
 ((فنون اطفال المعنى واالهمية بين الواقع والتنظير))

 

 مادة تعليمية من اعداد وتأليف

 ا.م.د فراس علي حسن الكناني

 قسم التربية الفنية / كلية التربية االساسية الجامعة المستنصرية

 

 

 ؟ معنى فن الطفل: ما البحثسؤال 
 

 

 

وانهبا ال تببو   لعل اغلب  النباس يعت بد ان منتجباط االطفبال مجبرد لعب     

وألنهبا انيبة  لبم يببذل فيهبا فويتهبا وال يمكن ان تؤخذ بانها فنون جميلبة  لع

الطفل جهدا يذكر  هم يتناسون م دار اصالتها وما توفره مبن فادبدة نفسبية 

 ومعرفة ع لية للطفل ..

 فما معنى فنون االطفال ؟

 

.. وفببي هببذا وصببول للجببوا  يجبب  ان نعببرو الفببن اوال او نفهببم محتببواه لل

أشبيا  ممتعبة تعببع احساسبنا  خلب  الفبن ان": ريبد ي ول هربرط  السياق

 فهل يمتلك الطفل ال درة على خل  االشيا ؟  بالجمال،

اكيد ان الطفل خير من يبتكر االشيا  السيما ان معرفته باالمور واطالعاته 

على المنجزاط تكاد تكون معدومة   نظرا لصغر عمبره وقلبة ا افتبه   فهبو 

بالعمبل هنا مرتبط بذلك االستمتاع الناشب  عنده واإلحساس بالجمال مبتكر 

األشببيا   تناسبب  دما يببنجب بعمببلعنببسببتمتاع عنببد الفنببان وهببو ي ببار  اال

 . "الفن تعكيلي أم أي فن آخرمن طري  والوحداط سوا  كان ذلك 

 

ان لفظ الفن يطل  على شتى ضبرو  النعباط "في ول:للمعنى مولر  ويعير

وهذا يجعلنا نؤكد ان مبا    "آاار جماليةأو اإلنتاج التي يج  أن تتولد منها 

: البذي يؤكبد  (كبانط) الفيلسبوو   يفعله الطفبل فبن ويتفب  معنبا فبي الفكبرة

ان الفببن نعبباط تل ببادي حببر الهببدو منببه هببو اللببذة الفنيببة ذاتهببا والمتعببة "

 " وهؤال  العلما  جميعا مجموعبون علبى ال بول :    " الجمالية الخالصة

أو اببداع صبور قبادرة  د بها خل  أشبكال سبارة ،ان الفن مجرد محاولة يرا
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علببى ااببارة اللببذة دون أن يكببون هنبباة أيببة منفعببة مرجببوة مببن هببذا النعبباط 

 وهذا يتناس  وفنون االطفال.  " الفني الحر

الترببوي للفبن  فبالفن السبيما الهبادو منبه سببيل ليعبد  التبأاير كما ال ننسبى

يبني نفسه ويوجه استعداداته وهبو وسبيلة ليسبير فبي الطريب   الطفل ذاته 

 دالرسببوم تعبب  فجببوهر حياتببه وتفكيببره  لاللعبب  للطفبباذا كببان   الصببحيب ..

اذ تسباعد علبى االرت با  ب بدراط الطفبل  ،تبدريباط طبيعيبة لعمليباط اإلدراة

 واستعداداته .

 

الخيببال يسبباعد الطفببل علببى الكعببف ، وتببدري  ، نعبباط هببادو الفن فبب      

واستعارة النعاط الع لي ، وتنمية الذوق الفني ، فهو فبي جبوهره انت بادي 

 وايحادي أكثر منه تصوير حرفي لن ل الواقع .

 :  معاني واستعماالط فن عامة والرسم خاصةلنستنتج ان ل

 .معنى ع ليا أكثر منه معنى جماليا .1
أو مبن وجبود صبعوباط لغويبة  لغة لمن يعانون من ن ب  اللغبةهو   .2

 .تعوق عملية تواصلهم مع اآلخرين
تسبتخدم رسبوم األطفبال فبي ت بدير الخصباد  العخصبية والع ليبة    .3

 .واالنفعالية لألطفال العاديين والمتخلفين
 .عن حاالط األطفال األسويا  وغير األسويا  يكعف   .4
 .عن مراحل ارت ا  الطفل العامة والخاصةيكعف  .5
  . يعكس لنا ال يم االجتماعية والعاداط والت اليد ألي جماعة بعرية  .6

 

 االتي:يرتبط بمعنى فن الطفل فمن خالل ما ت دم 

علبى الفطبرة لبيس لبه فكبر أو بال حول وال قوة  يولد ان الطفل .1

 .لغة أو معت د
 .يستطيع التمييز بين األشيا   الطفل ال  .2
 .الزالت في مهدها الطفل معارو .3
 .تبدأ في تل ي الخبراطحواسه   .4
 .عضالته لم   .5
 .معاعره لم تتضب  .6
 .انفعاالته لم تحدد بعد  .7

وخاصببة التعبيببر الفنببي  هنببا يلعبب  الفببن دورا مببؤارا فببي حيبباة الطفببل ، 

 فالرسم بمثابة اللغة التي يتواصل بها الطفل مع اآلخرين حينما ال بالرسم،

  وأحاسيسه وانفعاالته. يستطيع التحدث باللغة اللفظية لين ل لنا أفكاره 



  

التربيبببة بوسبببادلها  البيئبببة االجتماعيبببة والث افيبببة وعمليببباط تبببأتي وهنبببا

المختلفة الم صودة والغير م صودة لتعكل ع ل الطفل ووجدانبه وادواتها 

اخبببر يتمتبببع بمعرفبببة ولديبببه ميبببول  تجعبببل منبببه انسبببانافوتصبببيل سبببلوكه 

   . واتجاهاط وانتما اط

 

 

  أهمية فن الطفل : 

  

 علبىان نا ضمنا عن اهمية فبن الطفبل ولكبم يجب  ان نؤكبد تكلملعلنا        

يمبارس البنبا  واالعبداد وحبل و يتعامل مع االطفبال الذي  المربي واالمعلم 

فبن الطفبل لغبة  يعبي انالمعاكل التبي تمنبع تكامبل العخصبية االنسبانية ان 

التعبكيلية والفنيبة ، عالمية يعترة فيها كل أطفال العالم من حيث رموزها 

 فهم يتحداون لغة واحدة تختلف ف ط في سماتها البيئية .

 

يتيب الفن للطفل الفرصة لكي يمر بالخبرة االبتكارية بنفسه من خالل حبه  

لبذلك الببد أن نتبرة لبه    للكعف واالسبتطالع والبحبث والمالحظبة والخيبال

، وأن والخيبباراط وان ننبوع لببه فببي الخامبباط حريبة اختيببار طري ببة التعبيببر 

يمببر بمراحببل العمليببة االبتكاريببة جميعهببا ، في ببوم بالتجريبب  محبباوال ايجبباد 

عالقاط واستكعاو حلول مختلفة حتى يصل الى ما يعبعره بالرضبا ، دون 

 .أن يعي ه تدخل الكبار 

ي ببوم  اذترويحببي ، فهببو يعبببه نعبباط اللعبب  امتبباعي و لفببن الطفببل جانبب   

أانببا  اللعبب  ، عببن حبببه وكرهببه ، وسببعادته الطفببل بببالتعبير عببن ذاتببه فببي 

وحزنه ، وغضبه وسروره ، ومعكالته واحتياجاته ، وشذوذه وانحرافاتبه 

ويتبيب هبذا الجانب  للطفبل حريبة الحركبة ، فتنمبو .. ، وابداعاته وعب ريته 

عضببالته وتتبببرزر حركببباط العببين مبببع اليبببد ، ويكتسبب  عببباداط اجتماعيبببة، 

مبع اآلخبرين ، فتكبون رصبيدا لبه يسباعده  كالعمل والتعاون وتبادل األدوار

 على تنمية قدراته الع لية ، والوجدانية ، والعضلية .

 

خصوصببا بعببده اسببهل وسببادل الرسببم و عمومببا فببالفنممببا ت ببدم             

تتغير وتتعكل وهي لغة الطفل للتواصل والتفكير ،  واقلها تطلبا يعد التعبير

الرسبوم  َعبدارتباطبا  بالبيئبة ، ويمكبن  امع نموه وارت اده ، وتزداد رموزهب

وسيلة للكعف عن شخصية الطفل وكيفيبة ارت با  المظباهر المختلفبة لنمبو 



ع لببببه وأفكبببباره ، ووجدانببببه ، ومعبببباعره ، وقيمببببه ، وأخالقببببه ، وخيالببببه 

تلك الرسوم الحرة الن يبة التبي تنبعبث مبن  فرسوم االطفال هي   وابداعاته 

مرحلبة البلبوو وهبي تعببر عبن أحاسيسبهم األطفال منذ بدايبة عهبدهم حتبى 

 وشعورهم على الورق ، أو على أي سطب كان .

اتفبب  كثيببر مببن علمببا  الببنفس لببذا وجبب  دراسببته بعببكل مسببتفي   ول ببد 

 والتربية على بع  األسس التي تبنى عليها أهمية دراسة فن الطفل:

ان رسوم األطفال تعتبر الوسيلة التي تساعد الطفل على التواصبل  .1

 خاط  مع اآلخرين.والت

 ان التعبير الفني يعتبر نوعا من تركيز االنتباه.  .2
  ان الرسوم لغة يتحاور بها األطفال مع الكبار.  .3
رت بببي الطفبببل ع ليبببا وفكريبببا توضبببب لنبببا الرسبببوم كيبببف ينمبببو وي .4

 .وجماليا
ممارسبة الطفبل للتعبيببر الفنبي تسباعده علببى االختيبار المهنبي مببن  .5

 او. خالل عملياط التجري  واالستكع
التعبير الفني يساعد الطفل علبى االسبتغراق فبي الخيبال للوصبول   .6

 الى رؤى جديدة.
 الرسوم تكعف لنا عن العخصية السوية والغير سوية. .7
 يعد التعبير الفني مصدرا للمتعة واإلاارة الع لية. .8
التعبير الفني عند الطفل له فوادد ارت ادية وفنية تربويبة وعالجيبة  .9

   .تعخيصية

 


