
 المحاضرة الرابعة

وعالقته بعلم النفس الفني التعبيرمراحل   

 

 مرحلة ما قبل التخطيط
 تبدأ من الوالدة إلى سنتين تقريبا

 
فمن المالحظ أن الطفل في هذا السن ليس لدية سوى الرغبة في التعبير عن نفسه  

برموز خاصة غير شائعة أو موحدة بين األطفال. لهذا ال نستطيع  وعما يحيط به
القول بأن طفل هذه المرحلة له اتجاهات معينة عند التعبير الفني، بقدر ما نلمس منه 

رغبة مبهمة نحو التعبير عن نفسه ، وواجبنا أن نهيئ له من الخامات واألدوات 
له هذه الرغبة . حتى تتضح يسيرة التشكيل كالورق والرمل والطباشير ما يحقق 

رموزه ويصبح لها اتجاهات معينة وموحدة بين األطفال جميعاً ، وذلك في سن 
  الثانية تقريباً 

 
مرحلة التخطيط                                                 

تبدأ من سنتين إلى أربع سنوات تقريباً                                                                 
 

-1 التخطيط غير المنظم   
 

عندما يبلغ الطفل سن الثانية تقريباً يالحظ أنه عن طريق الصدفة ، أو رغبة منه في 
تقليد الكبار يأخذ في عمل تخطيطات غير منظمة ، أي تخطيطات في اتجاهات 

حساسات العضلية أو مختلفة . وهي في الغالب ال تنم عن شيء سوى عن بعض اإل
  الجسمانية

 
  استخدام اللون

 وعي ناقص بالنسبة للون
 استخدام اللون من اجل االستمتاع الالشعوري

 
ربي مع مراعاته نفسياموقف الم   

 تشجيع الطفل نحو االستمرار في التعبير
  احترام اسلوب الطفل واتجاهه في التعبير

يرتهيئة الجو المناسب كي يستمتع الطفل بالتعب  
 

-2 التخطيط المنظم   
 

ولكن بعد فترة من الزمن نالحظ أن هذا التخطيط غير المنظم يبدأ في التطور حتى 
يأخذ مظهراً نظامياً خاصاً ، إما تخطيطاً أفقياً ، وإما رأسياً ، وإما مائالً. ويعلل 

ها العلماء هذا التطور بأنه يرجع إلى إدراك الطفل للعالقة بين حركات يديه وبين أثر



على الورق أو الجدران . إذ أن هذا التطور يرجع في أساسه إلى نمو الطفل وقدرته 
على إدراك البيئة الخارجية كشيء منفصل عنه. ولكن عل الرغم من هذا 

.فالتخطيطات التي يقوم بها ال تعبر إال عن بعض اإلحساسات العضلية أو الجسمانية   
 

علمموقف الم   
السابق التوجيهفي نفس  االستمرار  

 
-3 التخطيط الدائري   

 
وفي حوالي سن الثالثة يتطور التخطيط المنظم إلى تخطيط دائري ، أي خطوط شبه 

دائرية. وسبب هذا التطور يرجع إلى قدرة الطفل على التحكم في عضالته 
والسيطرة على حركاته المختلفة. ولكن على الرغم من هذا فإن التخطيطات الدائرية 

الطفل ال تعبر إال عن بعض الحساسات العضلية والجسمانيةالتي يقوم بها   .  
 

  استخدام اللون
 نفس االتجاهات السابقة

 
علمموقف الم   
السابق التوجيهفي نفس  االستمرار  

 
-4 الرموز المسماة  

 
أما في سن الرابعة تقريباً فيبدأ تعبير الطفل في التحول من االحساسات العضلية 

الذي يعتمد على التفكير. ومظهر هذا عبارة عن رموز  والجسمانية إلى الخيال
متنوعة يقوم بها الطفل ثم يطلق عليها أسماء ، كأن يرسم مثالً ، خطاً ، ثم يقول : 

هذا " ماما " أو " بابا ". أو يذكر التسمية أوالً، فيقول مثالً، إنني سأرسم " بابا " أو 
و الخطوط. لهذا فتعبير الطفل " ماما " ثم يشرع بعد ذلك في رسم بعض الرموز أ

في هذه الفترة سواء كان عن بعض األشخاص أو الطيور، أو غير هذا وذاك مما 
يحيط به، عبارة عن رموز خيالية ال تعرف إال عن طريق التسمية. وإذا ما كان له 
أن يستخدم اللون كان إستخدامة له من أجل التفرقة بين الرموز، كأن يرسم الرمز 

ه عن " ماما " بلون أخضر، والرمز الذي يعبر به عن " بابا " بلون الذي يعبر ب
أحمر. ألنه يريد التعبير عن الفرق بين شخصية كل منهما وليس عن المالبس 

. الخضراء أو الحمراء التي يرتديها كل من االثنين  
 

  استخدام اللون
  من اجل التفرقة بين معاني الرموز

 



علمموقف الم   
ى النمو الذاتي والشعور بكيانهمساعدة الطفل عل  

تكملة خبرات الطفل ووعيه بالنسبة للمحيط الخارجي بنفس طريقته في التعبير ) أين 
(.بابا؟ مع من يجلس، ماذا أمامه... إلخ   

 
 

مرحلة تحضير المدرك الشكلي                                       
 

سنوات تقريباً  7الى  4من  وتبدا                                 
 

 مميزاتها
  ادراك العالقة بين الرسوم عن طريق التفكير

  رموز محملة بالخبرة
  بحث مستمر في الرسوم

  تنوع في الرسوم
 رسوم تغلب عليها الناحية شبة الهندسية

  التعبير عن األشخاص
  رموز محملة بالخبرة الواقعية

ا بالنسبة له في أثناء التعبير المبالغة تعبر الرموز عن معلومات الطفل وقيمه
  ( والحذف

(رموز تغلب عليها الناحية شبه الهندسية  
  التعبير عن القريب والبعيد
  احساسات ذاتية أو انفعالية

 
  استخدام اللون

  استخدام اللون من الناحية الذاتية
  استخدام اللون من اجل االستمتاع الذاتي

 
علمموقف الم   

سلوب الطفل وطريقته في التعبيرعدم التعرض أل   
  تهيئة الجو المناسب لمتابعة التعبير الحر

 إثار الطفل عن طريق خبرته الحسية الخاصة
 
 

مرحلة المدرك الشكلي                                                   
سنوات تقريباً  9الى  7وتبدا من                                      



  
 مميزاتها

 ادراك العالم الخارجي عن طريق رسوم خاصة بكل طفل
  تكرار مستمر في الرسوم بقصد االستمتاع النفسي

 تغير في الرسوم الخاصة تبعا لالنفعاالت ولكن في حدود الرسوم الخاصة
أو المعرفية عند التعبير الذهنيةعلى الحقائق  االعتماد   

وف والجمع بين المسطحات المختلفة ظهور بعض اتجاهات معينة كالتسطح والشف
 والجمع بين األزمنة المختلفة

 استخدام الخطوط شبه الهندسية في الرسوم
  التعبير عن األشخاص

   رسوم خاصة بكل طفل للتعبير عن األشخاص
المبالغة في األجزاء التي لها  –تغير في الرسوم الخاصة تبعا لالنفعاالت المختلفة 

األجزاء التى ليس لها قيمة وحذفقيمة أثناء التعبير    
 

  التعبير عن القريب والبعيد
 ادراك العالقة بين العالم الخارجي والعالم الداخلي والصلة بينهما

الصلة وعن االحساس بالقريب والبعيد من  هذهاستخدام خط األرض للتعبير عن 
 األشياء

 
  استخدام اللون

ةادراك معنى اللون وعالقته بالبيئة الخارجي   
  االستمرار في استخدام الوان معينة لعناصر معينة

  تغير في استخدام األلوان المعينة الخاصة تبعا لالنفعاالت المختلفة
 استخدام اللون من الناحية الذاتية

 
علمموقف الم   

 احترام اسلوب الطفل وطريقته في التعبير
ص والعمل على االعتراف باالتجاهات التي يلجأ إليها الطفل واعتبارها خصائ

 اشباعها
الطابع  ذاتاستخدام الموضوعات التي تغلب عليها الناحية الحسية وخاصة 

 الجماعي كلعب الكرة أو الكشافة إلخ
والقصص المسلسلة كاألفالماستخدام الموضوعات الغنية بالمشاهدة الكثيرة   

لفة استخدام الموضوعات التى من شأنها أن تحقق للطفل اشباع االتجاهات المخت
كالتسطيح والشفوف والمبالغة والجمع بين المسطحات المختلفة والجمع بين األزمنة 

 واألمكنة المختلفة وخط األرض
الخامات المناسبة مييزت   
 



مرحلة محاولة التعبير الواقعي                                          
سنة تقريباً  12الى  9من  وتبدا                                

 
 مميزاتها

 تحول عن تكرار الرسوم الخاصة
  شعور قوي بالفروق الفردية وخاصة من ناحية الجنس

  رغبة نحو تكوين شكل أو جماعات وخاصة من نفس الجنس
  اختفاء بعض االتجاهات المعينة كالتسطيح والشفوف والمبالغة إلخ

ريةالبدء في التعبير وفقاً للحقائق البص  
  التعبير عن األشخاص

 اهتمام بالغ بالمظاهر المميزة لألشخاص
  تحول عن تكرار الرسوم التى تعبر عن األشخاص

 محاولة االعتماد على الحقائق المرئية
 وعي ذاتي كامل وبالتالي وعي الى حد ما بالعالم الخارجي والمظاهر المميزة له

خرى التى تعبر عن القريب تحول عن استخدام خط األرض وبعض االتجاهات اال
  والبعيد

 محاولة التعبير عن القريب والبعيد وفقا للحقائق البصرية .
 

  استخدام اللون
 تحول عن اسخدام اللون الخاص

 استخدام اللون وفقا للحقيقة البصرية
 استخدام اللون أحيانا وفقا للحقيقة الذاتية واالنفعاالت الخاصة

 
معلمموقف ال   

ذاتي للطفل عن طريق الموضوعات الغنية بالفروق الفردية تنشيط الوعي ال
  والمميزات الخاصة وال سيما من ناحية الجنس

 بث روح التعاون عن طريق األعمال الجماعية المشروعات
تبصير الطفل بطبيعة األعمال الفنية من حيث كونها تعبيرا عن الحقائق وليس 

 تسجيال لها
 
 

مرحلة التعبير الواقعي                                      
سنة تقريبا 14الى  12من  وتبدأ                                  

مرحلة المراهقة المبكرة                                          
 مميزاتها 

  نمو عقلي ولكن بدون وعي كامل
  اتجاه منطقي ولكن شبه ال شعوري



بالموضوعات التي تغلب عليها الناحية الرمزية وتتمثل فيها حياة البطولة ولع  
ظهور بعض االتجاهات الخاصة في التعبير منها االتجاه البصري الذي يعتمد على 

  الحقائق المرئية ، االتجاه الذاتي الذي يعتمد على الحقائق المعرفية أو الذهنية
  التعبير عن األشخاص

ظاهر المميزة لألشخاصولع بالتفاصيل والم  
  وعي بالنسب وعالقة األجزاء لبعضها البعض

  اهتمام االتجاه البصري بالتغيرات التي تحدث عند تحرك األشخاص
الخاصة واالنفعاالت الذاتية للتعبير عن األشخاص بإحساساتاهتمام االتجاه الذاتي     

ناحية الحجم وعي كامل نحو ادراك العالقة البصرية بين القريب والبعيد من   
  استخدام خط األرض للتعبير عن االحساس بالقريب والبعيد بالنسبة لالتجاه الذاتي

 
  استخدام اللون

البصري لالتجاهاستخدام اللون استخداما يعتمد على الحقائق البصرية بالنسبة    
الذاتي لالتجاهاستخدام اللون استخداما ذاتيا وانفعاليا بالنسبة   

 
علمموقف الم   

  تبصير التالميذ بطبيعة العمل الفني من حيث كونه تعبيرا وليس محاكاة
ارشاد االتجاهين البصري والذاتي نحو القيم الجمالية في أعمالهم والعمل على 

  تذوقها
تزويد التالميذ بالمهارات والمعلومات التي تساعدهم على اخراج اعمالهم بصورة 

ولها صبغة نفعية منتهية   
نتاجباإل االهتمام   

إثارة التالميذ نحو التعبير عن الموضوعات الغنية بالرمزية ومظاهر البطولة في  
 حياة الشعوب

 

 مرحلة المراهقة

وتتميز هذه الفترة ايضاً بالمشاعر واألحاسيس ذات الصلة بالمثل والقيم االجتماعية، 

كن " فالمراهق يمثل قيم مجتمعه السائدة ثم يرتبها وفق  تسلسل مرحلي ثابت،ل

االنتقال من مرحلة إلى التي تليها او التوافق فيها يعتمد على طبيعة العالقات التي 

 عاش فيها المراهق في طفولته.

ويبدأ في التفاعل مع البيئه واالندماج فيها، فهو في مرحلة تلقي المزيد من المعارف 

وهذا ما  واالفكار وازدياد الوعي لديه، مما يؤثر على عالقة مع بيئة ولتكيف لها،

يساعده على تشكل شخصيته وتكاملها ، ويجب ان نذكر ان هذه المرحلة كغيرها من 



المراحل ال تتميز بانتقال مفاجئ، ولكن النمو فيها تدريجي، وهي تتميز بالعديد من 

 . الخصائص المهمة التي تميزها عن سنوات الطفولة

ال يستطيع المراهق في بداية هذه المرحلة التحكم في المظاهر الخارجية  -1

لحالته االنفعالية ، لهذا فأن الكبار يعتبرون ان هذه الفترة هي )عمر 

 المشاكل( بالنسبة لهم.

تتميز هذه المرحلة في الوقت نفسه بتكوين بعض العواطف  -2

بالهندام، وبطريقة الشخصية،عواطف نحو الذات،واالعتزاز بالنفس، والعناية 

 الجلوس، والكالم.

تمتاز الفترة االولى من مرحلة المراهقة بأنها فترة انفعاالت عنيفه،وهي فترة  -3

 التطرفات السلوكية التي تتميز بالتقلب وعدم الثبات.

 خصائص رسوم المراهقين و دالالتها النفسية:

منربين و الملممنين و لقد اصبح الفن منن اضلنا الوسنائا التربوينة النافينة ضن  ايند  ال
ان منننا نلممنننا لمافننناا مننناهم اال وسنننائا لمتلبينننر تلتمننند  مننن  االصنننوا  و االلفنننا  و 
الخانننوا و االلنننوان و هننن ا المنننواد الخنننام يلتمننند  ميهنننا ال نننخص ضننن  اتصنننالا باللنننالم 
الخنننارف  و يسنننتخدم لنننا منننا لدينننا منننن وسنننائا و فهننند ليلبنننر  نننن نفسنننا و م نننا را و 

اليننننا لاينننرا منننن الملنننان  و االنفلننناال   لننن ا ضنننان  نصنننر رغباتنننا و يسنننتاين ان ينقنننا 
تلوين الرسوم لها دالالتها الخاصة يسب تفسير الميممنين ضملنا  نصنر ملنن  يسنب 
اليالة النفسية لمضراد ضمام  لا الخنا و يفمنا و المنون و الفلناح و يفنم و يرلنة 

 اال لاا داخا الفلاح لا دالالتا الخاصة    

اللناصنننر المسنننتخدمة ضننن  الرسنننم ميمنننة ضهنننو يقننندم االدلنننة  ضنننالمون يلننند منننن الانننر
الوالننية لابيلننة اليينناع االنفلاليننة ضهننو يننرتبا بايسنناا ال ننخص و انفلاالتننا ضيرمنن  

  الفرد باستخدام االلوان لم ا ر ملينة 
ضقنننند لننننوي  انننننا لممننننا لننننان اختيننننار المننننون ابانننن  و اصننننلب لمفننننرد  اد ايتمنننناا و فننننود 
الننننارابا  ضنننن   خصننننيتالوان تيقيننننق الجننننن  بننننالمون ضقنننند وفنننند بننننان االنننننا  تمينننن ن 
بخصوبة المون و  لك باستخدام م ج االلوان الفا ا هار ه ا الجن  ضلم  ن فلنا 



  المراهقنا   من  الدمنة و التن ن  فمين اف اح الصورع ممونة لما ا تمد  رسوم الفتينا
ض  تنفي  ا مالهن و منها تموين الويدا  و مما مد يدضلهن ال  تموين بلض الويندا  
بجير الوانها اليقيقية بتصرف  ات  و  لك الفنا تيقينق الجنن  المنون  او لمتلبينر  نن 

خبنرع يالة نفسية ملينة او للدم نلفهن من النايية الفنية و  لك بسنبب  ندم لفاينة ال
التيصنننيمية ضننن  المننندارا الاانوينننة ضلنننم  نننن تخصنننيص اغمنننب دروا التربينننة الفنينننة 
لمننننا  لم مننناا اليدوينننة لالييالنننة و التاريننن  ممنننا يفلنننا هننن ا الننندرا مقتصنننرا  مننن  
ت ويدهن بخبرع ض  ماا ه ا المفاال  ما دا الرسم   اما الخانوا ضتنرتبا ب نلا  نام 

لاافيننة و هن  روابنا منند تلنون مينددع و م متننة و بنالروابا االخممينة او الرويينة او ال
مد تلون ممتدع و ال نهائية و من ام ضان الخا يلبر  ن القيند و مند يلبنر  نن اليرينة 
و مد يلبر  ن المسار ال   يسملا انسان خما يياتا و مد يلون ه ا المسنار مبا نرا 

لبسنياا و سنهم  او غير مبا ر مميئا باالرتفا نا  و االنخفالنا  او مسنتقيما مبا نرا
او ميفوضنا بالمخنناار و مممننوحا بالمتاهننا  و التننداخم  ل منن  اننننا نننر  ان الخننا ضنن  
 اتننننا لننننيا هننننو االسنننناا بننننا ولننننن الخننننا و دورا و  مماتننننا بننننالخاوا و الملونننننا  
االخر  داخا اللما الفن  الوايند او داخنا ا مناا ضنينة متلنددع ضنالخا ينرتبا بنالتلبير 

    0لة و اليالة ترتبا بالر ية اللمية لملما خما االبداعو التلبير يرتبا باليا

منهن مقارنة بال لور وب لك غمبن فنسهن باللدد يينالاو بالمبالجة باليفم 
يينا اخرلاو االانين ملا اييانا اخر لضلم  ن تمك اللناصر نر  اليرلة 
ايلالأ  يرلة اال لاا و اللناصر داخا و لما  هر للنصر  المون و 

و داللتهما التلبيرية لد  المراهقا  ل لك بالنسية الستخدام اال لاا ضقد  الخا
وفد ان المراهقا  يستخدمن ض  رسومهن ا لاال  ا  تفاصيا من استخدام 

الويدا  ال خرضية و الهندسية ضلم  ن االلاار من استخدام االدوا  
و  لك للدم الهندسية مما اسبغ  م  ويداتهن اابلا هندسيا ضبد  اما واملية 

ملاي تهن لويدا  الوامن و  دم ميامهن بسفرا  بسبب الوامن االفتما   
لمفتيا  ض  مفتملنا ل ل لك ابتلاد المراهقا   ن استخدام اللتابة من الرسوم 



ومد يلون السبب ان اللتابة  م  الويدا  ض  ه ا المريمة من اللمر ال 
ا  ضاال لاا الت  ت جا تلن  سو   يادع ض  االيلاح ضلم  ن يفم الويد

اغمب مساية الورمة تلون  ا  يفوم لبيرع و تلون  ا  اهمية ض  المولوع 
ل لك ضان الفتاع المراهقة تلتمد ال  المبالجة باليفم ومد يلون السبب مياولة 

االنا  تاليد  واتهن لمتخفيف من يدع مومف االسرع الفلاح ضقد رسم  
لميا االنا  ال  االستقرار و االت ان و االنا  ا خاصا ض  يالة سلون و لك 

  الموالين ال تخمو من الينان و االمومة و لك يرفن لاابن  خصية المراهقة
وتم يصر اتفاها  المراهقين ض  التلبير الفن  بالرسم ض  اتفاهين رئيسين 

  -هما :
االتفاا البصر  : وهو ال   يلتمد  م  اليقائق البصرية ض  التلبير  -1

 ياح لما ه  االقريب والبليد   ويستخدمون االلوان لما تراها ضيرسمون اال
 ا ينهم  

االتفاا ال ات  او المممس  / يلتمد  م  ن رتهم ال خصية وين رون ال   -2
لا ماهو موفود من خما ال ا  ويلاف ال   لك ا تمادهم ض  التلبير 

  م  الخياا من بلض التيريفا   

 و  االتفاا البصر  من المراهقين ه   وان نسبة  و  االتفاا ال ات  ال 
 الربن  


