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الملخص

تكمن أمهية هذه الدراسة من خالل الكشف عن قدرة 
األط��ف��ال يف التعبري الفين من خ��الل ال��رس��م، إض��اف��ًة إىل 
ق��ي��اس أث���ر ال��ث��ق��اف��ة ال��ب��ص��ري��ة وال��ع��وام��ل البيئة ع��ل��ى تنمية 
ال��دراس��ة من أطفال املرحلة  التعبري. وتكونت عينة  ه��ذا 
والبالغ  اإلح��س��اء  مدينة  يف  ال��س��ادس  للصف  االبتدائية 
عددهم )130( طالباً للعام الدراسي 2018/2019، 
استخدم الباحث يف هذه الدراسة مقياس اختبار الرسم 
الرسومات،  لتلك  وبطاقة حتليل  األطفال،  الستجابات 
وقد مت ضبط مجيع هذه األدوات والتحقق من صدقها 
لتقصي  التجرييب  املنهج  ال��دراس��ة  واستخدمت  وثباهتا، 
أثر الثقافة البصرية والعوامل البيئية على التعبري الفين يف 
رسوم األطفال، كما مت استخدام أسلوب حتليل التباين 
األح����ادي وذل���ك م��ن خ��الل ح��زم��ة ال��رام��ج اإلحصائية 
)spss(. وأظ��ه��رت نتائج ال��دراس��ة: وج��ود ف��روق ذات 
دالل���ة إح��ص��ائ��ي��ة ب��ن امل��ت��وس��ط��ات احل��س��اب��ي��ة ألث���ر متغري 
الفنية  التعبريات  على  والبيئة  البصرية  الثقافة  مضامن 
يف رس��وم األطفال ، كما تبن وج��ود ف��روق ذات داللة 
إحصائية بن املتوسطات احلسابية ملتغري مضامن الثقافة 
الصناعية  والبيئة  الطبيعية  البيئة  لصاحل  والبيئة  البصرية 

واألشخاص. 
ال��ذايت، اخل��رات البصرية،  الكلمات المفتاحية: التعبري 

اخلصائص الشكلية، البيئة، الرسم.
Abstract 

The importance of this study is through the 
identification of children’s ability to express 
art through drawing, in addition to measuring 
the impact of visual culture and environmental 

factors on the development of this expression. 
The study sample consisted of the children 
of the sixth grade in the primary stage in the 
city of Al-Ahsa who are (130) students for the 
academic year 2018/2019. The researcher used 
in this study the scale of drawing test for the 
children’s responses and an analysis card for 
these drawings. All these tools were checked 
and verified. The study used the experimental 
method to investigate the effect of visual culture 
and environmental factors on artistic expression 
in children’s drawings. The method of mono-
variance analysis was also used through the 
statistical software package (spss). The results 
of the study revealed that there were statistically 
significant differences between the mean 
variables of the effect of visual culture and the 
environment on artistic expressions in children’s 
drawings, and there were statistically significant 
differences between the arithmetic averages of 
the visual culture variable and the environment 
variable in favor of the natural environment, the 
industrial environment and people.

Keywords: self-expression, visual experiences, 
formalities, environment, drawing.

مقدمة الدراسة وخلفيتها:
إن الفن بشكٍل عام يُعد أهم وسائل االتصال البشري 
ح��ي��ث ي��ن��ق��ل م��ن خ��الل��ه اإلن���س���ان ع��واط��ف��ه وأح��اس��ي��س��ه 
إىل اآلخ��ري��ن، وذل���ك باستخدام وس��ائ��ل ع��دي��دة تتمثل 
أنه وسيلة بصرية ُتستخدم يف  الفنية، كما  يف اجلوانب 
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االتصال بن األف��راد حيث إن كثرياً من ص��وره تُعد لغًة 
عاملية، والفن ُيكسب الفرد مهارات متعدد تنعكس على 
شخصيته من خالل مسامهته يف صنع رؤية مجالية معينة، إذ 
 Hawkins 2008(ودراسة( Hope  تؤكد دراسة
)2002(   أن الفن من أكثر اجملاالت مسامهة يف رقي 
تفرزه  م��ا  م��ن خ��الل  والتعرف على حضاراهتا  الشعوب 
هذه الفنون من إنتاجات خمتلفة ترتبط بالبيئة احمليطة هلذه 
البيئة  أن  إىل   )Alnijar,2016( وتشري  الشعوب، 
تلعب دوراً كبرياً يف تنمية مواهب الفرد منذ مراحل منوه 
وجذب انتباهه، كما أهنا تؤثر على تنشئته منذ والدته، 
املدركات  اكسابه  يف  أيضاً  الفعال  هلا دوره��ا  إن  حيث 
البصرية اليت يراها ويكّون من خالهلا ص��وراً خاصة به، 

واليت تظهر يف رسوماته والتعبري عنها مستقباًل.
 وتُعد بيئة اإلحساء، وهي منطقة تقع يف اجلزء الشرقي 
من اململكة العربية السعودية، من املناطق احليوية والرتاثية 
اهلامة يف هذه املنطقة الشرقية بشكل خاص، ويف اململكة 
بشكل عام، فهي تزخر مبفردات بيئية طبيعية كأشجار 
ال��ن��خ��ي��ل وامل���س���ط���ح���ات ال���زراع���ي���ة واهل����ض����اب وال��س��ه��ول 
بكثرة  ف��ي��ه��ا  تتميز  الطبيعية  ال��ب��ي��ئ��ة  أن  ك��م��ا  واألودي������ة، 
اليت  البيئة  الرملية، وعلى اجلانب اآلخ��ر فهناك  الكثبان 
املياه  وأقنية  وال��س��دود  اإلن��س��ان كاملصانع  بفعل  صنعت 
واآلبار وغريها من مظاهر احلياة احلديثة، كما يتميز أهل 
اإلحساء ببعض العادات والتقاليد اليت تظهر يف األلبسة 
التقليدية واملناسبات االجتماعية املختلفة، كما يتواجد 
يف مدينة اإلحساء رموز دينية وتراثية كثرية كميناء العقري، 
وهو ميناء قدمي جداً وقصر إبراهيم ومسجد جواثا وهو 
املعامل األخرى  املنطقة، وبعض  مسجد تارخيي يف هذه 
ال��يت متيزها ع��ن غريها م��ن املناطق  ك��امل��وروث��ات الشعبية 

السعودية.
فالبيئة عموماً وبيئة اإلحساء خصوصاً تعتر مصدراً مهماً 
ك��ب��رياً خلياله اخل��ص��ب، وموجزاته  إلهل��ام الطفل، وم���ورداً 
إنه  حيث  الفنية،  تعبرياته  يف  يستخدمها  ال��يت  الشكلية 
ال يستطيع أن يعيش مبعزٍل عما حييط به من أحداث، 
وي��س��ع��ى الك��ت��ش��اف��ه��ا وال��ت��ف��اع��ل م��ع م��ك��ون��اهت��ا وع��وام��ل��ه��ا 
م��ن خ��الل اللعب وال��ت��ج��ارب ونقل ه��ذه ال��ت��ج��ارب إىل 
اآلخرين، حيث يؤكد القحطاين )2009( أن تعبريات 
الطفل البصرية تُعد مبثابة مرآة تعكس مدركاته وتعبرياته 
إىل العامل اآلخر، ويكشف من خالهلا مشاعره وانطباعاته 
ت����اه امل���وض���وع���ات ال��ب��ي��ئ��ي��ة. ف��رس��وم��ات��ه غ��ال��ب��اً م���ا ُت��س��د 
عالقته الفعلية بالعوامل البيئية اليت يعيشها كاألشخاص 
الثقافة  والعناصر  الطبيعية  وغ��ري  الطبيعية  وامل��وض��وع��ات 

والدينية والبصرية املختلفة.
و   )2001(  Malchiodi م���ن  أش�����ار ك���ل  وق����د   
)Alsoud,2012(  إىل هذه العوامل واملكونات اليت 
الفنية، حيث  وتعبرياهتم  األطفال  تؤثر يف رسومات  قد 
تنقسم إىل عوامل خارجية وهي العوامل احمليطة بالطفل 

البيئة اليت ينشأ فيها. إذ إنه يكّون مفردات  وتتمثل يف 
قاموسه الفين من الوسط احمليط وتشمل: األسرة والبيئة 
اجمل��اورة والعادات والتقاليد واألوض��اع االجتماعية، كما 
تشري ال��دراس��ات كدراسة  Payne )1996(ودراس���ة 
ال��يت  ال��ب��ي��ئ��ة  ت���ك���ون  ب����أن    )1995(  Anderson
املكونات  على  حتتوي  نشأته،  منذ  الطفل  فيها  يتحرك 
ال���يت ت��ؤث��ر يف ت��ك��وي��ن م���ف���ردات ال��وع��ي ال��ف��ين ل��دي��ه. أم��ا 
وهي   )1998(  Chen هل��ا  فيشري  الداخلية  العوامل 
عوامل مرتبطة بالطفل نفسه ومنها: جنسه وعمره ومنوه 
اجلسمي والعقلي واالنفعايل ومن��وه اإلدراك���ي، حيث إن 
هذه العوامل ختتلف من طفل آلخر، فهي عوامل تتعلق 
بالقدرة على اإلبداع والتفكري واحلاالت الالشعورية اليت 
يتعرض هلا الطفل يف بيئته مما يؤثر على ثقافته البصرية 
وحالته الوجدانية واالنفعالية وإدراك��ه لألشياء احمليطة به 
وبالتايل يكون خرة بصرية تستخدم فيما بعد يف تعبرياته 

الفنية حينما يقوم بالرسم.
ومدركاهتا  وعواملها  بالبيئة  املرتبطة  البصرية  الثقافة  إن 
إنسانية، كما يؤكد  من أي حضارة  أساسياُ  تعّد ج��زءاً 
Hope )2008( و  Wang )2014(أهن��ا حمركاُ 
لدى  اللفظية  وغ��ري  اللفظية  بأشكاهلا  للتعبريات  رئيساُ 
الطفل، حيث تُعد هذه الثقافة مصدراً من مصادر التأثري 
على سلوكه وأنشطته املختلفة، ومنها األنشطة التعبريية 
ا كان العامل يشهد تطوراً متسارعاً يف وسائل 

ٌ
يف الرسم، ومل

املرئية وغريها وم��ا حتمله من مفردات  االت��ص��ال احلديثة 
مليئة بالتفاصيل، فقد انعكس ذلك على زيادٍة يف ثقافة 
انعكس على مجيع  ال���ذي  األم���ر  البصرية  الطفل  وخ���رة 

أنشطته ومنها الرسم ومدركاته الشكلية .
البصرية  امل��درك��ات  البصرية تشمل جمموعة م��ن  ف��اخل��رة   
املقدمة للطفل، واليت تزيد من املعارف واملهارات الفنية، 
حيث يرى Hayes )2007( أنه كلما زادت خراته 
البصرية كلما تطور لديه املفهوم وذلك لدورها الكبري يف 
هت��دف إىل حتفيز  العقلية واجلسمية، فهي  ق��درات��ه  تنمية 
الطفل الكتساب جمموعة من اخلرات اليت بدورها تنمي 
الصدد تشري  للتعلم مستقباًل. ويف هذا  من استعداداته 
أن    )2013( Shabanو   )Hamid, 2007(
حتقيق النمو الشامل املتكامل من ضمن أهداف الرتبية 
احلديثة والفن بشكل خاص وال يتم هذا النمو إال من 
خالل تنظيم املفاهيم واخل��رات املراد تقدميها للطفل أو 
املتعلم يف أي موقف من مواقف احلياة التعليمية، خاصة 
فيما يتعلق باخلرات التعليمية اليت يتعرض هلا يف املدرسة 
وإتاحة  والوجدانية.  والعقلية  اجلسمية  وق��درات��ه  يتفق  مبا 
الفرصة له الستخدام تفكريه وخياله للتعبري عن أفكاره 
رسوماته  يف  وإحساساته  وانفعاالته  وم��ش��اع��ره  وح��واس��ه 

الفنية حبرية تامة.  
 وقد ركزت املناهج احلديثة خاصة منهاج الرتبية الفنية يف 
مطلع القرن العشرين على هدف أساسي وهو مساعدة 
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ال��ذايت،  التعبري  إب��داع��ات��ه م��ن خ��الل  املتعلم على حتقيق 
 )Amr, 2001( ال���دراس���ات ك���دراس���ة ت��ش��ري  ح��ي��ث 
ض���رورة  ع��ل��ى   )2008(  Raymonde ودراس������ة  
إعطاء فرصة للمتعلم الكتساب املعرفة وأن االنتباه يزود 
يف  ال���ذايت.  والتعلم  التذكر  ب��دل  والفهم  باملعرفة  املتعلم 
حن يرى Anning and Ring )2004(  أن 
واإلدراك  البصرية  اخل��رة  على  يعتمد  الفنية  الرتبية  تعلم 
اجليد.  االستقبال  على خلق  يساعدان  اللذين  البصري 
امل��الح��ظ��ة البصرية  ت���أيت م��ن خ���الل  الفنية  إذ إن اخل���رة 
يُعد  البصري  وتأمل األمن��اط احلسية، حيث إن اإلدراك 
تعتمد على  العملية  ه��ذه  التمييز ألن  أعلى مراتب  من 
أساس اخلرات العقلية فهي تشكل خلفية قوية للتمييز 
الذي يعتمد بدوره على مكونات الشكل احلسي الذي 

يشكل اخلرة البصرية .
وقد بدأ االهتمام برسومات الطفل وتطورها منذ أواخر 
القرن التاسع عشر، وتطورت دراساته ومناهجه وأساليبه 
ب��ش��ك��ٍل ك���ب���ري، ح���ى وص���ل���ت إىل حت���دي���د جم��م��وع��ة من 
املراحل التطورية املختلفة اليت مير هبا رسم الطفل. وتشري 
)Alnijar,2016(  إىل أن تعبريات األطفال ختتلف 
يف الرسم تبعاً الختالف فئاهتم العمرية، فقد ركزت غالبية 
على  الطفل  ل��دى  الفين  التعبري  بنمو  املتعلقة  النظريات 
النماذج قبل أكثر  النماذج اخلطية، حيث ط��ورت هذه 
من نصف قرن ومن أب��رز هذه النظريات نظرية لونفيلد 
 Lowenfeld ت��ؤك��د دراس�����ة وه���رب���رت ري����د، ح��ي��ث 
and  Brittain )1987(  أن امل��درك��ات والعامل 
البصرية ورموزها كانت أقل تعقيداً قبل أن تدخل عليها 
األطفال  ق��درة  تطور  ويُعد  املعاصرة،  التكنولوجية  الثورة 
واألشكال، حيث  الرموز  استخدام  الفنية يف  وتعبرياهتم 
مي��ك��ن إدراك���ه���ا- ول���و ب��ش��ك��ل ب��س��ي��ط- ث����ورة ش��ام��ل��ة يف 
حياهتم، ويؤكد جاردنر  Gardner, )1980( إضافة 
إىل ذل��ك أن تلك القدرة -حب��د ذاهت��ا- تعّد ميزة فريدة 
ميتاز هبا األط��ف��ال عن الكائنات اأُلخ���رى؛ األم��ر الذي 
جيعلهم يعرون عن مكنوناهتم داخل اأُلسر اليت يعيشون 
فيها. حيث ظهرت نظريات عديدة تتعلق بتفسري وحتليل 
 Al-Qureaiti,( رسومات األطفال كما أشار إليها
2001(   وهي: النظرية التحليلية اليت تقوم على أساس 
نفسي، والنظرية الواقعية الساذجة وتقوم على متثيل الواقع، 
والنظرية العقلية واليت تقوم على تسجيل األحداث دون 
اإلدراك��ي��ة وهي  والنظرية  الطفل،  يعرفه  ما  وإمن��ا  رؤيتها، 

رسم الطفل ملا يراه بناء على املفاهيم البصرية.
وم��ن هنا ف��إن مم��ارس��ة األط��ف��ال للتعبري الفين م��ن خالل 
الرسم ُتكسبهم ثقافة وخرات من نوع خاص، إذ يؤكد  
)Alsoud,2007( أن الرموز واألشكال اليت يُعرون 
عنها بنجاح يف الرسم،تصبح قوالب تتضمن خرة حسية، 
توفر معلومات تفيد يف حتليل هذه الرسومات، طاملا أن 
التفاعل  ه��ي حصيلة  األط��ف��ال  يكتسبها  ال��يت  اخل���رات 
الرتبوين  أنظار  اتهت  فقد  هنا  وم��ن  البيئية،  باملثريات 

إىل البحث يف جمال رسوم األطفال واستخدامها بطرق 
األط��ف��ال  ف��رس��وم  ع��ن شخصياهتم.  الكشف  يف  خمتلفة 
اإليضاحية كما  والصور  املعاين  نقل  تعين  تعبريية  كلغة 
تعين القدرة على االتصال باآلخرين، حيث تؤكد دراسة 
  )Alhidad and mahna,2000( م���ن  ك���ل 
ودراسة Rebecca )2000(  إهنا رسوم وختطيطات 
تعر عما جييش خباطره وذهنه وتعد انعكاساً لشخصيته، 
فهي لقاء بن عامل الذات بالنسبة للطفل وعامل املوضوع، 
حيث يهدف من خالل هذا اإلجراء حتقيق توازن نفسي. 
ويرى الباحث أن رسوم الطفل تعتر وعاًء تعبريياً متكنه 
من الرد على غريه واستفساراهتم، وقد يقصد من رسومه 
أسئلة يتعمد طرحها، فيقوم برمسها على أن اللغة الفنية 
ه��ي لغته ال��يت يعر هب��ا ع��ن واق��ع��ه االجتماعي واألس��ري 

ويقدم نفسه من خالل هذه اللغة لآلخرين.
ع��دًدا من  أن  إىل   )Al-Meleiji, 2003( ويشري
ال��يت مير هبا  الفين  التعبري  بتقسيم مراحل  اهتم  الباحثن 
Herbert Reid  ري����د ه���رب���رت  أم���ث���ال  األط���ف���ال 

لونفيلد  س����ويل  James Sollyوف���ي���ك���ت���ور  وج��ي��م��س 
 ،Victor Lunfeldحيث قسمها لونفيلد يف عام 

1955 إىل املراحل اآلتية:
1. مرحلة ما قبل التخطيط )2-4 سنوات( : ويف هذه 
املرحلة حي��اول الطفل تدريب منوه العضلي مبسك القلم 
استعماله من خ��الل رس��م جمموعة من اخلطوط األفقية 

والعامودية وبشكل عشوائي على سطح الورقة.
س��ن��وات(:  الشكلي )7-4  امل��وج��ز  قبل  م��ا  مرحلة   .2
ال��ط��ف��ل وينتقل م��ن م��رح��ل��ة التخطيط إىل  ي��ت��ط��ور  وف��ي��ه��ا 
الرمزي ويبدأ  التمثيل  الشكلي أي عملية  املوجز  مرحلة 
الطفل فيها بربط الواقع بأفكاره اخلاصة، وتتميز الرموز 

بالتنوع حى لو كانت عنصراً واحداً.
3. مرحلة املوجز الشكلي )7-9 سنوات ( : يف هذه 
يعمل  إذ  للطفل  ال��ف��ين  التعبري  يف  ت��ط��وراً  املرحلة حي��دث 
على استقرار الرموز وحيدث التغري نتيجة تغري االنفعاالت 
تبدأ هنا عملية احل��ذف واملبالغة مع وعيه  الطفل  ل��دى 

متاماً بالبيئة.
 : سنة(   11-9( ال��واق��ع��ي  للرسم  التحضري  مرحلة   .4
ويف هذه املرحلة تصبح الرموز أكثر تطوراً نتيجة ألدراك 
الطفل للعناصر املوجودة يف ببيئته اخلارجية إذ يعمل على 
أن تكون الرموز واقعية وأقرب ما تكون إىل ما هي عليها 

يف احلياة وحياول جاهداً نقلها على الورق.
5. مرحلة الواقعية الكاذبة )11-13 سنة(: وفيها تتميز 
املصاحبة  للتغريات  ن��ظ��راً  اإلن��ت��اج  بقلة  الطفل  رس��وم��ات 
املواهب  على  ال��ق��درة  تظهر  ولكن  ل��دي��ه،  البلوغ  ملرحلة 

واتاهاته الذاتية يف الرسم.
6. مرحلة احلسم أو التصميم )17-13 سنة(: وفيها 
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نظريته  على  رسوماته  وتعتمد  ال��ذايت  اتاهه  تأكيد  يتم 
اخلاصة وكأنه ال يرى األشياء، ويراعي املنظور والنسب 

وعناصر العمل الفين بشكل متمايز.
وت��ت��م��ي��ز م���رح���ل���ة ال��ت��ح��ض��ري ل���ل���رس���م ال���واق���ع���ي )ال��ط��ف��ول��ة 
ال��دراس��ة احلالية بعدة مظاهر يف  امل��ت��أخ��رة( وه��ي مرحلة 
 Al-Qahtani,( يشري  حيث  واخل��ص��ائ��ص،  النمو 
والنمو  العقلي،  النمو  وه���ي:  منها  مجلة  إىل   )2003
اجل��س��م��ي ، وال��ن��م��و االن���ف���ع���ايل، واالج��ت��م��اع��ي ، حيث 
تؤدي هذه املظاهر إىل اعتدال الطفل يف سلوكه وتتكون 
لديه منظومة من القيم واالتاهات واالستعداد لتحمل 
املسؤولية وضبط االنفعاالت. كما تتميز رسوم األطفال 
يف ه��ذه املرحلة بشكل ع��ام بعدة مس��ات تعبريية: وهي 
التسطيح وامل��ب��ال��غ��ة واحل����ذف وال��ش��ف��اف��ي��ة وخ���ط األرض 
ال��زم��اين وامل��ك��اين واجلمع بن األزم��ن��ة واألمكنة  والتمثيل 
والتصنيف والتماثل، حيث تُعد هذه السمات مبثابة ما 

مييز رسوم األطفال عن غريهم من البشر.
واس��ت��ن��اداً إىل م��ف��ه��وم ال��ث��ق��اف��ة ال��ب��ص��ري��ة وال��ع��وام��ل البيئية 
واخل��رات التعليمية اليت يكتسبها األطفال يف تكويناهتم 
التعبريية، سواًء من البيئة مباشرة أو من خالل املشاهدات 
املختلفة ال��يت مي��رون هب��ا يف امل��ن��زل أو م��ن خ��الل وسائل 
الباحث أن عملية  التكنولوجيا احلديثة ، يرى  ووسائط 
التعبري الفين من خالل رسوم األطفال تلعب دوراً مهماً 
لدى الطفل كوهنا تعطينا مؤشراً تصاعدياً لتطور تفكريه 
الواقع  ومعايشة  الذهنية  ال��ق��درة  آل��ي��ات  اشتغال  وكيفية 
به  البيئة احمليطة  تعامله وتفاعله مع خامات  من خالل 
وكيفية توظيفها وتطويعها يف بناء عملي فين لينقل أفكاره 
ورسائله إىل اآلخرين، لذلك جاءت هذه الدراسة لقياس 
الفنية  التعبريات  البيئة على  البصرية والعوامل  الثقافة  أثر 

من خالل رسومات األطفال.
وتناول عدد من الدراسات موضوع الثقافة البيئية واخلرة 
البصرية وإثرها على التعبريات الفنية لرسومات األطفال، 
وس���ي���ع���رض ال���ب���اح���ث أه����م ال����دراس����ات ال����يت هل���ا ارت���ب���اط 
مبتغريات الدراسة احلالية. ففي الدراسة اليت أجراها تشن 
العالقة  وال��يت هدفت إىل كشف    )Chen,1998(
بن ختيل الطفل والبيئة الثقافية واالجتماعية ورسوماته، 
وأجريت على طلبة ثالث مدارس أمريكية وثالث مدارس 
صينية، وتكونت العينة من )200( رسم هلؤالء الطلبة 
ال��ذي��ن ت��راوح��ت أع��م��اره��م ب��ن )6-8( س��ن��وات، وق��د 
اعتمد يف حتليل الرسومات على اختبار كالرك للمقدرة 
على الرسم، والذي يضم أربع نقاط: رسم بيت، ورسم 
شخص ي��رك��ض ب��س��رع��ة، ورس���م جمموعة م��ن األص��دق��اء 
يلعبون يف امللعب، ورسم عامل مثري من اخليال، أظهرت 
ال��ن��ت��ائ��ج أن ه��ن��اك ع��الق��ة ق��وي��ة ب��ن رس���وم���ات األط��ف��ال 
وقدرته  حوله،  يراها  الّ��يت  واالجتماعية  البيئية  واملشاهد 

على التخيل يف الرسم .
هدفت  دراس���ة   )Tuman,1999( ت��وم��ان  وأج���رى 

الطفل،  ل��دى  امل��وض��وع املفضل  ب��ن  العالقة  إىل تقصي 
واملظاهر الشكلية املستعملة يف الرسم واجلنس وأثرها يف 
رسوم األطفال، وأجريت هذه الدراسة على طلبة املرحلة 
االب��ت��دائ��ي��ة م���ن ال��ص��ف األول وح���ى ال��ص��ف اخل��ام��س، 
بلغ عدد  بنيويورك، وق��د  امل���دارس األمريكية  يف إح��دى 
بالّتحليل.  ال��ب��اح��ث  ت��ن��اوهل��ا  ال��رس��وم��ات )250( رمس���ة، 
وأش��ارت النتائج إىل أن هناك أث��راً للجنس يف رسومات 
األطفال، حيث متيزت رسومات اإلناث بالطابع اإلنساين 
املتناسقة  األل����وان  عناصرها  وظ��ه��رت يف  واالج��ت��م��اع��ي، 
واألش���ك���ال ال��ع��ض��وي��ة، ك��م��ا مت��ي��زت ب��ك��ث��رة التفاصيل يف 
الرسم، بينما ظهرت رسومات الذكور بالطابع العدواين، 
وحب املغامرات، واستخدام أقل لأللوان ،غري أن اخلطوط 

يف رسوماهتم أكثر تعبرياً.
ويف دراسة )Amr,2001( بعنوان دور اخلرة البصرية 
املباشرة من خالل النماذج املرسومة يف تطور األداء الفين 
ألطفال السابعة وهدفت إىل الكشف عن أبرز الفروق 
بن الرسم من الذاكرة والرسم من خالل النقل املباشر، 
والكشف عن جدوى تكرار رسم الشكل الواحد وأثره 
يف إثراء املفاهيم البصرية لدى أطفال السابعة. وتكونت 
البحث من جمموعتن تريبية وتضم )40( طفاًل  عينة 
واعتمد  اجلنسن،  )40( طفاًل من كال  وضابطة تضم 
ال��ب��اح��ث بعض األس���س لقياس م��دى ت��ط��ور األداء من 
خالل ثالثة معايري هي مكونات الشكل واحلركة والبناء 
الفين، وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك فروقاً إحصائية 

حيث تفوقت اجملموعة التجريبية يف األداء الفين.
كما قام )Al-Qahtani, 2003( بدراسة بعنوان 
التعبري الفين يف مرحلة الطفولة املتأخرة ومقارنتها مبا يقابلها 
ريد  وه��رب��رت   dleifnuL لونفيلد تقسيم  مراحل  من 
Herbert Reed ، وهدفت إىل التعرف إىل مسات 
التعبري  الفنية ومدى تطور  وخصائص تعبريات األطفال 
نتائج  أه��م  املتأخرة، وك��ان من  الطفولة  الفين يف مرحلة 
 Lunfield لونفيد  تقسيمات  عن  اختالفها  الدراسة 
أن بعض  ري��د Herbert Reed ، كما  وه��رب��رت 
اخلصائص يف رس��وم��ات األط��ف��ال أظ��ه��رت أن��ه ال ميكن 

حتديد منو التعبري الفين بفرتة قصرية.
وأجرت )Hamid, 2007( دراسة هدفت إىل قياس 
أثر التعبري الذايت واخلرة البصرية يف تنمية اإلدراك احلسي 
لدى أطفال الرياض يف حمافظة ديايل، وكانت عينة الدراسة 
على أطفال ما قبل املدرسة املسجلن يف رياض األطفال 
يف مركز حمافظة ديايل للعام الدراسي 2005-2006، 
)40( طفل من الذكور واإلناث، قسموا بالتساوي إىل 
الذكور و )20(  جمموعتن تريبية وضابطة )20( من 
من اإلن��اث. ولغرض اختبار صحة فرضيات البحث مت 
ال��ذي  احملكم  الضبط  ذي  التجرييب  التصميم  استخدام 
ال��دراس��ة أن  ي��ت��الءم م��ع طبيعة البحث، أظ��ه��رت نتائج 
هناك فروقاً يف االختبارين القبلي والبعدي لصاحل االختبار 
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البعدي للمجموعة التجريبية، ووجود فروق دالة إحصائياً 
بن اجملوعتن التجريبية والضابطة يف اخلرة البصرية، كما 
أظهرت النتائج عدم وجود فروق بن الذكور واإلناث يف 

تنمية اإلدراك احلسي.
أما دراس�����ة)Al-Qahtani, 2009(  بعنوان تأثري 
ال��ب��ي��ئ��ة ع��ل��ى امل��وج��ز ال��ش��ك��ل��ي يف ال��ت��ع��ب��ري ال��ف��ين ألط��ف��ال 
منطقة ع��س��ري، فقد ه��دف��ت ال��دراس��ة إىل ال��ت��ع��رف على 
عناصر البيئة يف منطقة عسري وال��يت تظهر يف رسومات 
األطفال ومدى تأثري بيئة عسري على هذه التعبريات يف 
مرحلة الطفولة املتأخرة، وقد مت استخدام حتليل احملتوى 
لرسوم األطفال يف )9( مدارس ابتدائية وقد بلغ جمموع 
الرسومات من تلك امل���دارس)  554( رمس��ة مت حتليلها 
وك��ان من أهم نتائج هذه الدراسة بأن منطقة عسري مل 
تؤثر تأثرياً كبرياً يف تعبريات األطفال الفنية وذلك الختيار 
العينة من اجملتمع املدين، كما لوحظ أن بند الرتاث وبند 
التضاريس احتال مكانا أكر بن تعبريات األطفال. كما 
ظهرت رس��وم احليوانات واملناخ وال��رتاث الشعيب بشكل 

لوحظ يف رسومات الطفولة املتأخرة.
إىل  ه��دف��ت  ب���دراس���ة   )Dulaimi, 2011( وق����ام 
الوقوف على أمهية مادة الرسم بالنسبة لألطفال والتعرف 
ال���دالالت املستخدمة يف رس��وم��ه��م، وق��د أجريت  على 
ال��راب��ع واخلامس  ال��دراس��ة على عينة من طلبة الصفوف 
وال���س���ادس يف امل��رح��ل��ة االب��ت��دائ��ي��ة يف حم��اف��ظ��ة ب��اب��ل للعام 
أن  الدراسة:  نتائج  2007/2008، وكانت  الدراسي 
أفراد العينة قد تأثروا بشكل مباشر أو غري مباشر حباالت 
مما  املسلحة  السياسي كاملظاهر  العنف  وخاصة  العنف 
ان��ع��ك��س��ت ه���ذه احل����االت يف أغ��ل��ب رس��وم��اهت��م . كما 
العنف  عن  التعبري  عن  التالمذة  ابتعاد  النتائج  أظهرت 
االقتصادي بسبب ع��دم إدراك��ه��م ألمهيته وع��دم ظهور 
دالالت للعنف عن طريق وسائل اإلعالم لقلة معرفتهم 
املتهور، ولكنها  للسلوك  التالمذة  الوسائل ورف��ض  هبذه 

أظهرت معرفة األطفال لدالالت اللون املستخدمة.
ومن خالل استعراض الدراسات السابقة تبن أن الدراسة 

احلالية استفادت واختلفت يف: 
١- استخدمت الدراسة احلالية بن جمموعة من مضامن 
وع���وام���ل ال��ث��ق��اف��ة ال��ب��ص��ري��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة، يف ح��ن ال���دراس���ات 

السابقة تناولت متغريات خمتلفة.
2- تناولت هذه الدراسة العالقة بن القدرة على التعبري 
الفين من خالل اخلرة البصرية يف الرسم، كأحد حمكات 
فهم رس��وم األطفال ورسائلهم. حيث ميكن أن تسهم 
القائمن على  نتائج إىل  تقدمي  ال��دراس��ة يف  ه��ذه  نتائج 
وامل���ه���ارات  البيئية  امل���ف���ردات  تضمينها  امل��ن��اه��ج  تصميم 
الطلبة  ب���أداء  للتنبؤ  البصرية  وال��ث��ق��اف��ة  ب����اإلدراك  املتعلقة 

مستقباًل.
3- ويف ال��ع��م��وم اس��ت��ف��ادت ال���دراس���ة احل��ال��ي��ة م��ن ه��ذه 

ال��دراس��ات يف تصميم األداة وأهدافها من حيث تطور 
رس�����وم األط���ف���ال وال����وق����وف ع��ل��ى اخل��ص��ائ��ص ال��ش��ك��ل��ي��ة 

لتعبريات األطفال يف الطفولة املتأخرة.

مشكلة الدراسة وأسئلتها
م���ن خ����الل ت���رب���ة ال��ب��اح��ث يف حب����وث رس�����وم األط���ف���ال 
وت��دري��س م��ق��رراهت��ا للطلبة وتطبيق ه��ذه امل��ق��ررات داخ��ل 
امل���دارس الح��ظ وج��ود ف��رق��اً يف تعبريات األط��ف��ال الفنية 
وختتلف  وعناصرها  البيئة  ملكونات  رسوماهتم  يف  تظهر 
م��ن منطقة إىل منطقة أخ���رى، وق��د يرجع ذل��ك لوجود 
عناصر دخيلة من الكوادر البشرية اليت أثرت على منطقة 
االحساء، وحيث إن اإلحساء تزخر مبكونات بيئية تراثية 
ل��دراس��ات سابقة  واس��ت��ك��م��ااًل  األن��ظ��ار،  تلفت  وثقافية 
الباحث على متغريات أخ��رى يف نفس اجمل��ال،  أج��راه��ا 
قام بإجراء هذه الدراسة للوقوف على املضامن البصرية 
الطفولة  اليت تتضمنها رسوم األطفال يف مرحلة  والبيئية 
املتأخرة، حيث إنه وحب��دود علم الباحث مل يتم دراسة 
هذه املشكلة من قبل يف بيئة الدراسة، حيث احنصرت 
مشكلة ال���دراس���ة احل��ال��ي��ة للبحث يف ال��ت��ع��رف ع��ل��ى أث��ر 
الثقافة البصرية البيئية على مرحلة الطفولة املتأخرة وهي 
الدراسة  ج��اءت  وق��د  الشكلي،  للواقع  التحضري  مرحلة 

لتجيب عن السؤال اآليت :
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
)α ≥ ٥٠,٠( الستجابات الطلبة على اختبار الرسم 

ملتغري الدراسة )مضامن الثقافة البصرية والبيئة(؟ 
فرضية الدراسة:

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
)α ≥ ٥٠,٠( الستجابات الطلبة على اختبار الرسم 

ملتغري الدراسة )مضامن الثقافة البصرية والبيئة(.
أهداف الدراسة:

- حتديد مضامن الثقافة البيئية، والبصرية، وأثرها على 
التعبري الفين يف رسوم األطفال يف مرحلة التحضري للتعبري 

الواقعي للطفولة املتأخرة.
- حت��دي��د ورص����د مس���ات األمن����اط احمل��ل��ي��ة وت��ط��وره��ا على 
من  واملستوحاة  اجلنسن  لكال  الفنية  األط��ف��ال  تعبريات 
مرحلة  رس��وم��ات  يف  البيئية  وال��ع��وام��ل  ال��ب��ص��ري��ة،  الثقافة 

التحضري للتعبري الواقعي للطفولة املتأخرة.
الوقوف على اخلصائص الشكلية اليت تظهر يف تعبريات 

األطفال الفنية يف مرحلة الطفولة املتأخرة. 
أهمية الدراسة:

الثقافة  أثر  التعرف على  احلالية يف  الدراسة  أمهية  تظهر 
البيئية والبصرية يف رسومات األطفال من خالل تعبرياهتم 
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الفنية، وتركز الدراسة على العناصر الثقافية البيئية احمليطة 
بالطفل وهي بيئة مليئة بالعناصر الطبيعية من مياه وأشجار 
ب��ه م��ن عناصر  ومسطحات ترابية إض��اف��ة إىل م��ا تتمتع 
تراثية وسياحية يتعايش الطفل معها بشكل يومي، كما 
تأيت أمهية هذه الدراسة يف حّث األطفال على البحث 
وبالتايل  وسليمة  حمببة  بطريقة  معها  والتعايش  بيئته  يف 
يعر عنها يف رسوماته وينقلها لآلخرين، إضافًة إىل تعزيز 
واحلفاظ على املوروثات البيئية والثقافية وعناصرها، األمر 
الذي قد يزيد وعي الرتبوين والقائمن على بناء الرامج 
املدرسية بأمهية القدرات التعبريية ودور الرسومات والصور 
وت��زوي��ده��م  األط��ف��ال  مكنونات  وف��ه��م  تعلم  يف  البصرية 

بالثقافة البصرية وتضمينها يف هذه الرامج. 
حدود الدراسة:

تقتصر الدراسة على احلدود اآلتية:
احلدود املوضوعية: مضامن الثقافة والبيئة لرسوم األطفال 

يف مرحلة التحضري للتعبري الواقعي. 
احل����دود ال��ب��ش��ري��ة: ط��ل��ب��ة امل��رح��ل��ة األس��اس��ي��ة م��ن الصف 
الثقافة  وال���يت تظهر يف رس��وم��اهت��م خصائص  ال��س��ادس، 
ال��ب��ص��ري��ة وال���ع���وام���ل ال��ب��ي��ئ��ة. إض���اف���ة إىل دراس�����ة ت��ع��ب��ريات 
فيها  يعيش  ال��يت  البيئة  تأثري  وال��يت تظهر  الفنية  األطفال 

الطفل على تلك التعبريات.
احل��دود املكانية: م��دارس مدينة اإلحساء اليت يطبق هبا 
طلبة قسم الرتبية الفنية جبامعة امللك فيصل الرتبية العملية 
واليت تتواجد هبا العينة )الفئة العمرية –مرحلة التحضري 

للتعبري الواقعي(، وعددها ثالثة مدارس.
احل���������دود ال����زم����ن����ي����ة: ال���ف���ص���ل ال������دراس������ي ال�����ث�����اين ل��ل��ع��ام 

2018/2019
مصطلحات الدراسة:

أهنا  على  البيئة   )Shall, 1994( لقد عرفت البيئة: 
كافة العناصر اليت حتيط بالفرد واليت يعيشها يف جمتمعه، 
وتتضمن عناصر طبيعية وعناصر ثقافية وتشمل العادات 
والتقاليد واملناسبات االجتماعية واألماكن الرتاثية والدينية 
واألشخاص والعالقات وغري ذلك. ويعرفها الباحث بأهنا 
كل ما حييط بالطفل من عناصر ثقافية وبيئية ميكن أن 

تظهر يف رسومه ويعر عنها فنياً.
رس���وم األط��ف��ال: ع��رف ال��ب��اح��ث��ون رس���وم األط��ف��ال بأهنا 
ال��يت يعر هبا الطفل عن فكره أو موضوع  التخطيطات 
على  وتراكيبها  بأنواعها  ال��ل��وين  التنفيذ  وس��ائ��ل  بواسطة 
   )Kazem and Ali, 2013املناسبة املسطحات 
كما عرفها  Hope )2008( أهنا شكاًل من أشكال 
العالمات ذات الداللة املفيدة اليت متيل إىل إرضاء الناس 
ألغراض خمتلفة، مما يوحي بأنه يوفر للناس عروضاً بصريًة 
مصطلح  ويستخدم  رؤيتها،  على كيفية  اعتماداً  خمتلفًة 

الرسم لوصف املنتج واحلكم عليه يف نفس الوقت لتشري 
ويعرفها  ال��رس��م.  نشاط  أو  للتجربة  النهائية  النتيجة  إىل 
ال��ب��اح��ث إج���رائ���ي���اً ب��أهن��ا األش���ك���ال ال���يت حي��دث��ه��ا الطفل 
على السطوح املختلفة ليمثل بصرياً شكاًل أو فكرة ما 

باستخدام اخلرة والتمثيل البصري.
ال���ث���ق���اف���ة ال���ب���ص���ري���ة: ع���رف���ه���ا ال���ب���اح���ث���ون ب���أهن���ا ال���وس���ائ���ط 
ال��ب��ص��ري��ة احمل��ي��ط��ة ب���ال���ف���رد، وت��ت��ض��م��ن ال���ص���ور وامل��ش��اه��د 
ال��ي��وم��ي��ة وص����ور األف����الم وال���ص���ور ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة وال��ت��ل��ف��از 
ع��رف��ه��ا   ك���م���ا   ،  )Mitchell,2002( وغ�����ريه�����ا 
يتوصل  م��ن خالهلا  تربية بصرية  )Amr,2001(أهن�����ا 
امل��ع��ارف وامل��ه��ارات وكلما ازدادت  الكثري من  الفرد إىل 
ل��دي��ه مفهوم ح��ول األش��ي��اء  ت��ط��ور  للفرد  البصرية  اخل���رة 
اليت يتعامل معها. ويعرفها الباحث على أهنا املكونات 
البصرية للبيئة املادية الطبيعية وغري الطبيعية اليت يتعايش 

فيها الطفل ويشاهدها.
مرحلة حماولة الرسم الواقعي )9-11(: وهي املرحلة اليت 
تاه  الطفل  لنمو  ن��ظ��راً  واقعية،  أكثر  ال��رم��ز  فيها  يصبح 
البيئة اخلارجية، حيث تأيت تعبرياته نتيجة التدرج والبحث 
  Al-Meleiji,( عن احلقائق البصرية واملرئية، ويذكر
2003(  أن��ه يظهر خ��الل ه��ذه امل��رح��ل��ة ال��ت��ح��ول عن 
اس��ت��خ��دام اخل��ط��وط اهلندسية وت��ك��رار ال��رم��وز ال��يت تظهر 
املبالغة واحل��ذف  لديه  السابقة، كما ختتفي  امل��راح��ل  يف 
والتسطيح والشفوفية ويصبح أكثر تأكيداً للواقع. وخيتفي 
لديه خط األرض وتظهر لديه مقومات كإدراك القريب 
التعصب  التفاصيل، مما يقود إىل ظهور  والبعيد وظهور 
احلسي يف هذا السن وهكذا يبدأ الطفل يف التحول يف 
ه��ذه املرحلة م��ن االت���اه ال���ذايت إىل االت���اه املوضوعي. 
وت��ع��رف يف ه��ذه ال��دراس��ة إج��رائ��ي��اً على أهن��ا اخلصائص 
الشكلية والفنية اليت متتاز هبا رس��وم األطفال يف مرحلة 

الطفولة املتأخرة واليت ستظهر يف رسوماهتم .
التعبري الفين: عرفه )Al-Qahtani, 2003( على 
انه كل ما يرمسه الطفل ليعكس من خالله ما ي��دور يف 
نفسه، حبيث ال يطلب منه فوق قدراته. ويعرفها الباحث 
يف ه��ذه ال��دراس��ة على ان��ه ما يسقطه الطفل على ورق 
الرسم من خالل تعبرياته الفنية وما يدور يف نفسه ويعر 
عنه مبشاعره واحاسيسه ليخر به االخرين عن بيئته اليت 

يعيش فيها.
الطريقة واإلجراءات 

منهج الدراسة 
اس��ت��خ��دم��ت ال���دراس���ة امل��ن��ه��ج ال��ت��ج��ري��يب ب��اع��ت��ب��اره املنهج 
لإلجابة  احلالية  ال��دراس��ة  وطبيعة  يتالءم  ال��ذي  املناسب 
عن سؤال الدراسة والتحقق من فرضيته من خالل رسوم 
األط���ف���ال، ح��ي��ث م��ن��ح ه���ذا األس���ل���وب األط���ف���ال ح��ري��ة 
اختيار املوضوعات وتنفيذها بالطرق املختلفة ، لتحديد 
عناصر مستوحاة من الثقافة البصرية والعوامل البيئية يف 
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مرحلة  وه��ي  الواقعي  للتعبري  التحضري  ملرحلة  رسوماهتم 
تعر عن خصائص رس��وم األط��ف��ال يف الطفولة املتأخرة 

واليت تقع فيها عينة الدراسة احلالية.
مجتمع الدراسة وعينتها

تكون جمتمع الدراسة من طلبة الصف السادس االبتدائي 
يف م����دارس التطبيق ل��ل��رتب��ي��ة ال��ف��ن��ي��ة يف م��دي��ن��ة االح��س��اء 
بالسعودية واليت يطيق فيها طلبة الرتبية العملية بصفتهم 

املتدربن واملشرفن على تدريس الطلبة يف هذا الصف.
وتكونت عينة ال��دراس��ة م��ن مجيع اف���راد اجملتمع وال��يت مت 
اختيارهم بطريقة قصديه يف ثالثة م��دارس حيث بلغت 
)130( طالباً، وقد مت اختيارهم ألهنم ميثلون أعلى مستوى 
تصنيفات  حسب  ال��واق��ع��ي  للتعبري  التحضري  مرحلة  يف 
لونفيلد Lunfield ملراحل رسوم األطفال املشار اليه 
 ،) )Hamid, 2007( و Bartel,2008 ( يف
حيث أكثر ما مييز هذه املرحلة أن الرموز تصبح أكثر تطوراً 
نتيجة ألدراك الطفل للعناصر املوجودة يف ببيئته اخلارجية، 
إذ يعمل على أن تكون الرموز واقعية وأقرب إىل ما هي 
عليه يف البيئة احمليطة ، وبالتايل يكون األطفال تعرضوا 
خلرات تراكمية من املشاهدات واملالحظات البصرية يف 
بيئتهم، وقد استبعدت الدراسة النوع االجتماعي اخلاص 
يتم  الصفوف حيث  التدريس يف  لطبيعة  نظراً  باإلناث 
فصل الذكور عن األناث، ولصعوبة شرح التجربة مباشرة 

من قبل الباحث هلذه الفئة .
أداة الدراسة 

ب��ع��د م��راج��ع��ة أدب���ي���ات األط���ف���ال واإلط�����ار ال��ن��ظ��ري فيما 
يتعلق ب��رس��وم األط��ف��ال وال��ث��ق��اف��ة ال��ب��ص��ري��ة ، وب��ن��اء على 
م��ا ج��اءت ب��ه ال��دراس��ات السابقة م��ن نتائج ك��دراس��ة ) 
 Bartel,2008( ودراس�����ة   )Hamid, 2007
ودراس�����ة   )Al-Qahtani, 2009( ودراس�������ة   )
النظريات  )Alnijar,2016( واالط��الع على بعض 
 Lunfield لونفيلد  األط��ف��ال كنظريات  يف رس��وم��ات 
ول��س��ون  وب���رن���ت   Herbert Reed ري���د وه���رب���رت 
اختبار  ال��ب��اح��ث  اع��ت��م��د  ف��ق��د   ،  Brent Wilson
ل��ل��رس��م احل����ر، وت��ص��م��ي��م ب��ط��اق��ة م��الح��ظ��ة ذات ال��ت��درج 
الثالثي جملموعة من املعايري لتحليل احملتوى هبدف حتليل 
استجابات األطفال وتعبرياهتم الفنية واثر الثقافة البصرية 

والعوامل البيئية عليها.
وق������د حت��������ددت امل����ع����اي����ري ل��ت��ح��ل��ي��ل خ���ص���ائ���ص ال���ث���ق���اف���ة 
 Visual Culturalال����ب����ي����ئ����ي����ة وال����ع����وام����ل  ال���ب���ص���ري���ة 
وب��ص��ري��ة  ب��ي��ئ��ي��ة  ع��ن��اص��ر  وه����ي   :Environment 
بشكلها  ال��ط��ف��ل  فيها  يعيش  ال���يت  البيئة  م��ن  م��س��ت��وح��اة 

الطبيعي والصناعي وتقسم إىل :
 :Natural Environment ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ة 
وق����د ت��ت��ض��م��ن ال��ب��ح��ار واالهن������ار وال���ن���ب���ات���ات واألش���ج���ار 

 ، احليوانات)اليفة  حب��ار(،   ، سهول  والتضاريس)جبال، 
غري اليفة ، طيور( ...اخل

 :  Industrial Environment البيئة الصناعية
كالسيارات واملباين واملصانع والسدود االبار، املسطحات 

الزراعية واملالعب ..اخل
الشخصيات Charcters  : وهي عناصر مستوحاة 
الوطنية  باملالبس  الشخوص  وتتضمن  احمللية  البيئة  م��ن 
أو  الطالب  أو  الوطنية  الرموز  أو  أو املشاهري  أو غريها 

العمال   .
 Cultural Social and والدينية  الثقافية  الرموز 
وعناصر  رم���وز  وه���ي    :Religious Symbols
مستوحاة من البيئة احمليطة بالطفل كاملساجد ، واملباين 

الرتاثية،  األعياد واملناسبات ، الزيارات العائلية، العزاء.
صدق وثبات املقياس

اس��ت��خ��رج��ت م��ع��ام��الت ال���ص���دق ال���ظ���اه���ري م���ن خ��الل 
دراسات سابقة هلذه املعايري اليت استخدمت هذا املقياس 
 Hamid,  ( )2009( ودراس���ة  القحطاين  ك��دراس��ة 
اخل���راء وكانت  م��ن  ع��رض��ه على جمموعة  بعد   )2007
نسبة اتفاقهم %100 ، وقام الباحث بعرض االختبار 
وبطاقة املالحظة مرة اخرى على جمموعة من املتخصصن 
يف الرتبية الفنية وعلم النفس ، وقد بلغت نسبة اتفاقهم 
الباحث  الثبات فقد استخدم  أما حلساب   ، )89%(
إع������ادة االخ���ت���ب���ار م���ن خ����الل م��ع��ام��ل ارت����ب����اط ب��ريس��ون 
 )Pearson( Correlation Coefficient
بن درجات التطبيق األول والثاين للمقياس وكانت نسبته 

)%87( وهي إجراءات تفي بغرض الدراسة.
تصحيح األداة

ق���ام ال��ب��اح��ث جب��م��ع ال���رس���وم���ات، مث ح����ددت رس��وم��ات 
أع���دت هلذا  ال���ذي  التحليل  بطاقة  ب��ن��اًء على  األط��ف��ال 
ال��غ��رض وأع��ط��ي��ت ع��الم��ة م��ت��درج��ة وف��ق مقياس ليكرت 
ذات التدرج الثالثي)مناسبة، إىل حد ما ، غري مناسبة( 
حيث أعطيت درجة)3،2،1( للخاصية الثقافية والبيئة 

اليت تظهر يف الرسم .
متغيرات الدراسة 

املتغريات املستقلة: مضامن الثقافة البصرية والبيئة وهي: 
وال��رم��وز  واألش���خ���اص  ال��ص��ن��اع��ي��ة  وال��ب��ي��ئ��ة  الطبيعية  البيئة 

الدينية والثقافية
الرسم  الطلبة على اختبار  التابعة: استجابات  املتغريات 

احلر .
إجراءات الدراسة

اتبعت الدراسة احلالية اإلجراءات اآلتية :
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-حدد الباحث أفراد الدراسة، بطريقة قصدية، من ثالث 
مدارس من مدارس اإلحساء.

-قام الباحث بتطبيق االختبار على جمموعة استطالعية 
بلغت )51( طالباً خارج أف��راد الدراسة لغايات صدق 
االخ��ت��ب��ار ول��ت��ح��دي��د ن��ق��اط ال��ق��وة وال��ض��ع��ف ل���دى عينة 
الدراسة، بعد أن مت شرح اإلجراءات اليت سيتبعها الطفل 

يف الرسم.
تدريس  على  يشرفون  والذين  املتدربن  الطلبة  -تدريب 
ال���يت ستستخدم يف  األط���ف���ال، ع��ل��ى كيفية اإلج�����راءات 
مفاهيم  وع����روض  ش���رح  وكيفية  ال��رس��م،  اخ��ت��ب��ار  تطبيق 

الثقافة البصرية والبيئة أمام األطفال.
-قام الباحث بالتعاون مع املتدربن بإجراء أربعة لقاءات 

صفية لألطفال مت خالهلا:
1.تعريف األطفال على بعض املعامل يف مدينة اإلحساء 
والتذكري هبا ومناقشة الطلبة لفظياً عنها والعوامل البيئية 

اليت يشاهدوهنا بشكل يومي.
2.عرض صور من معامل اإلحساء من خالل الرجميات 
اإلل���ك���رتون���ي���ة وأي���ض���اً ب��ش��ك��ل م��ب��اش��ر، وك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل 

واسرتجاع اخلرة البصرية وربطها بأحداث معينة.
الرسم  خ��الل  م��ن  العملية  التطبيقات  بعض  إج���راء   .3
على السبورة والورق املسطح، والتدريب على كيفية أداء 
االخ��ت��ب��ار وض��واب��ط��ه وذل���ك م��ن خ���الل ت��ع��اون املعلمن 

املتدربن.
-لغايات احلصول على استجابات األطفال قام الباحث 
دربن على كيفية تنفيذ االختبار، 

ُ
بالطلب من املعلمن امل

شرح إجراءات االختبار أمام األطفال، وإضافة إىل الرسم 
أي مفردات أخرى هلا عالقة بالبيئة، ، وقد بن الباحث 
��درب��ن أن يُ��ذك��روا األط��ف��ال أن��ه ليس شرطاً 

ُ
للمعلمن امل

كتابة االسم لكل منهم، خوفاً من اإلحراج، أو حلذف 
بعض املفردات من الرمسة، لشعوره باخلجل أو اخلوف .

- مت توزيع ورق أبيض من ال��ورق املستخدم يف الرسم، 
وأقالم رصاص، ومراة، ومساطر ملساعدة األطفال على 
رسم  ومعلمة  معلم  منهم ك��ل  طلب  مث  ال��ع��م��ل،  تنفيذ 
امل��ف��ردات، وق��د استغرق االختبار )45(  العائلة وبعض 
دقيقة وه��و زم��ن احلصة ال��يت تعطى هل��م يف م��ادة الرتبية 

الفنية .
- أعطى الباحث كل ورق��ة وزع��ت على األطفال رقماً 
خ���اص���اً، ح���ى ي��س��ت��ط��ي��ع ال��ب��اح��ث حت��ل��ي��ل ك���ل رمس����ة من 

رسومات األطفال على حدة.
    - مت ت��ش��ج��ي��ع األط���ف���ال ع��ل��ى ال��ت��ف��ك��ري يف ال��ص��ور 
بالعمل، وذل��ك  ال��يت س��ريمس��وهن��ا قبل بدئهم  واألش��ك��ال 

لتجنب عمليات احملو وإعادة الرسم .

- بعد مجع األوراق من املدارس واحلصول على املعلومات 
اخلاصة بكل طفل، صحح الباحث الرسومات، بناء على 
امل��ف��ردات اخل��اص��ة ب��ال��دراس��ة، مث أدخ��ل��ت البيانات على 
ذاكرة احلاسوب إلجراء التحليالت اإلحصائية املناسبة.  

المعالجة اإلحصائية 
مت استخدام أسلوب حتليل التباين األح��ادي وذلك من 

 .)spss( خالل حزمة الرامج اإلحصائية
عرض النتائج وتفسيرها

ه��دف��ت ه���ذه ال���دراس���ة إىل م��ع��رف��ة أث���ر م��ض��ام��ن الثقافة 
البصرية والعوامل البيئية على التعبري الفين لرسوم األطفال 
يف مرحلة الطفولة املتأخرة، ولإلجابة على فرضية الدراسة 
»ال ت��وج��د ف����روق ذات دالل����ة إح��ص��ائ��ي��ة ع��ن��د مستوى 
٥٠,٠( الستجابات الطلبة على اختبار   ≤ α( دالل��ة
الرسم ملتغري الدراسة ) مضامن الثقافة البصرية والبيئة(. 
املعيارية  واالحن���راف���ات  احلسابية  املتوسطات  ح��س��اب  مت 
اختبار حتليل  وإج���راء  ول���ألداة ك��ك��ل،  املتغري  ملستويات 
 )  one-way ANOVA(األح���������������ادي ال��ت��ب��اي��ن 
للتأكد إن كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بن 
املتوسطات احلسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة تعزى 
 )1( واجل����دول  وال��ب��ي��ئ��ة،  البصرية  الثقافة  مضامن  ملتغري 

يوضح ذلك. 
جدول )1 ( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات الطلبة على مقياس الرسم احلر

م���ض���ام���ن ال���ث���ق���اف���ة ال��ب��ص��ري��ة 

والبيئية

رموز دينية وثقافيةاالشخاصالبيئة الصناعيةالبيئة الطبيعية

4,424,373.823.58املتوسط احلسايب

76,81,67,69,االحنراف املعياري

ي��ب��ن اجل����دول أن امل��ت��وس��ط��ات احل��س��اب��ي��ة مل��س��ت��وى البيئة 
الطبيعية أكر من مجيع املستويات أي أن هناك أثراً ظاهرياً 
ملتغري مضامن الثقافة البصرية والبيئة حيث تشري البيانات 
املتعلقة برسومات األطفال وتعبرياهتم الفنية ملرحلة الطفولة 
والبيئية يف مجيع  البصرية  ال��ص��ور  أهن��ا تضمنت  امل��ت��أخ��رة 
مكوناهتا، حيث أظهرت الرسومات عند التحليل، واليت 
تدل على البيئة الطبيعية اهنا حتتوي صوراً للمناخ والسماء 
الرملية  وال��ك��ث��ب��ان  وال��ن��ب��ات��ات  النخيل  واش��ج��ار  واألرض 
والتضاريس املختلفة حيث بلغ عدد األطفال الذين رمسوا 
مكونات البيئة الطبيعية)126( طفاًل، يف حن تناولت 
وامل��والت  البنايات  الصناعية من خالل  البيئة  رسوماهتم 
واحلدائق العامة والسيارات واملسطحات الزراعية ، حيث 
بلغ عدد األطفال الذين رمسوا مكونات البيئة الصناعية 
)112( طفاًل، وظهرت يف تعبريات األطفال الشخوص 
ك��ع��م��ال ال��ن��ظ��اف��ة واألش���خ���اص ب��ال��زي ال��رمس��ي التقليدي 
وطالب وطالبات املدارس واألسر يف واألسواق التجارية 
الكبرية ، حيث بلغ عدد األطفال الذين رمسوا املكونات 
ال��يت ت��دل على األش��خ��اص )105( طفاًل وظ��ه��رت يف 
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أما  العامة،  احلدائق  لألطفال يف  ص��وراً  أيضاً  رسوماهتم 
فيما خيّص الرموز الدينية والثقافية واملوضوعات األخرى 
ف��ق��د ظ��ه��رت يف رس���وم���ات األط���ف���ال وت��ع��ب��رياهت��م الفنية 
امل��س��اج��د وامل��ن��اس��ب��ات االج��ت��م��اع��ي��ة ك���األف���راح واألع���ي���اد 
واملواقع الرتاثية املختلفة واألزي��اء الشعبية ولكنها بنسب 
أقل حيث بلغ عدد األطفال الذين رمسوا مكونات الرموز 
الظاهري  األث���ر  وملعرفة  ط��ف��اًل.   )66( والدينية  الثقافية 
اختبار  إج���راء  مت  والبيئة  البصرية  الثقافة  مضامن  ملتغري 
 One-Way ANOVA(حتليل التباين األحادي

( واجلدول)2( يبن ذلك:
جدول )2 ( حتليل التباين األحادي)One-Way ANOVA ( ملعرفة أثر متغري مضامن الثقافة البصرية 

والبيئية على الرسم احلر

جم������������������م������������������وع مصدر التبايناملتغري
املربعات

درج�����������������ة 
احلرية

وس���������������������������ط 
املربعات

ق����ي����م����ة 
)ف(

ق����������ي����������م����������ة 
الداللة

م�����ض�����ام�����ن 
ال������ث������ق������اف������ة 
ال�����ب�����ص�����ري�����ة 

والبيئية

039,*3.79731.898بن اجملموعات

داخ�����������������������������������������ل 
اجملموعات

370.733721,582

50.0 ≤α دالة إحصائيا عند مستوى داللة*

يتبن من اجلدول )2( وجود فروق ذات داللة إحصائية 
الثقافة  مضامن  متغري  ألث��ر  احلسابية  امل��ت��وس��ط��ات  ب��ن 
 )3.262= )ف  قيمة  بلغت  حيث  وال��ب��ي��ئ��ة،  البصرية 
وبداللة إحصائية )0.039(، وهي دالة إحصائياً عند 
مستوى الداللة االحصائية )α=0.05( مما يشري إىل أن 
متغري مضامن الثقافة البصرية والبيئة له أثراً يف إحداث 
فرق يف ممارسة الطلبة للرسم احلر وتعبرياهتم الفنية، وميكن 
تفسري ذلك أنه عند حتليل البيانات لرسومات األطفال، 
مت الرتكيز على الرتكيبة الكلية هلذه الرسومات، من حيث 
إضافة  البيئية  وال��ع��وام��ل  البصرية  الثقافة  مضامن  وج��ود 
وي��زودون��ا  الشكلية يف رس��وم��اهت��م.  اخلصائص  إىل حتليل 
بنية االعتماد  ت��دع��م  ل��ل��رس��وم��ات بفكرة  ال��ع��ام  ال��رتك��ي��ب 
على الذات والبحث عن االتزان وحتمل املسؤولية والقيم 
تؤثر  ال��يت  واالت��اه��ات  وال��ع��ادات  والتقاليد  االجتماعية 
التمثيل البصري يف تعبرياهتم بشكل كمي ومنظم .  يف 
اأُلس����ري يف اجملتمع  ال��رتاب��ط  ي��ع��ود إىل  السبب  كما أن 
السعودي ووجود روابط العادات والتقاليد بشكل عام، 
االم����ر ال����ذي ج��ع��ل��ه��م ي��ظ��ه��رون يف رس��وم��اهت��م ك��ث��ري من 
عناصر البيئة واخلرات البصرية اليت تعرضوا هلا. ولتحديد 
البصرية والبيئة؛  الثقافة  الفروق لصاحل أي من مضامن 
 )Scheffe,s Method( مت استخدام طريقة شفيه
ملتغري  احلسابية  املتوسطات  بن  البعدية  املقارنات  لعقد 
مضامن الثقافة البصرية والبيئة، واجلدول )3( يبن ذلك.

جدول )3( نتائج اختبار شيفيه )Scheffe( للمقارنات البعدية للمتوسطات احلسابية ملتغري مضامن الثقافة 
البصرية والبيئة

مضامن الثقافة 
البصرية والبيئية

                  مضامن الثقافة البصرية والبيئية

ال��������ب��������ي��������ئ��������ة متوسط حسايب
الطبيعية

رم���������������وز االشخاصالبيئة الصناعية
دي�����ن�����ي�����ة 
وثقافية

0,60*4,420,05البيئة الطبيعية

0,55*4,37البيئة الصناعية

3.82االشخاص
3.58

رم�������������وز دي����ن����ي����ة 
وثقافية

)0.05 = α( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية *

يتبن من اجلدول )3( وجود فروق ذات داللة إحصائية 
ب����ن امل���ت���وس���ط���ات احل���س���اب���ي���ة مل��ت��غ��ري م���ض���ام���ن ال��ث��ق��اف��ة 
وعند كل  جهة  من  الطبيعية  البيئة  عند  والبيئة  البصرية 
م��ن )األش���خ���اص، رم���وز دي��ن��ي��ة وث��ق��اف��ي��ة( ول��ص��احل البيئة 
ف��روق ذات دالل��ة  الطبيعية. كما يظهر اجل���دول وج��ود 
إحصائية بن املتوسطات احلسابية ملتغري مضامن الثقافة 
الصناعية من جهة وعند كل  البيئة  البصرية والبيئة عند 
م��ن )األش���خ���اص، رم���وز دي��ن��ي��ة وث��ق��اف��ي��ة( ول��ص��احل البيئة 
الصناعية. إضافةً  إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية 
بن املتوسطات احلسابية ملتغري مضامن الثقافة البصرية 
والبيئة عند األشخاص من جهة وعند رموز دينية وثقافية 
ولصاحل األش��خ��اص. وق��د يعزى ظهور ه��ذه النتائج إىل 
واخلصائص  البصرية  الثقافة  ملضامن  األطفال  متثيل  أن 
الشكلية الفنية للمرحلة املتأخرة من الطفولة أن األطفال 
لديهم القدرة على اكتساب اخلرات البصرية ومتثيلها من 
أظهر  ، كما  لآلخرين  وإيصاهلا  الفنية  تعبرياهتم  خ��الل 
حتليل الرسومات أن لديهم القدرة على التعامل مع هذه 
يتناسب  مب��ا  ال��رس��م  وتوظيفها يف  وامل��ض��ام��ن  اخلصائص 
وطبيعتهم الذاتية واالعتماد على النفس ، ويالحظ من 
اجل��دول أيضا ان االطفال ك��ان لديهم اتاهات إجيابية 
حنو بيئتهم وحنو مظاهر احلياة البصرية فيها وهذا ما مييز 
مرحلة الطفولة املتأخرة، وميكن أن يعزو الباحث السبب 
إىل أن الطفل تتكون لديه مفاهيم ومدركات عن بيئته 
بشكل اكر خاصة مع مروره باخلرات البصرية والبحث 
عن تكوين شخصية منفردة تتحمل املسؤولية واالعتماد 
على ال��ذات ، حيث أك��د حتليل رس��وم األط��ف��ال وجود 
البصرية يف  البيئة والثقافة  االت��اه اإلجي��ايب حنو مضامن 
مرحلة الطفولة املتأخرة. وهذا يتطابق مع دراسة كل من 
 )Chen,1998  ( ودراسة )Dulaimi, 2011(
 Al-Qahtani,( كما يؤكد ما أفضت إليه دراسة .

.)Hamid, 2007 ( ودراسة )2003
تُ��ش��ري إىل بعض  ع��ام  ال��دراس��ة احلالية بشكل  نتائج  إن 
للبيئة ، ميكن  الكمية يف رس��وم��ات األط��ف��ال  اجمل���االت 
اليت يعيشون  للبيئة  إدراك األطفال  برؤية عن  تزودنا  أن 
لفرضية  أكثر  دعماً  تعطي  أيضا  احلالية  والنتائج  فيها. 
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أن حت��ل��ي��ل رس���وم���ات األط���ف���ال م���ل���ح���ق)1(  ق���د ي��زودن��ا 
وحتليل  والبيئية  وال��ب��ص��ري��ة  الثقافية  القيم  ع��ن  مبعلومات 
على  م��ؤش��راً  تُعد  ال��رس��وم��ات الشكلية، وال��يت  خصائص 
عالقات بيئية سليمة ،حيث الحظ الباحث- من خالل 
حتليل رسومات األطفال- أن أغلب األطفال حاولوا أن 
الثقافية والدينية والرموز  يصوروا يف رسوماهتم املوروثات 
املهمة يف بيئة اإلحساء، تضمنت الكثري من املؤشرات 
:تعبريات  مثل  اإلجيابية؛  البيئية  وظائف  على  الواضحة 
الوجه السعيد، أو مشاعر مرحة أو بشوشة على املالبس، 
األشكال من  برتتيب  يقومون  األطفال  أن  لوحظ  كما 
اليسار إىل اليمن حسب الرتتيب الطبيعي للنمو، إضافة 
إىل االه��ت��م��ام ب��امل��ن��اس��ب��ات االج��ت��م��اع��ي��ة وغ��ريه��ا، حيث 
أظهرت رسومات هذه املرحلة بأهنا تتسم بالواقعية وذلك 
لكون الطفل أكثر التصاقاً بالطبيعة نتيجة منوه اإلدراكي 
وتزايد خراته البصرية، وهذه النتائج وتفسريها تتفق مع 
Al-( ودراس������������ة)Chen,1998(  دراس����ة ك��ل م���ن

Qahtani, 2003(، لكنها ختتلف مع نتائج دراسة 
.)Tuman,1999(

االستنتاجات
تنمية  يف  فعالة  البصرية ك��ان��ت  الثقافة  مضامن  إن   -

وتطوير القدرة على التعبري الفين يف رسومات األطفال.
واالس��رتات��ي��ج��ي��ات  التعليمية  ال��وس��ائ��ل  اس��ت��خ��دام  إن   -
والرسومات  الصور  ومناقشة  لعرض  والتقنيات  التعليمية 
ومقارنتها مع البيئة احمليطة بالطفل هلا أثراً كبرياً وفعااًل يف 

تكوين املفاهيم البصرية بشكل أوضح لدى األطفال .
- أظهر حتليل رسومات األطفال بأهنا تشمل اخلصائص 
يؤكد  وه���ذا  بالواقعية  تتسم  امل��رح��ل��ة  ه��ذه  وأن  الشكلية 

معايشتهم للبيئة احمليطة هبم.
- أظهر حتليل رسوم األطفال أنه كان لديهم اتاهات 
إجيابية حنو بيئتهم وحنو مظاهر احلياة البصرية فيها وهذا 

ما مييز مرحلة الطفولة املتأخرة  .
التوصيات

-يوصي الباحث باستخدام الصور وامللصقات والرسوم 
التوضيحية ملا هلا من أثر كبري يف تنمية القدرة على التعبري 

الفين وبناء الصور يف رسوم األطفال .
- ض�����رورة ت��وف��ري ف����رص ح��ق��ي��ق��ي��ة ل��ألط��ف��ال ل��الح��ت��ك��اك 
والتفاعل مع البيئة اخلارجية اليت تساعدهم على تطوير 

القدرة على التعبري الفين والتواصل مع اآلخرين .
الرتبية  م��درس��ي  قبل  م��ن  وتبنيها  فنية  معايري  اعتماد   -
ال��ف��ن��ي��ة يف امل������دارس الس��ت��خ��دام��ه��ا يف حت��ل��ي��ل رس��وم��ات 
املشاكل  على  والتعرف  معهم  التواصل  األطفال هبدف 

اليت تواجههم وإجياد احللول املناسبة هلا.
-القيام بدراسات مماثلة تعتمد متغريات أخرى كالذكاء 

والشخصية وعالقتها برسوم األطفال.
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