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 ؟ العوامل التي تعيق الطفل عن التعبير الفنيسؤال البحث: ما 

 

 

 

بمحاكررراة مسررروم م او االطفرررال  يطرررالبو  والمعلمرررينكثيرررر مرررن االبرررا      

يوج ون م لطريقة تعلم رم كرا  فرن الطفرل برص ةصوورية  وكرا  امكانيرا  

 امكانية الكبام !  االطفال الجسدية والفكرية هي نفس ا 

العوامرل التري تعيرق الطفرل  ف ل يؤثر اسلوب م هذا في نمو الطفل فنيا؟ وما

 ؟ عن التعبير الفني

 
 

 : العوامل التي تعيق الطفل عن التعبير الفنيلنتحدث اوال عن 
 

 مواورلةعوائق التي يمكرن ا  تتسرف فري ابعراد الطفرل عرن عدد من الهناك 

 ؟كما اثبتت الدماسا  والبحوث ومن هذه المعوقا  التقدم في التعبير الفني

 

للطفل يحد مرن  الجاهزةا  توفر النماذج ذا  مسوم :  الجاهزةالنماذج  -1

حيرث يقروم الطفرل امرا  الفنيرةويقيد ملكاتره  حريته ويشعر الطفل انه محكوم

هرذا مرن بالترالي ويحرد  الخامجيةمسم حدوده  ةبتلوين هذه النماذج او اعاد

 . لديه اإلبداعية الطاقةتفجير 

 

الررذين  الفنيررة التربيررةا  معلررم : غيررر مررؤهلينال الفنيررة التربيررةمعلمررو  -2

على انه نقل وليس نوع من االبداع واالبتكام عند الطفل يتعاملو  مع الفن 

  وهم من حيرث ال يشرعرو  يقفرو  حجرر عثررة لصطفال سيئةقدوه  يمثلو 

 امام نمو الطفل فنيا .

 



 

العوامرررل  برررر الخامرررا  واالدوا  مرررن ا دتعررر: الخامرررا  واالدوا قلرررة  -3

وتوفيرهررا واالهتمررام ب ررا  الطفررل دفرري تنشرريب االبررداع الفنرري عنرر المررؤثرة

الترري ترروفر  األسرررةبررص  رر  ا  .. وتقررديرها هررو نرروع مررن التقرردير الفنرري 

والصلصررال واالومان نجررد عنررد  كرراأللوا الخامررا  للتعبيررر الفنرري  ألبنائ ررا

هرذه اال ريا   التري تعتبرر األسررةابنائ ا نوع من االهتمرام برالفن  اكثرر مرن 

   وبالتالي ال توفرها.ن الكماليا م

 

التري ت رتم بالردمجا  وتعرد التربيرة الفنيرة  المدمسةا  : التقييم الخاطئ -4

مادة يجف ا  يعطى في را التصميرذ دمجرا  متفاوترة بعير م يرنجي واةررين 

الغيرررر مؤهلررره يرسررربو  هرررؤال  مرررن حيرررث ال يشرررعرو  يعررردو  مرررن الفئرررة 

الطفرل الفنري  الرذين يقيمرو  ادا ال  النراجحين هرم غيرر مرؤهلين الواالفراد 

يردمكو  التجريرد  وهرم ة تراعي مرحلة نمرو التعبيرر الفنريعلى اسس علمي

ا  التي يقصدها الطفل في عمله بحيث يمكرن مرن ةرصل تقيريم م  والرمزية

 .الفنيةعزيمته ب رتقواالطفل ويين يوا ب

 

يجررف ا  يقترردوا ب ررم  ا  نظررره الكبررام للصررغام: نظررره الكبررام للصررغام -5

ا  الكبررام ي تمررو   في ررا نرروع مررن الظلررم النظرررةويتصرررفو  مررثل م وهررذه 

الجانف المادي في الحياه بينما االطفال ةيراليو  مثراليو  .وا  هرذا التنرافر 

علمي ووعي يمكرن ا  يتسربف فري  بأسلوببين العالمين ا  لم يتم تنظيمه 

 .واالبداع واالنطصن  بالحريةالتي تتسم  الطفولة ةافساد فتر

 

ا  ا رباع هرذه الردوافع : عدم ا باع دوافرع التعبيرر الفنري عنرد االطفرال -6

الفني بشكل فيره مارا  لألبداع العلمية الممامسةوالرغبا  يدفع الطفل الى 

وثقه بالنفس .اما اذا تم اهمال هذا الدوافع فا  عمليره االبرداع الفنري تكرو  

 .و ابداعمجرد ادا  وليس في ا ابتكام ا

 

لرد   الفنيرة  االسرتعداداا  : برين االطفرال الفرديةالفرون عدم مراعاة  -7

هنرراك اطفررال يتنرراولو  موارروع بشرركل بصررري  دو   رر  مختلفررةاالطفررال 

هررذه  ةوعرردم مراعرراذاترري   وهنرراك اطفررال يتنرراولو  موارروع بشرركل حسرري

الفرررون عنررد تقيرريم ادا  الطفررل يمكررن ا  يتسرربف فرري سررو  العصقررا  بررين 

 .االطفال وعمليه االبداع الفني



عند التعامل مع التعبير الفني يكرو  فري نفرس : مستويا  النمو النفسي -8

فيصريف  الذاتيرةالمستو  النفسي للطفل ، فص يكو  اكبر من قردما  الطفرل 

 االسررت انةل مررن مسررتو  فيرردفع الطفررل الررى وال يكررو  اقرر باإلحبرراط الطفررل 

 .اإلبداعيةبالمواوع واالحساس بأنه اقل من قدماته وطاقته 

 

 ؟يما يلا  تعدد المثيرا  قد تتسبف في حدوث : تعداد المثيرا  -9

  ياده قلق الطفل -1

 انعدام االنتباه-2

 التمنيحرما  الطفل من -3

 او البيت. المكتبةفي  الفنيةعدم توافر المراجع  -10

وةصووررا االج ررزة االلكترونيررة كالموبايررل  الغزيرررةوسررائل االعررصم  -12

والتاب التي تحوي االلعراب االلكترونيرة وتجعرل مرن الطفرل اسريرها لفتررا  

  منية طويلة.

 
 
 


