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 :Keywordsكلمات دالة    :Abstractملخص البحث  
فال عن عبر األطيغالب لطالما حمل التعبير الفني لألطفال العديد من القيم الجمالية واإلبداعية المميزة، في ال

ن دارس الفمناني فلقد تأثر العديد من و رؤيتهم ألنفسهم والعالم الخارجي باستخدام خيالهم من خالل الرسوم،
ها، لية وغيرسرياالو من هذه المدارس: التعبيرية، التوحشية، التكعيبية، التجريديةالحديث برسوم األطفال، و

لمبالغة ال واحيث ركز الفنانون على استخدام العديد من خصائص رسوم األطفال منها: تسطيح األشكال والخي
ا كل هذ غمور والتحريف والرمزية، كما ركزوا على استخدام طرق تنظيم العناصر واألشكال في الرسوم. 

نفس درجة  ا لم تنل انهالتعبير الفني، االو االهتمام برسوم األطفال من قبل العديد من الفنانين من زاوية الرؤية
ك مية، لذللتصمياالهتمام في مجاالت التصميم من حيث إمكانية استخدامها كمصدر الهام للعديد من األفكار ا

ميم مصدر لتصكطفال ة الجمالية والتعبيرية الخيالية في رسوم األتهدف هذه الدراسة لالستفادة من القيم الفني
المه عيعكس ومنتجاتهم، مما يساعد على إثراء التصاميم بأسلوب طفولي مختلف، قد يكون أقرب لقلب الطفل 

ي ألطفال فالتحليلي ، وذلك من خالل تحليل رسوم عينة من ا المنهجاعتمدت هذه الدراسة على  الخاص.  
ذه همعالجة  ة، ثملطفولة المتوسطة والمتأخرة للكشف عن القيم الفنية الجمالية والتعبيرية الخياليمرحلتي ا

ئية النظرة بهدف إخراجها بدقة عالية مع المحافظة على تلقا Adobe Illustratorالرسوم بواسطة برنامج 
ن، أللوامتغيرات في ا الطفولية وبساطتها، حيث تم االعتماد على نفس أسلوب الرسم األصلي مع إضافة

لعاب، ثل األالصياغة ،أنماط التكرار وغيرها، ثم توظيف التصاميم المقترحة في منتجات خاصة باألطفال م
 الى البحث هذا وتوصل ، المالبس، اإلكسسوار، الدبابيس، وغيرها. الوسائدورق الجدران، لوحات الحائط، 

لي حساسهم الجمام يدعم ارتباطهم بأعمالهم الفنية ويقوي التصميم منتجاته أن استلهام رسوم األطفال كمصدر
احية ساعد على معالجة الصور تصميميا من ن Adobe Illustratorبوجه عام، وكذلك استخدام برنامج 

لقد حازت و األلوان والعناصر المضافة مما يحافظ على جودتها وإمكانية استخدامها على منتجات متنوعة،
فال األط نفذة المستلهمة من رسوم األطفال على اعجاب واهتمام المتخصصين وكذلكتصاميم المنتجات الم

 اية أكدتالنه وفي .نجاحها على المستوى الفني ومستوى التفضيل الجمالي للطفلو أنفسهم مما يثبت فاعليتها
 الفن في مراكزالباحثتان ضرورة االهتمام برسوم األطفال وتشجيع انتاجهم الفني من خالل إقامة المعارض و

 المدارس وال سيما دور رياض األطفال مما يثري إبداع األطفال وينمي احساسهم الجمالي.

 االستلهام في التصميم  

Design Inspiration 

 رسوم األطفال 

Children’s drawings 

 تصميم المنتجات 

Product Design 

  منتجات األطفال.

Children’s Product 
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  Introductionمقدمة 

تمثل مرحلة الطفولة أهم المراحل التي يمر بها االنسان في حياته، 

ألنها اللبنة التي تكون شخصيته وميوله واهتماماته واتجاهاته والتي 

م نشاط طبيعي في حياة الطفل وهو من تؤثر فيه طوال حياته، والرس

بالخبرات،  زاهرةاالنشطة المحببة له ألنه يمثل مهمة ممتعة ومثيرة 

لذلك اهتم الكثير من المربين بالنشاط الفني للطفل لما له من تأثير 

 كبير عليه نفسيا واجتماعيا وتربويا. 

 إلى جانب ذلك تعد رسوم األطفال بمنزلة المرآة التي يعكس الطفل

من خاللها مدركاته ومعارفه عن عالمه الخارجي، لذلك نجد صغار 

األطفال عادة ما يعبرون عما بداخلهم بشكل طبيعي وتلقائي من 

خالل الرسوم أكثر من الكلمات، وعلى ذلك فالرسم يعد وسيلة فعالة 

(، كما أن العناصر المضمنة في 1993الرتياد عالم الطفل )خضر، 

ة فعلية باألشخاص والموضوعات التي رسومات الطفل لها عالق

يعايشها في بيئته، فالطفل يعبر عن األشياء واألشخاص والحيوانات 

المألوفة، إال أنه يرسمها كما تنعكس في ذهنه، ويبدع في التفاصيل 

  (.2(، )1( شكل )1980التي تثير اهتماماته )عثمان، 

 6مر ولقد اثبتت الدراسات من خالل تحليل رسوم األطفال من ع

سنة أن الرسم عامل مساعد في االحتفاظ بذكريات  12سنوات إلى 

(، كما أنه تأكيد لجانب المتعة والسرور 3األحداث الماضية شكل )

الذي يغلف عالم الطفولة، فهو بمثابة وسيلة أو أداة لزخرفة الحياة 

وتزيينها، لذا فأول ما نواجهه في رسم الطفل هو الحالة النفسية 

 (.4( شكل )Otgaar, 2016المتوهجة )

    

 سنة 11( البنت ـ رسم لطفلة 4شكل ) سنة 11( العائلة ـ رسم لطفلة 3شكل ) سنوات  6( القط ـ رسم لطفلة 2شكل ) سنوات 9( األب ـ رسم لطفلة 1شكل )

د رسوم األطفال إنعكاس تعو حياته خاصة في سنواته األولى،ن الطفل بطبيعته شخص خيالي، حيث يمثل الخيال جزء هام من 
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لخياالتهم، ويستمد الطفل عناصر خياالته من نشاطاته اليومية أو 

(، 8(،)7(،)6(،)5مايراه من أشخاص يؤدون أعماالً معينة أشكال )

ويعتبر الخيال صمام األمان لصحة الطفل النفسية ، حيث تشغل 

ما االجتماعية، مو فعالياته جزء كبير من حياته العقلية العاطفية

يساعده على أن يتكيف مع البيئة المحيطة وينمي تفكيره اإلبداعي 

 (.1980فيما بعد )عثمان، 

 

     
 

 

( الفضاء ـ 5شكل )

صاروخ فضائي 

مستعد لإلنطالق ـ 

 سنوات 8رسم لطفل 

( إنسان آلي 6شكل )

ـ مرسوم بوجه 

لطيف ضاحك ـ رسم 

 سنوات 7لطفل 

( الشطيرة ـ تشخيص 7شكل )

 المفضلة مع رسم عينانللشطيرة 

 7أرجل ـ رسم لطفل و أيديو

 سنوات

( سلحفاة تطارد قرش في المياة ـ تعبير 8شكل )

 سنوات 7هزلي معكوس لموقف واقعي ـ رسم لطفل 

وتختلف رسوم األطفال تبعا لمراحل العمر، فالنمو اإلنساني يتواصل 

لبداية من حيث الخبرة والنشاط عبر مراحل العمر المختلفة، ففي ا

جميع األطفال يميلون إلى الخربشة، ومع تقدم العمر يشرع الطفل 

في تقديم حلول مختلفة تعبر عن عالمه وشخصيته كلها، ولو أعطينا 

طفلين في نفس العمر ورقتين، فسوف يرسمان بتركيب متشابه لكن 

بروئ مختلفة، حيث أن مضمون ما يرسمه كل منهما هو خيار 

 (.2009لخاصة )القريطي، شخصي نابع من مخيلته ا

مثـل: التعبيرية،  الفن الحديث لقد تأثر العديد من فناني مدارس

بفنون األطفال  وغيرها الوحشية، التكعيبية التجريدية والسريالية

فاألطفال ال يتقيدون بالواقع في رسومهم  الرسوم، السيما بوجه عام

ات بل يلجأون للرمزية ويضمنون الرسوم خصائص فنية ومعالج

التشابه بين رسم الطفل  مظاهر يوجد الكثير من تجريبية مبتكرة، مما

الفن الحديث التي تتميز أساليبها بإبتعادها  وتعبيره الفني ومـدارس

عن المحاكاة الدقيقة في نقل الواقع المرئـي والميل إلـى تحطـيم 

 القواعد التقليدية في الرسم، هذا مع التأكيد على الفروق الشاسعة بين

الفنان البالغ والطفل من حيث الدوافع، والقدرات العقلية، والجـسمية 

 ومـدى االلمام بطرائق الفن ومجاالته وخاماته.

مثالً بأنها "فن  كلي ولقد وصف هربرت ريد أعمال الفنان بول

غريزي ذو خيال واسع ال نلتمس فيـه اال القليـل مـن الموضوعية، 

(، ومن الجدير Khorshidi, 2015) وتكوينهم فن شبيه بفن األطفال

ً عن حرية الطفل في  بالذكر أن بول كلي من أكثر الفنانين دفاعا

ممارسة الفن من دون توجيه وضغوط عليه، وقد عارض األفكار 

األطفال غير كاملة وأنّها ال تمت بأي صلة  أعمال التي اعتبرت

المفهوم  كما تبنى الفنان االسـباني بابلو بيكاسو هذا والجمال، للفن

ً ففي أثناء تجواله في معرض لرسوم األطفال في باريس قال:  أيضا

"عندما كنت في سن هؤالء األطفال كنت ارسم مثل )روفائيل(، ولقد 

اقتداني األمر سنوات طويلة ألحرر نفسي من هذا وأتعلم كيف أرسم 

أغلب هذه  فقد تأثرت (،1999)رابي،  مثـل هؤالء األطفال"

خصائص  فنانوها فل إلى الدرجة التـي استعملالمدارس بفن الط

الخـصائص: التـسطيح فـي األشـكال  الطفل في التعبير، ومن هذه

واأللـوان، الخيال كرسم االشياء من أوضاع مزدوجة، المبالغـة، 

 (.10(، )9(، )8التحريـف، والرمزية أشكال )

 

   

( لوحة القط والطيورـ متحف 8شكل )

 يث، للفنان األلماني بولنويورك للفن الحد

م أنشأ كتابه المشهور 1928كلي، في عام 

"القط والطيور"، اللوحة عبارة عن رسم 

لرأس قط على جبهته طائر، يظهر القط 

في اللوحة كصياد يراقب فريسته بعيون 

 خضراء كبيرة.

( لوحة كوكبة نجوم للفنان الفرنسي 9شكل )

م ضمن سلسلة ضمت 1939خوان ميرو 

شرين لوحة، كانت بمثابة رؤى ثالثا وع

كونية ورسوم خرائطية لسماء خيالية ترصع 

صفحتها النجوم والمجرات واألقمار، تطغى 

عليها بقٌع لونية وعالماٌت سوداء، تعّمق 

الفنان في هذه األعمال بعالمه األسطوري 

 الخاص.

( لوحة طفل يلعب بشاحنة للفنان 10شكل )

لعمل االسباني بابلو بيكاسو، يتضح في ا

الفنان العالمي بفنون عدة منها  تأثر

األفريقي في قوة الخطوط ، والفن 

اإلسالمي من حيث الزخرفة وأخيرا فن 

 لغةالطفل في رمزيته ،تلقائية التعبير، المبا

 ورسم االشياء من أوضاع مزدوجة.

 Statement of the Problemمشكلة البحث 

حثين لما تتضمنه من حظيت رسوم األطفال باهتمام كبير لدى البا

مفاهيم وأفكار بوصفها لغة تعبيرية انفعالية تعكس شخصية الطفل 

وعالمه الخيالي، كما يظهر من خاللها وجهة نظره عن ذاته 

ً من االهتمام برسوم  ومشاعره تجاه اآلخرين، ورغم ما ذكر سابقا

 األطفال من قبل بعض مدارس الفن الحديث من زاوية الرؤية

ني، إال أنها لم تنل نفس درجة االهتمام في مجاالت التعبير الفو

التصميم من حيث إمكانية استخدامها كمصدر الهام للعديد من األفكار 

الفنية  التصميمية ، وترى الباحثتان أنه يمكن االستفادة من القيم

الخيالية الخاصة برسوم االطفال كمصدر إلهام  والتعبيرية الجمالية

ما الخاصة بالطفل نفسه ومحيطه، كغرفته، لتصميم المنتجات، السي

 مالبسه وألعابه.

 Queries البحث تالؤاست

ومن خالل ذلك تتحدد مشكلة الدراسة الحالية في السؤال الرئيسي 
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التالي: هل يمكن استلهام رسوم األطفال كمصدرلتصميم منتجاتهم، 

 وما فعالية استخدام تلك الرسوم؟

 :Research Hypothesesفروض البحث 

الفنية  منتجات لألطفال عن طريق استلهام القيم يمكن تصميم

 لخيالية في رسومهم.ا التعبيريةو الجمالية

م مالهاستلهام رسوم األطفال في تصميم منتجاتهم يدعم ارتباطهم بأع

  الفنية ويقوي واحساسهم الجمالي بوجه عام.

 :  Delimitations حدود البحث

في مرحلتي  يختص البحث بتحليل مجموعة من رسوم األطفال

 سنة فقط. (12-9) المتأخرةو ( سنوات9-6الطفولة المتوسطة )

 Objectivesأهداف البحث 

ـ تحليل مجموعة من رسوم األطفال في مرحلتي الطفولة 1

 سنة للكشف عن القيم (12-9) المتأخرةو ( سنوات9-6المتوسطة )

 الخيالية. والتعبيرية الفنية الجمالية

صدر لتصميم منتجات خاصة لرسوم كمتوظيف هذه ا -2

 وغيرها(. مكمالت زينة البس،م ائط،ح رقو لعب،) باألطفال

ن عالتصاميم المنفذة والمستلهمة من رسوم األطفال  قياس فاعلية -3

أنفسهم  وأخرى األطفال طريق استبيانات توجه للمتخصصين

لى للوقوف مدى نجاح هده التصاميم على المستوى الفني وللتعرف ع

واحساسهم الجمالي  ارتباطهم ومدى التصميم لدى األطفالأفضليات 

  .أعمالهم الفنية تجاه

 Significanceالبحث مية أه

الخيالية لرسوم  والتعبيرية ة الجماليةالفني التأكيد على أهمية القيم -1

 األطفال وإمكانية استثمارها كمصدر لألفكار في التصميم. 

باط ودعم روح االنتماء واالرتنتاج الفني تحفيز األطفال على اإل -2

 برسومهم.

ناتجة األطفال تجاه تعبيراتهم الفنية وكسر الرهبة ال بث الثقة في -3

 عن الفروق الفردية في التعبير لديهم.

 العملية الدراسة

لهام إعلى تلقائية النظرة الطفولية كمصدر  تعتمد التجربة العملية

من خالل أربعة  محيطهم،و لتصميم المنتجات الخاصة باألطفال

 مراحل:

المرحلة األولى: تحليل رسوم عينة من أطفال مرحلة الطفولة 

سنة، للكشف  (12-9) المتأخرة والطفولة ( سنوات9-6) المتوسطة

وأفضليات التصميم  بها، الخيالية والتعبيرية الفنية الجمالية عن القيم

 لدى األطفال.

لعمل  Adobe Illustratorالمرحلة الثانية: استخدام برنامج 

معالجات تصميمية للرسوم تعتمد على إعادة صياغتها مع المحافظة 

 على سماتها المميزة. 

المرحلة الثالثة: توظيف التصاميم المقترحة في منتجات خاصة 

مثل األلعاب، ورق الجدران، لوحات الحائط، الخداديات،  باألطفال

 المالبس، اإلكسسوار، الدبابيس، وغيرها.

المقترحة  لرابعة: قياس مدى فاعلية التصاميمالمرحلة ا

سواء بالنسبة للفئة المستهدفة )األطفال أنفسهم ( أو على  وجدواها

 المستوى الفني.

 أهداف التجربة 

 ـ خلق مساحة خاصة للطفل مشابهة لطريقة تفكيره وتعبيره.

ـ تصميم منتجات تعكس مضمون وطبيعة رسوم األطفال العفوية 

 المبهجة.

لفئة المقترحة وجدواها بالنسبة ل وف على مدى فاعلية التصاميمـ الوق

 المستهدفة أو على المستوى الفني.

تحليل رسوم عينة من األطفال في مرحلة الطفولة  المرحلة األولى:

الفنية  للكشف عن القيم المتأخرةو المتوسطة

 وأفضليات التصميم لدى األطفال. بها، الخيالية والتعبيرية الجمالية

، اناتتنوعت الموضوعات المختارة بين عالم البحار، العائلة، الحيو

لتي وتم التحليل تبعا ألنماط التعبير الفني لدى األطفال في مرح

 المتأخرة وهي  كالتالي:و الطفولة الوسطى

 ( سنوات 7ـ  4* مرحلة تحضير المدرك الشكلي )

ه، حيث يعتمد تتميز هذه المرحلة بأن الطفل يرسم ما يعرفه ال ما يرا

إدراك الطفل للعالقات المكانية على المعرفة وليس على الرؤية 

البصرية، فالطفل ال يهمه وضع األشياء في أماكنها بقدر ما يعنيه أن 

( ، كما تتميز الرسوم 2014تكون موجودة على الورقة )عبدالعزيز

الثاني و ( فنرى ديناصور قائم11) بالتنوع في حركة األشكال شكل

وب، ونالحط أن خطوط الرسم يغلب عليها شبه الهندسية شكل مقل

( نجد أنه الطفل أظهر األسماك وهي تسبح في الماء على الرغم 12)

من أن السمك ال يظهر عندما يكون الشخص على الشاطئ، كما أنه 

ً يجمع بين الكتابة والرسم، حيث يرسم سمكة ويكتب بجانبها  أيضا

Fishفني كلغة أكثر من كونه وسيلة لخلق ، فهو يستخدم التعبير ال

 الذي يعبر عن طفالن يلعبان.و (13شيء جميل شكل )

 

 
 6( ديناصورات ـ رسم لطفل 11شكل)

 سنوات

 
 7( األسماك ـ رسم لطفل 12شكل )

 سنوات

 
 7رسم لطفل ـ  لعب  (13شكل )

 سنوات

 
( قاع البحرـ رسم لطفل 14شكل )

 سنوات7

 
 سنوات8م لطفل ( الطريق ـ رس15شكل )

 
( طبق الفاكهة ـ رسم لطفل 16شكل )       

 سنوات 9
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 ( سنوات 9ـ  7* مرحلة المدرك الشكلي )

تتسم هذه المرحلة بالحرية والتلقائية وتحمل بين ثناياها سمات 

أصحابها المميزه: كالتكرار في الرسوم، المبالغة والحذف، التسطيح، 

مكنة واألزمنة المختلفة في حيز الشفافية، الجمع بين المسطحات األ

(، 2014واحد، خط األرض، الخط بين الكتابة والرسم )عبدالعزيز

التي يمثل رسوم و (16( و)15( ، )14ويتضح اآلتي في أشكال )

الحياة البحرية في أعماق البحارمن خالل غواص يستكشف 

طبق فاكهه، إن و األعماق، منظر لمنازل ملونة بألوان طفولية زاهية

الطفل في هذه المرحلة ال يعترف بالحقائق المرئية بقدر ما يعترف 

بالحقائق الذهنية أو المعروفة عند التعبير، فنجد أنه يظهر لنا 

األسماك وهي تسبح في الماء ويظهر المنازل مسطحة على خط 

أرض واحد لتبدو كما لو كانت فوق رؤوس المارة ويظهر الفاكهة 

 لطبق يبدو شفاف. جنب إلى جنب بالكامل كأن ا

 ( سنة 11ـ  9* مرحلة محاولة التعبير الواقعي )

تعتبر فترة انتقال يتحول فيها الطفل من االتجاه الذاتي الذي يعتمد 

على الحقائق المعرفية إلى االتجاه الموضوعي الذي يعتمد على 

الحقائق المرئية والبصرية، حيث يميل إلدراك البيئة والتمسك 

كما يالحظ اختفاء المظاهر السابقة المميزة لفن بمظاهر األشياء، 

ً إلى ما طرأ الطفل من نمو شامل  الطفل ويرجع ذلك التحول أساسا

في جميع نواحيه، األمر الذي جعله يشعر بفرديته وخاصة من ناحية 

الذي و (17(، ويتضح اآلتي في شكل )2014)عبدالعزيز الجنس

صفف بطريقة لطيفة شعرها مو يعبر عن بنت ترتدي فستان جميل

الذي يظهر الهواية و (18حيث يحجب نصف وجهها، وشكل )

من المميز االهتمام الواضح بالتعبير عن نغمات و المفضلة لفتاة

ً التركيز على األيدي فقط بصفتها الجزء و الموسيقى بالرسم أيضا

( ادارك الطفل للبيئة 19يتضح في شكل )و الفاعل في العزف،

ً والتأكيد على المظاهر ومظاهرها المخت ً موضوعيا لفة إدراكا

والعالقات المميزة لألشياء، حيث عبرت الطفلة عن القريب والبعيد 

 وجعلت بعض العناصر تحجب البعض اآلخر.

 
 سنوات 11( البنت ـ رسم لطفلة 17شكل )

 
 سنوات 9( الموسيقى ـ رسم لطفلة 18شكل )

 
 سنوات10( العائلة ـ رسم لطفلة 19شكل )

 ( سنة13ـ  11*مرحلة التعبير الواقعي )

وهي مرحلة تشمل عدة تغيرات في جميع نواحي النمو العقلية 

والجسمية واالنفعالية واالجتماعية، وهذه التحوالت لها أثر بالغ في 

 التعبير الفني فتظهر القدرات الخاصة ويقل فيه االنتاج الفني، كما

فني حيث يعتمد الطفل على يظهر االتجاه البصري في التعبير الو

(، ويتضح اآلتي في 2014الحقائق البصرية عند التعبير)عبدالعزيز

( والذي يمثل مشهد من الطبيعة لموضوع التلوث، الطفلة 20شكل )

راعت النسب والتمثيل أللوان األشكال في الطبيعة حسبما تراه العين 

ً فرسمت سحابة غاضبة، شكلي في و لكنها لم تغفل التعبير أيضا

 ( اللذان يمثالن وجه لفتاة يبدو عليها مالمح التمرد22)و (21)

منظر لسماء في الليل يتضح الميل لالتجاه الذاتي في التعبير حيث و

  .لكل منهما على نظرته الشخصية وانفعاالته الخاصة

 
 سنة 12( بورترية ـ رسم لطفلة 21شكل ) ةسن 12رسم لطفلة  ،( التلوث20شكل )

 
 سنة 12( السماء ليآل ـ رسم لطفل 22شكل )

 نتائج التحليل

ة ـ تنعكس أنماط التعبير الفني المختلفة ألطفال مرحلة الطفول

 ي تعبيراتهم الفنية.ف المتأخرةو المتوسطة

أخرة والمت ـ تتأثر التعبيرات الفنية ألطفال مرحلة الطفولة المتوسطة

ية يول، الممارسة الفنبعدة عوامل هامة منها النوع، العمر، الم

 والتشجيع من قبل المحيطين وذلك يمثل عامل فارق يمهد الفروق

 الفردية بينهم في التعبير.

 سوف تعتمد تجربة البحث العملية على التأكيد على أهم السمات

ً ا ً للمرحلة المختارة وأيضا ق لفروالمميزة لتعبيرات األطفال تبعا

 الفردية بينهم في التعبير.

لعمل  Adobe Illustratorاستخدام برنامج الثانية:  المرحلة

ظة معالجات تصميمية للرسوم تعتمد على إعادة صياغتها مع المحاف

  على سماتها المميزة.

 وتم ذلك عبر ثالث خطوات 

ـ إعادة الرسم بنفس األسلوب الطفولي مع المحافظة على سمات 1

تظهر في تعرجات الرسوم المميزة كالعفوية، البراءة والمرح، والتي 

تم الخطوط، المنحنيات، تعبيرات الوجه، طريقة التلوين التلقائية، 

، وذلك Adobe Illustratorباستخدام قلم ولوح الرسم ببرنامج 

إلمكانية إخراجها بدقة عالية، وتغيير احجامها، كما في األشكال 

         التالية ة التي توضح  الرسم األصلي والرسم المعاد صياغته         
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في هذه المرحلة تم ـ تحديد األلوان وفقا إلختالف النوع والعمر، 2

الخاصة بكل رسم على حده، وذلك من خالل تغيير  تحديد األلوان

بما يتناسب مع جنس  valueاو قيمة اللون  chromaاللون  تشبع

 على مون الرسمة، ونوع المنتج النهائي،الطفل )انثى، ذكر(، مض

سبيل المثال في رسوم الطبيعة البحرية، تم اختيار الوان من أعماق 

التصاميم و البحار زاهية ومتنوعة بدرجات مختلفة، وفي الرسوم

الخاصة بالذكور، تم اختيار ألوان زاهية بدرجات قاتمة، بعكس 

لوان زاهية بدرجات األلوان الخاصة باإلناث، والتي اختيرت لها أ

أفتح، الصور التالية توضح أمثلة على األلوان حسب مضمون الرسم 

 الطفل وجنس

             
 باإلناث مجموعة لونية خاصة                     مجموعة لونية خاصة  بالذكور

                                                     
ثلة على األلوان حسب ماهية الشخصية، * الصورالتالية توضح أم

حيث تم تغيير لون شخصية القرش بما يتناسب مع عمرها، 

فالشخصية الشابة، تختلف عن الشخصية الُمسنة، وتختلف عن 

 الشخصية الطفولية. 

   
 الشخصيات الشابة )األب واألم(

 متوسطة النصوعملونة بألوان زاهية 

 دة(الشخصيات المسنة )الجد والج

 قليلة التشبع ملونة بألوان قاتمة

 الشخصيات الطفولية )األخ واألخت(

 ملونة بألوان زاهية فاتحة

ُصممت رسومات ـ ابتكار صياغات جديدة للرسوم األصلية، حيث 3

الشخصيات بحيث تكون متنوعة حسب جنس الطفل )ذكر، انثى(، 

كما ُصممت رسومات الشخصيات بحيث تتنوع في عمرها 

 لة، الشباب، الشيخوخة(. )الطفو

على سبيل المثال، الشخصيات التالية مصممة حسب الجنس، 

فالشخصيات المؤنثة أضيفت لها اكسسوارات ومالمح أنثوية، بعكس 

 الشخصيات المذكرة أضيفت لها مالمح ذكورية. 
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 حيث تظهر بمالمح عمرية مختلفة.ب* شخصيتي الجدة والجد أضيفت لها مالمح وتجعدات تعكس تقدم العمر، 

 
توظيف التصاميم المقترحة في منتجات خاصة  المرحلة الثالثة:

 . باألطفال

 ابتكار تصاميم مختلفة بما يتناسب مع طبيعة المنتج النهائيتم 

، حيث تم تُصميم الرسوم بأسلوبين التقنية المستخدمة في الطباعةو

ة متكاملة ومترابطة مختلفين، أسلوب يظهر فيه الرسم كوحد

بعناصرها المختلفة )العنصر المرسوم، العبارة أو الكلمة، الخلفية(، 

، مما يتيح patternsوأسلوب آخر يعتمد على التكرار في أنماط 

  الكتيبات،  الدبابيس، كالتيشرتات،  استخدامها على منتجات متنوعة

  مالبس،ال   األقمشة، الجدران، ورق  األساور،  الفنية، اللوحات

الحقائب، دفاتر التلوين، المركبات، الدمى محشية  وغيرها من 

كما تم اعداد كل تصميم بما يتناسب مع طبيعة المنتج المنتجات، 

النهائي والتقنية المستخدمة، فمثال التصاميم المطبوعة بالمكبس 

الحراري ُجهزت بطريقة مختلفة عن التصاميم المطبوعة بطباعة 

 ابعة النقطية. الديجيتال او الط

 

 

                

                     

`  

 التصاميم بعد طباعتها على التيشيرتات بألوان مختلفة

      
 التصميم قبل الطباعة عند تكراره في أنماط        التصميم بعد الطباعة على اساور بالستيكية

 
 ع إضافة خلفية ملونة                 التصميم بعد طباعته على جوارب بألوان مختلفةتكرار العناصر في أنماط م



Najwa Abdelkader & Shuruq Nahhas 129 

 

International Design Journal, Volume 12, Issue 2, (March 2022) 

 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

     
 إعادة رسم عناصر وإعادة تلوينها وتكرارها في نمط ثم تنفيذ التصميم على حقيبة قماشية واضافة مساحات لونية

           
 ددمج عناصر من رسومات مختلفة وتوظيفها في تصميم واح

 
 ختيار عناصر من رسوم األطفال وتكرارها في نمط بعد تغيير ألوانها واتجاهاتهاا

 
 دمج التصميمين في نمط واحد يمكن تنفيذه على عدة منتجات من ضمنها ورق الجدران

                     
ار تصاميم متنوعةاختيار عناصر من رسومات مختلفة وإعادة رسمها ودمجها وتلوينها وتكرارها في أنماط البتك  

         
تنفيذ التصاميم على لوحات حائط              تنفيذ التصاميم على كتيبات           

 
 إعادة رسم لرجل آلي وتكراره في نمط
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 انتقاء بعض العناصر من احدى الرسوم )الورود( وتغيير ألوانها وتكرارها في نمط

    
ها على خداديات ووحدات اضاءةصورة للتصاميم بعد تنفيذ  

     
 مثال موجز لخطوات التصميم والتي تبدأ بإعادة الرسم وتلوينه واضافة الخلفيات ثم تنفيذه على منتج )لوحة حائط(

المقترحة  قياس مدى فاعلية التصاميم المرحلة الرابعة :

سواء بالنسبة للفئة المستهدفة )األطفال أنفسهم ( أو على  وجدواها

 لمستوى الفني.ا

لبيان مدى نجاح البحث في تحقيق أهدافه تم تصميم االستبيان الحالي 

سواء بالنسبة للفئة  المقترحة وجدواها لقياس مدى فاعلية التصاميم

المستهدفة )األطفال أنفسهم ( أو على المستوى الفني، ويتضمن 

االستبيان استمارتين واحدة موجهة  للمتخصصين في مجال الفنون 

تشكيلية بوجه عام وفنون األطفال بوجه خاص، وأخرى ال

أنفسهم من أصحاب الرسوم األصلية وغيرهم من  لألطفال موجهة

  نفس الفئة العمرية المستهدفة.

 استمارة االستبيان الموجه  للمتخصصين:

 تضمنت االستمارة ثالث محاور أساسية:

ية لطفولاألول: محافظة التصاميم المقترحة على تلقائية النظرة ا

 وبساطتها البريئة:

يلجأ إليها الطفل في رسومه  التي ن حيث األساليبم -

 ة.الرمزي لتلقائية،ا لتجريد،ا لشفافية،ا كالتسطيح،

 من حيث طرق تنظيم العناصر واألشكال . -

 من حيث األلوان المستخدمة. -

 الثاني: جدوى تطبيق التصاميم المقترحة على المنتجات الخاصة

 باألطفال:

 من حيث مراعاتها لالختالف في النوع )أوالد، بنات(. -

 من حيث مراعاتها لالختالف في العمر. -

 من حيث مراعاتها ألفضليات التصميم لدى الطفل. -

 الثالث: فاعلية التصاميم المقترحة ونجاحها على المستوى الفني:

 من حيث مالئمتها مع طبيعة المنتج النهائي. - 

لتصاميم للنواحي الجمالية )اإليقاع، االتزان، من حيث مراعاة ا -

 الوحدة .....(.

 مستوى األصالة والفرادة في التصاميم. -

في رأيك هل تعد المعالجات التصميمية التي تم إجرائها على  -

 الرسوم عنصر إيجابي أم سلبي؟ وضح رأيك إن أمكن.

 استمارة االستبيان الموجه  لألطفال:

ط لمحاور لكن على هيئة اسئلة أكثر تبسيتتضمن االستمارة نفس ا

 وهي كاآلتي:

 يم تشبه رسومك من حيث:هل ترى أن التصام -

 الموضوعات. 

 األشكال المستخدمة .

 األلوان .

 في رأيك هل الرسوم جذابة؟ -

هل تحب أن ترى رسومك الخاصة على أشيائك )الشنطة، حافظة  -

 األقالم، ستارة غرفتك، ...(؟
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 اميم أعجبك ولماذا؟أي من التص -

 نتائج االستبيان

 جاءت نتائج االستبيان كاآلتي:

المقترحة استحسانهم،  متخصص القت التصاميم 77% من  83.9- 

الذين  بينما القت التصاميم المقترحة استحسان كل األطفال 

 عرض عليهم االستبيان، مما يثبت فاعلية التصاميم المقترحة

 أيضاً.  التفضيل الجمالي للطفلو على المستوى الفني نجاحهاو

حافظت التصاميم المقترحة على تلقائية النظرة الطفولية وبساطتها  -

البريئة من حيث أساليب الطفل المميزة رسومه، طرق تنظيم 

 العناصر واألشكال واأللوان المستخدمة.

اعت التصاميم المقترحة أفضليات التصميم لدى الطفل ر -

 عمر.واالختالف في النوع وال

قت التصاميم المقترحة نجاح على المستوى الفني من حيث ال -

ة ماليمالئمتها مع طبيعة المنتج النهائي، مراعاتها للنواحي الج

 وكونها أصيلة فريدة. 

 Adobe Illustratorـ معالجة رسوم األطفال باستخدام برنامج 

كانت بمثابة عنصر إيجابي أضاف لجودة التصاميم من حيث 

والصياغات مما جعلها مالئمة لتقنية الطباعة واالنتاج األلوان 

 التجاري.

 Results نتائج البحث

م األطفال في تصميم منتجاتهم يدعم ارتباطهم استلهام رسو -1

نه بأعمالهم الفنية ويقوي واحساسهم الجمالي بوجه عام، حيث أ

يخلق مساحة خاصة للطفل ومحيطه مشابهة لطريقة تفكيره 

  وتعبيره.

نتجاتهم يعكس مضمون رسوم األطفال في تصميم ماستلهام  -2

وطبيعة رسومهم العفوية المبهجة، ويبث الثقة نفوسهم تجاه 

 ة فيتعبيراتهم الفنية ويكسر الرهبة الناتجة عن الفروق الفردي

 التعبير لديهم.

الخيالية لرسوم األطفال  والتعبيرية الفنية الجمالية أهمية القيم -3

 صدر لألفكار في التصميم. وإمكانية استثمارها كم

  Recommendationsالتوصيات 

الهتمام برسوم االطفال ودعم انتاجهم الفني من خالل اقامة ا -1

المعارض ومراكز للفن داخل المدارس ودور الروضة مما يثري 

 ابداعهم ويوقظ احساسهم الفني والجمالي.

 نشر الوعي حول أساليب التعبير الفني لدى األطفال وطرق -2

التعامل معها من قبل المربين، من خالل عقد الدورات التدريبية 

 للمعلمين واالباء واالمهات على السواء.

د من الدراسات في مجاالت رسوم األطفال اجراء المزي -3

 واالستلهام منها في مجاالت التعبير الفني والتصميم. 

اجات لدراسة ليشمل األطفال من الفئات ذوي االحتياتوسيع مجال  -4

 الخاصة، األيتام لما لهم من خصوصية في التعبير.

الوصول إليه في تصميم الفراغ الداخلي لمؤسسات  تطبيق ما تم -5

صة ومراكز رعاية األطفال كدور األيتام، ذوي االحتياجات الخا

  ومستشفيات األطفال )مراكز عالج األورام، الحروق وغيرها(.
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