیة والتعلیم ألھمیةغیر مدركة 

 إعطائھوالدافع لرسوماتھ من خالل بیئتھ ومجتمعھ والوسط الذي یعیش فیھ، من خالل 

  لتعبیراتھ واالھتمام بفنھ وجعلھ كمادة مھمة في منظومة التعلیم

مدى وصلت التربیة الفنیة بالمستوى التعلیمي المطلوب لدى المتعلمین، واھم  أيفإلى 

  ؟ من تعبیراتھم الفنیة األطفالالفنانین الذین استقو فنھم من فن الطفل، وما ھو دافع 

  :اختیار الموضوع أسباب

كل موضوع دراسي لھ دوافع تثیر الباحث وتدفعھ للبحث والتوسع والتعمق فیھ،        

  :إلىعنا الختیار ھذا الموضوع راجع ودواف

من خالل بحثنا ھذا، والتي تعاني  الحقیقیة لمادة التربیة الفنیة األھمیة إعطاءمحاولة  -

 .ذلك التطلع إلىبعض النقص ضمن المنظومة التربویة، باإلضافة 

وعناصر  األطفالرسوم  ألھمتھماللذین الرسم وخاصة ب المھتمینالفنانین  أھممعرفة  -

 .تكوین اللوحة الفنیة

الجانب  أھمھاعلى حیاتھ في جوانب عدیدة  وتأثیرهالتعبیر الفني التشكیلي للطفل  -

 أن، أحیانایجعلنا نقول  ومجتمعھ، ولعل ھذا ما أسرتھالنفسي الذاتي والخارجي من 

یعبر عن مكنوناتھ وانفعاالتھ الدفینة  أنمن اجل  األحیانالطفل یعاني في بعض 

 .المدرسة أوفي البیت  ءسوا
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  :البحث أھداف

من بین الفنون في حیاة الطفل و) التربیة الفنیة(الرسم  أھمیةنھدف من البحث بیان   

واالتصال والتوسع  اإلعالمالتي لھا مكانة ھامة في العصر الحدیث، نتیجة تطور وسائل 

وتمكینھم  األجیالرة في مختلف الوظائف كتدریس مكانة عالمیة كبی أعطاھاالعمراني، مما 

فنیة في حیاة الطفل، وبیان الدور التعلیمي الفعال الذي تلعبھ مادة  من كفاءات تعبیریة

التعبیر  أھمیةبیان و التربوي على الطفل، وأثرھاالتربیة الفنیة في المدارس الجزائریة، 

  .األطفالالفني في حیاة الطفل، ومعرفة القدرات الحركیة والعقلیة والنفسیة في رسوم 

وفعالیتھا على  أھمیتھاتسلیط الضوء على واقع التربیة في قسم ما قبل المدرسة ومدى 

، في ھذه المرحلة األطفالالرسم عند  أھمیةوبیان التربویة، األھدافالطفل في تحقیق 

  .المجتمع أفرادومحاولة االعتراف بحریة التعبیر عندھم كباقي 

  :المنھج المتبع في البحث

على وصف وتحلیل  المنھج المتبع في الدراسة ھو المنھج الوصفي التحلیلي الذي یقوم  

  .األطفالرسومات 

  :صعوبة البحث

من بین الصعوبات التي واجھتنا في مرحلة البحث ھي قلة المصادر والمراجع،       

واتضح ذلك من خالل اطالعنا في المكتبات الجامعیة والعمومیة، رغم غناھا بشتى الكتب 

المصادر والمراجع التي تتحدث عن التربیة الفنیة والرسم عند  أن إال، والمجالت المختلفة

خاصة قلیلة، كذلك نجد تكرار للمعلومات في اغلب المراجع التي تناولت موضوع  األطفال

 إالفلم نجد كتب محلیة تتناول موضوع بحثنا،  ،معظم كتب الفن خارجیة أنالبحث، كما 

یدرس جانبا من  وألنھكذلك بالنسبة لطبیعة الموضوع . بعض الكتب والمجالت القلیلة جداً 

من  سواءلھ، فلم نجد االھتمام المطلوب  أھمیةر البعض ال ظلذي ھو في نجوانب الفن وا

، وال حتى المجتمع اتجاه ھاتھ المادة والتي یجھل الكثیر األمور أولیاء أو األطفالجانب 

في مشوارنا  واجھتناالتي  الظروف، وكذلك األطفالعلى  وأھمیتھامزایاھا التربویة 



 مقدمة
 

 د 
 

 )  covid19(انتشار الفیروس المستجد التطبیقي من غلق للمدارس ودور الحضانة بسبب 

   .إلى جمع أطفال الحي إلكمال الجانب التطبیقي للبحثولھذا لجأنا 

طة تضمنت مقدمة ، وعرض، وخاتمة،حیث خوقد قمنا في بحثنا ھذا على اعتماد        

 أربعة إلىتضمن ثالث مباحث والفصل الثاني  األولفصلین،الفصل  إلىقسمنا البحث 

  :األولمباحث، ففي الفصل 

تناولنا فیھ عالقة التربیة الفنیة بالتعلیم، حیث عرفنا  األولقمنا بدراسة نظریة، فالبحث 

التربیة ومكانتھا في المجتمع، والتربیة قدیما وحدیثا،  أقسامالتربیة لغة واصطالحا، ثم 

التربیة (طریق الفن  في المدرسة والمنزل، وعرفنا كذلك التربیة عن باألطفالواھتماماتھا 

التربیة الفنیة والغرض منھا  أھمیةومدى  مفھوم الفن ودوره في التربیة إلى، وتطرقنا )الفنیة

، وفي المبحث الثالث أطفالنافي حیاتنا الیومیة وفي حیاة  أھمیتھاالطفل، وكذلك  إعدادفي 

 األطفالالفني ورسوم تكلمنا عن النمو الفني لدى الطفل وتعبیراتھ الفنیة واھم مراحل نموه 

على تنمیة التذوق الفني والخامات واألدوات التربویة، وكذلك سلطنا الضوء  وأھمیتھا

خر المبحث تطرقنا إلى اإلرشادات آعلیمیة الھامة عند األطفال، وفي المستعملة والوسائل الت

اف لمدرسي المادة واھم الصفات الواجب توفرھا فیھم، والمعارض وأھمیتھا في االعتر

  .بالنجاح الذي توصل إلیھ التالمیذ في مادة التربیة الفنیة

 أما في الفصل الثاني فقد تناول أربعة مباحث، في المبحث األول تكلمنا عن تجارب       

بول كلیھ وخوان میرو وبابلو بیكاسو مع الفن الطفولي والذین استقو فنھم من فن الطفل 

طفولتھم، والمبحث الثاني یدرس طرق البحث في التعبیر الفني  إلىبذلك الرجوع  وحاولوا

وفي المبحث الثالث السمات التعبیریة لطفل  وتأثیرھا على الطفل، األلوانلألطفال ودالالت 

وتطورھا والواقع التي مرت بھ في  األطفالما قبل المدرسة، ولمحة تاریخیة عن ریاض 

) 6- 2(من السن األطفالا بدراسة وتحلیل أعمال قمن واألخیرالجزائر، أما المبحث الرابع 

مكان الدراسة في الحي الذي نعیش فیھ مع إعداد الوسائل والخامات التي یحتاجھا  واتخذنا

  .الرسم والتعبیر والكشف عن أفكاره التي ال یستطیع اإلفصاح عنھا الطفل في

   



 

 

  

  

  

  

  

  :األولالفصل 

  وظیفة الفن في التربیة والتعلیم لدى الطفل

  عالقة التربیة الفنیة بالتعلیم: المبحث األول

   النمو الفني لدى الطفل: الثانيالمبحث 

  تنمیة التذوق الفني لدى الطفل :المبحث الثالث
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  :تمھید

االیجابیة والراقیة  اإلنسانیة واألنشطةمجموعة من التفاعالت  أساسھاالتربیة في  أن

والھادفة والمتجددة مع متغیرات الحیاة وتطورھا، فھي عملیة تفاعل وتجاوب مستمر بینھا 

فالتربیة الفنیة لھا مكانتھا بین العلوم والدعم  ربیة ویؤثر فیھا،الفن بالت ویتأثر، اإلنسانوبین 

تسھم في التي كانت ومازالت كانت السباقة في نھجھا، ووالواضح لدى الشعوب األوروبیة 

 التربیة الفنیة متأخرا، فالتربیة الفنیة لھا دور ، بینما جاء التفاوت في تأكیدتربیة الطالب

خصاال فنیة تتأصل في تساعد المتعلم لكي یكتسب  إنمن المفترض  أنھاحیث  جمالي

یراه من شخصیتھ لتنمو معھ بالممارسة المستمرة للفن، حتى یصبح متذوقا وناقدا لما 

  .مختلف الفنون، ویمیز منھا الحسن والرديء بمساعدة المعلم المتمكن من مادتھ
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  عالقة التربیة الفنیة بالتعلیم : المبحث األول

 :التربیةمفھوم  )1

الدین أو الذي یطلب العالم الراسخ في العلم و  :الّربانياسم مشتق من الّرب، و :لغةالتربیة 

  1.بعلمھ وجھ هللا

ومربي قلوب الطالبین  الّرب فیھ تربیة الخلق فھو مربي نفوس العابدین بالتأیید، واسم

  2.مربي األرواح بشھود الكرمو النعم،مربي األبدان بوجود بالتسدید و

إن مفھوم التربیة كما یمكن أن تستدل علیھ من الممارسات على النطاق العام عبر 

       المفاھیم نى اكتساب المتعلمین للمعلومات وبمعالعصور قد كان مرادفاً لمفھوم التعلیم 

طرق العمل التي تساعد على مات والمھتجاھات والقیم والعادات واإلوالمبادئ والقواعد و

  .مطالبھاالحیاة اإلجتماعیة وجھة متطلبات امو

بأن توقظ ف إلى تكوین الفرد من أجل ذاتھ وعلم یھد" أن علم التربیة ھو  Herbartیعتقد 

  3 ."فیھ میولھ الكثیرة 

یستعملونھا ول بین الناس في الحیاة العامة، من الكلمات الشائعة التداو) التربیة(أن كلمة 

التربیة، كما یقولون فالن أو فالن حسن األخالق وكثیراً فیقولون مثالً فالن قلیل التربیة 

المرأة تعرف كیف ھذه ربى أوالده تربیة حسنة، أو فالن أھمل تربیة أوالده كما یقولون أن 

  فالن أرسل أوالده إلى المدرسة لیتعلموا یة أوالدھا، وتلك ال تحسن تربتربي أوالدھا، و

  4.ویتربوا

  

  

                                                
، النھایة في غریب الحدیث و األثر ، بیروت، المكتبة العلمیة ) م1889/ه 606ت (إبن األثیر، أبو السعدات المبارك إبن دمحم الجزري  1

 .، باب الراء مع الباء2، ص]5.1[ م1979/ه1399

 .49م، ص1996/ه 1417الحنفي، عبد المنعم، تجلیات في أسماء هللا الحسنى، القاھرة، مكتبة مدبولي، بدون طبعة،  2

نان، طبعة أحمد مختار عضاضة ، التربیة العلمیة التطبیقیة في المدارس اإلبتدائیة و التكمیلیة ، مؤسسة الشرق األوسط للطباعة و النشر، بیروت لب 3

 .114،ص1962، األولى

 .32م، ص1982تركي رابح، أصول التربیة و التعلیم، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، بدون طبعة،  4
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إن التربیة ھي العمل الذي نقوم بھ لتنشئة طفل أو شاب، وإنھا " ( "littreیقول 

الصفات الخلقیة التي مجموعة من الیدویة التي تكتسب، و لفكریة أومن العادات ا  مجموعة 

مختلف عن نمو الصفات  شيءالیدویة  ى أن إكتساب المھارات الفكریة أووھو یر. تنمو

  1).الخلقیة 

      ویقسم الكثیر من المربین الطرق التي یتعلم بھا األفراد إلى قسمین، التربیة المقصودة 

ي یتلقاھا األطفال، ویحدث ة التالتربیة غیر المقصودة، تدل على تدخل الكبار لتوجیھ التربیو

التأثیر ولك یمكن التحكم في ھذا النوع من التربیة بذو. عادة في المنزل والمدرسة لكذ

طریقة التربیة غیر المقصودة، ویراد بھا ما یمكن تعلمھ بدون تدخل خارجي، أي ب. علیھا

  2.البیئة المحیطةعفویة، و تكون في الشارع و

التربیة من البالغ إلى الطفل، فالطفل إذن ھو مركز ترمي التربیة الحدیثة إلى نقل 

الجاذبیة، حیث أصبح محور البدایة وھو المركز وھو الغایة من عملیة التربیة، ونستطیع 

 الغایة: بأن نقول بأن حركة التربیة الحدیثة وطرقھا البیداغوجیة تتجھ إلى تحقیق غایتین

فالغایة األولى . تمعھي مراعاة طبیعة المجالغایة الثانیة األولي ھي مراعاة طبیة الطفل، و

  الغایة الثانیة إجماعیة، والتربیة الحدیثة تحاول التوفیق بین الطفل            سیكولوجیة و

  3.المجتمعو

لقد اعترفت التربیة الحدیثة بالطفل وظھرت أفكارھا التي تتمركز حول الطفل اعتباراً 

عملیة اإلبتكار ال وسیلة لتنمیتھ، وتطورت فكرة ھي إ أنھ األساس، وأن المادة الفنیة ما

طفل تحفیظ القواعد إلى تنمیة شخصیة الأھداف التربیة، من مجرد تلقین و لكتغیرت تبعاً لذو

لذا فإن التربیة و. عالیة واإلجتماعیة والخلقیةاإلنف،من مختلف النواحي الجسمیة والعقلیة و

إعطائھا في والغذائیة والبیئیة في التعلیم  ویة الحدیثة تولي إھتماماً كبیراً للتربیة الصح

 4.مناھجھ في مختلف أطواره

                                                
، كلیة العلوم اإلنسانیة و العلوم االجتماعیة، قسم الثقافة الشعبیة، 2012بلبشیر عبد الرزاق، المواد الفنیة و مكانتھا في المدرسة، أطروحة دكتوراه،  1

  .94جامعة تلمسان، ص

 .9، صاألولىبوفلجة غیاث، التربیة و متطلباتھا، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، طبعة  2

 .95، 94المرجع السابق، صبلبشیر عبد رزاق، 3

 .101المرجع نفسھ، ص 4
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مسؤوالً عن وللمنزل أثر كبیر في تربیة الطفل من والدتھ إلى أن یصبح شخص بالغاً 

األھمیة البالغة في التربیة، وھي أصلح ى األسرة التي لھا الدور األول وویعود ذلك إلنفسھ 

یأتي العالم لك الذي یعتبر المرتبة األولى في ذ التربیة في المنزلوبعد . مكان لرعایة الطفل

والمراكز الثقافیة تمع جالمة ومنھا المدرس جیل،ألخر في تربیة الالخارجي مساھماً ھو 

ل مع األسرة فالمدرسة ھي األداة التي تعم. یةوھیاكل التربالغیرھا من والمدارس الدینیة و

تنشئة اإلجتماعیة، فھي أحد عوامل التربیة المقصودة الناجحة تنشئتھم العلى تربیة األطفال و

 من مربین لھم خبراتھم  ھنظراً لما تحویھ من لوائح و قوانین و نظم، وما تخصص

  1.معرفتھم بطبیعة الطفلو

  :مفھوم الفن )2

الفن لیس محاكاة للواقع وإنما عالم قائم بذاتھ، ویتمیز الفن << :تقول سوزان النجر

وھناك من یقول بأن الفن  . >>بالغرابة فھو رمز مبدع لم یكن لھ وجود من قبلكما تقول 

ما یخرجھ اإلنسان من عالم الخیال إلى عالم الحس لیحدث في النفس إعجاباً أو تأثراً 

و یقول آخر بأن الفن ھو تنظیم التأثیرات اإلصطالحیة بشكل یكشف عن قیمتھ . بالجمال

  2).م1992صادق (  الممیزة باإلحساس أو اإلنفعال

عبر العصور وأخذت معاني مختلفة، وقد اعتمدت ھذه )  Artفن( لقد تطورت كلمة   

المعاني بدرجة كبیرة على الھدف أو الدور المنوط بالفن، أو الرؤیا التي تكمن خلف ھذا 

فالفن بالمعنى العام ھو الجملة من القواعد المتبعة لتحصیل غایة معینة، . المعنى أو ذاك

االً كانت أو خیراً أو منفعة، فإن كانت ھذه الغایة ھي تحقیق الجمال سمي بالفن الجمیل، جم

وإذا كان تحقیق الخیر سمي بفن  األخالق، وإذا كانت الغایة ھي تحقیق المنفعة سمي الفن 

  3.بفن الصناعة

                                                
1
 .79،80م،ص1999األولى،أحمد دمحم الطبیب، أصول التربیة، المكتب الجامعي الحدیث األزاریطة، اإلسكندریة، الطبعة  
2
 .13خالد أبو شعیرة، المرجع السابق، ص 
3
 .11،ص2003رمضان الصباغ، جمالیات الفن اإلطار األخالقي و اإلجتماعي، دار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر، اإلسكندریة، الطبعة األولى،  
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إن الفن یعني التعبیر عن المشاعر، واألحاسیس الداخلیة، وعن الوجدان، كما یعني   

عملیة إعادة بناء العالم المرئي، وخلق صور تشكیلیة وفق ذوق وخیال الفنان وكذلك یعني 

  ...خلق أشیاء ممتعة، وھذه األشیاء تشیع إحساس بالجمال الذي یبعدنا عن كل ماھو قبیح

والفن یعني أیضا وسیلة من وسائل التعبیر عن الحقائق بشكل غیر مباشر، أي إعطاء 

  1.قة المراد نقلھا لآلخرینصورة تخیلیة عن الحقی

فالطفل إذا ما إنخرط  . فكلمة الفن ھي داللة على المھارات المستخدمة إلنتاج خبرة إبداع

في ممارسة العمل الفني یساعده ھذا على تنمیة وعیھ الحسي أو الوجداني حتى یصبح 

   2.مرھف الحس رقیق الوجدان

روب واأللوان واألنواع، وھي تطلق أخذت لغة من الض) فنون(وكلمة فن وجمعھا        

عادة على تسمیة الفنون الرفیعة سواء كانت تصویریة كالفنون التي اعتمدت على األلوان 

الزیتیة وانتشرت منذ عصر النھضة إلى اآلن، أو الفنون التشكیلیة التي اعتمدت على تشكیل 

تنفیذ الرسومات المعماریة  الخامة تشكیالً جمالیاً أو معماریاً وھي الفنون التي اعتمدت على

وتطلق كلمة فنون أیضاً على الفنون التطبیقیة   والزخرفیة التي تدخل . في البناء المعماري

إنھ محاولة << ": ھربرت رید"بكل حیاتنا الیومیة في المالبس وأدوات المنزل ، ویعرفھ 

  3.>>التخاذ أشكال ممتعة 

من علم الھندسة من رسم الخطوط    یعرف الفن على أنھ علم نظري یستمد أصولھ   

والمثلثات والمربعات والزوایا والمستطیالت، والدوائر والمماس وغیرھا، ویستخدم علم 

الرسم في رسم الخرائط وبعض الحلیات الزخرفیة الھندسیة، كما یجب أن یتعلم التالمیذ 

  4.األسس النظریة للرسم قبل الشروع في الفن التطبیقي

  

  

                                                
1
 .53، 52بشیر خلف، المرجع السابق، ص 
2
 .72م، ص1997لألطفال، دار الصفاء للنشر و التوزیع، عمان األردن، الطبعة األولى، دمحم حسین جودي، تعلیم الفن  
3
 .33،34م، ص2010، دار وائل للنشر، عمان، الطبعة األولى،1خالد دمحم السعود، مناھج التربیة الفنیة بین النظریة و البداغوجیا ج 
4
 .23م،ص2006التدریس، مكتبة بستان المعرفة، اإلسكندریة، بدون طبعة، روز رأفت زكي، التربیة الفنیة بین التاریخ و طرق: ینظر إلى 



 التربیة و التعلیم لدى الطفل: الفصل األول
 

 
16  

  :ق الفنالتربیة عن طری )3

ھي التعبیر عن فكرة أو موضوع بواسطة وسائل التنفیذ العدیدة وھي التي تمتع العین،   

وتوقظ العاطفة، وترتقي باإلحساس، وتنمي الذوق الجمالي وتعمق القیم وتعالج قضایا 

العصر، وتعمل على حل المشكالت، وتوضح المفاھیم، وھي التي تسعى إلى بناء شخصیة 

ً الفرد وتكاملھا ف   1.كریاً وثقافیاً واجتماعیا وقومیا

لقد أصبحت التربیة الفنیة مجاالً واسعاً من الخبرات المتصلة بالحیاة في سائر   

. مرافقھا، وأركانھا، ومن الصعوبة بمكان أن نجد شيء ملموساً في الحیاة لم تشكلھ ید فنان

تھتم بالبشر، حین  فالتربیة الفنیة المعاصرة أصبحت من العلوم السلوكیة، ألنھا أصبحت

یشاھدون، وحین یتذوقون، وحین یشكلون الخامات ویطوعونھا إلحساساتھم، ویّضمنونھا 

  2.خبراتھم المتنوعة

تعمل التربیة الفنیة من خالل ما ذكرنا أن تكون طریقاً إلي اإلبتكار، حیث تسعى     

القدرة اإلبتكاریة  في عصرنا ھذا عندما تدرك أھدافھا لدى المجتمع بكل مكوناتھ إلى تنمیة

لدى التالمیذ واألطفال، تجعلھم ھذه القدرة على أن ینظرون إلى الحیاة نظرة جدیدة متفتحة 

، "قْیمیة " فالنظر إلى التربیة الفنیة من الوجھة الخالقة یجعلھا مادة .مغایرة للروتین المعتاد

تسمو بھ فوق إنتاج أي أنھا ذات الطابع المتمیز، المتفرد غیر النمطي، " كمیة " ولیس 

  3.الكثرة الخالي من الضبط والتأثیر الفني الجمالي

إن ما نقوم بھ اتجاه الطفل من رعایة واھتمام بفنھ ورسوماتھ، وأسلوبھ في التعبیر   

الفني والمراحل التي یمر بھا في سنوات عمره المتقدمة، ذلك الجھد المتواصل ما بین 

میزة للطفل، تلك الشخصیة التي قامت على أسس األسرة والمدرسة بھدف تكوین شخصیة م

تربویة وتوجیھ مستمر من خالل عملیة الفن والتربیة الفنیة، وھذا یؤكد دور التربیة عن 

                                                
1
 .9م، ص2007زینب دمحم عبد الحلیم، ثناء علي دمحم علي، تدریس التربیة الفنیة، العلم واإلیمان للنشر و التوزیع، بدون طبعة،  
2
 .252، 251بشیر خلف، المرجع السابق، ص  
3
 .252ق، صبشیر خلف، المرجع الساب: ینظر إلى 
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طریق الفن في تكوین شخصیة األطفال على أسس راسخة ومواكبة للتطور الحضاري 

   1).م 1996أبو الرب، .( المستمر

على لمتعلم، من خالل تدریب المتعلمین السلوك لدى افالتربیة الفنیة إذن ھي تغییر   

ما ینفعھم من المھارات والعادات وتزویدھم بالمعلومات والمفاھیم وإكسابھم المیول 

وبذلك تعد  2.واالتجاھات عن طریق ممارسة الفن واستغالل خامات البیئة إلنتاج أعمال فنیة

فھ وخبراتھ، واستشارتھ  في الحیاة وسیلة من وسائل التعبیر عن انفعاالت اإلنسان وعواط

في قالب من العمل الفني، تحسب فیھا العالقات بین الخطوط، و المساحات واأللوان، 

وأنواع التوافق والتباین، واالتزان التي تعكس صلة اإلنسان بالكون، و إدراكھ لقیمتھ، 

أفكاره، وتعبیراتھ في ویمكن أن یعد كل إنسان فناناً من زاویة ما إذا كان قادراً على صیاغة 

 3.قالب یستطیع المشاھدة من خاللھ أن یعي فیھ و یتقبلھ

من  ال تخصصھ في میدان واحد، إذ البد أّما دارس التربیة الفنیة فال ینحصر مج  

تعرفھ على جمیع األنشطة الفنیة وفروعھا وأصولھا وتاریخھا، إضافة إلى إلمامھ بعلم 

النفس التربوي، وفلسفة الفن، ومبادئ فروع المعرفة األخرى، كالتاریخ وعلم االجتماع 

  4.وعلم اإلنسان

ھناك العدید من المشكالت التي تعترض مادة التربیة الفنیة من تحقیق أھدافھا ،تتمثل   

في مشكالت تتعلق بمدرس التربیة الفنیة واھتمامھ بالمادة والتخطیط الجید لھا، ومشكالت 

تتعلق بالتالمیذ وعدم رغبتھم في ممارسة العمل الفني، كما أن ھناك مشكالت تتعلق 

بالخامات والوسائل التعلیمیة وبالزمن المتاح لممارسة العمل الفني، كما أن ھناك مشكالت 

  5.المدرسة ومدرسي المواد األخرى وغیرھا العدید من المشكالت تتعلق باإلدارة،

                                                
1
 .15خالد أبو شعیرة، المدخل إلى التربیة الفنیة، المرجع السابق، ص 
2
 .41خالد دمحم السعود، المرجع السابق، ص 
3
  .27م، ص1998دمحم محمود الحیلة، التربیة الفنیة و أسالیب تدریسھا، دار المسیرة لنشر و التوزیع، عمان، الطبعة األولى،  
4
  .17سابق، صخالد أبو شعیرة، المرجع ال 
5
  83، ص2007منذر سامح العتوم، طرق تدریس التربیة الفنیة ومناھجھا، دار المناھج لنشر و التوزیع، السعودیة، بدون طبعة،  
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اجتماعیاً فھي وفكریاً،  عامات األساسیة لتكامل نمو الطفلإن التربیة الفنیة من الد    

وتساعدھم على التكیف مع مجتمعھم، واستثمار أوقات فراغھم وتخلصھم من  تثري حیاتھم

ً أكثر إقباالً و الطفلاإلجھاد النفسي مما یجعل وآثار التعب،    1.أكثر نشاطا

ة مما تتیح لھم من قرص بتكاریاإلمن الناحیة التذوقیة، و األطفالتساعد التربیة الفنیة   

نمو المجتمع مما یجعل عملیة اإلبتكار في مارسة الفنیة المدعمة من الفرد والماألداء، و

في النمو ل موھبة التذوق واس الفني، وصقلك اإلرتقاء باإلحسمن فائدة ذمتزاید ومستمر و

  2.األداء الفني

فالتربیة الفنیة لھا مكانتھا الممیزة بین العلوم األخرى بالرغم من حداثة نشأتھا و قلة 

ھذا الدعم كان لھ أثره ھا العلمي والفني على السواء، والداعمین لھا كمادة علمیة لھا كیان

تأكید منھجیة المادة، بینما جاء نھجھا ونت السباقة في الواضح لدى الشعوب األوروبیة، وكا

لك اإلھتمام عندما تأسست أول كلیة ة الفنیة عربیاً متأخراً، ولمس ذالتفاوت في تأكید التربی

  3.م1930للتربیة الفنیة في مصر عام 

لى كافة النواحي عبون جاھدین واضعین جل إھتمامھم وإن ما یسعى إلیھ المر  

دلیل على جمالیاً، لھ أكبر الطفل وشخصیتھ وتعبیریاً ونفسیاً وفنیاً و الحتراماألصعدة و

. تطور نموھم في التعبیر الفني مراحلاإلھتمام بالتالمیذ  ومیولھم و رغباتھم التي تتفق، و

تتمیز ھذه الفترة باإلھتمام بالفروق الفردیة بین التالمیذ << "جمال أبو الخیر"في ھذا یقول و

ات بجانب المتشابھات مع توجیھ اإلختالف تتالءمضعت النظریات التي كأساس لنموھم، فو

ً ن لیس فقط في الجوانب الجمالیة وویوجھھم الففي األطفال  في الجوانب النفسیة  لكن أیضا

منھا الجوانب اإلبتكاریة، وقد بینت ھذه النظریات على أبحاث لھ والجوانب العقلیة، و

  4.>>من العلوم اإلنسانیة تخضع للتجریب والبحثأصبحت التربیة الفنیة علم میة، وعل

مادة منعزلة عن المواد كانت التربیة الفنیة في المدرسة اإلبتدائیة القدیمة تمارس ك  

عن سائر نشاط التالمیذ، كانت تمارس كأنواع من التدریبات الجافة البعیدة كل األخرى، و
                                                

1
 .260، ص2009بشیر خلف، الفنون في حیاتنا، دار الھدى، عین ملیلة الجزائر، بدون طبعة، : بتصرف 
2
 .261، 260المرجع نفسھ، ص: ینظر إلى 
3
 .14م، ص2006/ه1427خالد أبو شعیرة، المدخل إلى التربیة الفنیة، دار جریر، عمان، الطبعة األولى،  
4
  .11،ص2010دمحم خلیل أحمد أبو الرب، التربیة الفنیة و طرائق تدریسھا، الشركة العربیة للتسویق و التوریدات، القاھرة، الطبعة األولى ، 



 التربیة و التعلیم لدى الطفل: الفصل األول
 

 
19  

تالمیذ إال على ال یسمونھا باألمشق، مافقد كانت تعطى لألطفال نماذج . البعد عن الحیاة

الصبر، النظافة، اإلتقان، وكلھا أمور كانت وكان الھدف تعویدھم الدقة و. اإلیجادة في نقلھا

 ى في لم یكن لھ معنھذا التدریب  1.تمارس بشكل میكانیكي ممل، ال یؤدي إلى أیة نتیجة

اآلن لم تعد التربیة الفنیة تلك بالتالي كان ینفر منھ ألنھ غیر منتج، أما حیاة الطفل، و

مختلفة عن حیاة الطفل ونشاطھ  الدروس اآللیة المملة، بل أصبحت وسائل تعبیریة بخامات

كلما تتبعنا سلسلة من الرسوم التي أنتجھا الطفل في و. ، والتعبیرعن نموه المتكاملمشاكلھو

دار نموه بما تعرضھ مقطوره، ولمسنا لمحات عن تاریخھ، وفترة من الزمن عرفنا مستوى ت

  2.ھذه الرسوم البریئة

 :أھداف و أھمیة التربیة الفنیة   )4

 : أھداف التربیة الفنیة )1.4

لتحقیق ذلك یجب تھذیب الطفل للحیاة الكاملة، و إعدادالغرض من التربیة ھو  إن

 الذوق لمختلفة، الجسم والعقل والخلق والقلب وتھذیبا كامال من نواحیھا ا اإلنسانیةالطبیعة 

في مدارسنا  الید واللسان، فال نعتني بناحیة و نھمل ناحیة أخرى في تربیة الطفلو

    أن الغرضالجسمیة أو العقلیة أو الخلقیة وأن نكتفي بتربیة الطفل بالتربیة و الجزائریة

بعبارة أخرى یجب أن یقدم الغرض الخلقي على األغراض من التربیة ھو الفضیلة، و

  3.األخرى

  :ف العامة لمنھج التربیة الفنیة األھدا أھمومن 

على  العملالبیئة، والحرف الشعبیة والفنیة لمكونات تعریف بالقیم الجمالیة وال -

  .بأفكار ابتكاریھ وفقا لقدرات المتعلمینتطویرھا 

                                                
1
 .120، دار المعارف، القاھرة، بدون طبعة،صدمحم البسیوني، أسس التربیة الفنیة 
2
  .120المرجع نفسھ، ص: ینظر إلى 

أشكالھا مستمدة من عناصر بدائیة أو زخارف إسالمیة أو شعبیة جاھزة یقوم المعلم برسمھا على ) ذات بعدین (عبارة عن رسوم خطیھ : األمشق

 .السبورة و یطلب من التالمیذ نقلھا كما ھي
3
  .93الرزاق، المواد الفنیة و مكانتھا في المدرسة الجزائریة، المرجع السابق، صبلبشیر عبد  
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على  العملالتنفیذ في الفنون التشكیلیة، و عالقتھا بأسالیبتعریف بخامات البیئة، وال -

 .ترشید استھالكھا

 .قدرات المتعلمین على الذوق الفني للقیم الجمالیة، و تعودھم على إبداء الرأيتنمیة  -

على  الوجدانیة عن طریق مزاولة العمل الفني الذي یساعدتنمیة الناحیة العاطفیة، و -

 1.التكیف مع البیئة المحیطةرفاھیة الحس، و

 .الیومیةور الذي تلعبھ التربیة الفنیة في حیاة الناس بالدّ  تعریف التالمیذ -

 .المجرداب التالمیذ مھارة الفن الرسمي وإكس -

 .جمالھا األخاذیع التالمیذ على تقدیر الطبیعة وتشج -

 .استخداماتھا الكثیرة في مجال التربیة الفنیةإدراك التالمیذ ألھمیة األلوان و -

 2.تنمیة التذوق الفني لدى التالمیذ بالنسبة لألعمال الفنیة الدقیقة -

 .ماتھا الضروریةمقوِّ باألعمال الفنیة، وریف التالمیذ تع -

 .ر الشعوبالصداقة والمحبة عبْ واصر تقویة أ -

 .األعمال الفنیة المختلفةزھم على المشاركة في المسابقات وتحفیتشجیع األطفال و -

 .اإلنسانیة أھمیتھتقدیر األطفال للتراث اإلسالمي و -

 أعمالفع مجتمعھم في إنتاج ینقضاء أوقات فراغھم فیما ینفعھم وتحفیز التالمیذ على  -

 .فنیة جمیلة

 3.تدریب التالمیذ على التركیز في األعمال الفنیة للوصول إلى درجة اإلتقان -

 .اإلتقانمین القدرة على سرعة المالحظة، والتمییز، والمتعلّ  إكساب -

 .مین ثقافة متنوعة عن طریق التعرف بالقیم التشكیلیة العالمیةالمتعل إكساب -

ً  اكتشاف الطلبة -  .عایتھمور الموھوبین فنیا

 .المجتمعتجمیل البیئة والمشاركة في  -

مات البیئة لربط التّركیز على الخاعلى العمل بالخامات المختلفة، و تعوید المتعلمین -

 .وطنھالطالب ببیئتھ و

                                                
1
 .262بشیر خلف، المرجع السابق، ص 
2
  100، ض2005جودت احمد سعادة، صیاغة األھداف التربویة التعلیمیة في جمیع المواد الدراسیة، دار الشرق، عمان األردن، طبعة األولى،  
3
  .101سعادة، المرجع السابق، صجودت احمد : ینظر إلى  
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 1.استثمار أوقات الفراغ في إنتاج األعمال الفنیة المختلفة -

 التي تفیده األدواتخالل استخدامھ للعتاد ولفنیة من الطفل بعض المھارات ا إكساب -

 .في الحیاة العملیة

 .تعزیز روح الجماعة لدى الطفل من خالل المشاریع الجماعیة المشتركة -

راث الفني من شعبي ومحلي كید روح المواطنة لدى الطفل من خالل تناول التتأْ  -

 .إسالمي في أعمالھ الفنیةوعربي و

 .التكالیف بأقلالمتاحة ودة من الخامات البیئیة االستفا -

 2.الفنيعلومات التي تناسب عمره الزمني وتزوید الطفل بالم -

  :أھمیة التربیة الفنیة) 2.4

  ، یكون الفرد فیھ متمكنا مألوفخلق شكل جدید من النشاط غیر  إلىتسعى التربیة الفنیة 

ھذه یعبر عن خصوصیاتھ، و أن، فتمنح الفرص لكل فرد من اإلبداعمن الخلق و

في ھذه و شخص غیر الشخص المبتكر الفرید في تعبیراتھ، أيال یحرزه  شيءالخصوصیة 

تكون ذات فائدة ال تحصر لفرد في الفن ذات قیمة للمجتمع والحالة تكون خصوصیة ا

االكتشاف و في الرؤیة والتفكیرفردیة الفرد نعني من ھذه الخصوصیة ، ولإلنسانیة، 

المتعدد تشجع ھذه المادة على نمو الفن و 3.االنفعالوي التعبیر عن الشعور االجتماعو

تدعو إلى أن یكون لكل فرد حقھ في ممارسة الفن االتجاھات لدى األطفال والمتعلمین، و

  4.االتجاه الذي یمیل إلیھو

نقل الطفل من خالل الفن یإبداعیة  تنفیسیة التربیة الفنیة بالنسبة للطفل عملیة 

كابتة لھذه  أومھدمیة،  أو قامعةلیست عملیة ، ولآلخرین أفكارهمشاعره وعواطفھ و

على  العواطف فھي تخلق الفرد المبتكر المبدع و لیس المقلد وتعملالمشاعر واألفكار و

                                                
1
  .263بشیر خلف، المرجع السابق، ص 
2
  .95خالد أبو شعیرة، المرجع السابق، ص 
3
 .28ه،ص1417م 1997دمحم حسین جودي، طرق تدریس الفنون، دار المسیرة للنشر و التوزیع و الطباعة، عمان، الطبعة االولى،  
4
 .28المرجع نفسھ، ص: ینظر إلى  
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جنب اإلكراه على تعلم تلعنان للفرد للتعبیر عن أفكاره ومشاعره وعواطفھ وإطالق ا

  1.القواعد الجافةالمھارات و

  :النمو الفني لدى الطفل :الثانيالمبحث 

من  كلمة فن لم تكن تطلق أنمن مكتشفات القرن العشرین حیث  األطفالعتبر فن یُ 

بكلمة  األطفالارتباط تعبیرات و. األطفالالذي یقوم بھ  اإلنسانيقبل ذلك على ھذا التعبیر 

 إطالقالمربین على قاد وساعدت النمعاییر ھي التي لھذا التعبیر مقاییس و إن. أوضحفن 

  2.ھذا االسم

تساعده في االتصال بعالمھ الخارجي  أصیلةفن الطفل ھو في واقعھ لغة عالمیة   

ة وسیلة ھامّ  أنھاالذین حولھ، كما  األشخاصحیث یستطیع عن طریقھا كلغة من مخاطبة 

و منطقھ وانطالقاتھ  ءمتخیالتھ تلك التي تتواوتصوراتھ و أفكارهو آمالھو أحالمھلتجسید 

ترتبط بوجدانھ و أحاسیسھ ومشاعره، كل ذلك قبل معرفتھ برموز الكتابة الحرة في التعبیر و

میلھ الفطري یب قد تحدُّ من نشاطھ التلقائي وأسالیق اللغة التي تفرض علیھ قواعد وعن طر

  3.في التّعبیر

ً فن الطفل و      على سواء، المدرسة و معاصرة في المنزلیة الوسائل الترب أھم، من أیضا

توحي داللتھا من الم  أشكالتكشف تعبیراتھ الفنیة من رموز و ما األحیانفي غالب و

برفق بعد  األسبابالمعلم معالجة ومجتمعھ، مما یفرض على الوالدین و أسرتھوارتیاح اتجاه 

كھ تعدیل سلووتكوین اتجاھاتھ السلیمة وبناء شخصیتھ المتكاملة،  في أمالً ، علیھاالتعرف 

من ما یحیط بھ من مجتمعھ وبیئتھ، و فن الطفل وسیلة لمعرفةو.بما یناسب مع تقالید مجتمعھ

الدراسیة األخرى، لمواد خالل ذلك یستطیع أن یدرك عن وعي ما یتلقاه من موضوعات ا

  4.االتجاھات المختلفةي المضامین وأن یربط بینھا فو

  

                                                
1
  .25 24، ص1993طرق تدریس الفنون، الطبعة الثالثة، حمدي خمیس،  
2
  .107محمود البسیوني، أسس التربیة الفنیة، المرجع السابق، ص 
3
  .29محمود النبوى و آخرون ، مناھج وطرق تدریس التربیة الفنیة ، دار العالم العربي للطباعة ، القاھرة ، بدون طبعة ، ص 
4
  .29المرجع نفسھ، ص: ینظر الى 
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 :مراحل النمو الفني لدى الطفل )1

  ،)ریدجیمس سلي، وفیكتور لیونفلید، وھربرت : (من الباحثین أھمھمقام مجموعة 

سنذكر في ھذا عّدة  تقسیمات و إلىالمراحل قام بعضھم بتصنیف ھذه الخصائص و حیث

  " :ھربرت رید"الصدد تصنیف 

، ثّم أوال، بال ھدف،باألقالموفیھا یعبث الطفل ): سنوات 4- 2(مرحلة الّشخبطة  -1

  .صورة لجزء معین من شيء إنتاجیعبث بالقلم للتقلید، ثم یحاول  بھدف،ثمّ 

ّرأس، خطوطاً مستقیمة للسیقان، یرسم األطفال دائرة لل): سنوات 4(مرحلة الخطوط  -2

  .األذرعو

یمیل الطفل في ھذه المرحلة إلى نمط ): سنوات 6-5(مرحلة الّرمزیة الوصفیة  -3

  1.محبوب واحد

  .یرسم الطفل ما یعرف ال ما یرى): نواتس 8-7(مرحلة الواقعیّة الوصفیة  -4

ینتقل الطفل برسوماتھ من الرسم ):سنوات10-9(مرحلة الواقعیّة البصریّة  -5

  .البیئة المحیطةالرسم من خالل الطبیعة و إلىالخیال،  أوالمستوحى من الذاكرة، 

  .یصبح إنتاج األطفال قلیالً في ھذه المرحلة): سنة  14- 11(مرحلة الكبت  -6

    یزدھر الرسم في ھذه المرحلة ابتداًء : بواكیر المراھقة - مرحلة االنتعاش الفني -7

و یظھر  تحدث عن قصة مایصبح نشاطا فنیا أصیال، فالرسم یمن الخامسة عشرة، و

  2.فرق واضح بین الجنسین

خبطة أو ما یسمیھا البعض نالحظ من خالل المراحل السابقة بدًءا بمرحلة الشّ 

ر غیخبطة بالشّ  یبدأبتخطیط غیر منظم، حیث یتناول القلم و  یبدأالطفل  أنالتخطیط  بمرحل

فیھ لذة في التخطیط  عضلي یجد بإحساسھنا یدرك الطفل المنظمة، في جمیع االتجاھات، و

 أي أوجدران البیت  إلىربما ال یتوقف عند مساحة الورقة، لینطلق بالقلم و. العشوائي

شكال  لتأخذفي تطویر تخطیطاتھ  یبدأرة من التخطیط الغیر المنظم ثم بعد فت أخرىمساحة 

في  تنظیمھاب یأخذالجدران و أوخطوطھ على الورق  بأثرا، وھنا یدرك منظمً ا وجدیدً 

                                                
1
  .36، المرجع الّسابق، ص1د دمحم السعود، التربیة الفنیة بین النظریة و البیداغوجیا، جخال 
2
  .67خالد ابو شعیرة، المرجع السابق، ص 
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تجد  أخرىفي حالة ، وتارة تكون في شكل مائل واألفقيالشكل  یأخذاتجاھات متعددة، فتارة 

تخطیط من  لیبدأالثالثة  ما قبل التخطیطات یتالشى في سنسیة، ھذا النظام من تخطیطات رأ

 أصبحته، یكون قد اشتد بنیانھ الجسدي وعند وصولھ في سن ثالثة من عمر، وأخرنوع 

ال شبھ الدائري، و أوالشكل الدائري  لتأخذ، فیصبح یتحكم بخطوطھ أقوىحركاتھ العضلیة 

. أخرىلمرحلة  إعداداه المرحلة تكون ھذركات عضلیة ویزال في ھذه المرحلة یعبر عن ح

 1.التي تعد بمثابة امتداد طبیعي للمرحلة السابقةإلى سن المراھقة و وصوالً 

 :التربویة أھمیتھاو  األطفالرسوم  )2

بحسب المرحلة المتعارف  األطفالیقوم بعض المدّرسین في اعتماد تطور رسوم 

       یتمثل ذلك الفني لھم، و اإلنتاجالمختلفة للتالمیذ كمعاییر لقیاس  األعماراعتماد  أيعلیھا 

مقارنتھ مع إنتاج الطفل بھذه في مرحلة عمریة محددة وفي المقارنة بین المستوى المتعارف 

إذا و المرحلة، حیث إذا ما جاءت األعمال الفنیة المتطابقة لھذه المستویات كانت ناجحة

  2.إذا كانت اقل من المستوى المطلوب لذلك ال تستحق التقدیرو متمیزةكانت تفوقھا كانت 

إن النشاط الحر الذي یقوم بھ تالمیذنا بالمدرسة من تعبیر فني أو تشكیل أو تركیب 

     یجعلھم یكتسبون الكثیر من الخبرات الحیة من خالل ما تشیره الموضوعات من خیال 

     الرغبة المستمرة ویبعث فیھم الحیویة، وھم یدعم أفكاروفكرة، بما ینمي شخصیاتھم و

  .تأصیل قیم مجتمعھمفي الممارسة و

فقط، ثم نھمل ھذه األعمال الفنیة برغم توقف ھذا النشاط عند حد الممارسة  إذاولكن 

ك یبعث في التالمیذ الملل لعدم شعورھم باھتمام قویمھا سواء بتركھا أو بھدمھا، فإن ذلت

ي عامة، فتخبو النشاط الفنلي الرغبة في استمرار الممارسة ویفقدھم بالتاالغیر بأعمالھم مما 

ربما أدى ذلك مر الذي یفقدھم الثقة بالنفس، وتنحصر طاقتھم الخالقة األقدراتھم الكامنة و

  3.تأثر على حیویتھمطوائیة التي تعوق نمو شخصیاتھم وإلى االن

                                                
1
  .95 87خالد دمحم السعود، المرجع السابق، ص: ینظر إلى 
2
 .202منذر سامح العتوم، طرق تدریس التربیة الفنیة و مناھجھا، المرجع السابق، ص 
3
  .10محمود النبوى الشال و آخرون، المرجع السابق، ص 
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لھ متعتھ ف عن أسلوب الكبار وھو مختلألطفال فطري تزودھم بھ الطبیعة وأسلوب ا  

لألطفال طرقھم الخاصة في الرسم فھم ال یقلدون مظاھر األشیاء الجمالیة لمن یتناولھ و

   1.بھا مبالرغم من اھتمامھ

الجسمیة  أشكالھ، اعتبارھا مفاتیح للنمو بجمیع األطفالرسوم  أھمیةمن المظاھر التي تبین 

 أنیستطیع المربي  األطفالبواسطة رسوم والنفسیة ولیة والوجدانیة، واالجتماعیة العقو

 .یتعرف سن الطفل من خالل رسوماتھ، في ضوء الحقائق المتیسرة عن طبیعة النمو

          ال یتحكم فیھ الطفل، بل یتم كنتیجة حتمیة لعدم قدرة الطفل فالتخطیط العشوائي 

استخدام ذراعھ ثم رسغھ  نموه یبدأ فية على عضالتھ، فالطفل في تطوره وعلى السیطر

  2.زیادة المقدرة على استخدام األدواتیتم ھذا بتدرج في نمو المھارة وفأصابعھ، و

الطفل بواسطة الرسم ینقل تصال بغیره من البشر، فلإلیستخدم الطفل الرسم كوسیلة   

لھذه الخبرة ویتفاعل معھا،  من خالل الرسم ن یقرّ خبرتھ إلى المشاھد الذي یستطیع بدوره أ

لذلك فالطفل یستخدم الرموز في كل ، ورمزیةعد رسوم األطفال لغة بصریة، وحیث ت

 ً فاإلنسان الذي یرسمھ . موقف للتعبیر عن المعاني التي یرید نقلھا إلى اآلخرین بصریا

تشكیل  إلىأحیاناً أخرى یبالغ أو قد یحذف حتى یصل الطفل لطفل یعبر عنھ كامالً أحیاناً، وا

    3".بالموجز الشكلي"ما یسمى 

نحن ال نعطیھ خوفاً من أن یتلف ا یرغب الطفل في أن یمسك القلم والدفتر وكثیراً م  

لماذا ال نتكرم ونشتري لھ ألواناً و دفتراً لیفرغ ما بھ من نشاط على تلك الصفحة أوراقنا، 

یط ثم ینظر راه یرسم شخابھ یعمل عمل رائع وتسیكتب شخابیط لیس لھا معنى ھو یرى أن

  4.لك ویبتسم، نحن ال نفھم مشاعره

یتحرك في نفس الوقت ویعبر بالرسم عن الشيء الذي لم فالطفل یرسم ویتكلم و  

   لغة مفردات اللون یستطع التعبیر عنھ لغویاً فتعبیرات األطفال ما ھي إال نوع من اللغة، 

الفن المرئي في المراحل المبكرة  بالرسم أون میل األطفال للتعبیر الخط و الشكل، وإو 
                                                

1
 .123روز رافت زكي، التربیة الفنیة بین التاریخ وطرق التدریس، المرجع السابق،ص 
2
  .84خالد أبو شعیرة،المدخل في التربیة الفنیة، المرجع السابق، ص 
3
 .82المرجع نفسھ، ص: ینظر إلى 
4
 ، 2011كاسحي حمیدو موھوب حسین، التربیة الفنیة التشكیلیة، سند تكویني للمفتشین، بدون طبعة، 
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فل لم یتقنھا بعد، ائیة على عكس لغة الحدیث التي مازال الطمرجعھ أن الفن لغة تتمیز بالتلق

بالتالي فإنھ یلزم ي التعبیر عن أفكاره و مشاعره، وو بالتالي فھو ال یجید استخدامھا ف

یستمر في العملیة الفنیة دون أن الطفل ال یمكن أن متلقي والستمرارھا طرفان مرسل و

    1.مناقشتھا و تقدیرھاو بھا باالھتمامھذه الرسائل ناك من یستجیبون لھذه اللغة ویكون ھ

 :تنمیة الخصائص اإلبداعیة لدى الطفل )3

ھي تختلف       ة والتلقائیة والبساطة في التعبیر وتتمیز رسومات األطفال بالبراء

     الحرفة الكبار من زاویة إیجادة الصنعة وعن رسوم الكبار، فالطفل ال یخضع لمقاییس 

ألضواء وحیل اإلخفاء ااألبعاد، الظالل وب و المنظور والقواعد المحفوظة في إظھار النسو

  2.غیرھا من قواعد فنیة یدرسھا الفنانون و الباحثون و الدارسونو اإلظھار و

السبب في ذلك یعود إلى عدم اسم الشكل، وعندما یرسم الطفل شكالً ما، یكتب 

زیادة في التأكید یكتب أسماء یر لما یھدف إلیھ من خالل رسمھ واقتناعھ بقدرتھ على التعب

  3.األشكال الموجودة في رسمھ

من الخصائص منھا أن الرسم لغة وتعبیر أكثر منھ  إن رسوم األطفال تتفق في عدد  

عند تقدمھ في السن یعتمد على بصره فھ ال ما یشاھده، وأنھ یرسم ما یعرشیئاً جمیالً، و

اإلناث في الرسم، فھم ث یحذف ویبالغ حسب انفعاالتھ، وھناك فروق بین الذكور وبحی

قة العمل مھما اختلفت طریواألشخاص، وتتفق رسوم األطفال  یمیلون في الغالب إلى رسم

 4.أیضاً مع رسوم الرجل البدائيالطفل، وذكاء توجد عالقات بین تلك الرسوم والبیئات، و

  :رسوم األطفال ھي كالتاليخصائص فمن أھم 

 . یعد الفن بالنسبة للطفل طریقة للتعبیر أكثر من كونھ وسیلة إلنتاج شيء جمیل -

یعتمد على بصره في التعبیر اتھ األولى وھ ال ما یراه في سنویرسم الطفل ما یعرف -

 .كلما تقدم في السن

                                                
1
 .321م،ص1971ھشام نشابھ و آخرون، التربیة و التعلیم، مطبعة إدوارد أنجلیل، بیروت، مكتبة لبنان،  
2
 .27لسابق، صزینب دمحم عبد الحلیم و ثناء علي دمحم علي، تدریس التربیة الفنیة، المرجع ا 
3
 .67خالد أبو شعیرة، المرجع السابق، ص 
4
 . 132روز رأفت زكي، التربیة الفنیة بین التاریخ و طرق التدریس، المرجع السابق،ص: ینظر إلى 
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یحذف في رسومھ تبعاً ومھ خالل سنواتھ األولى فیبالغ وتؤثر انفعاالت الطفل في رس -

 .لتلك االنفعاالت

لما كلما تقدم في السن كرسوم األطفال في سنواتھ األولى ویعد التسطیح أحد سمات  -

 .ھا بالنسبة لبعضھا البعضموضعتمكن من النسب بین األشیاء و

 .إن كانت أمامھرفھ عن األشیاء حتى وفي السنوات األولى یرسم الطفل ما یع -

 .ھناك فروق بین رسوم الجنسین -

  1.یمیل األطفال حتى سن العاشرة إلى رسم األشخاص أكثر من رسم أي شيء آخر -

یتمتعون بھا،  بالسعادة التيألطفال یتأثر بحالتھم المزاجیة وختیار األلوان لدى اإ -

 .األلوان القاتمة تدل على عدم السعادةلوان الفاتحة تدل على السعادة وفاأل

كبیر بین تطور رسوم األطفال و بین قدراتھم الفطریة العامة أي  ارتباطھناك  -

 .الذكاء

النقل من رسوم اآلخرین أكثر من  یالحظ أن األطفال ضعاف العقول یمیلون إلى -

فني لذي یظھر قدرة فائقة على التعبیر الالطفل او التعبیر عتمادھم على أنفسھم فيا

 .غالب ما یظھر صاحب ذكاء عالي

ما یحدث لھ من  الرسوم التي ینتجھا الطفل تمر في حالة مستمرة من التعبیر تتفق مع -

  2.ه الذاتيتغیر نتیجة نمو

  تنمیة التذوق الفني لدى الطفل :المبحث الثالث

 :المستعملة لدى الطفل األدواتت و الخاما )1

وسائل تعلیمیة لبیان وتوضیح  إلىالتربیة الفنیة كغیرھا من المواد الدراسیة تحتاج  إن

      وجدت  إذاتسھل عملیة الفھم بالنسبة للتالمیذ، لكن ، فالوسیلة تبسط وتیسر واألھداف

الوقت الكافیة، وكذالك الخامات، یمكن بذلك اختصار  األدواتالعدد وفي غرفة التربیة الفنیة 

                                                
1
 .84،85خالد دمحم السعود، مناھج التربیة الفنیة بین النظریة و البیداغوجیا، المرجع السابق،ص 
2
 .15التربیة الفنیة و طرائق تدریسھا، المرجع السابق، صدمحم خلیل أحمد أبو الرب،  
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 أشغالم على مواد النجارة وینطبق ھذا النظا أنیمكن والجھد والشرح بالنسبة للمدرس، و

  1.الطباعةالمعادن والنسیج و

درس التربیة الفنیة  إخفاق أو إنجاحفعال في دور كبیر و األدواتللخامات والمواد و

الدرس، فلكل خامة  أھدافوسیلة التنفیذ التي تتناسب و أویختار الخامة  أنالمدرس وعلى 

 أقالم: ن تكون وسیلة لتحقیق بعض القیم الفنیة الخاصة مثالمعینة تؤھلھا أل إمكانات

تعمل على تحقیق  األلوانى تحقیق القیم الخطیة، الفراشي والحبر تعمل عل أو، الرصاص

التربیة الفنیة، وعند اختیار وسائل  أدواتیع الخامات وھذا ینطبق على جمو القیم اللونیة،

             2.التنفیذ، أو الخامة یجب أن یؤخذ بعین االعتبار قدرات الطلبة في التعامل معھا

   صیانتھا لتكون صالحة دوات الرسم جیدة، ویجب العنایة بھا ویكون اختیار أن یحسن أو

  :المستخدمة األدواتھذه ھي الخامات وفي كل حین و

 : الرصاص أقالم )1

تكون خالیة من  أننقاؤھا، فمن حیث نقاؤھا یجب من حیث صالبتھا و األقالمتختلف 

وھي 2H، Hالصلبة مثل األقالم، فھناك المواد الصلبة التي تتلف الورقالمواد الغریبة و

وھي تصلح  3B 2B Bاللینة متدرجا من  األقالمالھندسیة، وھناك  األشكالتصلح لرسم 

  .HBبالحرف  رمز لھامتوسطة ی أقالمھناك ظل والنور وال إظھارفي 

 ):ساتیكاأل(المماحي  )2

  .إال اتلف الورقاعمة لینة سھلة المحو بدون ضغط ویحسن أن تكون ن

 :األلوان )3

شفافة ) المائیة فاأللوان(الباستیل  األلوانالمائیة و األلوانللمدارس ھي  األلوانانسب 

شكل أقراص یابسة أما ألوان الباستیل  أوعلىاأللوان المائیة داخل أنابیب  توجدوتقریبا، 

یالحظ عند اختیارھا خلوھا من المواد أكثر نقاًءا وزھاء، و فتشبھ ألوان الطباشیر إال أنھا

       . الشمعیة التي تسبب لمعانا على الورق مما یؤدي إلى استحالة اندماج لونین أو أكثر
                                                

1
 .217-215خالد أبو شعیرة، المرجع السابق، ص 
2
  .145المرجع السابق، ص 
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یكون من بینھا اللونان األبیض  بدأ التلمیذ باستعمال عدد قلیل من األلوانكذالك أن ی یحسنو

  .األسودو

  ):الفرش(الفراجین  )4

    .حیث النوع والحجم والشكل ھي تشمل منو 5،6،7،8مختلفة مثل  لھا مقاسات

المصنوع من شعر الجمل الن ھذا الشعر ال ینثني بعد بلھ بالماء بل یستمر  األنواع أحسنو 

  .ناسب الغرض الذي یستعمل من اجلھی أنشكل الفرجون یجب  أما. حفاظا على قوامھ

 :الورق )5

الذي یمیل سطحھ  )Cortidgeكارتدج (كثیرة، یستخدم الورق المسمى  أنواعلھ 

) Bristolبریستیل (النوع المسمى  أماالریشة ، لنعومة في الرسم بالقلم الرصاص والى ا

یكون الورق  أنالمائیة فیحسن  األلوانعند استعمال و. ناعم جدا و یصلح لرسم بالریشةفھو 

نوع المسمى    أحسنبسھولة وتدرج و األلوانعلیھ من  خشنا حتى یمتص ما

 ) Arnoldارنولد(كورق  رخیصة أنواعھناك  أنعلى  ) Whatmanواطمان(

كان خشنا  ما أفضلھاكثیرة  أنواعورق الباستیل فلھ  أما، وغیرھا) Cansonكانسون(و

  1.حتى ال یتطایر مسحوق الطباشیر

 :صفاتھ أھمالتربیة الفنیة و رس لمدّ  إرشادات )2

  :رس التربیة الفنیةلمدّ  إرشادات )1.2

سم، في الر كثیرة یرغبون التعبیر عنھا بأشیاءیفكرون  األطفالكبیر من ھناك عدد 

ذلك بسبب عدم ولكنھم ال یستطیعون تحقیقھا في المدرسة، فتراھم یتحدثون كثیرا عنھا و

إتاحة الفرصة لھم في التعبیر عنھا ، النشغالھم بموضوعات ال یفكرون بھا مطلقا، فیكون 

یفكر بھا وجعلھ یصورھا  من المھم جدا أن ینمي المعلم خیال الطفل بالموضوعات التي

ھ خطوة خطوة، أحسن لیركز على كل عنصر من عناصر موضوعإعطائھ فرصة بنفسھ و

                                                                  2.خرینتقل إلى موضوع آو

                                                
1
 .62-61روز رافت زكي، التربیة الفنیة بین التاریخ وطرق التدریس، المرجع السابق، ص: بتصرف 
2
  .94صدمحم حسین جودي، طرق تدریس الفنون، المرجع السابق،  
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، األطفال أمامالمختلفة  األلوانالمختص توفیر المواد والخامات ووبذلك ینبغي على المعلم 

 أمامھمترك الحریة لھم لیعبروا بحریة وإفساح المجال خلق عالم جمالي ابتكاري متسع، وو

االستنھاض بأسمى ما لدیھ من إمكانیات تزید القدرة مارسوا الطریقة التي یرغبونھا، ولی

مات إلى أشكال جمیلة یتمتعون بھا       الخام لإلبداع في تشكیل ھذه المواد وعندھ

ألعمال الجماعیة كالقیام بمشروع عمل ما یمّكنھ من زیادة االھتمام باتشعرھم بالسعادة وو

  1.األطفالیشارك فیھا جماعة من  جداریة

المناھج السابقة التي عالجھا التالمیذ في لى المعلم عدم تكرار الموضوعات وع

 إنمافي المنھج و أمامھالمراحل السابقة، فالمعلم لیس جھاز تسجیل یكرر ما ھو مسجل 

ال بد أن یختار یؤثر فیما حولھ، فو واألفكار یتأثرمن االنفعاالت المعلم عقل وكیان 

حینما یفكر المعلم باختیار الموضوعات ال بد لھ أن یلم إلماما و جدیدة،موضوعات متنوعة و

االقتصادیة       بجوانبھا الثقافیة وو  البیئة التي یعیش بھا األطفالعة وكامال بالطبی

  2.تراثھاریخھا ووالسیاسیة وبفنونھا الشعبیة وتا االجتماعیةو

یتوقع من معلم و معلمة التربیة الفنیة في المرحلة األساسیة أن یسترشد بالمحددات 

  :التالیة قبل البدء بتنفیذ إجراءات التخطیط

المناھج المبرمجة، تتماشى مع ر المعلم الموضوعات التي تنسجم ویختا أن - 1

 .األطفالالمادیة للمدرسة والمعلم و اإلمكانیات

         في استخدام المواد  األساسیةالمھارات  األطفال إكسابیركز المعلم على  أن - 2

 .الالزمة للتطبیق العملي األدواتو

تتراكب لتكون و المھارات، حیث تتنامى و الموضوعات یتدرج المعلم في اختیار أن - 3

 .القدرة الفنیة المرغوبة

مزیدا من المھارات فإذا ما  األطفالاألسالیب التي تكسب أن ینوع المعلم الخامات و - 4

 .تنوعت الخامات فإن المھارات تتنوع بتنوعھا

 .المكانیةت حیث یتوخى مناسباتھا الزمنیة ویختار المعلم الموضوعا أن - 5

                                                
1
 .94ه،ص1416-م1996دمحم حسین جودي، الجدید في الفن و التربیة الفنیة، دار المسیرة للنشر و التوزیع و الطباعة، عمان، الطبعة االولى،  
2
  .94دمحم حسین جودي، المرجع السابق، ص: ینظر الى 
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 .الصنعة، ویعزف عن التقلید واإلبداعاالبتكار والجدة ویؤكد المعلم على  أن - 6

بین واحد ات تختلف الفردي فلكل طفل حاجات وقدر باإلرشادیعتني المعلم  أن - 7

 .خروآ

في  أوعملھم الفني سواء في وقت الحصة  إلتمام لألطفالالمعلم الفرص  یھیئ أن - 8

 .نشاط ذاتي خاص

زیارة المشاریع تنفیذ نشاطات التربیة الفنیة، و یكرس المعلم العمل الجماعي في أن - 9

 .األعمال الفنیةالفنیة الجماعیة في 

  .على تخصیص دفتر للعمل المنزلي األطفالیشجع المعلم  أن- 10

  .المسابقاتروح المنافسة الشریفة من خالل تنظیم  أطفالھینمي المعلم في  أن- 11

  1.مراحل نموھمو األطفالیلم بخصائص رسوم ن یطلع المعلم وأ- 12

  :س التربیة الفنیةصفات مدرّ  أھم  )2.2

ً یكون مربیاً وعالماً وباحثاً و أن -1  .فنانا

 .متخصصاعلمیا و تأھیالیكون مؤھل  أن -2

 .من قبل یألفھللمتعلم لم  إبداعاتضیف فكرا و أنتتصف خبراتھ بالجدید و أن -3

 .المعاصرةو باألصالةتتصف خبراتھ  أن -4

، الثقافة، الفكر األكادیميالمنھاج العلمي، ( أھمھاتكون الخبرة مشیدة على دعائم  أن -5

 ).االبتكاري

 .یكون لكل مفردة من مفردات الخبرة فائدة یمكن للمتعلم استثمارھا أن -6

یحملھ من خبرة ال تتصف بصفة الدوام لكن لھا من  ما أنیعي ناقل الخبرة  أن -7

 ً  .الزمن بعدھا تكون خبراتھ ماضیاً معلوما

 .الخبرة إلیھمیول من ستنتقل تتفق الخبرة مع طبیعة وقدرات و أن -8

       .التقویم وفق معاییر محددةتخضع الخبرة للقیاس و أن -9

 ".فلیس ھناك أستاذ بال أستاذ  "نقل الخبرة  أثناءالذات  إنكار  - 10

                                                
1
  .138-137-136السابق،صخالد أبو شعیرة، مدخل إلى التربة الفنیة، المرجع : ینظر إلى 
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اإلدراكیة أعلى بكثیر من المعلم من حیث الخبرة المعرفیة ویجب أن یكون مستوى   - 11

  1.التدمیر بل ھدم لقدرات األفرادمستوى المعلم والخروج على ذلك و

واجب المدرس و. السابعةلطفل مابین الرابعة والصفات عندما یكون ا أھمھذه ھي 

بل یشجعھ على االستمرار . عند التعبیر أسلوبھ أوال یتعرض لطریقة الطفل  أنینحصر في 

وات األدإعداد الخامات ولك تھیئة الجو المناسب للعمل، وبذزاولة النشاط الفني، وفي م

نحو التعبیر  الطفل إثارةكما ینبغي عند . الصلصالو األصباغالصالحة كالورق والطباشیر و

فال یطلب منھ التعبیر عن . تكون الموضوعات عن طریق الخبرات الذاتیة للطفل نفسھ أن

عندئذ تخرج التعبیرات صادقة ملؤھا . بقدر ما یطلب منھ التعبیر عن حدث قام بھ رآهمشھد 

للخبرات البصریة بقدر ما یستجیب الحیاة، الن الطفل في ھذا السن ال یستجیب بطبیعتھ 

  2.اللمسیة أوللخبرات الحسیة 

 :أھمیتھاالمعارض و  )3

عرض لنتاج  أوشعبي،  أوتراث حضاري  إنتاج أوھي عرض لنتاج فكر معین، 

 أوالسباق النووي،  أوالكمبیوتر  أوتطور علم الفضاء  إنتاج أوثقافة شعب من الشعوب، 

لنشاط  إنتاج أوالمواد الغذائیة و األدواتوالخامات و اآلالتتقدم صناعي في مجال  إنتاج

جمع خامات بیئیة من مناطق مختلفة في العالم و غیرھا من النشاطات التي تخدم  أوفني 

  3.من مشاھدتھم لتلك المعروضات العامة

لھا دور كبیر في االعتراف بالنجاح عارض وسیلة تقویمیة ضمنیة مھمة وتعتبر الم

ت المتعلمین التالمیذ في مادة التربیة الفنیة یتمثل في االعتراف في شخصیاالذي توصل إلیھ 

  4.التوصل إلى إنتاج أفضل مستقبالً شجعھم على االستمرار في التفوق ویو أنماطھم و

                                                
1
  .70، المرجع السابق، ص1خالد دمحم السعود، مناھج التربیة الفنیة بین النظریة و البیداغوجیا، ج 
2
  .50حمدي خمیس، طرق تدریس الفنون، المرجع السابق، ص: ینظر الى 
3
 .218خالد ابو شعیرة، المرجع السابق، ص 
4
 .202تدریس التربیة الفنیة، المرجع السابق،صزینب دمحم عبد الحلیم، ثناء علي دمحم علي،  
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، إنتاجھمعن توجیھھم داخل الصف فھي جزء من تقویم  أعمالعرض  أھمیةال تقل 

یكون و الجرأةوم الثقة نموھم النفسي التي تمنحھو أعمالھموھي المرحلة المتقدمة لتطویر 

  :العرض في

یكون و  ...مسرح المدرسة أوغرفة خاصة بالعرض كقاعات العرض المجھزة  -1

 ألیامالمجسمات لعمل معرض یستمر  أومخصصة لعرض اللوحات  أماكنبھا 

 محدودة

 األطفال ألعمالالصف المدرسي، وھو العرض الدائم  أوعرض بغرفة المرسم  -2

 إذایعتز بعملھ كثیرا  فالطفل. ھمإنتاجداخل غرفھم و ذلك للتبدیل و التغییر حسب 

على تجاوز  داخل الصف، والعرض یساعد األطفال عرضھ مدرسھ لزمالئھ

فیحثھ على المشاركة بمعارض خارج الصف الجمھور  أمامالخجل من العرض 

                                                                           .المدرسة أو

لى لصف المدرسي الذي ینتقل بالتالي إال ننسى طبعا دور اللوحات بتجمیل او

 .      غرفتھ الخاصةومالبسھ وكتبھ و نفس الطالب فنجد التجمیل في دفاتره

مدخلھا و ن مرافق المدرسة وردھاتھاأ.. رض في مرافق المدرسة و ردھاتھاالع  -3

مناسبة تشیع جوا فنیا  بإطاراتالطالب الفنیة و رسوماتھم  بأعمالالمجّمل 

یجب مراعاة التنسیق تلقائیا، وزوار المدرسة درسة یتذوقھ التلمیذ والمعلمین وبالم

بحیث تكون المدرسة وحدة واحدة واستغالل كل جزء  التجمیل داخل المدرسةو

 1.ما یناسبھامن المدرسة و

  :سیة في النقاط التالیةالمعارض المدر أھمیةو یمكن توضیح 

        متى توحدت المشاعر و أفكارھموعلى توحید مشاعر التالمیذ  تعمل -

 .الترابط بین إفراد المجتمعواألفكار تتصل إلى األلفة و

 .تزید من ثقتھم بأنفسھمتعمل على تأكید ذاتیة التالمیذ و -

                                                
1
مصطفى قسیم ھیالت و فاطمة یوسف خصاونة، التربیة الفنیة و الموسیقیة في تربیة الطفل، دار المسیرة، عمان، الطبعة األولى، : ینظر إلى 

  .95ه، ص1428- م2007
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نیة بما تعرفھ من اتجاھات سلیمة،    تعمل على النھوض بمستوى التربیة الف -

 .اكتشافات مبتكرةوأفكار حدیثة و

 .تعمل على االرتقاء بالذوق الجمالي للتالمیذ داخل المدرسة أو خارجھا -

تعتبر فرصة للتعرف على ذوي المواھب الفنیة مما یدفع المسؤولین إلى  -

 .العنایة بھم

  1.ملیة لتطبیق المنھاجتؤكد دور مدرس التربیة الفنیة و تظھر فاعلیتھ الع -

للطفل خبرات یستفید منھا في حیاتھ مثلما یستفید من دراسة العلوم  تقدم التربیة الفنیة

. بعدا جمالیا یمكنھ من التعامل بشكل راق في حیاتھ، فممارسة الرسم تضیف للطفل األخرى

فعندما یكون األطفال  ویمكن أن یساعد تفاعالت األطفال وكفاءاتھم مع التصورات المكانیة

 .قادرین على خلق تمثیالت بصریة ألفكارھم فإنھم سیكونون أكثر قدرة على العمل واإلنتاج

                                                
1
  .151- 150م، ص1991رموك، عمان، الطبعة األولى، دمحم صادق و آخرون، التربیة الفنیة و أصولھا و طرق تدریسھا، جامعة الی 



 

 

  

  

  

  

  

  قسم ما قبل المدرسة: الفصل الثاني

تجارب بول كلیھ وخوان میرو وبیكاسو مع  :األولالمبحث 

  .الطفوليالفن 

  .عبیر الفني لألطفالالت: المبحث الثاني

  .طفالاأل واقع ریاض: المبحث الثالث

  ).2- 6( من السن األطفال أعمالتحلیل  :المبحث الرابع
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  :تمھید

العدید من الفنانین لم یجمعوا األعمال الفنیة لألطفال ویقلدوا أسالیبھم في الرسم   

وحسب، بل ألھمتھم في بعض األحیان عناصر التكوین في الرسم أو لوحة فنیة لطفل 

كما ھو (وقد یكون ذلك الفن الملھم من نتاج أطفال الفنان نفسھ . محدد بشكل مباشر

جموعات فنیة ألطفال غیر معروفین أو من رسوم الفنان أو من م). الحال بالنسبة لمیرو

نفسھ في طفولتھ كما ھو الحال بالنسبة لبول كلیھ ولیس سرا أن العدید من الفنانین القرن 

العشرین الكبار من أمثال كاندانسكي وكلیھ وماتیس وبیكاسو ومیرو یمتلكون مجموعات 

ال فقد درسوا وقلدوا التشویھات الفنیة التي أنجزھا األطف األعمالكبیرة الحجم من 

العفویة واإلرادیة التي تتمیز بھا رسوم األطفال لتمنحھم األحالم طریقا معبدا إلى عالم 

  .الالوعي
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  مع الفن الطفولي وان میرو وبیكاسوتجارب بول كلیھ وخ :المبحث األول

  :paul kleeبول كلیھ  )1

مازالت تقام في أنحاء العالم معارض فنیة ھامة لطلیعة الفنانین الذي أطلق علیھم اسم   

بول (الفنانین التجریدیین، ولمؤسس مذھب الددائیة في الرسم وفي طلیعة ھؤالء الفنانین 

فرانز مارك (و) الفارس األزرق(وجماعة ) kandinskyكاندانسكي (و) kleeكلیھ 

marc ( أما) بول كليklee ( فھو فنان سویسري یعتبر من أكبر المجددین في

التصویر الحدیث، كان مؤمنا بصفاء اللون والخط، ولو أدى ذلك إلى تشویھ المظھر 

  : الواقعي لألشیاء، یقول

إن العمل الفني یجب أن ال یسخر لتجسید فكرة محددة، بل یجب أن یستجیب إلى النوازع 

لذلك فإن الفنان الذي یجسد فكرة ما، یعرف األكثر عمقا وغموضا، في النفس البشریة، 

سلفا حدود لوحتھ ویستطیع أن یتنبأ بھا، أما الفنان التلقائي فھو یطلق للخط واللون 

   1.في مغامرة فنیة ال یعرف نھایتھا مداھما، لیمضي 

بأنھا تنتمي إلى الفن الطفولي، ألنھا نتاج  paul kleeتوصف رسوم بول كلیھ 

حاول بول كلیھ أن یرسم ما . محاوالتھ األولى ألعادت إحیاء خصائص رسومھ األولى

یعرفھ ذھنیا عن األشیاء ال ما یراه تماما كاألطفال، ولم یعد معنیا بتقلید الطبیعة وبذلك 

و سریعا أجواء من باتت رسوماتھ ذھنیة بصریة، یستشعر من یتأمل فن بول كلي ول

اللعب وكأنھ طفل یلعب باألشكال واأللوان، مما یجعلھا تبدو خالیة من جدیة الفن التي 

نحسھا دون جھد منا عند تأمل أعمال الفنانین الكبار أمثال سیزان وفان غوخ وغیرھم 

یرفضونھا وال یجھدون أنفسھم لتذوقھا، ألنھ جمال ال یخلو من النضج والمعرفة الفنیة 

طفولیتھ الظاھرة فھو فن موجھ بذھن كلیھ لیبدو لنا طفولیا وإن لم یكن لذلك تماما،  رغم

     2.مما یجعلھ فنا طفولیا مموھا بخبث ودھاء

                                                
1
 .116، ص2011صدقي إسماعیل، مطالعات الفن التشكیلي العالمي أعالم ومدارس وتیارات فنیة، دار األفاق الثقافیة، بدون طبعة، دمشق،  
2
النشر، الدوحة قطر ، الطبعة األولى، سوسن عصفور، فن الرسم عند األطفال جمالیاتھ ومراحل تطوره، قسم اإلصدارات الثقافیة و: بتصرف 

  .25، ص2013



اللوحة، بحیث تتالمس مع فضاءات وضربات أحادیة اللون منفذ بالبرتقالي المحمر في 

أعلى وأسفل یمین العمل لحیز فضائي واسع قائم على اللون، فسعى العمل عبر وحداتھ 

من حیث المقتربات إلى تمثیل الطبیعة الحیویة المشخصة 

التي تعد شفرات البنیة الحكائیة 

للعمل الفني، ونجد ھذه المقتربات السردیة في رسوم األطفال عبر تعبیرھم عن األشیاء 

بإدراكھم الطبیعي لتلك األشیاء وتصویرھم لھا بما یتناسب مع إمكانیاتھم العمریة 

یرسمون شكال ما ویقولون أنھم یقصدون شیئا ما بل یصل األمر بھم إلى سرد قصة من 

تلك األشیاء المنفذة على السطح التصویري، فتجتذب العالمة المھیمنة الشكلیة الصوریة 

المحرفة عن الواقع الفعلي إلدراك المتلقي مباشرة بفعل تمركزھا القائم في وسط 

شكلیا من العین اإلنسانیة المنفذة باللون األسود وكذلك التمركز 

                                                                                 
إحدى الحركات الفنیة التي ظھرت في أوروبا وأسسھا كل من الفنانین التشكیلیین فاسیلي كندینسكي وفرانز مارك في 

 قسم ما قبل المدرسة :الثانيالفصل 

  .الطبال

ألوان (عجینة لونیة 

على ورق مثبت على لوحة 

                                   .  

  .م1940

یرسم كلي في ھذا العمل تكوین شكلي 

مختزل ومجرد ویتسم بالتسطیح،مثلتھ 

وحدات خطیة ولونیة ذات تركیبة مبسطة 

تتوزع على السطح الفني، فطغى الخط 

صیغ ) السمیك(األسود ذو الكثافة العالیة 

بطبیعة غرائبیة وطفولیة تشیر لمفردات 

 موضوعیة، تخضع تشكیالتھا لمزاوجة

المعرفة العقلیة والجسدیة والعقلیة في بنیة 

اللوحة، بحیث تتالمس مع فضاءات وضربات أحادیة اللون منفذ بالبرتقالي المحمر في 

أعلى وأسفل یمین العمل لحیز فضائي واسع قائم على اللون، فسعى العمل عبر وحداتھ 

إلى تمثیل الطبیعة الحیویة المشخصة ) الشكلیة والخطیة واللونیة

التي تعد شفرات البنیة الحكائیة ) العین، ربطة، عنق(الشكلیة الدال على الشكل اإلنساني 

للعمل الفني، ونجد ھذه المقتربات السردیة في رسوم األطفال عبر تعبیرھم عن األشیاء 

بإدراكھم الطبیعي لتلك األشیاء وتصویرھم لھا بما یتناسب مع إمكانیاتھم العمریة 

یرسمون شكال ما ویقولون أنھم یقصدون شیئا ما بل یصل األمر بھم إلى سرد قصة من 

تلك األشیاء المنفذة على السطح التصویري، فتجتذب العالمة المھیمنة الشكلیة الصوریة 

المحرفة عن الواقع الفعلي إلدراك المتلقي مباشرة بفعل تمركزھا القائم في وسط 

شكلیا من العین اإلنسانیة المنفذة باللون األسود وكذلك التمركز  اللوحة و التي تقترب

                                                                                
إحدى الحركات الفنیة التي ظھرت في أوروبا وأسسھا كل من الفنانین التشكیلیین فاسیلي كندینسكي وفرانز مارك في 

. 
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الطبال: اسم اللوحة

عجینة لونیة : المادة والخامة

على ورق مثبت على لوحة ) الباستیل

.                                   خشب

1940: االنجازسنة 

یرسم كلي في ھذا العمل تكوین شكلي 

مختزل ومجرد ویتسم بالتسطیح،مثلتھ 

وحدات خطیة ولونیة ذات تركیبة مبسطة 

تتوزع على السطح الفني، فطغى الخط 

األسود ذو الكثافة العالیة 

بطبیعة غرائبیة وطفولیة تشیر لمفردات 

موضوعیة، تخضع تشكیالتھا لمزاوجة

المعرفة العقلیة والجسدیة والعقلیة في بنیة 

اللوحة، بحیث تتالمس مع فضاءات وضربات أحادیة اللون منفذ بالبرتقالي المحمر في 

أعلى وأسفل یمین العمل لحیز فضائي واسع قائم على اللون، فسعى العمل عبر وحداتھ 

الشكلیة والخطیة واللونیة(

الشكلیة الدال على الشكل اإلنساني 

للعمل الفني، ونجد ھذه المقتربات السردیة في رسوم األطفال عبر تعبیرھم عن األشیاء 

بإدراكھم الطبیعي لتلك األشیاء وتصویرھم لھا بما یتناسب مع إمكانیاتھم العمریة 

یرسمون شكال ما ویقولون أنھم یقصدون شیئا ما بل یصل األمر بھم إلى سرد قصة من ف

تلك األشیاء المنفذة على السطح التصویري، فتجتذب العالمة المھیمنة الشكلیة الصوریة 

المحرفة عن الواقع الفعلي إلدراك المتلقي مباشرة بفعل تمركزھا القائم في وسط ) العین(

اللوحة و التي تقترب

                                                                  
إحدى الحركات الفنیة التي ظھرت في أوروبا وأسسھا كل من الفنانین التشكیلیین فاسیلي كندینسكي وفرانز مارك في : جماعة الفارس األزرق

.م1911مدینة میونخ األلمانیة عام 



الذي تحتھ وسط عملیة إحاطة تامة من شكل دائري یتداخل معھ اللون البرتقالي المحمر، 

مصاحبة معھ أشكال أخرى تكمیلیة من حیث األھمیة والقیمة التعبیریة عبر الشكل 

العنق في أعلى یسار النص، فاتخذت 

التي ) الدائرة(الخطوط المرنة المنحنیة وضعیات تكررت عبرھا التكوینات الھندسیة 

  تباینت في أربعة مواقع أضفت توازنا شكلیا وبصریا على مستوى التركیب الطفولي، 

من  اآلالففي العقدین األخیرین من حیاتھ، تسارعت وتیرة أعمال بابلو بیكاسو لینتج 

صیغتھا  إلىلتصل  األشكال

 إلىا، وكما یتضح في ھده القطعة، فقد قام بیكاسو بتقلیل السمات الجسدیة 

المستخدم في ھده القطعة والذي یقارن 

بأسلوب األطفال یعتبر صدى حقیقیا لتصریح أدلى بھ بیكاسو لدى زیارتھ معرضا لرسوم 

إال أنني . ؤالء األطفال كان بإمكاني الرسم مثل رفائیل

وكرجل عجوز أعاد " استغرقت سنوات عدیدة قبل أن أتمكن من الرسم مثل ھؤالء األطفال

 قسم ما قبل المدرسة :الثانيالفصل 

الذي تحتھ وسط عملیة إحاطة تامة من شكل دائري یتداخل معھ اللون البرتقالي المحمر، 

مصاحبة معھ أشكال أخرى تكمیلیة من حیث األھمیة والقیمة التعبیریة عبر الشكل 

العنق في أعلى یسار النص، فاتخذت المتكون من الخط األسود الذي یقترب من ربطة 

الخطوط المرنة المنحنیة وضعیات تكررت عبرھا التكوینات الھندسیة 

تباینت في أربعة مواقع أضفت توازنا شكلیا وبصریا على مستوى التركیب الطفولي، 

و ھذا التحدید باللون األسود نجده في 

 تحدید األشكال في رسوم األطفال كي یضع

الطفل حدا فاصال بین األشكال والخلفیة 

ویضمن استقاللیتھا وأھمیتھا في سطح 

  Pablo picasso                    

l homme au beret               .

اقالم شمع على : المادة والخامة المستعملة

37cm  26.8cm                    .              

1960.  

في العقدین األخیرین من حیاتھ، تسارعت وتیرة أعمال بابلو بیكاسو لینتج 

األشكالاألعمال الفنیة على الورق، وقد استخدم الرسومات لتبسیط 

ا، وكما یتضح في ھده القطعة، فقد قام بیكاسو بتقلیل السمات الجسدیة 

المستخدم في ھده القطعة والذي یقارن  األسلوبخطوط على خلفیة لم تمس، ان عفویة ھدا 

بأسلوب األطفال یعتبر صدى حقیقیا لتصریح أدلى بھ بیكاسو لدى زیارتھ معرضا لرسوم 

ؤالء األطفال كان بإمكاني الرسم مثل رفائیلعندما كنت في مثل عمر ھ

استغرقت سنوات عدیدة قبل أن أتمكن من الرسم مثل ھؤالء األطفال

                                         
  .280-279، ص2019، 4لعدد،ا27مجلة جامعة بابل للعلوم السیاسیة، المجلد
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الذي تحتھ وسط عملیة إحاطة تامة من شكل دائري یتداخل معھ اللون البرتقالي المحمر، 

مصاحبة معھ أشكال أخرى تكمیلیة من حیث األھمیة والقیمة التعبیریة عبر الشكل 

المتكون من الخط األسود الذي یقترب من ربطة 

الخطوط المرنة المنحنیة وضعیات تكررت عبرھا التكوینات الھندسیة 

تباینت في أربعة مواقع أضفت توازنا شكلیا وبصریا على مستوى التركیب الطفولي، 

و ھذا التحدید باللون األسود نجده في 

تحدید األشكال في رسوم األطفال كي یضع

الطفل حدا فاصال بین األشكال والخلفیة 

ویضمن استقاللیتھا وأھمیتھا في سطح 

  1.اللوحة

   :بابلو بیكاسو )2

l homme au beret: اسم اللوحة

المادة والخامة المستعملة

37cm  26.8cmورق      

1960دیسمبر18: سنة

في العقدین األخیرین من حیاتھ، تسارعت وتیرة أعمال بابلو بیكاسو لینتج 

األعمال الفنیة على الورق، وقد استخدم الرسومات لتبسیط 

ا، وكما یتضح في ھده القطعة، فقد قام بیكاسو بتقلیل السمات الجسدیة نقاءً  األكثر

خطوط على خلفیة لم تمس، ان عفویة ھدا 

بأسلوب األطفال یعتبر صدى حقیقیا لتصریح أدلى بھ بیكاسو لدى زیارتھ معرضا لرسوم 

عندما كنت في مثل عمر ھ"األطفال 

استغرقت سنوات عدیدة قبل أن أتمكن من الرسم مثل ھؤالء األطفال

                                               
1
مجلة جامعة بابل للعلوم السیاسیة، المجلد: بتصرف 



بیكاسو من خالل ھذه الرسمة الجریئة الفوضویة التي تشابھ رسوم الطفل في الرابعة من 

ربما كان بیكاسو أحد أكثر الفنانین العالمیین تحمسا لفن األطفال، وقال في مذكراتھ 

كان من غیر الممكن عرض اللوحات األولى التي رسمتھا في معرض لرسوم األطفال، 

كانت تنقصني براعة الطفل وبراءتھ، رسمت صورا أكادمیة وأنا في السابعة من عمري 

قق بیكاسو في نھایة حیاتھ فقط البساطة الطفولیة التي طالما بحث عنھا 

أن  1956إلى جریدة تایمز في عام 

بیكاسو قال لھ في معرض لرسوم األطفال انھ إحتاج لسنوات كي یتعلم أن یرسم كھؤالء 

   2.جزھا للكثیر من الحیونات تعد من أشھر إنجازاتھ

  

  رسومات فنیة تجریدیة بسیطة على شكل حیوانات من بابلو بیكاسو

 

 قسم ما قبل المدرسة :الثانيالفصل 

بیكاسو من خالل ھذه الرسمة الجریئة الفوضویة التي تشابھ رسوم الطفل في الرابعة من 

  1.یةعمره إكتشاف ذاتھ وأتم حلقات مسلسل إكتشافاتھ الفن

ربما كان بیكاسو أحد أكثر الفنانین العالمیین تحمسا لفن األطفال، وقال في مذكراتھ 

كان من غیر الممكن عرض اللوحات األولى التي رسمتھا في معرض لرسوم األطفال، 

كانت تنقصني براعة الطفل وبراءتھ، رسمت صورا أكادمیة وأنا في السابعة من عمري 

قق بیكاسو في نھایة حیاتھ فقط البساطة الطفولیة التي طالما بحث عنھا 

إلى جریدة تایمز في عام  أرسلھا، وقال الناقد الفني ھیربرت رید في رسالة 

بیكاسو قال لھ في معرض لرسوم األطفال انھ إحتاج لسنوات كي یتعلم أن یرسم كھؤالء 

جزھا للكثیر من الحیونات تعد من أشھر إنجازاتھوالتخطیطات البسیطة التي أن

رسومات فنیة تجریدیة بسیطة على شكل حیوانات من بابلو بیكاسو

  خط واحد للوحات على قماش

                                         
From matisse to warhol, works on paper by modern masters , page 13 . 

  .26سوسن عصفور، المرجع السابق،ص
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بیكاسو من خالل ھذه الرسمة الجریئة الفوضویة التي تشابھ رسوم الطفل في الرابعة من 

عمره إكتشاف ذاتھ وأتم حلقات مسلسل إكتشافاتھ الفن

ربما كان بیكاسو أحد أكثر الفنانین العالمیین تحمسا لفن األطفال، وقال في مذكراتھ 

كان من غیر الممكن عرض اللوحات األولى التي رسمتھا في معرض لرسوم األطفال، "أنھ 

كانت تنقصني براعة الطفل وبراءتھ، رسمت صورا أكادمیة وأنا في السابعة من عمري 

قق بیكاسو في نھایة حیاتھ فقط البساطة الطفولیة التي طالما بحث عنھا وقد ح" أخافتني دقتھا

، وقال الناقد الفني ھیربرت رید في رسالة 

بیكاسو قال لھ في معرض لرسوم األطفال انھ إحتاج لسنوات كي یتعلم أن یرسم كھؤالء 

والتخطیطات البسیطة التي أن" األطفال

رسومات فنیة تجریدیة بسیطة على شكل حیوانات من بابلو بیكاسو

  

  

  

                                               
1
 From matisse to warhol, works on paper by modern masters , page 13 .
2
سوسن عصفور، المرجع السابق،ص 



المدرسة التجریدیة رسام ونحات إسباني،ولد في برشلونة منطقة 

یقول النقاد أن خوان میرو تفرد عن غیره من فناني 

واستلھامات ألشكال بسیطة التي تھوم  وتنطلق في العاب الفرح اإلنساني وتفصل عن كل 

ألوان خشب وباستیل وقلم وحبر ھندي وطبقة رقیقة من 

كان میرو مھتما بتقدیم الطبیعة من خالل عین الطفل ولكن مع الذكاء المستمد من تجربة 

لمعاصرین لمیرو حیاتھ كراشد ،ومع أن ھذا الطموح كان موجودا لدى عدد من الفنانین ا

وتحدیدا السریالیین و الددائیین إال أن مسعاھم كان یمیل إلى خطاب فلسفي أكثر تعقیدا، 

 قسم ما قبل المدرسة :الثانيالفصل 

joan miro  

المدرسة التجریدیة رسام ونحات إسباني،ولد في برشلونة منطقة  أشھر فناني

یقول النقاد أن خوان میرو تفرد عن غیره من فناني ..1893افریل

السریالیة، بنزوعھ نحو التبسیط واالختزال 

فلم یبقى صناعة اللوحة حسب مقتضیات 

المفاھیم الفنیة السابقة لذا فقد تخلى عن ما 

تاد علیھ الكالسیكیون إستخدامھ لتقسیم 

اللوحة إلى مستویین بصریین، كما تخلى 

عن المساحات المبنیة، وتحولت اللوحة عنده 

إلى فضاء مسطح مما جعل عین الناظر إلى 

أي عمل من األعمال الفنیة تنحرف عن 

النقطة المركزیة لتصبح مشدودة إلى الفضاء 

لخیالیة الكلي التي ترسم علیھ التشكیالت ا

المبتعدة عن المناخات الواقعیة، كذلك فقد 

اتخذ میرو من أحالم الطفولة والخیاالت 

واستلھامات ألشكال بسیطة التي تھوم  وتنطلق في العاب الفرح اإلنساني وتفصل عن كل 

  1.القوانین اإلیصال بالواقع

la grande amulette  .  

ألوان خشب وباستیل وقلم وحبر ھندي وطبقة رقیقة من :المادة والخامة المستعملة

cm 28.3cm  37.9   

كان میرو مھتما بتقدیم الطبیعة من خالل عین الطفل ولكن مع الذكاء المستمد من تجربة 

حیاتھ كراشد ،ومع أن ھذا الطموح كان موجودا لدى عدد من الفنانین ا

وتحدیدا السریالیین و الددائیین إال أن مسعاھم كان یمیل إلى خطاب فلسفي أكثر تعقیدا، 

                                         
  .3:53،ساعة2020جوان24عدنان صویلح الجرواح، خوان میرو، تاریخ نشر المقال االربعاء
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joan miro خوان میرو )3

أشھر فنانيھو أحد   

افریل20كتالونیا االسبانیة 

السریالیة، بنزوعھ نحو التبسیط واالختزال 

فلم یبقى صناعة اللوحة حسب مقتضیات 

المفاھیم الفنیة السابقة لذا فقد تخلى عن ما 

تاد علیھ الكالسیكیون إستخدامھ لتقسیم إع

اللوحة إلى مستویین بصریین، كما تخلى 

عن المساحات المبنیة، وتحولت اللوحة عنده 

إلى فضاء مسطح مما جعل عین الناظر إلى 

أي عمل من األعمال الفنیة تنحرف عن 

النقطة المركزیة لتصبح مشدودة إلى الفضاء 

الكلي التي ترسم علیھ التشكیالت ا

المبتعدة عن المناخات الواقعیة، كذلك فقد 

اتخذ میرو من أحالم الطفولة والخیاالت 

واستلھامات ألشكال بسیطة التي تھوم  وتنطلق في العاب الفرح اإلنساني وتفصل عن كل 

القوانین اإلیصال بالواقع

la grande amulette: إسم اللوحة

المادة والخامة المستعملة      

cmالرمادي على الورق

كان میرو مھتما بتقدیم الطبیعة من خالل عین الطفل ولكن مع الذكاء المستمد من تجربة 

حیاتھ كراشد ،ومع أن ھذا الطموح كان موجودا لدى عدد من الفنانین ا

وتحدیدا السریالیین و الددائیین إال أن مسعاھم كان یمیل إلى خطاب فلسفي أكثر تعقیدا، 

                                               
1
عدنان صویلح الجرواح، خوان میرو، تاریخ نشر المقال االربعاء 
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ویساھم ابتعاد میرو عن ھذا المنحنى الفلسفي في إكساب أعمالھ نضارة ممیزة، وتستحضر 

الخطوط البسیطة للشخص في ھذه رسومات األطفال التي أنتجھا بیكاسو في نفس الفترة 

با و التي یشارك احدھما في ھذا المعرض أیضا، وفي مراحل الحقة من حیاتھما تقری

  .المھنیة حاول الفنانان التقاط جوھر األشكال من خالل الحد من التركیز على األسلوب

وفي حین یجمع ھذا العمل بین الواقعیة والتجرید، إال أن میرو اخذ تدریجیا بإزالة   

لیحتفظ فقط بالتجرید واألشكال المتناثرة ویتكرر وجود كل من اللغة اللفظیة واألشكال 

النجوم والقمر المصورین في ھذه اللوحة بشكلھما األكثر تجریدا كرموز في كثیر من أعمال  

إن مشھد السماء یأسرني فانا اشعر بالسحر عندما أرى في السماء الكبیرة "میرو الذي یقول 

ي ھناك أشكال صغیرة ضمن مساحات فارغة منظر الھالل أو القمر أو الشمس، في لوحات

شاسعة،فراغات فارغة وآفاق فارغة ومسطحات فارغة، فكل ما ھو مجرد یترك لدیھ 

      1.انطباعا عظیما

عند نقطة البدایة، فسارت مسیرتھم الفنیة في خط دائري  انتھواكثیرا من الفنانین 

  .بھ في آن واحدوانتھت حیث بدأت في أحضان الطفولة وكأنھا منبع الفن ومص

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

1
 To warhol,works on paper by modern master, catalogue, page 33 From matisse  
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  :تمھید

تطورت مرحلة ما قبل المدرسة كثیراً فلم یعد ینظر إلیھا على أنھا مطلب اجتماعي 

وتعویضي فقط ،أصبحت باإلضافة إلى ذلك مطلبا تربویا ونفسیا بالدرجة األولى، وھذا ما 

الممتدة بین الثالثة أكدتھ البحوث التربویة والنفسیة والفنیة خاصة من أن مرحلة النمو 

  .والسادسة من العمر تعتبر مرحلة حرجة في نمو شخصیة الطفل 

من ھذا كان االھتمام بھذه الدرجة من حیاة الطفل ودراستھا وفھم خصائصھا شرطا 

أساسیا لتربیة الطفل ،وإعداده یتناسب مع المعاییر والمبادئ السائدة في المجتمع ،األمر الذي 

مؤسسات تربیة طفل ما قبل المدرسة كریاض األطفال التي تتیح لھ ممارسة دعا إلى إنشاء 

  .األنشطة المتنوعة والھادفة لتنمیة مھاراتھ العقلیة والحسیة والحركیة

یبدأ الطفل في ھذه المرحلة التعبیر عن نفسھ ،فھو یبدأ برغبات غریزیة معینة 

عن حالتھ الوجدانیة أو المزاجیة یتواصل بھا مع العالم الخارجي ،ویحاول الطفل التعبیر 

ویتحكم في ھذا التعبیر استعداده الجسمي والنفسي ،وعندما یكون التعبیر غیر مباشر نسبیا 

وھو یعني اإلظھار ) التعبیر الفني التشكیلي(والمقصود منھ لیس إشباع حاجة مباشرة یسمى 

  .أو الكشف غیر المقید للنشاطات العقلیة 
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  .الفني لألطفال تعبیرال: الثانيالمبحث    

  :طرق البحث في التعبیر الفني لألطفال )1

تعتبر من أھم الطرق وتتطلب مالحظة ماھرة قادرة على تسجیل : طریقة المالحظة - 1

تصرفات األطفال في ممارسة الفن، وتصنیفھا واستخالص النتائج، وتفسیر ما 

وھي نوعان طبیعة ال یالحظھ، وإدراك العوامل المؤثرة في تعبیرات األطفال 

 .یدركھا الطفل، ومقصودة یحددھا الباحث ویدركھا الطفل

تستمر فترة زمنیة طویلة من عمر الطفل وتعد من أھم الطرق التي : الطریقة التتبعیة - 2

تعتمد علیھا سیكولوجیة رسوم األطفال في تتبع خصائص نمو التعبیر الفني لألطفال، 

 1.والفروق الفردیة والعوامل المؤثرة

تعتمد على المالحظة لكن تختلف عنھا باتخاذھا أداة الختبار : الطریقة التجریبیة - 3

 .صحة الفروض

  :الرسم بالنسبة للبنات، من رسمت في  - أ

 .في غالب األحیان تكون شخصیة تحب الحریة وتحتاج إلى انتباه: وسط الصفحة -

تفكیرھا مركز على الماضي سریعة الفھم وحساسة تخاف من : یمین الصفحة -

 .كشف الحقیقة

 .تفكیرھا مركز على المستقبل وتحب الحیاة: یسار الصفحة -

 ...متحمسة روحانیة لھا نظرة غیر عملیة یعني خیالیة: أعلى الصفحة -

 .حالتھا تكون مكتئبة أو حزینة: أسفل الصفحة -

 :بالنسبة للذكور   - ب

 .فھذا بشكل عام یعبر عن الماضي: الرسومات التي تمیل إلى الیمین -

 .تعبر عن نظرتھ إلى المستقبل: التي على الیسارالرسومات  -

 .یكون في اغلب األحیان یمیل إلى الخیال: الرسومات التي تمیل إلى األعلى -

 2.تبین حالتھ النفسیة:الرسومات التي تمیل إلى األسفل -

  
                                                

1
  .345، ص2003ملیجي علي، تعبیرات األطفال البصریة، حورس للطباعة والنشر، طبعة الثانیة، بورسعید، جمھوریة مصر العربیة،  

2
  .345ملیجي علي، المرجع نفسھ، ص: بتصرف 
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 :دالالت األلوان وتأثیرھا على الطفل )2

اختیار الطفل اللون  ناولت دراسات نفسیة عدة اللون وتأثیره على الطفل وتبین أن -

األحمر أكثر من مرة في الرسم مثالً، یدل على حیویة زائدة وعصبیة، ویكشف عن 

صفات رجولیة ومیل للعدائیة والشھوانیة، أما اإلسراف في استخدامھ، فیدل عن 

حاجة الطفل إلى التنفیس عن الكبت العاطفي الذي یعیشھ سواء في البیت أو خارج 

 .البیت

صفر فیدل على انفتاحھ ومدى قدرتھ على التفاعل مع البیئة الخارجیة، أما اللون األ -

 .لكن اإلفراط فیھ فیدل على ضغوط نفسیة وشوقھ إلى التحرر

اللون األخضر یكشف عن مدى تقدیر الطفل لذاتھ و تقدیره لآلخرین أما میل الطفل  -

للون األخضر إلى األخضر الفاتح یدل على حبھ و توقھ لألخر بینما یكشف میلھ إلى ا

 .الزیتي فیكون طبعھ منغلق

یدل اللون األزرق مرارا على طبعھ الحساس وسعیھ الستیعاب حاجات اآلخرین،  -

فھو متماسك عاطفیا مسالم منسجم مع رغباتھ، لكنھ یبالغ أحیانا في إلحاحھ أو یفرط 

 .في إظھار برودتھ وال مباالتھ

متناقضة تجتاحھ، فھو یرغب في أما میلھ إلى اللون البنفسجي، فیكشف عن مشاعر  -

 .التواصل مع األخر لیعود وینطوي على نفسھ

اللون البرتقالي یكشف مدى رغبة الطفل في النجاح وحبھ للحیاة وانفتاحھ، بینما  -

المبالغة فیھ دلیل على اضطراب داخلي ومیل إلى لفت االنتباه، وتكون میول الطفل 

كشف عن رغبات صاحبھ البدائیة، ھو ھنا اقل عدوانیة من محبي األحمر البني، ی

طفل صعب ألنھ یجد صعوبة في إیصال مشاعره إلى اآلخرین ویمثل الحنان 

 .والسالم، والتوازن النفسي واالنسجام

اللون األسود یرمز إلى الحزن، یعبر عن فقدان األمل، ومیل الطفل إلى ھذا اللون  -

ذا اللون صعوبة في التعبیر یعاني محبي ھ. عن رفض الواقع، فھو ناقم على المجتمع

 .عن مشاعرھم وترجمتھا

أما اللون األبیض أو الفسحة البیضاء فتكشف عن میل لالنطواء لدى الطفل أو رغبة  -

انھ یدل على انعدام التواصل كأن یرفض الواقع، فیكشف اختیار الولد . في الحلم
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العاطفي الذي للون األبیض أو تفضیلھ للمساحات البیضاء الواسعة عن الكبت 

یعیشھ، و الذي یولد صراعا داخلیا، وتفتقر عادة رغباتھ إلى شكل واضح، وھو 

  1.یعاني عجزا في ترجمة انفعاالتھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
1
  .75، ص2003ع والنشر، الریاض السعودیة، السید سناء، رسوم األطفال التحلیل والداللة، دار الزھراء للتوزی: بتصرف 
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  .األطفالواقع ریاض : المبحث الثالث

  :السمات التعبیریة لطفل ما قبل المدرسة )1

تختلف إلى حد كبیر ) الحضانة(إن مظاھر التعبیر الفني عند طفل ما قبل المدرسة   

عن المظاھر بالنسبة لطفل الثامنة أو التاسعة مثال، مما یدفع المعلم إلى تحدید نوعیة توجیھھ 

بل إلى اختیار نوعیة الخامة أو األداة المناسبتین، وأیضا إلى انتقاء الموضوعات المالئمة 

ویبدأ الطفل عادة تعبیره .سیاألعمارھم بما یحقق التوازن في نمو الطفل عقلیا وجسمیا ونف

الفني بالتلقائیة غیر المقصودة منذ عامھ الثاني تقریبا، وتنمو أشكالھ ورموزه وفقا لنموه 

العقلي والنفسي والجسمي واالجتماعي في مراحل فنیة متعددة تبرز ما تنطوي علیھ صفاتھ 

   1.الفنیة

  :واقع ریاض األطفال في الجزائر )2

  :قبل االستقالل - 1

ریاض األطفال في ظل االستعمار الفرنسي كغیرھا من المؤسسات  توضفلقد   

اإلنتاج والخدمات العامة ومؤسسة التربیة والتعلیم خاصة في خدمة المستعمرین لتحقیق 

غایتھم وطموحاتھم، فاقتصرت خدمات الروضة على األطفال المعمرین، بحیث لم یكن 

لمؤسسات واالستفادة من نشاطات التربویة بمقدور األطفال الجزائریین االنتظام في ھذه ا

التعلیمیة باستثناء عدد قلیل منھم وھم أبناء الفئات الموالیة لالستعمار الفرنسي، أما عن 

مضمون المنھاج التي كانت مطبقة في ریاض األطفال في تلك الفترة فھي موحدة مع ما 

یة والتعلیمیة فیھا صورة كان یطبق في الوطن األم من اجل تجسید مضامین األنشطة التربو

  .المجتمع الفرنسي

وقد ترتب عن ھذه السیاسة التربویة وما انجر عنھا من إجراءات حرمان الغالبیة الساحقة 

من األطفال الجزائریین من حقھم في التعلیم  بمختلف مستویاتھ وخاصة ریاض األطفال، 

                                                
1
 .30محمود النبوى الشال وآخرون، مناھج وطرق تدریس التربیة الفنیة، المرجع السابق،ص 
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تعلیم من أبناء الشعب إضافة إلى عدم فسح المجال إمام المھتمین بشؤون التربیة وال

  1.الجزائري في التخطیط التربوي أو إبداء الرأي في كل ما لھ عالقة بقطاع التربیة والتعلیم

 :بعد االستقالل - 2

عرفت السیاسة التربویة في نقل التربیة والتعلیم غداة االستقالل نوع من الفوضى، ثم 

م في تلك الفترة إلى مرحلتین أصبحت فیما بعد أكثر تخطیطا وضبطا وتنظیما و انقسم التعلی

مرحلة التعلیم االبتدائي ومرحلة التعلیم العام، فقد كان على السلطات السیاسیة أن تجعل من 

األولویات توفیر التعلیم اإللزامي وتحقیق تكافؤ الفرص التعلیمیة بین مختلف الفئات 

ھرم التعلیمي في مرحلة والشرائح االجتماعیة لمحاربة األمیة ثم التفتت إلى توسیع قاعدة ال

، أما الجانب البیداغوجي فقد عرف 1976فریل أ 16ا قبل المدرسة من خالل أمریة م

  .ؤكد على أھمیة قسم ما قبل المدرسةت 1984صدور وثیقة تربویة توجیھیة سنة 

ونظرا للتغییرات والتطورات التي حدثت في المجتمع الجزائري مع نھایة الثمانینات وبدایة 

ات من القرن الماضي، تجسدت فكرة الروضة بشكل فعلي وأصبح لھا وجود مستقل التسعین

لتحقیقھ في ریاض األطفال طوال سنتین أو ثالث سنوات التي یقضیھا الطفل في تلك 

المؤسسات حرمان غالبیة األطفال الجزائریین من الخدمات التربویة التعلیمیة في تھیئھا ھذه 

ومعنى واضح لدى عامة الناس، وبما إن تھیئة  2.ریافالمؤسسات سواء في المدن أو األ

األطفال للدخول إلى المدرسة األساسیة ھدف تربوي نبیل فھو یعتبر من بین األولویات التي 

 .تلزم الجزائر بان تسخر كافة إمكاناتھا

  :وتطورھا األطفاللمحة تاریخیة عن ریاض  )3

إن االھتمام بالتعلیم التحضیري وبطفل ما قبل المدرسة یرجع إلى القرن السابع عشر 

الن فكرة إنشاء مدارس للصغار ظھرت منذ وقت طویل ،فتحولت فتحولت األسرة من 

شكلھا التقلیدي إلى اسر زوجیة وانخراط المرأة في میدان العمل خارج البیت من ابرز 

                                                
1

   .48تركي رابح، أصول التربیة والتعلیم، المرجع السابق، ص
2
  .49- 48تركي رابح، المرجع النفسھ، ص : بتصرف 
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فیما قبل المدرسة مما فسر عنھ بقاء األطفال دون رعایة  مظاھر حدة الوعي بأھمیة التربیة

  .سلیمة 

ھذه األسباب عجلت بالتفكیر في إیجاد مؤسسات إیوائیة وتربویة لألطفال نتیجة لجھود عدد 

كبیر من المربیین والفالسفة وعلماء مختصین في علم نفس الطفل وعلم النفس التحلیلي 

من األوائل الذین فكروا ) 1670-1522(ومینوس وعلوم التربیة بشكل عام،فنجد أوموس ك

بإنشاء مدارس الصغار تشترك مع المنزل في تربیتھم ویحاطون فیھا بعنایة خاصة من 

  1.ناحیة طعامھم ونومھم وألعابھم ولغرض بناء أجسام صحیة

كان لكومینوس األثر الكبیر في بدأ بافتتاح مدارس األطفال،وقد طرح كثیرا من اآلراء 

ؤكد على أھمیة الطفولة وضرورة العنایة بھا وھو یرى بأن الطفولة تمثل المرحلة التي ت

التي تحقق بھا التربیة أكبر قدر من النجاح ولذلك دعا إلى ضرورة توفر المدارس التي 

تعني بھذه المرحلة ورأى ضرورة أولیة في كل ناحیة أو قریة،وقد قسم كومینوس التعلیم 

  :إلى أربعة مراحل وھي

 .المدارس الثانویة-3.                        ریاض األطفال - 1

 .الدراسة العالیة-4.                    المدارس االبتدائیة - 2

وان كان تاریخ التربیة یتمیز بالقدم والتعقید فان تاریخ مرحلة التربیة التحضیریة یتمیز 

ي عام على فوائد التربیة بالبساطة والوضوح خالي من التعقید وقد أكد أفالطون ومنذ ألف

للصغار،ومنذ ذلك الوقت اتخذ توجیھ الصغار وتربیتھم خارج البیت أشكاال عدة،وفي أوائل 

القرن الثامن عشر أقیمت في بریطانیا مراكز للصغار ھدفھا توفیر الحمایة الصحیة والدینیة 

یا في كل من بریطانیا وایطال 1830- 1810لھم،كما أنشئت دور الحضانة ما بین 

م، وكانت 19وألمانیا،ثم أصبحت الریاض في ألمانیا مألوفة على ید فرویل في أواخر القرن 

أول " فرویل"تھدف إلى مساعدة األطفال على تنمیة قدراتھم العقلیة، والنفسیة وقد أسس 

" كارل سكورتز"أنشأت السیدة  1855وفي عام  2.م1837روضة لھ في بالكنبرغ بألمانیا 

وخالل الخمسة عشر عاما التالیة تم تنظیم . ة في روترتاون بویسكونسروضة أطفال خاص

                                                
1
  .28-27، ص 2001طفل الروضة، دار الفكر العربي، القاھرة، الطبعة األولى، ھیام دمحم عاطف، األنشطة المتكاملة ل 

2
  .63ص ،2001دمحم عبد الرحیم عدس، مدخل إلى ریاض األطفال، الطبعة األولى، دار الفكر للنشر والتوزیع، عمان األردن، : بتصرف 
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م 1860ریاض أطفال في المجتمعات التي تتحدث باللغة األلمانیة، وفي عام  10حوالي 

ولیم "افتتحت أول مدرسة عامة لریاض األطفال في الوالیات المتحدة تحت رعایة المفتش 

   1.بسانت لویس  Harris"ھاریس

فان ریاض األطفال لیست ولیدة فكرة مفاجئة، بل نتیجة أفكار تطوریة ومن ھنا 

لعدید من المفكرین نتیجة إحساسھم بأھمیة ھذه المرحلة العمریة في حیاة الطفل وإیمانھم 

بضرورة إیجاد إطار یھتم، وفھمھم لطبیعة ھذه المرحلة الحساسة إال أن الفضل األكبر 

  .یا یرجع إلى فریدیریك ولھام فرویلتجسید روضة األطفال كما نعرفھا حال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
1
  .64المرجع نفسھ، ص 
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  )6- 2(حلیل أعمال األطفال من السنت: المبحث الرابع

لم یتسنى لنا الذھاب إلى مؤسسة ریاض األطفال بسبب الظروف التي حصلت في ھذه 

فتسبب بغلق جمیع المؤسسات التربویة، فقمت رفقة  ) covid19(الفترة من انتشار للوباء

اسة میدانیة لتعبیرات رسوم أطفال الحي الذي نقطن فیھ، بحیث اخترنا عینة صدیقتي بدر

سنوات فجھزنا مواد الرسم كلھا من أوراق  6أطفال من أعمار مختلفة التي یقل سنھم عن 

في الرسم وطلبنا منھم رسم ما یدور  وقسمنا علیھم ما یحتاجونھ... وألوان وأقالم رصاص

وأشكال وتركناھم یرسمون لمدة ساعة كاملة، فاخترنا  في مخیلتھم من أشخاص وحیوانات

في ھذا . عینات من الرسوم وقمنا بتحلیلھا لمعرفة ھدف رسم األطفال وأھمیتھ في نفسیتھم

  .الحقل سنعرض بعض أعمال األطفال بأعمار متفاوتة لدراسة تعبیرھم في الرسم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                                                   

)1                                     (

مخیلتھ من أفالم الكرتون التي یشاھدھا في المنزل، أو متأثر بالقصص الكثیرة التي 

یدل الرسم من حیث األلوان وطریقة الرسم المستعملة إلى حیویة 

وعصبیة زائدة واجتماعي في بعض األحیان، لیس من الغریب أن نتصور أن طفال بھذا 

ا، وال نحكم على الموقف بأنھ یعاني من حالة عنف 

  .نفسي،أكثر من أن یرى صورة اإلحداث من تلفاز إلى نقل صورة فنیة بھذه الطریقة

 قسم ما قبل المدرسة :الثانيالفصل 

 6ھو للطفل خالد والذي عمره 

سنوات، رسم ثالث دیناصورات 

وقد استعمل األلوان الخشبیة في 

التلوین فأراد الطفل أن یحدثنا 

عما بداخلھ فاظھر لنا كل 

التفاصیل من أسنان وأرجل 

وأیدي ومخالب حادة في وضعیة 

متحركة، وفي الواقع أن ھذه 

الصورة رسمھا الطفل من 

ور مخیلتھ، فرسم كل دینص

مختلف عن اآلخر وبأسماء 

                                 مكتوبة على جانب كل واحد                  

(الشكل                   منھم فالصورة توضح أن الطفل نقلھا 

مخیلتھ من أفالم الكرتون التي یشاھدھا في المنزل، أو متأثر بالقصص الكثیرة التي 

یدل الرسم من حیث األلوان وطریقة الرسم المستعملة إلى حیویة 

وعصبیة زائدة واجتماعي في بعض األحیان، لیس من الغریب أن نتصور أن طفال بھذا 

ا، وال نحكم على الموقف بأنھ یعاني من حالة عنف العمر یرسم من مخیلتھ مشھد مثل ھذ

نفسي،أكثر من أن یرى صورة اإلحداث من تلفاز إلى نقل صورة فنیة بھذه الطریقة
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  ):1(الشكل رقم 

ھو للطفل خالد والذي عمره 

سنوات، رسم ثالث دیناصورات 

وقد استعمل األلوان الخشبیة في 

التلوین فأراد الطفل أن یحدثنا 

عما بداخلھ فاظھر لنا كل 

التفاصیل من أسنان وأرجل 

وأیدي ومخالب حادة في وضعیة 

متحركة، وفي الواقع أن ھذه 

الصورة رسمھا الطفل من 

مخیلتھ، فرسم كل دینص

مختلف عن اآلخر وبأسماء 

مكتوبة على جانب كل واحد                  

منھم فالصورة توضح أن الطفل نقلھا 

مخیلتھ من أفالم الكرتون التي یشاھدھا في المنزل، أو متأثر بالقصص الكثیرة التي  عبر

یدل الرسم من حیث األلوان وطریقة الرسم المستعملة إلى حیویة . تروى لألطفال

وعصبیة زائدة واجتماعي في بعض األحیان، لیس من الغریب أن نتصور أن طفال بھذا 

العمر یرسم من مخیلتھ مشھد مثل ھذ

نفسي،أكثر من أن یرى صورة اإلحداث من تلفاز إلى نقل صورة فنیة بھذه الطریقة

  

  

  

  

  



لعمل عبارة عن خطوط متشابكة بطریقة عشوائیة 

حسب ما تبدو للناظر أو للبالغ، ولكن ھذه الخطوط تمشي وفق ما یعرفھ الطفل للتعبیر 

وبطریقة     رسم إلى األسلوب التعبیري العفوي

 قسم ما قبل المدرسة :الثانيالفصل 

سنوات  5ھو للطفلة یاسمین ذو 

رسمت لنا بیتا على ما یبدو وتفاحة 

على یمین البنایة بطریقة بسیطة 

یھا مشھد باستخدام قلم جاف، اثر عل

الحیاة الیومیة، وقد استخدمت الطفلة 

الخطوط الھندسیة المستقیمة 

والمنحنیة في الرسم، التي تدل على 

ھدوئھا ورقتھا، بحیث تبدو التفاحة 

بنفس حجم البیت تقریبا، فنقلت لنا 

الصورة بما یتخیلھ العقل ال كما               

تراه العین، فكل الخطوط التي 

الطفل ما ھي إال 

لعمل عبارة عن خطوط متشابكة بطریقة عشوائیة تقلید للواقع بشكل فطري، فموضوع 

حسب ما تبدو للناظر أو للبالغ، ولكن ھذه الخطوط تمشي وفق ما یعرفھ الطفل للتعبیر 

رسم إلى األسلوب التعبیري العفويعن حالة نفسیة داخلیة، فیقترب ال
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  )2(الشكل رقم  

ھو للطفلة یاسمین ذو 

رسمت لنا بیتا على ما یبدو وتفاحة 

على یمین البنایة بطریقة بسیطة 

باستخدام قلم جاف، اثر عل

الحیاة الیومیة، وقد استخدمت الطفلة 

الخطوط الھندسیة المستقیمة 

والمنحنیة في الرسم، التي تدل على 

ھدوئھا ورقتھا، بحیث تبدو التفاحة 

بنفس حجم البیت تقریبا، فنقلت لنا 

الصورة بما یتخیلھ العقل ال كما               

تراه العین، فكل الخطوط التي 

الطفل ما ھي إال  یؤدیھا ویرسمھا

تقلید للواقع بشكل فطري، فموضوع 

حسب ما تبدو للناظر أو للبالغ، ولكن ھذه الخطوط تمشي وفق ما یعرفھ الطفل للتعبیر 

عن حالة نفسیة داخلیة، فیقترب ال

  .بسیطة

                       

  

  

  

  

  



                                       

)3(  

 قسم ما قبل المدرسة :الثانيالفصل 

سنوات  3ھو للطفلة ھدى ذو 

رسمت وجھ إنسان استخدمت 

كامل الورقة، فاستعملت القلم 

الجاف في الرسم، أظھرت لنا فم 

كبیر ذو أسنان بارزة وعینان 

دائریتان صغیرتان مقارنتا بالفم، 

صیل وانف دائري رسمت ھذه التفا

دون تحدید للوجھ في الورقة، 

سمت ھذه العناصر لوجھ قبیح، 

والذي یدل على الكره وكثرة 

الخالفات، أظھرت لنا الفم بشكل 

كبیر ومفتوح مع بروز األسنان 

                                               ذا یدل على أن الطفلة عدوانیة 

(الشكل                   ألحیان تحب االختالط في بعض ا

  .ةة أو أنھا نشأت في بیئة عدوانی
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  ):3(رقم الشكل 

ھو للطفلة ھدى ذو 

رسمت وجھ إنسان استخدمت 

كامل الورقة، فاستعملت القلم 

الجاف في الرسم، أظھرت لنا فم 

كبیر ذو أسنان بارزة وعینان 

دائریتان صغیرتان مقارنتا بالفم، 

وانف دائري رسمت ھذه التفا

دون تحدید للوجھ في الورقة، 

سمت ھذه العناصر لوجھ قبیح، ر

والذي یدل على الكره وكثرة 

الخالفات، أظھرت لنا الفم بشكل 

كبیر ومفتوح مع بروز األسنان 

ذا یدل على أن الطفلة عدوانیة وھ

تحب االختالط في بعض اوال 

ة أو أنھا نشأت في بیئة عدوانیوكثیرة الثرثر

  

  

  

  

  

  

  



  

ورسمت الوجھ بشكل مبتسم، یدل على أن الطفلة متفائلة، وسعیدة، وتحب الضحك 

كثیرا،مع خطوط عمودیة وأفقیة في تشكیل الرسم عبرت عن حالة نفسیة داخلیة یسودھا 

 قسم ما قبل المدرسة :الثانيالفصل 

سنوات  4ھو للطفلة أمیرة ذو

استخدمت أقالم تلوین والتي 

رسمت في یمین الورقة بنت 

جالسة على كرسي ذو مالمح 

بسیطة ترتدي نظارات 

وفستان ازرق اللون، فمن 

خالل مشاھدتنا لھذا الرسم 

نرى انھ غیر متقن بعید عن 

الواقع، فرسم الرأس كبیر 

الحجم ھذا یدل على أن 

كن من                     الطفلة اجتماعیة تتم

  )4(الشكل                      التحدث مع اآلخرین  بكل ثقة، 

ورسمت الوجھ بشكل مبتسم، یدل على أن الطفلة متفائلة، وسعیدة، وتحب الضحك 

كثیرا،مع خطوط عمودیة وأفقیة في تشكیل الرسم عبرت عن حالة نفسیة داخلیة یسودھا 

  .الھدوء تخلو من العدوانیة
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  ):4(الشكل    

ھو للطفلة أمیرة ذو

استخدمت أقالم تلوین والتي 

رسمت في یمین الورقة بنت 

جالسة على كرسي ذو مالمح 

بسیطة ترتدي نظارات 

وفستان ازرق اللون، فمن 

خالل مشاھدتنا لھذا الرسم 

نرى انھ غیر متقن بعید عن 

الواقع، فرسم الرأس كبیر 

الحجم ھذا یدل على أن 

الطفلة اجتماعیة تتم

التحدث مع اآلخرین  بكل ثقة، 

ورسمت الوجھ بشكل مبتسم، یدل على أن الطفلة متفائلة، وسعیدة، وتحب الضحك 

كثیرا،مع خطوط عمودیة وأفقیة في تشكیل الرسم عبرت عن حالة نفسیة داخلیة یسودھا 

الھدوء تخلو من العدوانیة

  

  

  

  

  

  

  



                                                        

  )5(الشكل

صاحب الرسم،  نھ شدید الحذر وغیر عدواني وھو في حالة حركة كما قال الطفل

أما السیارة رسم الوجھ الجانبي نافذتان وعجلتان، رسمھا بجانب البیت ویتضح أن 

السیارة تعبر عن إقبال الطفل على الحیاة ومدى سعادتھ،فالطفل ھنا ال یحاول رسم 

في بدایة حیاتھ، فھي  تعتبر مرحلة ریاض األطفال من أھم المراحل التي یمر بھا الطفل

تقوم بتعریف العالم الخارجي لھ، كما في ھذه المرحلة تتبلور شخصیة الطفل، ویقل تعلقھ 

بوالدیھ تدریجیا إستعدادا للمدرسة، ویعد الفن من أفضل الوسائل التربویة الناجحة في أیدي 

على األصوات المربیین والمدرسین، وإن ما تعلمھ لألطفال ما ھو إال وسائل تعبیر تعتمد 

واأللفاظ والخطوط واأللوان وھي وسیلة لتحریر الطفل من الخوف وتكوین الروابط 

اإلنسانیة، فالطفل ما إذا أتیح لھ التعبیر عن طریق الرسم عن موقف أثار انتباھھ أو أثر بھ 

 قسم ما قبل المدرسة :الثانيالفصل 

سنوات الذي  4

رسم عناصر اقرب إلیھ في 

الواقع كسیارة ومنزل وشخص 

واقف، فمن خالل مشاھدتنا لھذا 

الرسم نرى انھ غیر متقن وبعید 

عن لواقع، فالبیت رسمھ على 

شكل مربع بسیط یفسر لنا أن 

                                                           الطفل غیر مبالي                 

بما یجري حولھ، فالبیت یبدو 

اصغر حجما، أما الشخص اخذ 

الجزء األمامي من الورقة 

الشكل                    فاظھر ساق أطول من األخرى وھذا یدل 

نھ شدید الحذر وغیر عدواني وھو في حالة حركة كما قال الطفل

أما السیارة رسم الوجھ الجانبي نافذتان وعجلتان، رسمھا بجانب البیت ویتضح أن 

السیارة تعبر عن إقبال الطفل على الحیاة ومدى سعادتھ،فالطفل ھنا ال یحاول رسم 

  . الواقع كما ھو بل یحب ان یبدو ھكذا

تعتبر مرحلة ریاض األطفال من أھم المراحل التي یمر بھا الطفل

تقوم بتعریف العالم الخارجي لھ، كما في ھذه المرحلة تتبلور شخصیة الطفل، ویقل تعلقھ 

بوالدیھ تدریجیا إستعدادا للمدرسة، ویعد الفن من أفضل الوسائل التربویة الناجحة في أیدي 

المربیین والمدرسین، وإن ما تعلمھ لألطفال ما ھو إال وسائل تعبیر تعتمد 

واأللفاظ والخطوط واأللوان وھي وسیلة لتحریر الطفل من الخوف وتكوین الروابط 

اإلنسانیة، فالطفل ما إذا أتیح لھ التعبیر عن طریق الرسم عن موقف أثار انتباھھ أو أثر بھ 

  .أخرج صورة صادقة من إحساسھ ومشاعره
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  ):5(الشكل    

4ھو للطفل دمحم ذو

رسم عناصر اقرب إلیھ في 

الواقع كسیارة ومنزل وشخص 

واقف، فمن خالل مشاھدتنا لھذا 

الرسم نرى انھ غیر متقن وبعید 

عن لواقع، فالبیت رسمھ على 

شكل مربع بسیط یفسر لنا أن 

الطفل غیر مبالي                 

بما یجري حولھ، فالبیت یبدو 

اصغر حجما، أما الشخص اخذ 

الجزء األمامي من الورقة 

فاظھر ساق أطول من األخرى وھذا یدل 

نھ شدید الحذر وغیر عدواني وھو في حالة حركة كما قال الطفلأعلى 

أما السیارة رسم الوجھ الجانبي نافذتان وعجلتان، رسمھا بجانب البیت ویتضح أن 

السیارة تعبر عن إقبال الطفل على الحیاة ومدى سعادتھ،فالطفل ھنا ال یحاول رسم 

الواقع كما ھو بل یحب ان یبدو ھكذا

تعتبر مرحلة ریاض األطفال من أھم المراحل التي یمر بھا الطفل

تقوم بتعریف العالم الخارجي لھ، كما في ھذه المرحلة تتبلور شخصیة الطفل، ویقل تعلقھ 

بوالدیھ تدریجیا إستعدادا للمدرسة، ویعد الفن من أفضل الوسائل التربویة الناجحة في أیدي 

المربیین والمدرسین، وإن ما تعلمھ لألطفال ما ھو إال وسائل تعبیر تعتمد 

واأللفاظ والخطوط واأللوان وھي وسیلة لتحریر الطفل من الخوف وتكوین الروابط 

اإلنسانیة، فالطفل ما إذا أتیح لھ التعبیر عن طریق الرسم عن موقف أثار انتباھھ أو أثر بھ 

أخرج صورة صادقة من إحساسھ ومشاعره
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التربیة الفنیة ھي تغییر السلوك لدى الطفل، من  أنوفي ختام ھذا الموضوع نستنتج   

على ما ینفعھم من مھارات والعادات وتزویدھم بالمعلومات والمفاھیم  األطفالخالل تدریب 

عملیة تعلم الرسم من العوامل الھامة في  أثناء األطفالالمعرفیة، فكل العادات التي یكتسبھا 

تكوین شخصیاتھم، وبذلك تعد وسیلة من وسائل التعبیر عن انفعاالت الطفل وعواطفھ 

  .                                        لقیمتھ، التي تعكس صلتھ بالطبیعة وإدراكھوخبراتھ، 

مرئیة، فمن خالل الرسم، یمكننا  أفكارھمعلى جعل  األطفالالرسم في مساعدة  إمكانیة

الصغار على  األطفالالوعي، ویمكن للرسم مساعدة  إلى أوضحبشكل  األشیاءاستحضار 

  .عن العالم الذي یعیشون فیھ وأسئلتھم أفكارھماستكشاف 

، وكذلك توفر األطفالرسومات مثل التي وصفناھا، توفر معلومات قیمة حول تفكیر 

، فھذا یفتح الرسم  أھمیة مادة في أمعنا التفكیر، فإذا األطفالوتطور  سجال للنمو المعرفي

لیستخدموا الرسم من جدید بطرق وسیاقات مختلفة، فنوعیة الرسومات  لألطفال إمكانیات

  .خالقة ومبدعةتكون ولیدة احتماالت 

الطفل الذي قام  أفكارالقوى العظمى للرسم تكمن في قدرتھ على عكس  إحدى

الصغار یجدون بالرسم  األطفالیكون ھو السبب الذي یجعل  أنذا فمن الممكن بالرسم، لھ

 أنالجذابة، ووسیلة جیدة للتعلم بطریقة فعالة ومباشرة، وبطرق ال یمكن للكتابة  األداة

  .تقدمھا

  :النتائج التالیة إلىالبحث توصلنا  إشكالیةوكإجابة عن 

ترتقي بالمستوى التعلیمي للتالمیذ من خالل شتى  أنھامن سمات التربیة الفنیة  نإ  

الجمالیة،  األحاسیسفیھم  التالمیذ تعلیما فنیا، یوقظ إكسابالفنیة، التي تعمل على  األنشطة

مواھبھم المختلفة في ھذا المیدان والعمل  وإبرازویمكنھم كذلك المساھمة في الحیاة الثقافیة، 

في خطة النھوض بالعملیة التعلیمیة من  أساسیاا على تشجیع نموھا، وبالتالي تكتسي دورً 

  .خالل تنمیة الطفل كفرد وعضو ایجابي في المجتمع

 أفكارقادرون على تقدیم  األطفال أنالتي استخدمت في ھذه الدراسة  األمثلة وأوضحت

معلومات من السیاق الذي  استیعابقادرون على  أنھم أوضحتمعقدة برسوماتھم، كما 
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والوقت جیدة من خالل رسوماتھم، ومع ذلك فالدعم  أفكارلھ، وتحویل یعملون من خال

تكون جزء من البیئة  أنلمتابعة التعقید في رسوماتھم، یجب  لألطفالوالفرص المتاحة 

  .التعلیمیة

من  األطفالومالحظة الفروق الفردیة بین  في التربیة الفنیة، األساسیةباالتجاھات  األخذ

والمربین، واكتشاف المواھب في العمل الفني، والعمل على تشجیع ھاتھ  األساتذةطرف 

 أمكنواالبتكار، واعتماد مبدأ التجریب والبحث والتطویر، وابتعاد ما  اإلبداعالفئة، ومراعاة 

تدفعھم بشكل  األطفال أمامجدیدة في العمل الفني  آفاق، لفتح واألسلوبفي العمل  اآللیةعن 

 .ستمردائم نحو العمل الم

أو للترفیھ  شيءمن مجرد  أكثر أنھاعلى النظر للرسومات على  األطفالساعدتنا رسوم 

یلعب  أنیمكن للرسم  وأیضاتسھیل المعنى والتفاھم،  إمكانیةللدیكور، فساعدتنا على فھم 

 .الصغار وتعلمھم األطفالدورا مھما في نمو وتطور تفكیر 

 ما أنواجب المعلم واألبوین احترام رسومات أطفالھم فتعبیر الطفل جزء من الطبیعة كما 

المبالغة ال غبار علیھا من  أوتظھر علیھ رسوماتھم من خصائص التسطیح والشفافیة 

الناحیة الفنیة، فالعمل الفني ھنا ال یقاس بنوع اتجاھھ بقدر ما یقاس بمدى ما تحملھ من 

   .التكوین العام للعناصر أواللون  وأعالقات في الشكل 
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  :مراجع بالعربیةال   

، النھایة في )م1889-ه606ت(السعدات المبارك ابن دمحم الجزري  أبو، األثیرابن  -1

م، باب الراء مع 1979- ه1399المكتبة العلمیة، ،بیروت، واألثرغریب الحدیث 

 .التاء

احمد دمحم الطبیب، أصول التربیة، المكتب الجامعي الحدیث االزاریطة اإلسكندریة،  -2

 .م1999طبعة األولى، 

أحمد مختار عضاضة، التربیة العلمیة التطبیقیة في المدارس االبتدائیة والتكمیلیة،  -3

 .م1962ر، بیروت لبنان، طبعة الثالثة،مؤسسة الشرق األوسط للطباعة والنش

 .2009بشیر خلف، الفنون في حیاتنا، دار الھدى، عین ملیلة الجزائر، -4

بوفلجة غیاث، التربیة ومتطلباتھا، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون،  -5

 .م1993الجزائر، طبعة األولى، 

لمواد الدراسیة، حمد سعادة، صیاغة األھداف التربویة التعلیمیة في جمیع اأجودت  -6

 .2005دار الشروق، عمان األردن، طبعة األولى، م

 .م1996الحنفي عبد المنعم، تجلیات في أسماء هللا الحسنى، القاھرة، مكتبة مدبولي، -7

خالد أبو شعیرة، المدخل إلى التربیة الفنیة، دار جریر، عمان، طبعة األولى،  -8

 .م2006- ه1427

، دار وائل 1لفنیة بین النظریة والبیداغوجیا جخالد دمحم السعود، مناھج التربیة ا -9

 .2010، 1للنشر، عمان، ط

رمضان الصباغ، جمالیات الفن اإلیطار األخالقي واالجتماعي، دار الوفاء لدنیا  - 10

 .2003الطباعة والنشر، اإلسكندریة، طبعة األولى، 

ة روبرت رتشي،التخطیط للتدریس، دار المریخ للنشر، المملكة العربیة السعودی - 11

 .م1982ریاض، 

روز رأفت زكي، التربیة الفنیة بین التاریخ وطرق التدریس، مكتبة بستان المعرفة،  - 12

 .م2006اإلسكندریة، بدون طبعة، 

زینب دمحم عبد الحلیم، ثناء علي دمحم علي، تدریس التربیة الفنیة، العلم واإلیمان للنشر  - 13

 .م2007والتوزیع، بدون طبعة، 
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عند األطفال جمالیاتھ ومراحل تطوره، قسم اإلصدارات سوسن عصفور، فن الرسم  - 14

 .م2003الثقافیة والنشر، الدوحة قطر، طبعة األولى، 

السید سناء، رسوم األطفال التحلیل والداللة، دار الزھراء للتوزیع والنشر، الریاض  - 15

 .م2003السعودیة، 

ارات فنیة، صدقي إسماعیل، مطالعات في الفن التشكیلي العالمي أعالم ومدارس وتی - 16

 .م2011دار اآلفاق الثقافیة، بدون طبعة، دمشق، 

 .دمحم البسیوني، أسس التربیة الفنیة، دار المعارف، القاھرة، بدون طبعة - 17

دمحم النبوى الشال وآخرون، مناھج وطرق تدریس التربیة الفنیة، دار العالم العربي  - 18

 .للطباعة، القاھرة، بدون طبعة

الفن والتربیة الفنیة، دار المسیرة للنشر والتوزیع، دمحم حسین جودي، الجدید في  - 19

 .ه1416-م1996عمان، الطبعة األولى،

دمحم حسین جودي، تعلیم الفن لألطفال، دار الصفاء للنشر والتوزیع، عمان األردن،  - 20

 .م1997طبعة األولى، 

دمحم حسین جودي، طرق تدریس الفنون، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، طبعة  - 21

 .م1997األولى، 

دمحم خلیل احمد أبو الرب، التربیة الفنیة وطرائق تدریسھا، الشركة العربیة المتحدة  - 22

 .2010للتسویق والتوریدات، القاھرة، طبعة األولى، 

دمحم صادق وآخرون، التربیة الفنیة وأصولھا وطرق تدریسھا،جامعة الیرموك،عمان،  - 23

 .م1991طبعة األولى، 

مدخل إلى ریاض األطفال، طبعة األولى، دار الفكر للنشر  دمحم عبد الرحیم عدس، - 24

 .2001والتوزیع، عمان األردن، 

دمحم محمود الحیلة، التربیة الفنیة وأسالیب تدریسھا، دار المسیرة للنشر والتوزیع،  - 25

  .م1998عمان، طبعة األولى، 

یة مصطفى قسیم ھیالت وفاطمة یوسف خصاونة، التربیة الفنیة والموسیقیة في ترب - 26

 .ه1428- م2007الطفل، دار المسیرة، عمان، طبعة األولى، 
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ملیجي علي، تعبیرات األطفال البصریة، حورس للطباعة والنشر، طبعة الثانیة،  - 27

 .م2003بورسعید جمھوریة مصر العربیة، 

منذر سامح العتوم، طرق تدریس التربیة الفنیة ومناھجھا، دار المنھاج للنشر  - 28

 .م2007ن طبعة، والتوزیع، السعودیة، بدو

ھشام نشابة وآخرون، التربیة والتعلیم، مطبعة إدوارد أنجلیل، بیروت، مكتبة لبنان،  - 29

 .م1971

ھیام دمحم عاطف، األنشطة المتكاملة لطفل الروضة، دار الفكر العربي، القاھرة،  - 30

 .م2001طبعة األولى، 

  :الرسائل الجامعیة   

دكتوراه،  أطروحةفي المدرسة،  بلبشیر عبد الرزاق، المواد الفنیة ومكانتھا -

والعلوم االجتماعیة، قسم الثقافة الشعبیة، جامعة  اإلنسانیةم، كلیة العلوم 2012

 .94تلمسان، ص

  :ومقاالت المجالت    

، ساعة 2020جوان  24: عدنان صویلح الجرواح، خوان میرو، تاریخ نشر المقال -

3:53. 

 .280- 279م، 2019، 4، العدد27المجلدمجلة جامعة بابل للعلوم اإلنسانیة،  -

  :والمراجع باالنجلیزیةالمصادر 

From Matisse to Warhol, works on paper by Modern 

Masters,catalogue .  
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  :ملخص

تلعب التربیة الفنیة دورا لم تلعبھ المواد التعلیمیة من قبل، فھي ترعى الطفل في النواحي 

الفني، فالتربیة الفنیة داخل المدرسة بجمیع  باإلحساس واالرتقاءبتكاریة، وقیة و اإلالتذ

االھتمام بنواحي التنمیة التي تؤثر في  إلىمراحلھا التعلیمیة تعمل على دفع التلمیذ 

بسیطة في تدریسھا وتعلیمھا للتالمیذ والطلبة إال أنھا غنیة في  نضجھم،وإن كانت ھذه المادة

   .ھجھا لمن اھتم بھا ودرسھا في مختلف الجوانبمحتواھا وعظیمة في من
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