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أهمٌة الرسم عند األطفال

أهمية الرسم لألطفال

أهمٌة الرسم عند األطفال
الرسم من أجمل الفنون وأسماها ،لغة ٌُعبر من خاللها االنسان عما بداخله بأجمل األلوان ،فن لٌس له َملكة لو رأٌت صورة
ٌمكن أن تفسرها أنت بشكل وإنسان آخر ٌفسرها بشكل آخر وتلمس داخله منطقة ُمعٌنة ،تخٌل كل األحاسٌس الرائعة تلك
ٌُوجدها الرسم بداخل طفلك ،وأكثر من ذلك حٌث وجد الخبراء أن أهمٌة الرسم لألطفال كبٌرة فً جعلهم ٌعبرون من خالله
عن أفكارهم وأحالمهم وأحاسٌسهم أٌضًا.
الرسم بالنسبة لألطفال ٌمكن أن ٌكون وسٌلة للتسلٌة والمتعة لتنمٌة مهاراتهم العقلٌة وتغذٌة روحهم ،وٌمكن أن ٌكون فً ذات
عالجا سلوكًٌا ونفسًٌا لزٌادة ثقتهم بنفسهم وتنمٌة ذكاء هم وكذلك تهدئتهم وتفرٌغ طاقتهم ومشاعرهم السلبٌة وتعدٌل
الوقت
ً
طباعهم الغٌر مرغوب فٌها من عصبٌة وعِند إلخ.
الرسم بالنسبة للطفل ليس ُمجرد شخبطة
الرسم وسٌلة ٌعبر بواسطتها الطفل عما بداخله وٌعرفها بشكل تلقائً منذ مراحل نموه االولى ،كل ما علٌك فعله هو إعطاء
الطفل ورقة وقلم وستجده ٌبدأ فً الحال بعمل خطوط بطرٌقة ما.
تلك الخطوط قد تكون بالنسبة لك مجرد شخبطة ولكنها تعبر عن شئ ما من وجهة نظره ،ولذلك نجد أن اإلنسان البدائً قد
تعلم الرسم قبل الكتابة والقراءة والدلٌل الرسومات الموجودة فً الكهوف من العصر الحجري.

وكذلك األمر بالنسبة للطفل حٌث نجد أن الرسم هً أول المهارات التً ٌستخدمها للتعبٌر عن نفسه ،وبالطبع بشكل متوازي
مع باقً وسائل التعبٌر الخاصة به كاللعب واللغة.
حٌث من خالل الثالث وسائل التعبٌرٌة “اللغة واللعب والرسم” ٌحاول أن ٌصل لمستوى الكبار واسترعاء انتباههم ،حٌث نجده
ٌعبر بالرسم عما بداخله.
ً
مثال لو قام برسم خط وسألناه ما هذا؟ سٌقول لك مرة أنها باب ومرة بحر ومرة شجرة ،وذلك على حسب ما ٌرمز إلٌه الشئ
فً ذاته.
المراحل المتوازية بين اللغة والرسم عند األطفال
أكد الباحثون أن تطور استخدام اللغة للطفل ٌسٌر بشكل متوازي مع تعلمه فن الرسم ،ولخصوا هذا التطور فً  8خطوات
وهً;
 -2مرحلة الخطوط; وتلك المرحلة فً الرسم تقابل مرحلة الصراخ فً اللغة ،وفً الحالتٌن ٌقوم الطفل خاللها بحركات غٌر
مقصودة.
 -3مرحلة الشخبطة; هً ال مرحلة المقابلة لمرحلة المناغاة فً تعلم اللغة للطفل ،وحً عبارة عن مجموعة غٌر منتظمة من
الخطوط قد تمثل أو ال تمثل أي شئ بالنسبة للطفل.
 -4مرحلة الشخبطة باأللوان; ٌقابلها مرحلة المنافاة التً تنطوي على شئ من القصد ،حٌث ٌحاول أن ٌمثل فً الرسم والتعبٌر
عن حبه للنظام من خالل تلك المرحلة.
متأخرا عقلًٌا.
مع العلم أن الطفل البد أن ٌتجاوز تلك المرحلة ببلوغه  7سنوات وإال سٌكون
ً
 -5مرحلة الرسم الرمز ي; تقابل مرحلة الكلمة الواحدة فً تعلم الطفل للغة ،والتً تقوم مقام الجملة.
وٌمكن أن ٌقوم برسم شئ دون إدراك الحجم أو المنظور ،أو جزء منه والذي أثار انتباهه ،وتلك المرحلة تكون فً سن  4أو
 5سنوات.
 -6مرحلة الرسم االجتماعً; توازي تلك المرحلة مرحلة الجملة المكونة من بضع كلمات ،وٌمكنه من خالل رسمه تشخٌصه
وتسمٌته.
 -7مرحلة البٌت الشفاف; فً تلك المرحلة ال ٌهتم الطفل بالنموذج الخارجً ،حٌث ٌالحظ أنه قد ٌرسم وج ًها ٌنظر بالجنب
على جسم مواجه ،وتلك المرحلة ٌمكنأن تستمر ل  7سنوات.
 -8المرحلة األخٌرة; فٌها ٌهتم الطفل بكل ما ٌسٌر حوله من أشخاص وحٌوانات وٌمكن أن ٌرسم رسومات لقصص سمعها
من ُمخٌلته.

فوائد الرسم لألطفال
 .2طرٌقة للتعبٌر عن احتٌاجاته ومشاعره الداخلٌة.
ٌ .3مكن للمحٌطٌن بالطفل اكتشاف أسرار شخصٌته وعقلٌته من خالل الرسومات التً ٌقوم بها.

 .4الرسم ٌعتبر من أفضل الطرق لتفرٌغ شحنات وطاقات الطفل السلبٌة.
ٌ .5عمل الرسم كذلك على تكوٌر مهارات الطفل وتنمٌة ُمخٌلته.
ٌ .6مكن من خالل الرسم ٌتخلص الطفل من االنطوائٌة وٌُزٌد الرسم ثقة الطفل بنفسه.
 .7الرسم ٌُزٌد من الحس الذوقً والجمالً عنده.
 .8من خالل الرسومات ٌمكن زرع الكثٌر من القٌم والمبادئ النبٌلة فً نفسٌة الطفل.
 .9من خالل الرسم ٌمكن التعرف على شبكة العالقات االجتماعٌة التً ٌعٌش بٌنها الطفل ،واألشخاص المؤثرٌن فً حٌاته.
 .:وبالتحدٌد معرفة مدى عالقة الطفل بأشخاص ُمعٌنٌن ،ومدي حبه أو كره لهم.
 .21التعرف على جوانب القوة والضعف عند الطفل.
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