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  ماذا  يرسم  ا�طفال ؟
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  جامعة بنـھا_ ا�داب  ووكيل كلية

  

  
عل��م مج��ال تخصص��ون ف��ي الم اھ��تم         

 والتحلي������ل النفس������ي    ا�كلينيك������يال������نفس 
عم����ا يق����وم س����اءلوا تو، رس����وم ا�طف����ال ب

كيفيتھ�ا و،  م�ن موض�وعات برس�مها�طفال 
، ولم����ا ھ����ذه الموض����وعات دون غيرھ����ا ؟ 
وھن��اك آراء متع��ددة للب��احثين ف��ي إج��ابتھم 

  .على ھذا السؤال 
  

ترى  ماكوفر  أن الطف�ل  ع�ادة  حيث         
يرس��م  م��ا يعرف��ه  ول��يس  م��ا ي��راه ،  وي��تم  

ينظر  الرسم في الغالب من الذاكرة  حيث  7
ا�طف��ال  إل��ى ا�ش��ياء الت��ي  يرغب��ون  ف��ي  
رسمھا  ولكنھم  يعتم�دون  عل�ى  ص�ورتھم  
الذكروية  التي  كونوھا  لھ�ذه  ا�شـ�ـياء  ،  

 Transparencyويبدو أن ظاھرة الشفافية 

الت�ي  تظھ�ر  ف�ي  رس�وم  ا�طف�ال  تعتم�د   
  على رغبة الطفل في التعبير  عما  يعرف�ه ،

 خدامه  للش��فوف ، يكش��ففع��ن طري��ق  اس��ت
عما تستره ا�ش�ياء ، فھ�و  ي�رى م�ن خ�@ل 
 الس���طوح س���واء  كان���ت ش���فافة  أو  غي���ر 

م��ن   اش��فافة ، فن��راه يرس��م الس��مك ظ��اھرً 
نواة  البلح  أو   الماء ، وبذور  الجوافة  أو 

ف��ي  رس��مه  لھ��ذه    احب��ات  الرم��ان  ظ��اھرً 
  . ا�شكال 

  

لدارسين إلى أن معظم ا  Bellويشير         
لف��ن الطف��ل يعتق��دون أن  الطف��ل  يرس��م م��ا 
يش��عر  ب��ه أكث��ر  مم��ا ي��راه  أو يع��رف  أن��ه 
حقيق��ي ،  فالطف��ل ف��ي  رس��ومه  يعب��ر  ع��ن  

أفك�����ار ومش�����اعر   حيات�����ه  الداخلي�����ة م�����ن
  .ورغبات  ومخاوف 

  
أن   Hammerك���ذلك  ي���رى  ھ���امر         

الرس��م ال��ذي  يق��وم ب��ه المفح��وص إنم��ا ھ��و  

م�����ه ال�����داخلي وس�����ماته تعبي�����ر ع�����ن  عال
ة وق��وة  أو واتجاھات��ه وخصائص��ه الس��لوكي

   .ضعف شخصيته 
  

:  فيسلم  بمب�دأين ع�امين   Paget أما        
أن ا�طف�����ال  يرس�����مون  ل�����يس : أولھم�����ا 

لتص���وير الطبيع���ة  ولك���ن  ليخب���روا  عم���ا  
أن المن���������اظر  :  ا وثانيھم���������..  يھمھ���������م 

ت����ي يقوم����ون بتناولھ����ا والموض����وعات  ال
مھاراتھم  الفني�ة  ول�ذلك   تفوق  يبالرسم ھ

اس���تنباط  رم���وزھم   فھ���م  مجب���رون  عل���ى  
  .أجل توضيحھا   أو إشاراتھم من

  
أن الطف�ل 7 يرس�م    عل�ىلوكيه   ويؤكد     

م��ا يفك��ر  و7 ي��زعم أن ي��راه  بالفع��ل ، ب��ل 
أو الرم����ز  ال����ذي  يت����دفق   يرس����م الع@م����ة

ف�ي عقل�ه ع�ن الموض�وع ، ومث�ال    اتدريجيً 
إذا  طل��ب م��ن الطف��ل  أن يرس��م ك ؛ فإن��ه ذل��

فإن����ه س����وف يرس����م  م����ن البط����اطس حق����ً@ 
ص��غيرة ، وھ��ذا   ب��دوائر  ا  ممل��وءً مس��تطيً@ 

7 يعني أن الطفل يتجاھل النباتات الخضراء  
لكفة    الموجودة  فوق سطح  التربة ترجيحً ا

تص���ور عقل���ي لل���درنات غي���ر المرئي���ة ف���ي 
النس��بة  الترب��ة ، ب��ل  يعن��ي ب��ا�حرى  أن��ه  ب
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للطفــ�ـل  تك��ون  الفك��رة  ا�ول��ى  المترابط��ة  
بالبط���اطس  ھ���ي  الفك���رة  الملموس���ة ، أي 
الفك�����رة  البص�����رية  المعت�����ادة   فحس�����ب ،  
أعن�������ي  البط�������اطس  ب�������المطبخ ول�������يس  

إذن   ..البط��اطس النامي��ة كنب��ات ف��ي الترب��ة 
ل  فم��ا  يمارس��ه  ھ��و  ع@م��ة  تنق��ل  المقاب��

  اصيً الوج�������داني ال�������ذي  يربط�������ه  ش�������ـخ
  .بالبطاطس 

  
وھكذا  نرى أن بعض السيكولوجيين         

يعتق���د أن الطف���ل  يرس���م  م���ا ي���راه  أو م���ا 
يعرف���ه ، وبينم���ا  ي���رى آخ���رون  أن الطف���ل  
يرسم  ما يشعر  به  ، ي�رى  ال�بعض اNخ�ر  
أن الطفل  يرسم  ما يھتم  به  من  أش�ياء ، 

، أو الش��خص غي��ر  أنن��ا  ن��رى أن  الطف��ل 
انفعاله ،  القائم بالرسم ، إنما يرسم  ما يثير

ذل��ك  أن الطف��ل  يرس��م  م��ن  ب��ين  م��ا ي��راه   
ما يعرف�ه ، وم�ن  ب�ين  م�ا يعرف�ه  م�ا يھ�تم  
ب��ه  بدرج��ة أكب��ر ، وم��ن ب��ين  م��ا يھ��تم  ب��ه  
ما يعبر  ع�ن  أحاسيس�ه  ومش�اعره ، وم�ن  
بين  ما يعبر  عن أحاسيسه  ومشاعره  م�ا 

ب��ه  بدرج��ة  أكب��ر ، م��ن  ھن��ا  نص��ل   ينفع��ل 
إل���ى  أن  الش���خص الق���ائم  بالرس���م  إنم���ا  

يرسم  ما يثير  انفعال�ه ، ودليلن�ا  عل�ى ذل�ك 
كثيرة  ويعرف    أشكا7ً  ھو أن  الطفل  يرى 

ر  أن�ه   7 يرس�م  ك�ل   غي� امنھا  الكثير أيضً 
رى ، ولكن��ه يرس��م  أو  ك��ل  م��ا ي�� م��ا يع��رف 

من غيرھ�ا ، بھا  أكثر   معينة انفعل  أشكا7ً 
تليفزي����ون أو عرب����ة وذل����ك    يرس����م  م����ثً@ 
، والرغب�ة  عن حب�ه  لھ�ذه  ا�ش�ياء  اتعبيرً 

معھا ابنھ�ا ؛   امً يرسم أفي التمتع  بھا ، أو 
ال�خ ،  ..بجوار أم�ه  كرغبة منه في أن يكون

وھ���و  ف���ي  ذل���ك  يق���وم  برس���م  تفاص���يل  
معين���ة  داخ���ل ك���ل ش���كل ف���ي ح���ين  يح���ذف  

ويتف��اوت  ا�طف��ال  ف��ي  ل  أخ��رى  ، تفاص��ي
لخبراتھم  ا7نفعالي�ة ومش�اعرھم    اذلك  وفقً 

  .تجاه ا�شكال التي يقومون برسمھا 

  
وك��ذلك  يتض��ح  م��ن  خ��@ل  النس��ب          

الل���ون  أن الرس���م  إنم���ا  ھ���و والمنظ���ور  و
انفع��الي ع��ن الحي��اة  الداخلي��ة  للطف��ل  تعبي��ر

ب  نج���د الق���ائم بالرس���م ، فم���ن حي���ث  النس���
المبالغ��ة ف��ي حج��م   بع��ض  أج��زاء الش��كل 

، ومن  حيث  على حساب  أجزاء أخرى  له 
ب��ين ا�طف��ال  م��ن    االمنظ��ور  نج��د  فروًق��

حي�ث  رس�م  ا�ش�كال  ف�ي أوض�اع  متباين��ة  

اكن  متفرق��ة  وبحرك��ات مختلف��ة ، وف��ي  أم��
   .على  صحيفة  الرسم 

  
  اأم��ا  م��ن حي��ث الل��ون  فنج��د فروًق��        

م��ة ب��ين ا�طف��ال ف��ي اختي��ارھم  لPل��وان  ج
الت���ي  يس���تخدمونھا  ف���ي  تل���وين  تفاص���يل 
الش���كل ، حي���ث يمي���ل بع���ض ا�طف���ال إل���ى 

وتش�مل (   Warm  Colorsا�لوان الح�ارة 
)  اللون  ا�حمر ،  وا�ص�فر ،  والبرتق�الي  

ف����ي  ح����ين  يمي����ل  ال����بعض  اNخ����ر إل����ى 
 Cold  Colors استخدام  ا�ل�وان  الب�اردة  

وتش������مل  اللـ������ـون ا�زرق  وا�سـ������ـود  (  
، ويدمج آخرون ا�لوان ) وا�خضر والبني 

الح����ارة م����ع الب����اردة  ف����ي الش����كل  نفس����ه 
وبط����رق متباين����ة  ت����نفس ع����ن انفع����ا7تھم 
الحقيقية  تجاه  موضوعات البيئ�ة المختلف�ة 
وا�ح���داث الحياتي���ة الت���ي يعيش���ون فيھ���ا ، 

7ت ويج��ب عل��ى أي ح��ال أن ي��تم تفس��ير د7
الرسم في ضوء الطفل الق�ائم بالرس�م  وف�ي 

  .إطار دراسة الحالة 
  

  تحياتي خالص                       

  عادل كمال خضر. أد                 

E. mail :  adelkhedr@fart.bu.edu.eg 
  


