بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

أثر المستوى االجتماعي واالقتصادي عمى كم ونوع الموجز الشكمي في رسوم أطفال ما قبل المدرسة

إعداد:
تياني بنت محمد بف ناصر العريفي.
محاضر بجامعة الممؾ سعود بالرياض.
المممكة العربية السعودية.

الحمد هلل رب العالميف ,والصالة والسالـ عمى سيدنا ,وحبيبنا نبيؾ محمد أشرؼ األنبياء والمرسميف ,وبعد...
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المقدمة:
تعتبر مرحمة الطفولة المبكرة  ,وخصوصا مف السنة األولى حتى الخامسة مف أىـ مراحؿ الفرد فيي
مرحمة التكويف واإلعداد بحيث تتشكؿ االتجاىات والقيـ وتنمو القدرات واالستعدادات ,ويتحدد فييا مسار نمو

الطفؿ في جوانبو المختمفة.

"وقد كشفت االبحاث العممية عف العالقة بيف التجارب المبكرة التي يعيشيا الفرد ونموه الجسمي

والعقمي والنفسي واالجتماعي ,حيث تؤكد نتائج األبحاث الحديثة عمى أف لمجياز العصبي أىمية في
السنوات األولى لنمو وتطور دماغ الطفؿ ,فالطفؿ يولد بحوالي مئة مميار خمية عصبية ذات طبيعة غير
مكتممة ,وىذا العدد ثابت ال يتغير إال أف البيئة المناسبة والغنية بالمثيرات الحسية تساعد عمى تفعيؿ ىذه

الخاليا وتنشيطيا مما يؤثر إيجابيا في الوظائؼ والقدرات العقمية لدى الطفؿ ,كما أف المؤثرات السمبية
والضغط والتوتر يوقؼ نشاط بعض الخاليا ويؤدي إلى نقص وضعؼ في قدرات الطفؿ المختمفة" ,ونرى

ذلؾ بوضوح عندما يعبر الطفؿ عف نفسو بالرسـ"( .العميؿ 2004 ,ـ ,ص.)1

فخبرة الطفؿ ,وخيالو تزداد بنموه ,ويظير ذلؾ جمياَ أثناء ممارستو لمفف لمتعبير عف واقعو الذي يعيشو,

ويتنامى الوعي عند األطفاؿ ويتطور خياليـ وأفكارىـ ,ويستكشفوف طرؽ عدة في حؿ المشاكؿ باستخداـ

خبراتيـ في تطوير أفكار جديدة ,ويبدءوف في ربط خبراتيـ باألشكاؿ المرسومة ليعبروا عف العالـ مف حوليـ.

(2004 ,Obergـ).

والرموز التي يكررىا الطفؿ في رسومو يطمؽ عمييا الموجز الشكمي.

(البسيوني1984,ـ) .وىذه

الموجزات ليا دالالت نفسية تعكس ما يكنو الطفؿ مف مشاعر وانفعاالت .مثالً عمى ذلؾ :قاـ صغار قبيمة

كوىور وسيفيتاري  -التي تعيش في غابات الب ارزيؿ -مف الفتياف والفتيات برسـ االشخاص عاروف تماماَ

وبكؿ بساطو وتبدوا أعضائيـ التناسمية واضحة في الرسـ ,فرسميـ يعكس تجربتيـ اليومية ,وال يفسر بأف
ىؤالء االطفاؿ يظيروف اىتماـ خاص بالعضو التناسمي كما يمكف تفسيره في حالة رسـ ذلؾ طفؿ أوروبي لـ
يعتد تجربة العري( .يوفي ارريس1986 ,ـ) ,فالبيئة تفرض نفسيا عمى الطفؿ سواء في شخصيتو واتجاىاتو

لتعكسو عمى تعبيراتو الفنية في الرسـ سواء كانت ىذه البيئة ثرية أو بيئة مجدبة ,ومف ىنا أخذت في عيف
االعتبار العوامؿ المحيطة بالطفؿ.
مشكمة البحث:
مف الممكف أف نحدد المشكمة في التساؤالت التالية:
 -ىؿ ىناؾ فروؽ لمموجز الشكمي مف حيث الكـ والنوع ألطفاؿ ما قبؿ المدرسة؟
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 ىؿ تتعدد الموجزات الشكمية وتتنوع تبعا لممستوى االجتماعي أي كمما تغير المستوى االجتماعي تغيرالكـ والنوع لمموجز الشكمي؟

 ىؿ تتعدد الموجزات الشكمية وتتنوع تبعا لممستوى االقتصادي أي كمما زاد الدخؿ االقتصادي زاد الكـوالنوع لمموجز الشكمي؟

أهداف البحث:
أف اليدؼ األساسي مف البحث ىو معرفة المدركات الشكمية لدى األطفاؿ وتأثرىا كما ونوعا بما يحيط
األطفاؿ مف عوامؿ اقتصادية واجتماعية ,ومن الممكن إدراج األهداف في النقاط التالية:
 التعرؼ عمى الفروؽ في كـ الموجزات الشكمية لمطفؿ ما قبؿ المدرسة في المستويات االجتماعيةواالقتصادية المختمفة.

 التعرؼ عمى الفروؽ في نوع الموجزات الشكمية لمطفؿ ما قبؿ المدرسة في المستويات االجتماعيواالقتصادي المختمفة.

أهمية البحث:
 لقد لوحظ مما يتـ مراجعتو مف دراسات في ىذا المجاؿ في العالـ العربي مدى افتقار البحوث إلى مثؿىده الدراسات التي تناولت الموجز الشكمي لدى أطفاؿ ما قبؿ المدرسة.

 الكشؼ عف كـ ونوع الموجزات الشكمية عند الطفؿ ما قبؿ المدرسة وانمائيا ,ومدى تأثير المستوياالجتماعي واالقتصادي في إثراء الموجز الشكمي لدى طفؿ ما قبؿ المدرسة.

 السعي إلى ضرورة توجيو اآلباء واألميات بأىمية مرحمة طفؿ ما قبؿ المدرسة ,وأىمية توفير البيئةالمناسبة إلثراء المدركات البصرية التي تنعكس في الرسوـ مف حيث كميا ونوعيا.

فروض البحث:
 توجد فروؽ في كـ الموجزات الشكمية لطفؿ ما قبؿ المدرسة في المستويات االجتماعية واالقتصاديةالمختمفة.

 توجد فروؽ في نوع الموجزات الشكمية لمطفؿ ما قبؿ المدرسة في المستوي االجتماعي واالقتصاديالمختمفة.
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مصطمحات البحث:
الموجز الشكمي :Schematic Form
تعرفو الدراسة الحالية إجرائيا ,بأنو عبارة عف تمخيص خطي لممفاىيـ والمدركات البصرية بتمثيالت

رمزية تعكس مرئيات ىذا الطفؿ ومكنوناتو ورموزه التي يستخدميا كوسيمة لالتصاؿ بالعالـ الخارجي.
أطفال ما قبل المدرسة : Pre-school Children

ىي المرحمة التي "ينفصؿ الطفؿ عف أمو بعد أف تفطمو مف الرضاعة فيبدأ باالعتماد عمى نفسو

واكتشاؼ إمكانات البيئة المحيطة بما فييا مف أشخاص وأشياء بحيث ينمى شخصيتو ويحقؽ توافقو النفسي
وتكيفو االجتماعي( ".السيد2004 ,ـ ,ص )15
رسوم األطفال : Drawing
يعرؼ محمود البسيوني الرسـ عند الطفؿ أنو "تمؾ التخطيطات الحرة التي يعبروف بيا عف أي سطح

كاف  ,مف بداية عيدىـ بمسؾ القمـ"( .البسيوني1958 ,ـ ,ص.)9
البيئة :Environment

"البيئة ىي كؿ ما يحيط بالفرد مف ظروؼ أو أوضاع سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو عقمية أو
عقائدية والتي تطبع صفاتيا عمى أفرادىا بحيث تتمايز الجماعات بعضيا عف بعض"( .السيد1994,ـ ,ص

.)197

المستوى االجتماعي واالقتصادي :Socio and Economic Level
ويقصد بيا في ىذه الدراسة طبيعة الشريحة االجتماعية واالقتصادية التي ينتمي ليا الطفؿ أي مف
الشريحة العميا أو الوسطى أو الدنيا أو كونو مف األسر الثرية أو األسر المتوسطة الثراء أو األسر متوسطة

الدخؿ.

حدود البحث:
أ.حدود زمانية :في حدود مقابمة واحدة لمدة  90دقيقة لكؿ فئة مف الفئات المختمفة اجتماعياً واقتصادياً.
ب .حدود مكانية:

 .1أ -إحدى الروضات األىمية التابعة لو ازرة التربية والتعميـ في مدينة الرياض.
ب -إحدى الروضات الحكومية التابعة لو ازرة التربية والتعميـ في مدينة الرياض.
 .2أ -إحدى الروضات األىمية التابعة لو ازرة التربية والتعميـ في مدينة جدة.
ب -إحدى الروضات الحكومية التابعة لو ازرة التربية والتعميـ في مدينة جدة.
 .3أ -إحدى الروضات األىمية التابعة لو ازرة التربية والتعميـ في محافظة القويعية.
4

ب-إحدى الروضات الحكومية التابعة لو ازرة التربية والتعميـ في محافظة القويعية.
جـ .حدود بشرية:
عينة مف أطفاؿ ما قبؿ المدرسة يتراوح العمر الزمني فيما بيف سف  6-4سنوات)الروضة) ,مف

مستويات اجتماعية اقتصادية مختمفة فيما بيف االرتفاع واالنخفاض.
الدراسات السابقة:
أوال .:الدراسات العربية:

وقدمت عامر ,سياـ بدر الديف2000( .ـ) ,دراسة بعنواف "اإلدراؾ البصري لموف والشكؿ وعالقتو

بخصائص رسوـ األطفاؿ مف  8 - 4سنوات" ,واليدؼ منيا الكشؼ عف الفروؽ في رسوـ األطفاؿ لدى
أصحاب المستوى األعمى واألدنى في مستوى اإلدراؾ البصري لموف والشكؿ ,وكانت أىـ نتائجيا :وجود

فروؽ في خصائص رسوـ األطفاؿ بيف أصحاب المستوى األعمى واألدنى في مستوى اإلدراؾ البصري لموف

والشكؿ.

وقدمت السيد ,سناء عمى محمد1994( .ـ) ,دراسة بعنواف "الموجز الشكمي عند طفؿ ما قبؿ المدرسة
في البيئة المصرية والبيئة السعودية" ,وتيدؼ الباحثة إلى :التعرؼ عمى الموجز الشكمي عند طفؿ ما قبؿ
المدرسة في البيئة المصرية والبيئة السعودية مف حيث الكـ والنوع والتعرؼ عمى أىمية البيئة واثر المثيرات

التي تحيط بالطفؿ مف إشباع رغباتو واثراء معارفو ومداركو وقيمو الجمالية ,ولقد توصمت الباحثة لمنتائج
التالية :باف ىناؾ فروؽ لصال ح طفؿ البيئة المصرية في رسميـ لمموجزات الشكمية مف حيث الكـ والنوع فيما
عدا ظيور بعض الموجزات الشكمية التي ترتبط بالمجتمع السعودي مثؿ (السجادة لممحافظة عمى تأدية
الصالة والنظارة الشمسية التي تقي مف ح اررة الشمس والشمسية التي تستخدـ في مواسـ الحج) وتؤكد الد ارسة

تميز البيئات عف بعضيا البعض والظروؼ التي يعيش فييا األطفاؿ واثر ذلؾ عمى رسوميـ ,وتعد (البيئة

الزراعية ,البيئة الحضرية) في مصر أكثر ثراء بموجزاتيا الشكمية مف (البيئة الصحراوية ,البيئة الحضرية)
في السعودية.
وقدمت المنيؼ ,عبير محمد1999(.ـ) ,دراسة بعنواف "دور األسرة ورياض األطفاؿ في انتقاء ثقافة
طفؿ ما قبؿ المدرسة" ,وتناولت ىذه الدراسة مراحؿ الطفولة المبكرة وأثرىا في تكويف شخصية الطفؿ ودور
األسرة والروضة في انتقاء ثقافة مناسبة لو ,وقد تناولت الباحثة دور كؿ مف معممات رياض األطفاؿ وأولياء

األمور الذيف الحقوا أطفاليـ بمؤسسات رياض أطفاؿ حكومية وأىمية ,ولقد توصمت الباحثة إلى النتائج
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التالية :أف برامج التوعية الثقافية العامة مف ألعاب ومكتبات ورحالت وزيارات مف ابرز المصادر الثقافية

التي تستخدميا األسرة والمعممات.

وقدمت السيد ,سناء عمى محمد1988(.ـ) ,دراسة بعنواف "األثر الثقافي عمى القدرة الفنية" ,وقد
تناولت الباحثة تالميذ مف مستويات ثقافية مختمفة بيف االرتفاع واالنخفاض واثر ىذا اإلثراء الثقافي عمى قدرة

التالميذ الفنية في مستوياتيا المختمفة (حسي ,إدراكي,ابتكاري ,تذوقي) في المرحمة اإلعدادية ,وىدفت

الباحثة إلى :الكشؼ عف بعض العوامؿ التي تساعد عمى تنمية القدرة الفنية لدى التالميذ مف خالؿ إثراء
الجانب الفني ,وقد الحظت الباحثة أف مستوى األداء لمطالب في المستويات الثقافية المختمفة قد ارتفع بعد
عممية اإلثراء الثقافي في المستوى الحسي لمقدرة الفنية.

ثانياً .:الدراسات األجنبية:
قدـ بي ىوي ,لي2000( .Pi-Hui, Lai.ـ) ,دراسة بعنواف "أراء وتوجييات معممي ومديري رياض
األطفاؿ في تايوف حوؿ تعميـ الفنوف" ,واليدؼ منيا :تسجيؿ أراء وتوجييات معممي ومدراء رياض األطفاؿ
حوؿ تنمية تعميـ الفنوف بطريقة مناسبة لسنيـ , ,وكانت أىـ نتائجو:أف المعمموف والمدراء يسعوف إلى تنمية

تطبيؽ الفنوف واف إتاحة اكبر فرصة لمنشاطات الفنية في تعميـ أطفاؿ ما قبؿ المدرسة يحقؽ تنميو لمدولة.

وقدمت كاروؿ ,جيف1996( .Carroll ,Jean .ـ) ,دراسة بعنواف "ارسـ أوال ثـ اكتب" ,اليدؼ منيا:
توضيح مدى أىمية الرسـ في المساعدة عمى التفكير الفردي أو التمثيؿ عبر الكتابة ,ولقد تناولت الباحثة

أطفاؿ مف الروضة بشكؿ عشوائي بعد عرضيـ الختبار ( )EPSFالذي معناه المنع المبكر لمفشؿ الدراسي,
وتوصمت الباحثة إلى النتائج التالية :التعبير بالرسوـ يحفز التالميذ عمى االبتكار بطرؽ مختمفة ,وأف الرسـ

يساعد عمى التفكير الفردي أو التمثيؿ عبر الكتابة.
وقدمت كامبؿ ,اليف فيشر1987( .Ellen Fisher ,Campbell .ـ) ,دراسة بعنواف "تأثير أسموب
التوجيو في تدريس الفنوف عمى اإلدراؾ البصري لطالب الروضة" ,وتناولت الباحثة أطفاؿ ما قبؿ المدرسة

(الروضة) عمى أساس أف يتضمف اختبار قبمي وبعدي عبر مقياس (ماريانا لإلدراؾ البصري) ,وتيدؼ

الدراسة إلى :التحقؽ مف قيمة وتأثير التوجيو في مختمؼ الوسائؿ في تدريس الفنوف عبر برنامج مفتوح

لمفنوف مع مكونات تدريب اإلدراؾ البصري وبرنامج آخر بدوف أدوات تدريب اإلدراؾ البصري وقد توصمت

الباحثة إلى النتيجة التالية :أف قدرات األطفاؿ استفادت كثي اًر خاصة مف تنسيؽ العيف واليد ,وأيضا أعطت

الطفؿ الفرصة عمى التعرؼ عمى العالـ المرئي وادراكو.
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تعقيب عمى الدراسات السابقة:
مف خالؿ العرض السابؽ يتضح تنوع الدراسات التي تناولت البيئة كمحدد ثقافي لو تأثير عمى
المدركات الشكمية لمط فؿ ,وكذلؾ البيئية بمتغيراتيا الثقافية واالجتماعية واالقتصادية ,حيث ظير تأثير ذلؾ

عمى كـ ونوع الموجزات الشكمية لألطفاؿ ,وىذا ما تسعى إليو ىذه الدراسة في محاولة الكشؼ عف أثر

المستوى االجتماعي واالقتصادي عمى كـ ونوع الموجزات الشكمية في رسوـ أطفاؿ ما قبؿ المدرسة.
اإلطار النظري:

المحور األول :رسوم األطفال:
أهمية رسوم األطفال:

إف األطفاؿ يولدوف وىـ مزودوف بصفات مشتركو تعطييـ ىذا المظير الذي يميز طفولتيـ ,و لكؿ
طفؿ أسموبو الفردي في استخداـ ىذه الطرؽ .فالرسوـ الخطية والرسوـ ذات البعديف أو الثالثية ابعاد يمكف

أف تؤدي بإيجاز شكمي وخاصة عند تكرارىا ,وتستمر الموجزات الشكمية في الظيور رغـ ما يحدث ليا مف
تغيرات في أثناء النمو لدى الطفؿ(.عياد ,د .ت).

وتتفؽ كؿ مف "ىاميمتوف" Hamilto .و "جودانؼ" Godenf .عمى أف رسوـ األطفاؿ لغة يوجيونيا

إلى العالـ الخارجي مف حوليـ ,واف التعبير الفني الناتج عف الرسوـ

ماىو اال وسيمة

لالتصاؿ(.القريطي2001,ـ).
واف الرسـ التمقائي لألطفاؿ يمقى الضوء عمى العوامؿ النفسية التي تؤثر عمى الطفؿ ,فقد نشر "كوؾ"

 Cookعاـ (1884ـ) مقالو عف رسوـ األطفاؿ ,ووصؼ فييا ما شاىده مف خطوات تطويرية متعاقبة,

بحيث اثر عمى التعميـ الفني في المدارس ,وجعمو أكثر تطابقاً لعقمية الطفؿ واىتماماتو ,ويرجع الفضؿ إلى
اكتشاؼ فف الطفؿ واالىتماـ بو وتقديره إلى معمـ الفف " تشيزؾ"  Chezekعاـ (1897ـ) وافتتح أوؿ فصؿ

لتعميـ الفف لمطفؿ باسـ (فصؿ الفف لألطفاؿ) ,وقدر أعماؿ األطفاؿ تقدي اًر فنياً ذا قيمة جمالية وابداعية,
وحرص عمى رعايتيا وتشجيعيا.

المحور الثاني :الموجز الشكمي:

أوال :بداية االهتمام برسم الطفل لمموجز الشكمي عالميا:
أف الطفؿ يبدأ برسـ موجزاتو مع بداية العالقة التي تربط بينو وبيف كؿ عنصر يريد التعبير عنو,

والتكيؼ بيف الطفؿ والعنصر شرط أساسي ليتحقؽ موجز شكمي محدد بحيث يكرره الطفؿ حتى يصؿ
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لممرحمة الواقعية .وقد بدأ العالـ "جيمس سولي"  ,J.Sullyوتبعو فيكتور لونفيمد  Lowenfeldوىربرت ريد

 Herbuart Readبصفتو مالحظ في رسوـ األطفاؿ في أعمار مختمفة ,ولقد اختار لوكيو  Lokehكممت
(كميشيو) ليعبر بيا عف الموجز الشكمي.

ويحدد اإليجاز الشكمي بأنو العالمات الشكمية اى تخطيط ليس لو عالقة بالمرئيات التي يمكف التعرؼ

عمييا بتحديدات خطيو تحتوي كؿ الصفات الشخصية لممرئيات المعبر عنيا ولكف بشكؿ مقتصد فيو.

(السيد1994,ـ).

ثانيا :الموجز الشكمي ورسوم أطفال ما قبل المدرسة:
تسمى تمؾ المرحمة بمرحمة الرموز المسماة ,فػفييا يقوـ الطفؿ برسـ رموز متنوعة ويطمؽ عمييا

أسماء ليعبر برسمو عف األشخاص أو الحيوانات أو الطيور ,ورموزه فييا الكثير مف الخيالية ال تعرؼ إال
عف طريؽ تسميتو ليا ,ويستخدـ الموف في ىذه الفترة لمتفريؽ بينيـ ال أكثر وال يرتبط بالرؤيا البصرية ,كما
تسمى بمرحمة ما قبؿ اإليجاز الشكمي حيث تبدأ المحاوالت األولى لتمثيؿ الواقع وقد تشبو رسومات الطفؿ

في المرحمة األولى مف رسومو مراحؿ نمو الضفدعة برأسيا البيضاوي وذيميا الطويؿ ,وليذا السبب يسمى
ىذا النوع مف رسومات األطفاؿ باسـ شكؿ الضفدع ( .Tadpole Figureالتؿ1990 ,ـ).

ثالثا :رسوم األطفال لمموجز الشكمي انعكاس لنموهم:
إف الرسـ بالنسبة لمطفؿ وسيمة تعبير يعرفيا منذ مراحؿ نموه األولى فيو يرسـ خطوط بطريقة ما,

وىذه الخطوط تعبر عف شيء ما مف وجية نظره ,فيرسـ الطفؿ في سف أربع سنوات وتكوف ىناؾ بعض
األجزاء الناقصة في رسمو ,وفي سف الخمس سنوات يبدأ بإضافة تفاصيؿ جديدة تكوف ىذه التفاصيؿ كبيرة

دوف األخذ في الحسباف عددىا الصحيح ,مثؿ رسمو لشخص بثالث أصابع كبيره ,وفى سف الست سنوات
تصبح الرسوـ أكثر تعقيد لكنيا تبقى رموز لما يراه الطفؿ وليس صور لمحقيقة فرسـ الطفؿ ػمممنزؿ قد يشتمؿ

عمى أربع نوافذ وباب حتى لو كاف الطفؿ يعيش في شقة( .ايتوف2000,ـ)
رابعا :رسوم األطفال لمموجز الشكمي لغة تعبيرية:
وتظير في ىذه المرحمة لزمات رسوـ األطفاؿ حيث تتميز الرسوـ بالشفافية وكأنيا صور أشعة أكس,

وايضا بالتسطيح ,وتغمب عمييا الناحية شبو اليندسية فقد يعبر عف اإلنساف باستخداـ الدائرة لرأسو واألذرع
واألرجؿ عبارة عف خطوط مستقيمة أو منحنية " كما أنو يستخدـ الموف في التفرقو بيف رسمو لػ(ماما) ورسمو

لػ(بابا) أي لتفرقة بيف نوع الجنس"( .السيد2004 ,ـ ,ص.)41
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وقد اثبت األستاذ زازو Zazuoأستاذ عمـ النفس التربوي في جامعة السوربوف بالدراسات عمى أف

رسوـ األطفاؿ جميعيا تتشابو في سف السادسة وما قبميا ,واف رسـ الطفؿ لمشخص البشري يعبر بو عف
نفسو ووجوده الخاص واآلخريف ,ولذلؾ تستغؿ رسوـ الشخصيات المختمفة التي يرسميا األطفاؿ لمعرفة

شخصيات األطفاؿ وتحميؿ مشكالتيـ( .الحسيف1995,ـ)
المحور الثالث :البيئة:

أوال :رسوم األطفال وتأثير العوامل الثقافية:
اف العناية واالىتماـ ببناء شخصية الطفؿ ىي العناية ببناء حياة الشخص كميا ,ولذلؾ تعتبر البيئة

الثقافية عامالً ىاماً مف عوامؿ إنضاج ذكاء الطفؿ باالضافة إلى العمميات العقمية المعرفية فإنيا تتاثر
بالخمفية الثقافية السائدة في المجتمع واألسرة خاصة ,فيو يييئ لمطفؿ ظروؼ متنوعة حيث أف مايكتسبو

الطفؿ مف خبرات ومعارؼ تؤثر في عممية إدراؾ الطفؿ ,وفي تحديد أنماط ومجاالت تفكيره ,وفي توجيو

تخيالتو(.سميـ2001,ـ).

ثانيا :تأثير المستوى االجتماعي واالقتصادي عمى الطفل:
أف ىناؾ عالقة بيف النمو االجتماعي والمستوى االجتماعي واالقتصادي مف خالؿ ما يقدـ لمطفؿ مف

إمكانيات مادية تؤثر في سموؾ الطفؿ وشخصيتو ,إضافة إلى ذلؾ فاف ارتفاع المستوى االجتماعي
واالقتصادي يساعد في تقديـ األلعاب والرحالت وااللتحاؽ بالروضة مما يؤدي إلى نمو اجتماعي سميـ.

(ىرمز1987,ـ) والطفؿ يتعمـ مف خالؿ المواقؼ األسرية أسموب حياة الجماعة ,ويدرؾ مفيومو عف ذاتو

فدور األسرة في تنمية ثقافة الطفؿ يختمؼ باختالؼ ما تممكو األسرة مف أسباب الوعي والثقافة وقدرتيا عمى
غرس التأثيرات االيجابية في ثقافة الطفؿ(.المنيؼ1999,ـ) ,وتشير الدراسات المختمفة باف األسرة بانتمائيا

إلى مستو اجتماعي واقتصادي وثقافي معيف يؤثر في اتجاىات الطفؿ نحو األدوار االجتماعية المطموبة منو
في جماعة أو مجتمع(.السيد1988 ,ـ).

ثالثا :تأثير المستوى االجتماعي واالقتصادي عمى رسوم الطفل:
أف لمبيئة دو اًر فعاالً في تأثيرىا المباشر عمى الرسوـ وخاصة في المراحؿ األولى فقد يكتسب الطفؿ

رموزه الشكمية مما يحيط لتستمر ىذه الرموز معو حتى ينضج ويصبح قادر عمى تحميميا وتغييرىا سواء

لتكوف لديو بعد ذلؾ قاموساً شكمياً خاصاً بو أساسو البيئة.
باإلضافة ,والحذؼ او التحريؼ فييا
َ
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(السيد1981,ـ) .والرسـ يعد وسيمة تيذيب لمنفس وصقؿ ليا وتنمية لمذوؽ وفرصة لمتعبير عف ما يكنو
الطفؿ داخمو وتحرر مف مشكالتو.

أف تثقيؼ األطفاؿ ىو وليد اتصاليـ بمجتمعاتيـ ,والعمميات العقمية مف إدراؾ وتخيؿ وتفكير ىي
وسيمة ىذا االتصاؿ ,وكثي اًر ما نسمع البعض يصؼ شخصاً باف ثقافتو فرنسية ,واألخر إنجميزية أو أمريكية

وى كذا ,ويظير ذلؾ في طريقة تعاممنا مع المشكالت التي تواجينا في حيانا اليومية ,فتشكيؿ العقمية يتأثر
بثقافة المجتمع( .آؿ الشيخ1997,ـ)

وأف تدني المستوى االجتماعي واالقتصادي لألسرة يودي إلى نقصاف االستثارة العقمية واإلدراكية لدى

الطفؿ ,وأيضا قمة فرص التعميـ والمرونة والتشجيع داخؿ المنزؿ ,وبالتالي محدودية الخبرات التي يتعرض
ليا الطفؿ ويكتسبيا مما ينعكس عمى نمو استعداداتو اإلبداعية وتعبيره الفني( .القريطي2001,ـ)
التجربة الميدانية:
قامت الباحثة بإجراء تجربة ميدانية في ثالث مناطق هي:

مدينة الرياض ومدينة جدة ومحافظة القويعية ,حيث تمثؿ مناطؽ لمستويات اجتماعية واقتصادية فيما
بيف االرتفاع واالنخفاض بهدف:
 التعرؼ عمى الفروؽ في كـ الموجزات الشكمية لمطفؿ ما قبؿ المدرسة في المستويات االجتماعيةواالقتصادية المختمفة.

 التعرؼ عمى الفروؽ في نوع الموجزات الشكمية لمطفؿ ما قبؿ المدرسة في المستويات االجتماعيواالقتصادي المختمفة.

ولتحقيق تمك األهداف اتبعت الباحثة الخطوات اإلجرائية التالية:
المنهج:

أ .وصفي مقارف بيف تالميذ مستويات اجتماعية واقتصادية مختمفة بيف االرتفاع واالنخفاض:
والمنيج الوصفي المقارف ال يقؼ عند حد وصؼ الظاىرة موضع الدراسة ولكنو يبحث في معرفة العالقات

المتبادلة بيف الحقائؽ ,مما ييسر فيميا وتفسيرىا( .العساؼ1416,ىػ).

ب .تجريبي ميداني لدراسة أثر المستوى االجتماعي واالقتصادي عمى الموجزات الشكمية لدى أطفاؿ ما قبؿ

المدرسة مف حيث الكـ والنوع:
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و"البحث التجريبي ىو ذلؾ النوع مف البحوث الذي يستخدـ التجربة في اختبار فرض معيف يقرر عالقة بيف
عامميف أو متغيريف وذلؾ عف طريؽ الدراسة لممواقؼ المتقابمة التي ضبطت كؿ المتغيرات ما عدا المتغيرلت

التي ييتـ الباحث بدراسة تأثيرىا"(.الشيباني1971 ,ـ ,ص)70

العينة:

أجريت الدراسة عمى ثالث مجموعات مف أطفاؿ ما قبؿ المدرسة ,متجانسيف مف حيث العمر الزمني
الذي يتراوح فيما بيف أربع إلى ست سنوات في ثالث مناطؽ مختمفة بالمممكة العربية السعودية ,وكاف جميع

األطفاؿ ممتحقيف برياض األطفاؿ.

األدوات :استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة األدوات مثؿ :أوراؽ رسـ بيضاء مقاس ,A 3أقالـ رصاص ,
ممحاة.
موضوع الرسم :طمب مف الطفؿ رسـ ما يعرفو ,وما يرى في البيئة مف حولو.
 استمارة توصيؼ الرسوـ وتقديرىا كماً وكيفاً ( إعداد الباحثة) (,تـ الرجوع إلى استمارة توصيؼ الرسوـلمباحثة (سناء عمى محمد السيد) في بحثيا "الموجز الشكمي عند طفؿ ما قبؿ المدرسة في البيئة

المصرية والبيئة السعودية").

 استمارة قياس المستوى االجتماعي و االقتصادي لألسرة (إعداد الباحثة) تـ قياس صدقيا مف خالؿمجموعة مف المحكميف وقد تضمنت االستمارة عدة بنود ىي:

أوالً :بيانات عامة :اسـ الطفؿ ,العمر الزمني ,المرحمة الد ارسية ,نوع الجنس.
ثانياً :بيانات خاصة بالوالدين :مستوى تعميـ األب ,مينتو ,مستوى دخمو ,ومستوى تعميـ االـ و مينتيا.
ثالثاً :بيانات خاصة بالبيئة من حولهم :وجود مكتبو بالمنزؿ ,نوعية الكتب بيا ,زيارة الطفؿ لممتاحؼ ,وجود
كمبيوتر بالمنزؿ ,استخداـ الكمبيوتر ,وجود تمفزيوف بالمنزؿ ,وجود قنوات فضائية بو ,القنوات التي يشاىدىا

الطفؿ ,الرحالت السياحية التي يقوـ بيا الطفؿ ,األماكف العامة التي يقوـ الطفؿ بزيارتيا.

المعالجة اإلحصائية :لتحقؽ مف صحة الفروض اتبعت الباحثة أيجاد النسب المئوية لمعالجة البيانات.
إجراءات البحث:
قامت الباحثة بالتجربة االستطالعية.
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التجربة الميدانية:
قامت الباحثة بنفسيا بإجراء التجربة -الزمف المطموب  90دقيقة ,وتـ توزيع أوراؽ الرسـ عمى
األطفاؿ مقسمو لخانات عشر ,ويطمب مف األطفاؿ رسـ ما يعرفونو ,وما يرونو في البيئة مف حوليـ ,وذلؾ

بممئ الخانات بالمدركات البصرية المعروفة لدييـ ,ويمكف لمطفؿ استخداـ أكثر مف ورقة لمرسـ بعد االنتياء
مف الورقة األولى ,وتـ استبعاد الموجز الشكمي المتكرر ,وتساؿ الباحثة األطفاؿ في سف الرابعة عف مسمى

الموجز الشكمي المرسوـ ,ويكتب االسـ أسفمو ,وتـ تصنيؼ الموجزات الشكمية تبعاً لمنوع في كؿ مستوى ,وتـ
حساب التك اررات لكؿ موجز شكمي في كؿ مستوى ,وتـ أيضا حساب الفروؽ بيف المجموعتاف ذات المستوى

االجتماعي ,واالقتصادي المرتفع ,وذات المستوى االجتماعي ,واالقتصادي المنخفض.
نتائج البحث ومناقشتها:
بعد أف قامت الباحثة بمقارنة موجزات رسوـ أطفاؿ ذوي المستوى االجتماعي واالقتصادي المرتفع

برسوـ أطفاؿ ذوي المستوى االجتماعي واالقتصادي المنخفض ,قامت الباحثة بعرض النتائج التي توصمت
إلييا والتحقؽ مف صحة الفرض.
أوال :النتائج المرتبطة بالفرض األول وينص عمى" :توجد فروؽ في كـ الموجزات الشكمية لطفؿ ما قبؿ
المدرسة في المستويات االجتماعية واالقتصادية المختمفة"
ولمتحقق من الفرض األول ،قامت الباحثة بعمل استمارتان:
االستمارة األولى :استمارة توصيؼ الرسوـ ,لمتوصؿ إلى داللة الفروؽ بيف كـ الموجزات الشكمية لدى أطفاؿ
المستوى االجتماعي واالقتصادي المرتفع وبيف أطفاؿ المستوى االجتماعي واالقتصادي المنخفض.
واالستمارة الثانية :استمارة قياس المستوى االجتماعي االقتصادي لألسرة ,لمتوصؿ إلى داللة الفروؽ بيف
المستوييف.
ولمتوصل إلى داللة الفروق بين العينتين ندرج الجدول التالي:
الجدوؿ رقـ ( )1يوضح التوزيع التكراري لمموجز الشكمي عند طفؿ ما قبؿ المدرسة في الروضة

األىمية ذات المستوى االجتماعي واالقتصادي المرتفع والروضة الحكومية
واالقتصادي المنخفض.
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ذات المستوى االجتماعي

الروضة األىمية

الروضة الحكومية

كـ الموجزات

1133

1030

العدد الكمي

2163

الفرؽ بينيما

103

التعقيب عمى النتائج في ضوء الفرض األول:
نالحظ أف ىناؾ فروؽ في كـ الموجزات الشكمية لصالح عينة أطفاؿ الروضات األىمية ذات المستوى

االجتماعي و االقتصادي المرتفع ,وىذا ما أكدتو كثي اًر مف الدراسات والبحوث عف وجود عالقة وثيقة بيف
المستوى االجتماعي واالقتصادي لألسرة واالستعدادات اإلبداعية لألطفاؿ وقد ترجع كثرة الموجزات الشكمية

عند أطفاؿ ذوي المستوى االجتماعي واالقتصادي المرتفع إلى أف البيئة تتميز بثراء مفرداتيا الشكمية فيي

مزيج مف ثقافة سياحية وتعميمية خاصة واىتماـ اسري ودعـ مادي ,ويتضح مف العرض السابؽ صحة

الفرض األوؿ بأنو توجد فروؽ في كـ الموجزات الشكمية لطفؿ ما قبؿ المدرسة في المستويات االجتماعية
واالقتصادية المختمؼ.

ثانياً :النتائج المرتبطة بالفرض الثاني وينص عمى" :توجد فروؽ في نوع الموجزات الشكمية لمطفؿ ما قبؿ
المدرسة في المستوي االجتماعي واالقتصادي المختمفة" .والجدوؿ رقـ ( )2يوضح تصنيؼ الموجزات الشكمية

إلى فئات نوعية ذات صفات مشتركة.
الفئة

الموجزات

عدد الموجزات الشكمية في

عدد الموجزات الشكمية في

مجموع

الروضة األىمية (النوع)

الروضةالحكومية (النوع)

لمعينتيف

اإلنساف

9

8

17

أجزاء الجسـ

13

9

22

النبات

8

7

15

الفاكية

9

11

20

الخضار

5

4

9

الحيواف

29

23

52

الطيور

4

6

10

الحشرات

9

9

18

الطبيعة

14

15

29

13

الشكمية

الكواكب

4

5

9

المباني

24

12

36

أثاث

4

6

10

أدوات منزلية

29

29

58

أدوات شخصية

25

26

51

أدوات مدرسية

11

10

21

األشكاؿ اليندسية

5

5

10

ألعاب

16

12

28

شخصيات خيالية

8

3

11

11

12

23

الحموى

4

4

8

األطعمة

15

12

27

47

54

101

وسائؿ
المواصالت

فئات متنوعة

التعقيب عمى النتائج في ضوء الفرض الثاني:
مف خالؿ عرض النتائج السابؽ نالحظ ظيور فرؽ في نوع الموجزات الشكمية بيف أطفاؿ عينة

الروضات األىمية ذات المستوى االجتماعي واالقتصادي المرتفع وأطفاؿ عينة الروضات الحكومية ذات
المستوى االجتماعي واالقتصادي المنخفض.

ولعؿ الوصوؿ إلى التحقؽ مف فروض الدراسة قد يرجع إلى اعتبار البيئة الثقافية عامالً ىاماً مف

العوامؿ التي تؤثر عمى مدركات الطفؿ وعممياتو العقمية والمعرفية التي تتأثر بالمستوى االجتماعي
واالقتصادي الذي يعيش فيو الطفؿ فيي تييئ لمطفؿ الظروؼ المتنوعة التي تحدد أنماط تفكيره وتوجو
خياالتو ,حيث تظير بشكؿ واضح في موجزاتو الشكمية فتصبح أما موجزات ثرية ومتنوعة وكثيرة أـ تصبح

مجدبة وقميمة وثابتة ,واف الفروؽ بيف األفراد ليس مرجعيا اختالفات الثقافات وانما ترجع في األساس إلى
الفروؽ في المستويات الثقافية واالجتماعية واالقتصادية التي ينشئ فييا الطفؿ( .السيد1988 ,ـ)

14

التوصيات:
في ضوء النتائج التي توصمت إلييا الباحثة في حدود العينة التي أجريت عمييا الدراسة توصي الباحثة
باالتي:
 .1زيادة األبحاث في ىذا المجاؿ الحيوي الذي يتناوؿ الموجز الشكمي في رسوـ األطفاؿ ,ألىمية الموجز
الشكمي بالكشؼ عف مدى معرفة الطفؿ وتفاعمو مع البيئة المحيطة بكؿ عناصرىا.

 .2تفعيؿ الخطط واالستراتيجيات العديدة التي وضعت نظرياً ولـ تطبؽ عممياً والعمؿ عمى إنشاء مكتبة عامة
لألطفاؿ ومتاحؼ متخصصة بالطفؿ وتزويدىا بمختمؼ الوسائؿ التثقيفية الخاصة بسنيـ.

 . 3االىتماـ بالموجزات التي يرسميا الطفؿ والتي يعبر بيا عف نفسو وعف األحداث اليامة بالنسبة لو بصورة
تمقائية حيث مف الممكف أف نتوصؿ لممشكالت التي تواجو الطفؿ وآمالو ومخاوفو وأفكاره ومفاىيمو ومف ثـ

العمؿ عمى تقويميا.

 . 4توصي الدراسة باالىتماـ برسوـ الطفؿ التي يعبر بيا الطفؿ عف نفسو واىـ األحداث بالنسبة لو بشكؿ
تمقائي لتكوف أكثر تأثي ار وابداعا التساميا بالحرية واإلبداع.

 .5التأكيد عمى أىمية الموجز الشكمي في رسوـ الطفؿ وخاصة في السنوات األولى ,لمتعرؼ عمى اتجاىات
تفكيره وتشكيؿ مياراتو ومف ثـ السعي إلزالة العوائؽ التي تواجيو.

 . 6يجب عمى األسرة أف تعي الدور والوظيفة المنوطة بيا مف حيث إعداد الطفؿ لممشاركة في حياة مجتمعو
مف ثقافة وعادات وقيـ ومبادئ وسموؾ ,فمف األسرة يبدأ تكيفو الثقافي فالمعاممة السميمة والسياسة الحكيمة

التي تتماشى مع تطوره ونمو قدراتو وامكانياتو الجسمية والعقمية واالجتماعية والمغوية والتي تنمي قدراتو
ومواىبو بحيث تنقمو مف مرحمة االعتماد الكمي عمى األىؿ إلى رحمة االستقالؿ التاـ بسالـ وأماف وبصحة

نفسية وجسمية ال عوج فييا وال خمؿ يعترييا ألىمية تمؾ الفترة في تحديد مسار حياتو وتيذيب طباعة
الوراثية.

 .7أف يعتني الوالديف بأىمية تشجيع وتشغيؿ حواس الطفؿ عف طريؽ الفف.
 .8يجب عمى األىؿ والمربوف تفسير موجزات الطفؿ التي يرسميا لتفيـ أفضؿ لعالقة الطفؿ بالمربي,
ولتنمية ىذه العالقة في المسار السميـ.
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ىدفت الدراسة إلى معرفة المدركات الشكمية لدى األطفاؿ وتأثرىا كما ونوعا بما يحيط األطفاؿ مف
عوامؿ اقتصادية واجتماعية ويعد ىذا البحث مف الدراسات الحيوية الثقافية المقارنة التي تركز عمى اثر

المستويات التي ينتمي إلييا الطفؿ ,لتعطينا فيماً جيداً لمتنبؤ بسموؾ وشخصية األطفاؿ في المستقبؿ ,فالطفؿ
يتأثر بالمستوى االجتماعي واالقتصادي الذي ينشئ فيو وكذلؾ يتأثر بالظروؼ والخبرات والميارات التي

يكتسبيا والقيـ واألنماط السائدة التي تؤثر عمى قدراتو العقمية والفنية الكامنة في موجزاتيـ الشكمية كماً ونوعاً,

ويظير ذلؾ جمياً في القدرات العقمية بشكؿ عاـ والقدرات الفنية بشكؿ خاص بحيث تظير في موجزاتيـ

الشكمية كماً ونوعاً ,وقد اسفرت الدراسة عن نتائج ميدانية :أوال :ظيور فرؽ في كـ الموجزات الشكمية
لصالح عينة أطفاؿ الروضات األىمية ذات المستوى االجتماعي و االقتصادي المرتفع ,وثانيا :ظيور فرؽ

في نوع الموجزات الشكمية لصالح عينة أطفاؿ الروضات األىمية ذات المستوى االجتماعي واالقتصادي
المرتفع  ,وقد يفسر ذلؾ النقص لدى األفراد المنتميف لممستوى االجتماعي واالقتصادي المنخفض ,إلى

اعتبار البيئة الثقافية عامالً ىاماً مف العوامؿ التي تؤثر عمى مدركات الطفؿ وعممياتو العقمية والمعرفية التي
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 واختتمت الدراسة بعدد مف التوصيات مف,تتأثر بالمستوى االجتماعي واالقتصادي الذي يعيش فيو الطفؿ

 والعمؿ عمى إنشاء,ً ولـ تطبؽ عمميا,ً واالستراتيجيات العديدة التي وضعت نظريا, تفعيؿ الخطط:اىميا
, وتزويدىا بمختمؼ الوسائؿ التثقيفية الخاصة بسنيـ, ومتاحؼ متخصصة بالطفؿ,مكتبة عامة لألطفاؿ
واالىتماـ بالموجزات التي يرسميا الطفؿ والتي يعبر بيا عف نفسو وعف األحداث اليامة بالنسبة لو بصورة

 ومف, ومفاىيمو, وأفكاره, ومخاوفو, وآمالو,تمقائية حيث مف الممكف أف نتوصؿ لممشكالت التي تواجو الطفؿ

 والوظيفة المنوطة بيا مف حيث إعداد الطفؿ, ويجب عمى األسرة أف تعي الدور,ثـ ا لعمؿ عمى تقويميا
 وسموؾ ألىمية تمؾ الفترة في تحديد مسار, ومبادئ, وقيـ, وعادات,لممشاركة في حياة مجتمعو مف ثقافة

. وتشغيؿ حواس الطفؿ عف طريؽ الفف, وأف يعتني الوالديف بأىمية تشجيع, وتيذيب طباعة الوراثية,حياتو
Abstract:
This research aimed at recognizing the perception formalities for children

and their quality and quantity effects with the surroundings of the children of
economic and social factors. This research is considered one of the vital cultural
comparative studies that concentrate on the effect of the standards to which the

child belongs to, so that we can attain a good understanding to predict the

children's future character and conduct. The child is affected by the social and
economic level in which he is brought up, and by the conditions, experiences and

skills which he acquires, in addition to the values and prevailing patterns that

affect his mental and artistic capabilities that are latent in their formal briefs
quantitatively and qualitatively.
This is obviously clear in the mental abilities and in the artistic abilities in
particular in which they appear in their formal beliefs quantitatively and

qualitatively. This study resulted in the field results; first, there is a difference in
the formal briefs quantity for the sample of the pre-school children stage with
high social and economic level. Second, there is a difference in the type of the

formal briefs for the sample of the pre-school private children stage with high
social and economic level with high social and economic level.
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This may explain the shortage for the individuals who belong to low social

and economic level, considering the cultural environment as an important factor
that affects the child's perceptions and his mental and cognitive

processes

which may be affected by the social and economic level which the child lives in.

This study has concluded with a number of recommendations: activating
plans and many strategies that were developed

theoretically but not applied

practically. Working on building up a public library for children, special museums
for children and being interested in the briefs which the child draws and

expresses himself and the important events for him with an automatic image. It is
possible to reach the problems that may face the child, his hopes, fears, ideas,
and concepts and hence try to evaluate. The family should be aware of the role,

the job that they are assigned for preparing the child to participate in the life of
society; culture, habits, values, principles and behaviors, for the importance of this
period in determining the child's path of life and discipline of his genetic

temperaments. The two parents should take care of the importance of
encouraging and running the child's senses through art.
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