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 : العام الهدف التعليمي

 االنسان .(نمو التعبير الفني عند  متطلبات يتعرف المتعلمين على إن)

 

 مفهوم التعبير الفني :
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 الهدف التعليمي الخاص :

 ان يتمكن المتعلمين من تعريف التعبير الفني كمفهوم عام .
 

بدأ ياإلنسان ف  " دأ مع بداية حياته فهو يعبر عن معاناته بالبكاء أولا التعبير عن إحساس اإلنسان يب

 يحاول يةن بدائفأن صيحاته وحركاته تكو العالم الخارجي بها، إبالغبرغبات غريزية معينة ل بد من 

 الطفل بواسطتها التصال باآلخرين" 

ر عرن طفرل يبردأ التعبيرويرى )هربررت ريرد" "أن التعبيرر الفنري هرو ععقيرة ع قيرة   ويالحر  ال

 نفسه منذ العيالد فهو يبدأ برغبات غريزية معينة لبد له من إبالغ العالم الخارجي " 
ا مثل  ا اخر قد يكون فنيا ا ليتخذ جانبا ا وع قيا ويعكن ان يتطور هذا التعبير بتطور الطفل جسعيا

ا وتعيزاا وع الرسم، اذ يعكن ان يكون الرسم ا في التعبير عن واقعه عند الطفل الكثر انطالقا ع ا

صل ما يجول في داخقه الى ومن التعبير بالقغة، فالطفل ل يتعكن من التعبير بالقغة بشكل ي وأفكاره

لذلك  " يعد التعبير واو لف دانه الجرأة القغوية  القغوية العالم الخارجي لضعف في قدرته التعبيرية

ن تعوزهم الكقعات والعفردات القغوية الالزمة الذي لإلفرادالوسائل مالئعة  أكثربالرسم هو من 

ان  *الكافية والعناسبة ععا يجول بذهنهم من موضوعات معينة " ويؤكد العختصون الفنيون واأللفاظ

ل ياس النعو والتطور في الجوانب الع قية، وينتج من ترابط الفكر  ًاالتعبير بالرسم قد يعد م ياس

ا  إزاءن الحالة النفعالية التي يعر بها بالبصر باليد   وفيه يفصح الفرد ع الوسط الذي يعيش فيه مح  ا

ويساعد عقى  *والنسجام مع وسطه لذلك "فالتعبير الفني ينعي الحواس لالتكيف والتفاع منً عاله نو

 وينعي الجانب العاطفي"   لألشياءالصحيح  اإلدراك

قرى ععقيرة علفنري لإلنسران مرن خرالل ترأ يره إن الخيال يقعب دورا كبيرا في ععقيرة نشراط التعبيرر ا كعا

 ،الروحيرة  اإلبداع الفنري   حينعرا يتحررر اإلنسران مرن سريطرة الواقرع يبردأ برالتعبير عرن نفسره ومواقفره

 ة بواسطة ال يام بععقيتي إعادة تركيب وتأليف ما موجود من صور وأشكال متراكعة في العخيق
 ال الوسرائلمن خالل الععل الفني   إذ أن استعع أّن التعبير يعد وسيقة من وسائل التصال"إذ 

قيعرة  العادية في التعبير تهم فري إعطراء معنرى معبرر لقصرور   والع صرود بالصرورة الععبررة هري ذات

ر بره ل لعرا يشرعكعا ذكر )سانتيانا" "التعبير في الععل الفني هرو ععقيرة تسرجي "تعبيرية أو قوة تعبيرية 

 "   الفرد من انفعالت نحو الح ائق
خقي إل أّن التعبيررر الفنرري يتخررذ مترراهر متعررددة مررن قبررل اإلنسرران الررذي يعكرر  مضررعونه الرردا

 م القعب ويرغب بتسجيقها وإيصالها إلى اآلخرين سواء أكان عن طريق الكالم أم الرسم أم التخيل أ

 عالاإلعمالحتات مهعة ويثبتها حول التعبير الفني في  أربعويركز )ديوي" عقى 
 ي: الفنية وه

                                                        

  العكتوبة كية اويؤكد كودايناف ان الرسم لغة تعبرية ادواتها الخطوط والشكال العرسومة وليست الكقعات العح 

 " 44، ص1982)عطية، 
ا Designساس الح ي ي لي انتاج فني، سواء كان تصعيم )يذكر عارف بأن الرسم هو ال *  " او موضوعا

(Composition( او صورة شخصية "Portrait( او طبيعة صامتة "Sitill-Life،1980" )عارف ،

  "  9ص

 اى نعو الحواس من خالل الععارسة الفنية عند محاولة التعبير الفني  * 
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ذي فاعل الالت ناد الىتان الععل الفني هو بعثابة بناء او تركيب لخبرة متكامقة، بالس  1
 يجري بين ظروف الكائن العضوي وطاقتها من جهة اخرى  

قبل  تحت تأ ير الضغ  الواقع من الععبر منه انعا يعتصر من العنتجان الشيء   2

رد دو مجيث ان التعبير يبالعوضوعات الخارجية عقى الدوافع والعيول الطبيعية،بح
 صدور مباشر او انبثاق خالص عند تقك الدوافع والعيول 

 ني  دور آصان فعل التعبير الذي يكون التعبير الفني، هو بناء في الزمان ل مجرد   3

ن تهيج اد من فأنها ل ب األععاقاذا تهيأ لالستثارة العتعق ة بالعوضوع ان تعضي الى   4
 ف العدخرة الععاني العختزنة والعواق

 الهدف التعليمي الخاص :

 . ان يتعرف المتعلمين على مراحل التعبير الفني 

 . ان يميز المتعلمين بين مراحل التعبير 

 . ان يبين المتعلمين خصائص كل مرحلة من مراحل التعبير 

 

 مراحل التعبير الفني :  
ام عرن بشركل ل د ظهر من األدبيات التي تناولت مراحل التعبيرر الفنري لردى اإلنسرا

ععرار ومرحقة الطفولة بشكل خاص ، إن هناك اختالفا نسبيا في تسعية هذه العراحل واأل

قعهتعرين لالتري ظهررت عبرر العراحرل الزمنيرة  التصنيفاتالتي ت ابقها وفيعا يأتي أهم هذه 
 في مجال رسوم األطفال   

 

 ال : تصنيف بيرت أو (Burt, 1921  " 

 عقى النحو اآلتي : إذ قسم مراحل التعبير الفني 
:  تن سم إلى: وهي  ( سنوات 3 - 2( من سن )    Scribblingمرحلة الشخبطة )  -1

 شخبطة غير هادفة ب قم الرصاص :  -أ 
وهي حركات عضقية صادرة عن الكتف وتكون من اليعرين إلرى اليسرار غالبرا ، إذ 

  يتعتع بها الطفل كتعبيرات حركية  
 

 

 

 

 
 م الرصاص : شخبطة هادفة ب ق -ب 

  وهي شخبطة تعثل مركز النتباه وقد يعطي لها الطفل اسعا  
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 شخبطة ت قيدية :  -ج 
ويترل الهتعررام السررائد فيهرا عضررقيا ولكررن تحرل حركررات الععصررم عنهررا 

محررل حركررات الررذراع ، كعررا تعيررل حركررات اإلصرربع إلررى الحقررول محررل 

 حد الكبار وهوحركات الععصم ، وتكون غالبا كعحاولة لت قيد حركات أ
 يرسم  

 

 
 

 شخبطة محددة :  -د                 
وفيها يسرعى الطفرل إلرى إنجراز أجرزاء معينرة مرن أحرد العوضروعات وهري مرحقرة 

 انت الية لقعرحقة الثانية   

 ( سنوات :4مرحلة التخطيط في سن ) -2
 العرحقرة يصربح الوجره البشرري هرو العوضروعهنا يكون التحكم البصري مت ردما ، وفري هرذه 

بيرر ف رط لقتع العحبب لقطفل   فيعبر عنه بدائرة لإلشارة إلى الرأس وبن ط لقتعبير عن العينين وبخطرين

لت عن الساقين وقد تضاف دائرة  انية في حالت نرادرة لقدللرة عقرى الجسرم ويضراف خطران فري حرا

 أندر لقدللة عقى الذراعين   

 

 

 

 
 ( سنوات : 6-5لة الرمزية الوصفية في سن )مرح -3

 يعيل الطفل في هذه العرحقة إلى نعط محبوب واحد ، ويكون بشكل غير واضح   

 

 

 

 

 

 
 ( سنوات : 9-7الواقعية في سن )قبل مرحلة  -4

ترذكر ييرسم التقعيذ ما يعرف ل ما يراه فهو يحاول أن يصل وان يعبر أو أن يصف جعيع مرا 

 ء التي تهعه في أحد العوضوعات   أو جعيع األشيا
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 مرحلة الواقعية البصرية ما بين التاسعة والعاشرة :  -5

الل ينت ررل التقعيررذ برسرروماته مررن الرسررم العسررتوحى مررن الررذاكرة أو الخيررال إلررى الرسررم مررن خرر

 الطبيعة والبيئة العحيطة وتكون عقى شكل : 

    " تسطيحي) رسوم ذات بعدين -أ 
   )مجسعة " ت  الث أبعاد رسوم ذا -ب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( سنة :  14 - 11مرحلة الكبت من سن )  -6

لنكروص تتهر الرسوم وكأنها عودة إلى مراحل ساب ة أو تنحدر إلى ما قبقها وتسعى بتاهرة ا

فري هرذه وقد يعرزى األمرر إلرى صرراعات انفعاليرة ويكرون لقعوامرل الع قيرة أو الععرفيرة ا رر فري ذلرك و

ي فرن ونعرو فرن هناك نزعة إلى ن د الذات وزيادة في قوة العالحتة والتجاه نحرو ت رويم الالعرحقة تكو

العرحقررة  ال ردرة عقرى التعبيرر عرن الرذات وتصربح الرمروز البشرررية ققيقرة فري الرسروم التق ائيرة فري هرذه

 شيوعا    أكثر والزخرفيةوتكون الرسوم الهندسية 
 قة ( : مرحلة االنتعاش الفني ) بواكير المراه -7

لرسروم يزدهر الرسم في هذه العرحقة ابتداء من الخامسة عشر ويصبح نشاطا فنيا أصريال ، فا

 فرقا واضحا بين رسوم الجنسين   ويتهر هنا تتحدث عن قصة ما 

لوصرفية واعتعد ريد في تصنيفه هذا تصنيف بيرت ولكنه سعى العرحقة الواقعية ، بالواقعيرة ا

" لهرا  " سرنة بينعرا كران يحردد ) ريرد11 – 10الواقعيرة البصررية برين) " سرنوات، 8 – 7وحددها بـ ) 

 "    10 – 9بين ) 

 

 : توملسون تصنيف ثانيا   ( Tomlison, 1944" 

 قسم النعو الفني إلى أربع مراحل وهي : 
 سنوات "    3-2مرحقة الععالجة اليدوية : وت ع في الفترة بين )  -1

 نوات "  س  8-3العرحقة الرمزية : وهي بين )  -2

 سنة "  11 - 8العرحقة الساب ة لقواقعية : أو العرحقة النتعاشية ، ت ع بين )   -3

 وهي ت ابل مرحقة البقوغ   -مرحقة اإلدراك والتي   : -4
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 : لونفيلد تصنيف ثالثا  ( Lowenfeld , 1952 " 

 قسم نعو تعبيرات األطفال الشكقية إلى العراحل اآلتية : 
 يط ) من الولدة حتى سنتين " :مرحقة ما قبل التخط -1

م يكون لدى الطفل رغبة مهعرة فري التعبيرر عرن نفسره وعرن اآلخررين وععرا يحريط بهرم إذ ي رو

لتصرال بحركات عضقية بذراعيه ورجقيه ، وبالصراخ وما ذلك أل تعبيرات فنية يحاول مرن خاللهرا ا

 باآلخرين   

 
 " سنوات :  4 - 2مرحقة التخطيط ) -2

 
  وت سم إلى :

 تخطيطات عشوائية:  -أ 
 وتتعيز بخبرات غير ناضجة وعدم السيطرة عقى حركة ال قم   

 ة :بتخطيطات موج -ب 
صبع تحدث فيها حركات معادة مع وجود تناسق بين البصر والنشاط الحركي وقد يستخدم اإل 

 في الرسم  
 تخطيطات دائرية : -ج 

   اينات التي تحصل في نعط الحركات تصبح فيها السيطرة اكثر من السابق من خالل التب
 تخطيطات متنوعة ) رسوم مسعاة" :  -د 

عرات تتحول فيها الخبرات غير الناضجة إلرى التفكيرر التخيقري وذلرك بعرزج الحركرات مرع ت اط

 متكررة ويستخدم الطفل األلوان لتعييز معان متعددة ويعطي عقى رسومه مسعيات مختقفة   
 " سنوات :  7 - 4لشكقي ) مرحقة التحضير لقعدرك ا -3

لوضرع تغقب عقى رسوم األطفال في هذه العرحقة الناحية شبه الهندسرية والتسرعية والحرذف وا

 العثالي   
 " سنوات :  9 - 7مرحقة العدرك الشكقي )  -4

ره يصربح إذ يكون التقعيذ في هذه العرحقة مدركا لقتواهر التي تكتنفه عقى نحو معركز وتفكي

هرذه  ، ولري  هنراك تعبيرر خبررة م صرودة وإنعرا تعبيرر عرن الشريء لذاتره وتتعيرز رسروممتصال بحياته 

 ط األرض ،العرحقررة بررالتكرار اآللرري والتسررطيح والشررفافية والعبالغررة ، واإلطالررة والعيررل والتعا ررل وخرر

 والجعع بين األمكنة واألزمنة  

 

 
 " سنة :  11 - 9مرحقة محاولة التعبير الواقعي )  -5

ات اكثرر العرحقة بالتحول من التجاه الذاتي إلى التجاه العوضعي لتصربح الرسرومتتعيز هذه 

 واقعية وتختفي بعض العتاهر الساب ة  

 
 " سنة :  13-11مرحقة التعبير الواقعي )  -6

سراب ة تتعيز هذه العرحقرة بزيرادة واقعيرة الطالرب فري التعبيرر والرتخقص مرن جعيرع العتراهر ال

 في أععاله الفنية مع ققة اإلنتاج    وإدراك النسب وإبرازها
جراه وفيها يتهرر اتوهي مرحقة تخصصية مهعة في حياة الطفل " سنة :18 -13مرحقة العراه ة ) -7

  الطفل الفني 
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ا عردا " فأعطى ت سيعا آخر بدون أن يعطي تسعيات لقعرحقة فيعر 1957 م عاد لونفيقد سنة ) 

 العرحقة األولى واستخقص منها ما يأتي:
 " سنوات :4-2تخطيط األطفال من ععر )  - أ

ه يسررع عندما يستطيع الطفل الذي يصل إلى السرنة الثانيرة مرن ععرره أن يعسرك ال قرم بيرده فانر

بوضع عالمات عقى الورق وتبدو عقى شكل حركات غيرر مضربوطة ل يسريطر عقيهرا ولكنره يسرتعتع 

 بها   
 " سنوات : 7-4الطفل من سن )  -ب 

 تابع   هذه العرحقة قادرا عقى إدراك عالقة ح ي ية بين األشياء فيرسم بشكل متيكون الطفل في 
 " سنوات :10-7تقعيذ من ععر ) -ج 

ة مرن تتعيز هذه العرحقرة بتهرور عالقرة برين التقعيرذ ورسرومه ، ويصربح اكثرر إحساسرا بالبيئر 

اء ترا أو أشريم شرجرة أو بيخالل الخبرات الكثيرة التي يتعرض لها والى تأكيد ذاته وباستطاعته أن يرس

لقرجرل  أخرى معا ي ع تحت أنتاره وينتج من خالل تكرار هذه األشكال إلى أن يصل إلى تعثيل محردد

ا ، ديره واقعير، أو لقشجرة أو البيت   كعا تتهر في هذه الفترة خاصية العيل والشرفافية ويصربح القرون ل

  ة   ت الدقي ة لأللوان في هذه العرحقوكقعا ينعي ال درة البصرية عن مالحتة الخصائص والصفا

 
 ال درة البصرية شكل يبين نعو

 
 " سنة : 12-10التقعيذ من ععر ) -د 

زات هرذه يعر التقعيذ في هذه السنوات بعرحقة حاسعة لها أهعيتها في نعوه ومست بقة ومن معير

ن لتعبيرر عرهم إمكانيرة االعرحقة ظهور الفروق الجنسية بين اهتعامرات البنرين والبنرات   كعرا يتهرر لردي

ة قرى العسرافعالعسافة والععق ، ويتأ ر التالميذ كثيرا عندما يكتشفون ألول مرة قدرتهم عقى السريطرة 

ي هرذه فوالععق في صورهم ، كعا أن لقتشكيل معنا واضحا جدا خالل هذه العدة ، يتهر معتم الفشل 

ى لصرعوبة إلراعبيرـر ععرا يتخيقروه، وقرد تعرود العرحقة من النعو بسبب عدم قدرة التقعيرذ الفنيرة عقرى الت

  الن ل من البيئة العفهومة ذات األبعاد الثـال ـة إلى التعبير ذي البعدين عقى الورقة 

 

 

 ( 1958رابعا :) محمود البسيوني ، 

بت سريم  خرج البسيوني من خالل آراء مجعوعرة مرن البراحثين الرذين تنراولوا مراحرل التعبيرر الفنري

 كاآلتي : 
 " سنوات 5-2العرحقة األولى : مرحقة التخطيط من سن ) -1

 وقد قسعها إلى خعسة أنواع من التخطيطات وهي: 
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 التخطيطات غير العنتتعة : وتكون مضطربة وغير منسجعة    -أ 
 أو الطولية :  العوجبةالتخطيطات  -ب 

 يتكرر فيها نوع واحد من الحركات   بندوليهوتكون عقى شكل تخطيطات  
 التخطيطات الدائرية : -ج 

 في عضالته    أكثرتتهر عندما يستطيع الطفل التحكم  
 التخطيطات العتنوعة العشتبكة :  -د 

 يعة وهي عبارة عن خقيط من تخطيطات مختقفة يعكن أن نعيز فيها الخطوط الدائرية والعسرت

 نوعا ما 
غالبرا مرا ودية إلحداث صورة معينرة التخطيطات العتنوعة العنفصقة : وتنشأ فيها العحاولت ال ص - ه

 تكون صورة اإلنسان  

 
إلنسران هرو " سنوات : يت دم التحكم في الرؤيرة ، ويصربح رسرم ا4) الخط " بسن ):العرحقة الثانية  -2

 الطفررل أن الرسرم العحبررب ، وبالنسرربة لوحرردة األجررزاء الكامقررة ف نهررا ل تتهررر ، وفرري الغالررب ل يحرراول

 يحصل عقيها  

 " سنوات :6 - 4قة الثالثة ) الرمزية الوصفية " من سن )العرح -3
اصريل يعتني الطفل في هذه العرحقة برسم اإلنسان ولكرن بصرورة رمزيرة بدائيرة ، وتكرون التف

مرع  بشكل إصالحي ، ويستخدم موجزا شكقيا عاما يتكرر في معتم رسومه ، وهذا يأخذ طابعا خاصرا

 كل فئة من األطفال حسب بيئتهم   
ن ت سريم إن تقك التخطيطات والرموز ما هي إل بواكير اإلبداع إذ يتعكن من خاللهرا الطفرل مر

 الفراغ والسيطرة عقيه وتحويقه إلى مادة معبرة   

 " سنوات : 8-7العرحقة الرابعة ) الرسوم الواقعية الوصفية" من سن )  -4
 أو كرل مرا ، ويعبر ععا يترذكره يرسم التقعيذ في هذه العرحقة ما يعرف عن األشياء ل ما يراه

 ة لقعنتروريهتم به في العوضوع   ويأخذ الرسرم الجرانبي كعحرور فري تعبيراتره الفنيرة ، ول يعيرر أهعير

 ز التفاصيل الزخرفية   اوالتل والضوء وال واعد ولكنه يتهر اهتعاما بأبر

 
 " سنوات :  10-9العرحقة الخامسة ) الواقعية البصرية" من سن )  -5

وت سم إلى   ل التقعيذ من مرحقة الرسم من الذاكرة والخيال إلى مرحقة الرسم من الطبيعة ،ينت

 متهرين : 
 متهر البعدين : يستخدم فيه الخط الخارجي ف ط    -أ 

ظر هرتم بالعنرامتهر األبعاد الثال ة : يحاول التقعيذ أن يتهر صفة الصالبة لألشكال كعا يراهرا وي -ب 

   كعا في الشكل  الساكنة واإلشكالالطبيعية 
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 األبعاد ال ي تخطيط شكل محاولة 

 
 

سررب وتعيررل البنررات إلررى زخرفررة العالبرر  والهتعررام بتسررريحة الشررعر فضررال عررن الهتعررام بالن

 ور وأنرواعوالعنتور والتل والنور، كعا إن الفتيات يعيقن إلى رسم العناظر التي تحتوي وسرائل العرر

 النشاط الرياضي والحيوانات  

 

  
 " سنة :14-11العرحقة السادسة )مرحقة الكبت" من سن ) -6

لعرحقرة ويتهر فيها الت دم من ناحية إبراز األشركال ومرن السرهل أن يسرتثار الطالرب فري هرذه ا

لطالرب فري ويكون متأنيا فري رسرومه  ينت رل اهتعامره وشرغفه إلرى التعبيرر بواسرطة القغرة، وإذا اسرتعر ا

 إلصالحية ، ويندر وجود اإلنسان في رسومه  رسعه فانه يفضل التصعيعات ا

  
 " :15العرحقة السابعة : النشاط الفني الجديد البقوغ العبكر من سن ) -7

 "    20، ص7" ) 246، ص8يأخذ الرسـم في النضـوج ويدخل في نشاط فنـي أصيل  )

 

 
 

 

 سا : تصنيف هربرت ريد  خامH . Read )) 

ة   نتين و ررالث سررنوات ، وتصررل إلررى اكبررر حررد لهررا فرري الثالثرر: وت ررع مررا بررين سرر مرحلةةة الشةةخبطة -1

 وتن سم إلى :
 شخبطة غير هادفة ب قم الرصاص : -أ 

وهرري مجرررد حركررات ع قيررة صررادرة عررن كتررف الطفررل ، وتكررون فرري الغالررب مررن اليعررين إلررى  

 اليسار   
 شخبطة هادفة ب قم الرصاص : -ب 

ا   وهي شخبطة تعثل مركز النتباه وقد يعطي لها    الطفل اسعا
 شخبطة ت قيدية : -ج 

 وفيها تحتل حركات الععصم محل حركات الذراع ،وتعيل حركات األصابع إلى الحقول محرل

  حركات الععصم وغالبا ما تكون هي محاولة من الطفل لت قيد حركات أحد الكبار وهو يرسم  
 شخبطة محددة : -د 

ة مرحقرة العوضوعات وتعدّ هرذه العرحقرة بعثابروفيها ينشد الطفل إنتاج أجزاء معينة من أحد  

 انت الية إلى العرحقة العثالية  
  مرحلة التخطيط )سن أربع سنوات (: -2

 يكون التحكم البصري لطفل هرذه العرحقرة مت ردما وفيهرا يصربح شركل اإلنسران هرو العوضروع

ين، وقرد بيرر عرن السراقالعفضل لقطفل، فيعبر بدائرة عن الرأس، وبالن ط عن العينين وخطين ف رط لقتع

لرة عرن يضيف دائرة  انية وفي حالت نادرة لقدللة عقى الجسم، وفي حالت اندر يضيف خطان لقدل

ي فرلألجزاء  الذراعين، وهو يعثل ال دمين عادة قبل تعثيل الذراعين أو الجسم، ول ي وم بتركيب كامل

 هذه العرحقة   
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 والسادسة (:مرحلة الرمزية الوصفية )بين الخامسة  -3

  الطفل في هذه العرحقة يرسم الوجه البشرري بدقرة مع ولرة، ولكنره مجررد تخطريط رمرزي فرج

وتكون مالمحه مرسرومة بشركل مرألوف  ولكرل طفرل نعرط خراص بره يختقرف عرن اآلخررين يتعسرك بره 

 ويرسعه كقعا طقب منه التعبير عنه  

 
 مرحلة الواقعية الوصفية )من السابعة إلى الثامنة (:ـ 4

رسم مرا يالطفل في هذه العرحقة ل يزال يرسم األشياء اعتعادا عقى ع قه اكثر من بصره فهو 

ى يعرفرره لمررا يشرراهده  فهررو يحرراول رسررم جعيررع مررا يتررذكره، أو جعيررع األشررياء الترري تهعرره فرري إحررد

ألفكرار العوضوعات، ويصربح الرسرم اكثرر صردقا بالنسربة لقتفاصريل، ويسرتفيد التقعيرذ هنرا مرن تررابط ا

ذه اكثر مرن اسرتفادته مرن تحقيرل العردركات البصررية   ويحراول رسرم الوجره شركل جرانبي  وهرو فري هر

 العرحقة ل يعي العنتور ول التل والضوء ، ويبدي اهتعاما بالتفاصيل الزخرفية 

 
 

  مرحلة الواقعية البصرية )بين التاسعة والعاشرة( : -5

الرسم من  هذه العرحقة ينت ل من مرحقة الرسم من الذاكرة والخيال إلى مرحقةإن التقعيذ في  

 الطبيعة  وتضم هذه العرحقة مرحقتين فرعيتين هعا : 

 مرحقة البعدين: ويكون التخطيط فيها وحده هو العستخدم    -أ 
لررى إالنتبرراه  يوجررهمرحقرة األبعرراد الثال ررة: ويحراول التقعيررذ فيهررا التعبيررر عرن المتررداد كعررا لررو انره  -ب 

الخطروط  التداخل والعنتور  وقد توجره العحراولت أي التتقيرل البسريط كعرا قرد يحراول التقعيرذ ت صرير

 أحيانا، كعا قد يحاول رسم منتر لعساحات من األرض  

 

 مرحلة الكبت )بين الحادية عشرة والرابعة عشرة (:  -6
  ويكرون الت ردم هنرا فري محاولرة الطالرب وت ع هذه العرحقة في الغالب في حوالي الثالثة عشرة

الحالت ويصبح في هذه العرحقرة واقعيرا وققيرل النردفاع لقععرل الفنري كعرا انره  أحسنرسم األشياء في 
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يكون بطيئا ويتحول اهتعامه من التعبير بالرسم إلى التعبير بالقغة وإذا ما استعر في الرسم،فانه يفضل 

 ويصبح الوجه البشري نادر التهور في رسومه   التجاه إلى التصعيعات الت قيدية، 
 :     مرحلة االنتعاش الفني) بأوائل المراهقة( -7

ابتررداءا مررن سررن الخامسررة عشرررة يأخررذ الشررخص فرري رسررم األزهررار ألول مرررة فرري نشرراط فنرري 

ات حبرا أصيل  وهنا يحكي الرسم قصة   ويتضح في هرذه العرحقرة التعرايز برين الجنسرين ، وتبردي البنر

بنات كثر من الصوبة في القون، والعفتنة في الصياغة، ولقجعال في الخط، أما البنين فانهم يعيقون القخ

ة ه العرحقرإلرى هرذ -إلى الرسم كعنفرذ تكنيكري لهرم   ولكرن ل يتوصرل الكثيرر مرنهم، ربعرا الغالبيرة مرنهم

 أقصى حد   النهائية عقى اإلطالق، وذلك إن الكبت بالعرحقة السابعة قد يكون مسيطرا إلى 

 مرحلة التعبير الواقعي : مميزات 

دة رأ عقيره عرتعدّ هذه الفترة التي يتحول فيها الطفل من حياة الطفولة إلى حيراة الرجولرة اذ تطر

عر يجعقره يشر تغيرات شامقة في جعيع نواحيه الع قية والجسعية والنفعالية والجتعاعيرة ، األمرر الرذي

 وكأنه ولد ولدة جديدة  
ذا غيرات هري السربب األول فري التحرول النفسري والجتعراعي الرذي يطررأ عقيره فري هروهذه الت

نرري بحعرراس السرن ، ويكررون لهرا ا ررر برالب فرري تعبيرره الفنرري   فنجررد قسرم مررن الطقبرة يتررابعون النشراط الف

 رى الطقبرةورغبة أكيدة   وفي هرذه الفتررة تتهرر الفرروق الععيرزة برين الطقبرة   لرذا مرن الطبيعري أن نر

 : ين معيزينعون النشاط الفني اكثر من غيرهم في هذه العرحقة   ومن هنا يتهر بين الطقبة اتجاهيتاب
 أوال : االتجاه البصري :

هرو يبرين فيراعري النسرب برين األشرياء  إذق البصرية عند التعبير ئهو اعتعاد الطقبة عقى الح ا

لعرين مرن ان فهرو يسرتخدم مرا ترراه اال ريب بحجم كبير والبعيد بحجم صغير وكذلك في استخدامه لأللو

خضرع لعرا ألوان مثرل القرون األزرق السرعاء والقرون األخضرر األشرجار    الرن   بععنرى تعبيرر الطقبرة ي

 تعقيه الح ائق البصرية أو العرئية  

 
 ثانياً :االتجاه الذاتي :

د منهرا عيريعتعد طقبة هذا النعط عقى نترته الشخصية وانفعالتره الخاصرة   ف رد يوضرح لنرا الب

متعرة  كبير في حجعه بينعا ال ريب في حجعه صغير   أو يبرز لون السرعاء احعررا ألنره يررى فري ذلرك

ي لبصرري الرذشخصية أو انفعال ذاتيا يود التحردث عنره   لرذا نررى أن غالبيرة الطقبرة يعثقرون التجراه ا

 يعتعد عقى الح ائق العرئية عند التعبير الفني  
لعردرس رس دقي را بالنسربة لهرذه الفرروق عنرد التعبيرر   وعقيره فران اوهذا ما يجعل موقف العرد

يعت رد أن ي وم بععالجة عزوف الطقبة عن معارسة األععال الفنيرة   وذلرك بععرفرة السربب الح ي ري ، و

 الطقبة ينترون إلى األنشطة الفنية عقى أنها محاكاة أو ت قيد حرفي ف ط    
ن تأديررة ى الكثيررر ال يرام بهررا ، لهررذا يعتنررع الطقبررة عرروبعرا أن العحاكرراة ععقيررة شرراقة يصررعب عقرر

 األععال الفنية وبالتالي ي ل اإلنتاج  
 لذا يجب عقى العدرس أن يبصر الطقبة الفرق بين العحاكاة الحرفية والتعبير الحر  

وهرررذا يرررتقخص فررري أن العحاكررراة الحرفيرررة أسرررقوب سرررقبي يجعرررل مرررن صررراحبه وسررريقة ل أ رررر 

 عقررى أععالرره ، كعثررل الشررخص الع قررد   والت قيررد فرري جعيررع صرروره ل ي رروم إللشخصرريته أو كيانرره فرري 

ا من بعض العهارات الععينة التي ل قيعة لها في حد ذاتها ب در ما هي وسيقة لغايات هي اكبر  ها   شأنا
فرال هرو  أما التعبير الحر فهو أسقوب إيجابي يجعل من صاحبه أ ناء ععقه وسيقة وغاية معرا ،

ل معرا لنفسه إذ يتناسى موضوعية ما حوله ، ول بالعتهراون فري شخصريته وفرديتره إذ يجعربالعتعصب 

 حوله الهدف األول له ، بل ال نان معا   
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  " 53-52ص ،24) فالتعبير الحر إذا هو األسقوب الكامل في إنتاج أععال حية ذات طابع جديد
ليرة فري ي بترذوق العالقرات الجعاصير الطقبة الذي ينتعون إلى التجاه البصربومن هنا يجب ت

خرراص  أععرالهم  فالح رائق العرئيررة ليسرت مجرررد نسرب معينرة يجررب مراعاتهرا ، ول ألوانهررا ذات طرابع

ذه يجررب تسررجيقها ، وإنعررا عبررارة عررن عالقررات جعاليررة فرري الشرركل والقررون   وعنرردما يرردرك الطالررب هرر

جال ئيرة ل مسرنا معبرا عن الح رائق العرالح ي ة يكون قد اتخذ لنفسه أسقوبا يساعده عقى أن يكون إنسا

 أو م قدا لها   وهذا التوحيد يخص التجاه البصري  
لطقبرة ، يجب عقى العدرس أن يوجه الطقبة إذ يوصل أععال ا االتجاه الذاتيأما في ما يخص 

 إلى مستويات فنية عالية دون أن يغير في الطري ة أو األسقوب في التعبير   
ار ع لقح ررائق البصرررية ، وإنعررا بحاجررة دائعررا إلررى مررن يوجهرره إلررى اختيررألن الطالررب ل يخضرر

 ة هات الفنياألشكال وطري ة تنتيعها جعاليا   والى اختيار األلوان وتنسي ها فنيا   فضال عن التوج
عرل وفي هذه العرحقة يقجأ العردرس إلرى األععرال الجعاعيرة إذ يشرترك عردد مرن الطقبرة فري ع

طيع م نحرو التعراون كعتهرر مرن متراهر حيراتهم فري هرذا السرن   وكرذلك يسرتواحد ، فيح ق لهم رغبته

يرراة العردرس أن يشررير إلررى الطقبرة نحررو التعبيررر عررن طريرق العوضرروعات الرمزيررة والتري تعثررل فيهررا ح

 البطولة ، لن في هذه العوضوعات ما يتفق وتفكير الطقبة في هذه العرحقة  
 التعبير الفني ) الرسم ( :  مظاهر االختالف بين الطالب والطالبة في 

 بين الطالب والطالبات  عقى النحو اآلتي :  الفروقيعكن تقخيص 
نرب رفري مرن جاالعيل نحو التعبير النفعالي من جانب الطالب ، بينعا يغقب العيل نحو التعبير الزخ -1

الخطروط  دامالطالبات ويعني هذا أن الطالب يعيقون إلى الجانب النفعرالي معرا يردفعهم إلرى اسرتخ

 لرى الجانربغير العحدودة وغير الصريحة واأللوان الععزوجة والعتداخقة ، بينعا الطالبات يعقن إ

 الزخرفي فيعا يعبرن عنه في موضوعات فعرثال إذا طقرب مرن الجنسرين التعبيرر عرن حفقرة عررس

 تيب   يهتم األولد بجو الفرح والعرح والسرور بينعا الطالبات يهتعن بجانب التنسيق والتر
ات يف رن الطالب عقى الطالبات في كل أنواع الرسوم عدا الزخرفة ، والطالب اهتعامويتضح بذلك 

 وق الجنسية في الرسم  فرالطالب في إظهار ال

ى البنرين ال قرة فري التفاصريل واإلكثرار منهرا : ال قرة فري التفاصريل الخاصرة بعوضروعات التعبيرر لرد -2

لرى إيرل البنرات معرا يدفعره إلرى الهتعرام بالجانرب العرام   بينعرا تعوذلك لهتعام بالجانب النفعرالي 

 رهرا فعنردمايدفعهن إلى العناية بالتفاصريل وإظها ألزخرفياإلكثار منها وذلك لهتعامهن بالجانب 

األزهرار ويطقب من البنين التعبير عن )حدي ة" نجد أن تعبيرهم ل يتعدى عناصر ققيقة لألشرجار 

   من التفاصيل واألجزاء واألشجار واألزهار وترتبها بشكل جعيل   ، بينعا تكثر البنات

البنرين  نشاط الرجولة واألنو ة : العيل نحو التعبير عن موضوعات تدور حول نشاط الرجولة عنرد -3

لرب إلرى نتيجة اختالطهم بالرجال منذ الصغر فتصبح تصرفاتهم وميولهم تشبه الرجال فيعيرل الطا

ة الترري تغقررب عقيهررا الرجولررة كالععررارك الحربيررة واأللعرراب الرياضرري التعبيررر عررن العوضرروعات

 العضيفة   

لنسراء ابينعا البنت تختقط بالنساء منذ الصرغر حترى تصربح بعرد فتررة وجيرزة صرورة معا قرة لحيراة 

والحيراة  يعقن النساء بالتعبير عن العوضوعات التي تغقب عقيها حياة األنو ة كرالرفض واإلخرراج

 "18_ص52)العنزلية   

ينعا ببنات التعصب لقجن  :العيل نحو تأكيد الجن  في التعبير  فالبنون يعيقون إلى رسم ال -5

 البنات يعقن إلى رسم البنين  

 

 تدريبية  أنشطة
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  بالتعبير الفني ؟ دالمقصوما 

  ؟  اإلنسانهل التعبير الفني ينمو عند 

 معلما ؟ كيف تستطيع مساعدة المتعلمين على نمو تعبيرهم الفني بوصفك 

 نمو التعبير الفني ؟ إماميكون المعلم عائقا  أن أيمكن 

 متى تظهر الفوارق في رسوم الجنسين ؟ ولماذا ؟ 


