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 العقلیة المستویات بین فارق كمؤشر بالجسم الوعي قیاس في الرسم استخدام
  المدرسة قبل ما مرحلة في لألطفال المختلفة

  الزیات محمود نهىد. 
  المقدمة
 باعتبارها األطفال، بها یسعد التي التعبیر أدوات أهم من واحد الرسم  

 عن التعبیر وسیلة أنها واألهم والمتعة الحریة من أكبر بمساحة تتسم ةساح
 المشاعر هذه عن التعبیر طریقةو  والالشعوریة، الشعوریة واالنفعاالت المشاعر

 اللغویة قدراتهم تؤهلهم ال الذین خاصة األطفال عند مختلفة تبدو قد واالنفعاالت
 لو وحتى حاجات، من حقیقهت في ویرغبون یشعرون عما الدقیق التعبیر على

 تمنعهم التي األمور من الكثیر هناك أن إال للتعبیر اللغة األطفال بعض امتلك
 الكبار، من علیهم المفروضة االجتماعیة للقیود نظراً  عنها الصریح التعبیر من

 األطفال انفعاالت لفهم فعالة وسیلة الطفولة مرحلة في والتلوین والرسم فالفن لذلك
 أحالمهم ویرسمون بداخلهم، ما الورق على یفرغون حیث ومشاعرهم، ودوافعهم
  .معهم التواصل یتحقق وبالتالي یریدونه، الذي ومستقبلهم وأمنیاتهم
 رغبة من نابعة هي إنما یغنى أو یرقص أو یرسم أن في الطفل رغبة إن  

 ومیق الذي الرسم خالل فمن مخاوفه، من والتحرر نفسه عن للتعبیر قویة داخلیة
إلى  أو ومشاعره، سلوكه من المفهوم غیر الجزءإلى  نصل أن نستطیع الطفل به

 التعرف وكذلك یعانیه، وما مشكالته على والتعرف ظاهرة، غیر الشعوریة أمور
 یعیش التي البیئة في معینة بموضوعات اهتمامه ومدى واتجاهاته میوله على
 یشعر عما التنفیس بدور یقوم عمرال من األولى المراحل في بالرسم فالتعبیر فیها،

  (Picard, 2011).منها یعاني أو بها یشعر مشكالت أو أزمات من الطفل به

 الرسم یكون أن إمكانیة مدى طرحإلى  الحالیة الدراسة في الباحثة وتذهب  
  .             المختلفة مستویاتها بین فارق ومؤشر بل العقلیة القدرة عن التعبیر وسیلة
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 محاوالت أثناء م١٩٢٦ عام بدا األطفال برسومات الحقیقي هتماماال إن  
 ذكاء تعكس وسیلةإلى  الرسوم هذه خالل من التوصل Good Enoughجودانف
 یركزون ذلك بعد النفس وعلماء الباحثون وبدا الشخصیة، سماتهم ودراسة األطفال

 الطفل نأ واكتشفوا مختلفة ونماذج أشكال من الطفل یرسمه ما حول اهتمامهم
 معان بارتجال أو وبالرسم، والصراخ، بالبكاء والمحاكاة، بالتقلید ذاته عن یعبر

 عنه، التعبیر یرید لما الطفل یعطیها التي األهمیة مع الفعل حدة وتتناسب یغنیها،
 والشيء وشخصیته الطفل نمو مرحلة أساس على المختار التعبیر شكل ویتحدد
 بالكالم التعبیر یستطیع ال المدرسة قبل ما مرحلة في فالطفل عنه، التعبیر المراد
 لضعف نظرا والغیرة الحزن مثل العمیقة واألحاسیس االنفعاالت بعض عن

 لغةإلى  الطفل فیلجأ والمعاني، اللغة لمفردات امتالكه وعدم اللغویة حصیلته
  (Picard,2011). به یشعر ما لیقول كالرسم أخرى

 فـي الشـكلي فاإلیجـاز شئ، كل في التمیز وه األطفال رسوم یمیز ما وأهم  
 یمـــر فالطفـــل الفـــرد، نمـــو فـــي ومالحظـــة خاصـــة ســـیكولوجیة یعتبـــر األطفـــال رســـوم

 بــالرموز أشــبه مــوجزة أشــكال فــي الخبــرات تلــك یلخــص أن ویحــاول متعــددة بخبــرات
 (Ehrlen,2009) .الشكلیة الموجزات النفس علماء علیها وأطلق

 یتمتع  ما  بفضل  الخارجي  العالم  إدراك  أداة  وه  اإلنساني  الجسم كان ولما  
 أن  وكما،  الكالم  للتعبیر  أداه  أنه  كما  وملكات  وقدرات  خصائص  من  الجسم  به

 لذلك.  واالتجاهات  التصورات  من  العدید  حوله  ویصوغ  متعددة  بطرق  یدركه  الفرد
 الطفل  عمر  من  المبكرة  المراحل  منذ  الجسم  بهذا  الوعي  تنمیة  الضروري  من  كان
 األطفال  ویعتبر.  العمر  من  التالیة  المراحل  في  الكامل  نموه في تأثیرات من له لما

 هذا  تنمیةإلى  ماسة  بحاجة  تكون  التي  الفئات  أهم  من  الخاصة  االحتیاجات  ذوي
 علیه  أكدت  ما  وهذا.  المختلفة  المجاالت  في  نموه  في  تأثیرات  من  له  لما  الوعي
 المعاقین  األطفال  لدى  بالجسم  الوعي  بعنوان:"   (Simons & Dedroog,2009) دراسة
 العادیین  واألطفال  المعاقین  األطفال  بین  قو الفر   معرفةإلى  هدفت  حیث،  " عقلیاً 
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 اــلـوعــي  بـتنمیة  اـألـطــفالـىــ لـد  تـنمي  اـلــتي  اـلـمهاـرـاـتــ  وـمــعرفـة  بـالــجسم  اــلـوعـي  فـي
 ١٢٤و  عقلیاً   المعاقین  األطفال  من  طفالً   ١٢٤  الدراسة  عینه وشملت بأجسامهم،

 مهارات  لقیاس  والتسمیة  اإلشارة اختبار: الدراسة واستخدمت. العادیین الاألطف من
 ألجزاء  الفهم  نمووتوصلت الدراسة إلى أن  الجسم  أجزاء  على  المفردات  استخدام

  .اللغة تنمي الطفل عند ووظائفه الجسم
 والوعي  بالجسم  الوعي"   : بعنوان  دراسته  في)  (Bermúdez,2009  أكد  كما  
 فــالـوعــي  أــجـسامــهم  ألـهــمیة  مـدـرـكـین  اــألـطــفالـ  یــصبح  أـنــ  ةـضروــرـ   عـلى"  بـالــذاـتــ

 في  هاماً   دوراً   یلعب  بالجسم  الوعي  وأن  ألنفسهم  طبیعي  بفهم  یزودهم  بأجسامهم
  .بالذات الوعي نمو

 المبكر  التدخل  عملیة  فإن  األطفال  لدي  بالجسم  الوعي  تنمیة  یتم  ولكي  
 المعاقین  األطفال  ىعل  أجریت  التي  " هامر  لوثر " دراسة بینت فلقد ضروریة تكون

 فى  كبیرة  فاعلیة  المبكر  التدخل  لبرامج  أن  ألمانیا  فى  المبكرة  حیاتهم  سنوات  فى
 العدید  اكتساب  على  األطفال  هؤالء  وساعدت  لدیهم،  النمائیة  تاالنحرافا  إصالح

) الیدین  استخدام  بالعین،  البصري  التركیز  بالرأس،  التحكم(   مثل  المهارات  من
  )١٢: ٢٠٠٧، الشمرى. (مستقبلیاً  تساعدهم التى الحركیة المهارات من وغیرها
  :الدراسة مشكلة

 صـــورة تنمیـــة علـــى تعمـــل التـــي لمســـاراتا أول مـــن بالجســـم الـــوعي یعتبـــر  
 لتنمیـــة مـــدخل أنـــه كمـــا إیجابیـــة ذات مفهـــوم ثـــم ومـــنلـــدى الطفـــل،  ایجابیـــة جســـم

 كمـا والتفكیـر، والحفـظ والتذكر والتركیز كاالنتباه المختلفة والمهارات العقلیة القدرات
 الـوعي مفهـوم حظـي وقـد. حولـه من المكانیة للعالقات الطفل إدراك علي یعمل أنه

 حــین فـي األجنبـي، التــراث فـي والدراسـة البحــث مـن كبیـرة ومســاحة باهتمـام بالجسـم
 العربــي البحثــي والتــراث الدراسـات فــي األطفــال لــدي بالجسـم الــوعي مفهــوم یحــظ لـم

 العلمـــي البحـــث ســـاحة علـــى موجـــود غیـــر المفهـــوم هـــذا وكـــأن هتمـــامبمثـــل هـــذا اال
  .المبكرة الطفولة مجال في وخاصة
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 مفهوم یلعبه الذي الوظیفي والدور األهمیة على التأكید أن الباحثة وترى  
 بصدد كنا إذا وخاصة الدراسة مشكلة لتحدید مدخل أهم هو بالجسم الوعي

 تحدید یمكن ثم ومن العربي، التراث في  االستخدام نادر مفهوم عن الحدیث
  :التالي النحو على بالجسم للوعي الوظیفي الدور

 واالنفعاالت المشاعر كلل الحاوي الوعاء هو ،ةصور  أبسط في الجسم أن  - ١
 مركز وهو العقلیة العملیات وكل واإلدراكات والمفاهیم والخبرات واألحداث
 خالل من الخارجي العالم نحو الساعي كذلك وهو واللغة، واإلدراك اإلحساس

 . اآلخرین مع والتواصل االجتماعیة العالقات إقامة

 المختلفة والمهارات القدرات تنمیة على األطفال یساعد بالجسم الوعي أن  - ٢
 وبناء الجسمي التآزر عملیات وكل اإلدراك، االنتباه، اإلحساس، مثل

 یعتبر أنه كما والمكان، بالزمان الوعي كذلك Schema العقلیة المخططات
 . شخصیتهم عن للتعبیر وسیلة

 تنمیة  في  هاماً   دوراً   بالجسم  الوعي  نمو  لعبحیث ی:  االنفعاالت  عن  التعبیر - ٣
 أو  باللذة  كاإلحساس  ومشاعرهم  انفعاالتهم  عن  التعبیر  على  األطفال  قدرة
 مستخدمة  حركات  صورة  في  تخرج التعبیرات وهذه بالسعادة اإلحساس أو األلم
 .فةالمختل الجسم أجزاء

 هو بالجسم الوعي أن على "میرلوبونتي" یؤكد: الحسي أو) اإلدراكي(الوعي - ٤
 یعمل حیث) البصر – السمع – اللمس( الحسي للوعي الرئیسة المحددات من

 للبناء حولنا من المكانیة العالقاتإلى  بها ننظر التي الطریقة نمو على
 .ككل بالجسم المحیط المكاني

 ألجزاء المختلفة التعبیرات على التعرف خالل نم وذلك: االجتماعي اإلدراك - ٥
 .المحیطین االفراد فهم على تساعد التي وغیرها الوجه كتعبیرات الجسم

 قدرة وكذلك الجسم، یشغله الذي الفراغ لحجم الطفل معرفة: المكاني الوعي  - ٦
 .الخارجي الفراغ في الجسم لهذا صحیحة صورة تكوین على الطفل
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(Moore, et al,2007) 
 التواصل علي قادراً  یكون أن قبل نفسه یعرف أن أوالً  بحاجة الطفل أن كما      

ذا، به المحیطة بالبیئة واالتصال اآلخرین مع  لدي بالجسم الوعي نمو كان وإ
 ال فاألمر لألشیاء، إدراكه في صعوبات سیالقي الطفل فإن مكتمل غیر الطفل
 استخدام علي بالقدرة یتعلق إنما فقط وأوضاعه وأجزائه الجسم بمعرفة یتعلق
دراكه إمكاناته وتوظیف الجسم  الوعي مفهوم أن الباحثة وترى. كاملة كوحدة وإ
 تحدید في فارقاً  محكاً  یكون أن یمكن المبكرة الطفولة مرحلة في وخاصة بالجسم
 محكاً  یكون أن یمكن ثم ومن لألطفال المختلفة العقلیة المستویات وتشكیل

 ومن الذكاء، لمقاییس كبدیل المختلفة العقلیة المستویات تحدید يف فارقاً  تشخیصیاً 
 هل :التالي التساؤل على اإلجابة خالل من الدراسة مشكلة تحدید یمكن هنا

 -عقلیا المعاقین(المدرسة قبل ما مرحلة في ألطفالل العقلیة المستویاتتختلف 
تبعًا  )الذكاء فائقي -الذكاء مرتفعي -الذكاء متوسطي -البینیة العقلیة الحاالت

 الدرجة الكلیة) - الوظیفة  -التسمیة واإلشارة -(التفاصیلبالجسم لوعيالختالف ا
  .؟

  :الدراسة أهمیة
 حدود في وهو بالجسم الوعي مفهوم یوضح نظریاً  تراثاً  الحالیة الدراسة تقدم - ١

 .العربیة الدراسات في االستخدام نادر مفهوم الباحثة علم

 ذوي ومجال المبكرة الطفولة مجال في والباحثین ینالمهتم أنظار هتوجی - ٢
 مؤشراً  یعتبر والذي بالجسم الوعي وهو جدید متغیرإلى  الخاصة االحتیاجات

 .لدیهم المختلفة والمهارات القدرات وتطویر وتحسین األطفال لتعلیم هاماً 

 نظریة علیها قامت التي النمائیة المفاهیم أهم من بالجسم الوعي مفهوم أن - ٣
 النظریات أحدث من باعتبارهما الوجداني، الذكاء ونظریة المتعددة تءاذكاال

 .النفسیة

  :الدراسة أهداف
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 لألطفال بالجسم الوعي قیاس في الستخدامه للذكاء الرجل رسم اختبار تطویر -١
 .المدرسة قبل ما مرحلة في

 لألطفال المختلفة العقلیة المستویات بین فارق كمؤشر بالجسم الوعي استخدام -٢
 -البینیة العقلیة الحاالت -عقلیا المعاقین( المدرسة قبل ما مرحلة في

  ).الذكاء فائقي - الذكاء مرتفعي -الذكاء متوسطي
  :الدراسة مصطلحات

  :الرسم تعریف
 یســــتنبطها عقلیــــة صــــور عــــن للتعبیــــر ومحاولــــة مقصــــود، اســــتدعاء"  هــــو  
 علــــى تغــــذىوی الطفــــل وجــــدان مــــن جــــذوره یســــتمد الحــــر والرســــم معهــــا، ویتعامــــل
 مــن الطفــل یكتســبها ولفظیــة وســمعیة ولمســیة بصــریة ومــدركات وحقــائق معلومــات

  )٩٩:  ٢٠٠٨، الهنیدى" ( بیئته
  Body Awareness:بالجسم الوعي تعریف

 جسمه جزاءالطفل أل معرفة على الطفل قدرة"  بأنه إجرائیاً  الباحثة تعرفه    
 وقدرة حال بالجسم الوعي من الحالة هذه تعكس بحیث وظائفها ومعرفة وتسمیتها

  .متمایزة عقلیة
  

  :المختلفة العقلیة المستویات تعریف
 المنحنى تحتفوق أو  تقع التي العقلیة المستویات بأنها الباحثة تعرفها  
 من تحدیدها یمكن والتي ١والناقص بالزائد معیاري انحراف ٣-١ بین ما االعتدالي

 آخر مقیاس أي أو الذكاء لقیاس ةالمتتابع المصفوفات مقیاس استخدام خالل
                                                

حیــث أن مخرجــات الرســم لــم تكــن  ٤٩-٣٠اســتبعدت الباحثــة فئــة األطفــال المعــاقین عقلیــًا مــن  -١
 ائیة یصعب تصحیحها. و تتضمن سوى خطوط عش
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 متوسطي - البینیة العقلیة الحاالت -عقلیا المعاقین( هي الفئات وهذه للذكاء،
  ) .الذكاء فائقي - الذكاء مرتفعي -الذكاء
 

  الرسم استخدام: أوألً 
 لقـــاءت ومــن عفویــاً  الطفــل ینتجهـــا التــي الرســوم أن) ٢٠١١( القریطــى یــرى  

 یكـــون حینمـــا منـــه وعـــى دون أو مـــا، فكـــرة ولتحقیـــق داخلیـــة، لرغبـــة اســـتجابة نفســـه
 الرســوم هــذه ینــتج الطفــل فــان األحــوال جمیــع وفــى آخــر، يءشــ علــى انتباهــه مركــزا

 یتعلــق فیمــا ســواء الكبــار، قبــل مــن الضــبط وضــغوط الخــارجي التقییــد مــن متحــرراً 
 التعبیـر، فـي یسـتخدمها التـي لخامـاتوا باألدوات أم عنها، یعبر التي بالموضوعات

 أو المنــزل فــي الرســوم هــذه األطفــال وینــتج التعبیــر، هــذا یســتغرقه الــذي بالوقــت أم
 ســـلطان أو مراقبـــة يأ عـــن بعیـــدا وخارجهـــا، الحجـــرات داخـــل الروضـــة، أو النـــادي

 كـاألقالم ومـواد، أدوات مـن أیـادیهم تحـت یقـع مـا كـل ذلـك فـي مستخدمین خارجي،
 هـــوامش أو الرســـم أوراق علـــى المضـــغوطة الملونـــة والســـوائل الطباشـــیرو  واأللـــوان،

  ".  وغیرها والحوائط الجدران على أو الكتب
 والتـــي البیئـــة مـــع التكیـــف نظریـــةإلـــى  مشـــیراً ) ٢٠١١( القریطـــي ویســـتطرد  

 یتفاعــل التــي البیئــة مــع للتكیــف مــدخالً  یعتبــر للطفــل بالنســبة الرســم أن علــى تؤكــد
 مــن ضــغط وتفریــغ، شــحن وعطــاء، أخــذ معنــاه والتكیــف قتــه،و  فیهــا ویمضــى معهــا

 العـــــالم مــــع لیتناســـــب الفــــرد ســــلوك صـــــیاغة إعــــادة الــــداخل، مـــــن وانفــــراج الخــــارج
 العقلــي والوجــود الفنــي االتـزان نظریــة وكــذلك. وأخالقیاتـه ولوائحــه بقوانینــه الخـارجي

 ابتكاریــه راتقــد یصــاحبه وهــذا العقلــي بنمــوه فنیــا ینمــو الطفــل أن ومفادهــا هلبیاجیــ
 – ٢( العملیـات قبـل مـا مرحلـة: وهـى بهـا یمر التي المراحل على ویتوقف متدرجة،

 القــــدرة نمـــو علـــى تســـیطر التـــي الفنیــــة الرمـــوز الطفـــل فیهـــا ویســـتخدم ســـنوات)  ٧
 العملیـات مرحلـة/  والمعـاني والمـدركات الرموز بین العالقة تزداد حیثه لدی العقلیة
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٢٨ 

ـــــى قـــــدرة فیهـــــا الطفـــــل ویكتســـــب ةســـــن) ١١ – ٧( الحســـــیة اإلدراكیـــــة  اســـــتخدام عل
  )٣٨:  ٢٠١١ القریطى،( .اللغة أو األشكال أو والمفاهیم والعالقات الوحدات
على أن استخدام الرسـم یتـیح كـل الفـرص إلعـادة بنـاء  (Ehrlen,2009)یؤكد   

العالقة مع  اآلخر حیث تتسع الحدود وتقل الضـوابط ویسـتطیع األطفـال أن یعبـروا  
شــــاعرهم بحریــــة فــــي الرســــم ویعیشــــوا مشــــاعرهم وأحاسیســــهم تجــــاه اآلخــــرین عــــن م

ن كانت تحتوى على غضـب أو كراهیـة أو خـوف؛ ففـي  ویعبروا عنها كاملة حتى وإ
 حجرة الرسم كل العالم متاح.

فكــل مــا یحتاجــه الطفــل هنــا هــو مســاحة، یمــارس الطفــل فیهــا مــا شــاء مــن   
األوراق المتنوعة في أشـكالها وعـدد  عوامل الترویح عن النفس، من خالل عدد من

مـــــــن األقـــــــالم واأللـــــــوان مـــــــع رغبـــــــة فـــــــي التعبیـــــــر عـــــــن الصـــــــراعات والمشـــــــكالت 
  )١٥٠: ٢٠٠٥واالنفعاالت.( النجار، 

   Body Awareness:بالجسم الوعي: ثانیاً 
 خالل من إال العالم في أكون أن وسعي في لیس "مارسیل جبریل" یقول  
 الذین واألشخاص األشیاء أدرك الجسم خالل فمن جسمیة صورة في وجودي
 ال الفرد أن إذ فیهم، التأثیر على قادراً  أكون الجسم خالل ومن العالم منهم یتألف
 النجار.(الجسم خالل من إال البیئة مع ویتفاعل العالم في موجوداً  یكون أن یمكن

  )٢٠١١ والزیات،
 وحیـاة عامـة بصـفة الفـرد حیـاه فـي الجسـم أهمیـه تتضـح الكلمـات هذه ومن  

 الطفــل شخصـیة تشــكل التـي والمهــارات القـدرات كــل نإ حیـث خاصــة بصـفة الطفـل
 الخبـرات لكـل الحـاوي هـو فالجسـم الطفـل، عمـر مـن المبكـرة المراحـل منذ بناؤها یتم

 لكــل واالســتقبال اإلرســال نقطــة وهــو واألحاســیس، والمــدركات والمفــاهیم والعالقــات
 بالمخططـات یسـمى مـا یشـكل الـذي النحـو علـى هـاوترتیب لتصـنیفها تمهیـداً  المثیرات
  .schemata العقلیة
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 على اإلكلینیكیة الدراسات مجال في الجسم على االهتمام تركز ولقد  
 الشعوري سواء الشخصیة بمكونات وارتباطه لألطفال النفسي البناء وتحلیل دراسة
 االهتمام تركز كما. االضطراب أو السواء حاالت في وذلك الالشعوري أو منها

 االهتمام قل حین في، الجسمیة الذات مفهوم مكونات ضمن الجسم صورة بدراسة
   . بالجسم الوعي بدراسة

  : بالجسم الوعي تعریفات 
 یشیر بالجسم الوعي أن) Gallahue & Zmun,2002:195( من كال یعرف  

 رأكب لفهم واكتسابه، جسمه أعضاء بین بدقة التمییز على الطفل قدرة نمو" إلى
  ".الفراغ فى وحركته جسمه لطبیعة

 والوعي الجسم أجزاء كتمیز بجسمه الطفل وعى زیادة"  عن عبارة وهو  
 بها القیام األجزاء لهذه یمكن وما وتحدیدها األجزاء هذه معرفة طریق عن بها

 مفاهیم ثراء یعنى بما الحركات من حركة أداء في األجزاء هذه كفاءة رفع وكیفیة
مكانیاتها ةالحرك عن الطفل   )Bertoldi& Ladewig, 2009".(وإ

 وحركة ككل جسمه ةركح وتحدید معرفة على الفرد قدرة" بأنه یعرف كما  
  )٣٦: ٢٠٠٧،الشمرى(."الطفولة من ووظائفها أعضائه أجزائه،ومعرفة

 أو الشعور خالل من الطفل یتلقاها التي المعلومات تلك"  بأنه یعرف كما  
 المظهر) أ( المعلومات هذه تتضمن علیها یحصل أن نیمك التي العقلیة الصورة
 الفراغ في وأجزائه الجسم وضع) جـ( تؤدي كما الحركات) ب( الذاتي البدني

 في حدث أي استقبال في الذاتیة الطریقة) د( البعض بعضهم تجاه ووضعهم
  Simons &Dedroog,2009: 1344)( )".الرؤیة، السمع، الشعور( خالل من البیئة

 تستطیع وما جسمه أجزاء ومعرفة فهم على الطفل قدرة نمو"  ذلكك وهو  
   ".كفاءة أكثر الجسم العمل هذا یجعل وكیف، به القیام األجزاء هذه

441)                      :Gyllensten et al, 2010(  
  :الطفولة مرحلة في بالجسم الوعي نمو
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 شیئاً  كان لو كما جسمه إلى ینظر الطفل أن) ٢٠١١(والزیات النجار یري       
 یبدأ النمو استمرار ومع لعبته كانت لو كما قدمیه بأصابع ویلعب عنه غریباً 
 الطفل یمسك السادس أو الخامس الشهر حوالي ففي، جسمه باكتشاف الطفل

 هذه في فاللعب. به المحیطة الصغیرة  باألشیاء ویمسك والقدمین الیدین بأصابع
 أجزاء(الجسمیة المصادر أن اعتبار على الجسم حول متمركزاً  یكون المرحلة
: ٢٠١١،تالنجار والزیا.(اللعب ألشكال األساسي المحور هي)الجسم أعضاء

٥٠(  
 نمواً  ینمون الذین سنوات ثالث سن في األطفال أن(Gallahue,2008)  ویذكر       

 لعینینوا األذنین( تسمیتها أو الرأس في األجزاء أهمإلى  یشیروا أن یمكن عادیاً 
 وأطرافه ،)واألرداف والظهر المعدة( والجذع)، والشعر واألسنان والفم واألنف

  ).القدم وأصابع والقدمین والركبتین والساقین واألصابع والیدین الذراعین(
 تمایزاً  األكثر األجزاءإلى  یشیروا أن لألطفال یمكن سنوات أربع سن وفي  

) والحلق الشفتین اللسان، الذقن، ،الخدین األنف، الوجه،(وتسمیتها الرأس من
 واألصابع، المرفقین( واألطراف) والكتفین ةوالسر  الصدر( والجذع

  ).والقدمین الیدین أصابع الكاحلین، الفخذین،،المفاصل
 جمیعإلى  تقریبا یشیروا أن العمر من سنوات خمسال ألطفال ویمكن  

 والرقبة، واألنف األذن شحمة والرموش، والحاجبین الجبین(وتسمیتها الرأس أجزاء
 السبابة الید، ظهر الید، كف( وأطرافه ،)والخصر والوركین المعدة( والجذع

  (Simons &  Dedroog, 2009: 1344)).الرسغ الساعد، البنصر،، والوسطى
 من واسع لمدى التعرض خالل من بالجسم الوعي الطفل ویكتسب  
 ویمكن الجسم مفهوم یمثل رابطالت وهذا والمتراكمة المترابطة الحركیة الخبرات

  . اآلخرین أجسام أو جسمه عن الطفل یقوله ما خالل من الجسم مفهوم قیاس
  :هي فئات عدهإلى  الجسم مفهوم (Moore, et al,2007) قسم ولقد
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 الجسم بمستویات عالقتها حیث من الذات موقع بها وبقصد: الجسم مستویات 
 .والظهر والمقدمة الجانبیة مثل

 موقع وتحدید جسمه أجزاء تسمیة علي الطفل قدرة بها ویقصد: لجسما أجزاء 
 .منها كل

 أعضائه وتحریك عامة بصفة للجسم الحركي النشاط بها یقصد: الجسم حركة 
 .خاصة بصفة المختلفة

 الجسم في والیسار الیمین جانبي علي التعرف بها یقصد: الجسم جانبیة 
 األیسر أو األیمن الجانب علي الواقعة الجسم أجزاء معرفةإلى  باإلضافة

 .منه

 حیث من ذاته عن بعیداً  المختلفة لالتجاهات الطفل تصور: الجسم اتجاهیة 
 والربط اتجاهاتها حیث من األشیاء ومعرفة والخلف واإلمام والیمین الشمال
  .المختلفة االتجاهات حیث من وذاته األشیاء بین ذهنیاً 
 حركیة تربیة برنامج بعنوان) ٢٠٠٢ ،سامي( دراسة علیه أكدت ما وهذا  

 تنمیةإلى  هدفت حیث الریاض أطفال لدي المكاني والوعي الجسمي الوعي لتنمیة
 وتكونت الحركیة التربیة برامج باستخدام الروضة ألطفال والمكاني الجسمي الوعي
 واستخدمت ضابطة كمجموعة ٣٠و تجریبیة كمجموعة وطفلة طفل ٣٠ من العینة
 الباحثة إعداد من الروضة ألطفال المكاني والوعي سميالج الوعي مقیاس

 الوعي تنمیة في الحركیة التربیة أنشطة استخدام أهمیةإلى  النتائج وتوصلت
 اآلباء من كل دور أهمیة على أكدت كما األطفال لدي والمكاني الجسمي

 على والتأكید األطفال لدي الوعي تنمیة في الطفل تربیة على والقائمین والمعلمین
  .المرحلة هذه ألطفال والمكاني الجسمي للوعي مقاییس وجود أهمیة
  :بالجسم الوعي ونمو اللغة

 الوعي تطور علي تساعد التي األساسیة األمور من اللغة اكتساب یعتبر  
إلى  لیشیر الكلمات من العدید واستخدام وفهم لمعرفة یحتاج فالطفل بالجسم
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٣٢ 

 من المبكرة المراحل في أنه) Price and Thompson,2007( ویري، وأجزائه جسمه
 وبیئتهم أجسامهم وأجزاء بأسمائهم معرفة األطفال كل لدي یكون اللغة تطور
  .الحیاة لمعرفة امتداد هو وبیئته بجسمه الطفل معرفة أن علي أیضاً  ویؤكد القریبة

 ارتباطاً  یرتبط فإنه التعلم جوانب من هاماً  جانباً  باعتبارها اللغة تطور إن  
 في الجسم،فاألطفال بأجزاء الطفل بمعرفة یرتبطكما  .بالجسم الوعي بتنمیة وثیقاً 
، العینین، األذنین الفم،، الیدین، الشعر(الجسم أجزاء تسمیة یمكنهم الثالثة سن

 بصورة إلیها اإلشارة ویمكنهم) والساقین والرأس، الذراعین الظهر،، القدمین، األنف
 تسمیة یمكنهم الرابعة سن في األطفال أما. دمیة وأ لعبه خالل من سهولة أكثر

 واإلبهام، والخدین، الحلق الجبین، الركبتین، األكتاف، أسنانهم،( إلى اإلشارة أو
 المرفقین( تسمیة فیمكنهم الخامسة سن في األطفال أما). والكعب والشفاه، الذقن

  (Simons &  Dedroog, 2009: 1344)).والرسغین الرموش
 الوعي لتعلم األساسیة الطرق أهم من أن على)(Linden, 2007: 6 أكدكما   
 التي واألفعال المشاعر لوصف األساس هي فاللغة. اللغة استخدام هو بالجسم

 .الجسم بها یقوم

 واضطراب اللغة اكتساب في التأخر أن علي دراساتة عد أكدت ولقد  
 بین ومن بجسمه طفلال وعي نمو تأخر علي یعمل قد الطفل لدي اللغویة الكفاءة

 على التعرفإلى  هدفت والتي) (Kaufman, Schilling,2007دراسة الدراسات هذه
 أو استخدام على وقدرتهم جسمهم بأجزاء المدرسة قبل ما أطفال معرفة مدي

 قبل ما أطفال من طفالً  ٥٨ من العینة وتكونت  لدیهم الجسمي الوعي توظیف
 من أضعف كان باللغة الجسم أجزاء یدتحد أنإلى  الدراسة وتوصلت المدرسة
  .باإلشارة تحدیدها
 لدي بالجسم الوعي دراسةإلى  هدفت والتي (Simons, et al,2011:2)ودراسة  

 محكات باختبار مقاسة هي كما نفسیاً  المضطربین المدرسة قبل ما أطفال
 جزاءأ وتسمیة) سلبیة لغویة مفردات( الجسم أجزاءإلى  اإلشارة باستخدام اإلشارات
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 عمر من طفالً  ٧٢ من الدراسة عینة وتكونت) ایجابیة لغویة مفردات( الجسم
 وتوصلت. نفسیة اضطرابات بدون طفالً  ٦٧و نفسیاً  ربینطمض سنوات) ٦-٣(

 المضطربین األطفال لدي بالجسم بالوعي متعلقة لغویة اضطرابات وجودإلى 
 وعي اضطراب أنلى إ الدراسة توصلت كما العادیین باألطفال مقارنة نفسیاً 
 علي الطفل قدرة من یحد الذي األمر وهو اللغة تأخر بوجود یرتبط بجسمه الطفل

  .واآلخرین ذاته فهم
 لتعلم ومدخالً  هاماً  عنصراً  تشكل اللغة أنإلى  ةتشیر الباحث سبق مما  

) الجسم مفردات(بالجسم الخاصة اللغة وخاصة األطفال لدي بالجسم الوعي
  .مبكراً  األطفال یكتسبها التي المفردات من سمالج أجزاء وتعتبر
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٣٤ 

  :الخاصة االحتیاجات ذوي واألطفال بالجسم الوعي
 مجال في استخداماً  األكثر المفاهیم من بالجسم الوعي مفهوم یعتبر  
 تعمل التي البرامجإلى  حاجة األكثر باعتبارهم الخاصة االحتیاجات ذوي األطفال

 تعلمإلى  حاجة في الفئات هذه وتكون لمختلفة،ا ومهاراتهم قدراتهم تنمیة على
 اإلشارة على قادرین  یجعلهم حیث مبكر وقت في بالجسم الوعي مفهوم واكتساب

دراك  وعي علي تجعلهم كما اآلخرین أجسام أو أجسامهم من جزء أي تسمیة أو وإ
 صورال خالل من وذلك واالنتباه التذكر من كل وتنمیة المختلفة المكانیة بالمفاهیم

  .بالجسم  الوعي تشكیل على تساعد التي واألعمال الحركة خالل ومن
إلى  هدفت والتي ) Bertoldi, Ladewig, 2007( دراسة علیه أكدت ما وهذا  
 التعلم( االنتباه لتوجیه اإلدراكیة االستراتیجیات بعض استخدام تأثیر من التحقق

 وتكونت. الحركي النقص ذوى األطفال لدى بالجسم الوعي تنمیة على) بالنماذج
 مجموعتینإلى  تقسیمهم وتم سنوات ٧-٥من) وطفلة طفالً  ٢٢(من الدراسة عینة

 اإلدراك اختبار استخدام وتم طفالً ) ١١(وضابطة طفالً ) ١١( تجریبیة مجموعة
 بعض استخدم أن النتائج وأظهرت الجسم، أجزاء إدراك اختبار الحركي،

 اإلدراك تنمیة في تسهم بالنماذج والتعلم تباهاالن على تركز التي االستراتیجیات
 على تساعدهم أنها كما.الحركي القصور من عانوا الذین األطفال لدى الجسمي
 األطفال لدي الجسدیة المعرفة تساعد حیث المشكالت حل في القدرة تطویر

 حل في بدوره یساعدهم والذي انتباههم تركیز على تساعدهم الحركیة والمعرفة
  . تالمشكال
 تدریبي برنامج تطبیق "بعنوان) (Kaufman,Schilling,2007 دراسة وجاءت  

 الوعي في قصور من یعانون سنوات ٦- ٥ بین ما أعمارهم أطفال ثمانیة على
 لألطفال تدریبي برنامج تصمیمإلى  الدراسة هدفتو  النمو في واضطرابات بالجسم
 تنمیة في المقترح لبرنامجا فاعلیةإلى  النتائج وأشارت بالجسم، الوعي لتنمیة
 الوعي تنمى التي األنشطة على التركیز أن كما األطفال لدى بالجسم الوعي
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 في تساعدهم التي المختلفة للمهارات األطفال اكتساب على تساعد بالجسم
  .األكادیمیة والمهارات النمائیة المهارات اكتساب
 التي األنشطة ضبعإلى  حاجة في عقلیاً  المعاقین األطفال أن نجد كما  

 المعاق فالطفل مختلفة معارف تحقق أن شأنها من والتي بأجسامهم معرفتهم تنمي
  : یلي ما تعلمإلى  یحتاج
 -الجذع -الساق -الرأس( إلیها واإلشارة الرئیسة الجسم أعضاء تسمیه - ١

  ).الصدر - الرقبة
 حركات في األعضاء وتحریك األساسیة الجسم أعضاء وظیفة معرفة - ٢

 ).الید -الفم -األنف -العین - األذن( الحواس أسماء علموت ریاضیة

 ).اللمس - التذوق -الشم -البصر -السمع( الحواس وظائف معرفة - ٣

                         (Gyllensten, et  al, 2010).بالجسم العنایة طرق معرفة - ٤

 بعنوان )(Simons & Dedroog,2009دراسة به جاءت ما مع یتفق وهذا  
 الوعي نمو أن على أكدت حیث عقلیًا، المعاقین األطفال لدى مبالجس الوعي
 الجسم أجزاء وتسمیة إدراك على قادرین یجعلهم المعاقین األطفال لدي بالجسم
 نمو علي یساعدهم مما الصور خالل ومن اآلخرین أجسام علي أو بهم الخاصة

 االستقبالیة اللغة في عیوب من یعانون نهمإ حیث) الشارة/ اللغة( التعبیر مجال
  .العادیین باألطفال مقارنة

 یكون أن العادي للطفل المهم من كان إذا أنه للباحثة یتضح سبق مما  
دراك وعي على  ذات مفهوم تكوین على هام تأثیر من له لما بجسمه كامل وإ

 یتعرض قد لما لدیه المفهوم هذا لتنمیة أشد حاجة في المعاق الطفل فإن ایجابیة
 باقي عن باالختالف یشعر لكونه المختلفة المهارات تعلم في إحباطات من له

 شأنه من مبكرة سن في الفئة هذه أطفال لدى بالجسم الوعي مفهوم فتنمیة أقرانه
 یقوم التي باألعمال القیام علىینمي قدرتهم و  بأنفسهم ثقتهم تنمیة على یعمل أن
 صحیح بشكل ئهوأجزا لجسمهم استخدامهم وكذلك العادیین من أقرانهم بها



  د. نهى محمود الزیات لألطفال العقلیة المستویات بین فارق كمؤشر بالجسم الوعي قیاس في الرسم استخدام
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

٣٦ 

 الجسم صورة من كال ینمي أن شأنه من والذي فعالة بطریقة العمل في وتوظیفه
 مع المعاق الطفل لتوافق األساسیة المفاهیم من یعتبران واللذین الذات ومفهوم

  .بیئته
  :بالجسم الوعي مستویات
 الوعي من مختلفة مستویات وجودإلى  (Heron& Slaughter,2011)یشیر  
  :هي مستویات ثالث في مثلتت بالجسم

 .للجسم الواعیة المعرفة یحكم وهو: الحسي الحركي المستوي .١

 من معین جزءإلى  شارةاإل علي الفرد قدرة وهو: البصري المكاني المستوي .٢
دراكه الجسم  .وإ

 في یقع وأین الجسم من جزء وظیفة عن التحدث على القدرة: اللغوي المستوي .٣
 (Simons, Raymakers,2011: 2) .الجسم

  :بالجسم الوعي مظاهر 
إلى  الطفل انتباه وجذب رئیسیة مظاهر ثالث من بالجسم الوعي یتكون        

 الحركیة وقدراتهم بأجسامهم الوعي نمو في تسهم المظاهر هذه من أكثر أو واحدة
  :وهى

 الجسم أجزاء مكان تحدید على الطفل قدرةإلى  ویشیر: الجسم أجزاء معرفة .١
  .اآلخرین وأجسام جسمه أجزاء تكان سواء بدقة

 ومعرفته الطفل تمییز نموإلى  یشیر: فعله األجزاء هذه تستطیع ما معرفة .٢
 .معین فعل لعمل مختلفة أشكال اتخاذ على الجسم لقدرة

 تنظیم إعادة ویعنى. المختلفة بالحركات القیام األجزاء تستطیع كیف معرفة .٣
 (Gallahue & Zmun,2002: 263).(مهمة حركات ألداء الجسم أجزاء حركات

  :هي رئیسیة وظائف بالجسم وللوعي
 دراك وعي من یزید  .وذاته بنفسه الطفل وإ



  ٢٠١١) لسنة ٢العدد (ث الثالالمجلد             دمنهورمجلة كلیة التربیة ـ جامعة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٧  

 الوعي یتبع باآلخر فالوعي باآلخرین، واإلحساس الوعي ویطور یحسن 
 .بالذات

 ووظائفها الحواس عمل ویحسن یطور. 

 ووظائفها مسمیاتها،أماكنها، المختلفة الجسم أجزاء معرفة. 

 والكتابة القراءة مهارات علي إیجاباً  یؤثر مما الجسم حركة ورویط یحسن 
 .الحركي كالتوازن عموما الحركیة والمهارات الذات ورعایة

 الخبرات أن أي جسمه أعضاء باستخدام االتجاهات على الطفل یتعرف 
 .جسمه وبأعضاء بنفسه تبدأ لالتجاهات األولى

 كاملة كوحدة كله الجسم إدراك على یعمل. 

 اإلشارة،( الجسم أعضاء خالل ومن الجسم خالل من التعبیر الطفل طیعیست 
 ).والتحلیل،الدراما االبتكار االنفعال، التقلید،

(Moore, et al,2007., &Palmem,2000)    
  :األطفال لدى بالجسم الوعي تنمیة في والمعلمات الوالدین دور
  :خالل من وذلك

 باالستكشاف لألطفال تسمح والتي والمحفزة اآلمنة البیئات توفیر.  
 من والذي باستمرار األطفال مع للتحدث الوقت من ممكن قدر كبرأ توفیر 

 .بجسمه معرفته في كبیر دور لها والتي الطفل لغة ینمي أن شأنه

 تساعده الوقت نفس وفى للطفل ممتعة تكون التي المختلفة األنشطة توفیر 
 تجمیع -الجسم بأجزاء مرتبطال الرسم"مثل بالجسم الوعي مفهوم معرفة على

 ".أخرى طریقة یةبأ أو المجالت من سواء المختلفة الجسم ألعضاء صور

 واللمس التسمیة خالل من وذلك الجسم أعضاء تمییز على الطفل تشجیع. 

 وعى نمو ةلزیاد لألطفال المبكرة السنوات أثناء الطبیعیة الخبرات توفیر 
دراك اكتشاف طریق عن وذلك بأجسامهم األطفال  الفراغ في أجسامهم وإ
 .المحیطة البیئة في األخرى باألشیاء أجسامهم موقع ومقارنة

(Moore, et al,2007:164) 
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  :الدراسة فرض
 مجموعات درجات متوسطات بین إحصائیة داللة ذات فروق توجد  
 -عقلیا المعاقین األطفال مجموعة(المختلفة العقلیة المستویات في األطفال
 متوسطي من األطفال مجموعة -البینیة العقلیة الفئة من الاألطف  مجموعة

 فائقي من األطفال مجموعة -الذكاء مرتفعي من األطفال مجموعة -الذكاء
 -الوظیفة -واإلشارة التسمیة -التفاصیل(بالجسم الوعي مقیاس أبعاد على)  الذكاء
 .األعلى العقلیة المستویات لصالح) الكلیة الدرجة

  :للدراسة جیةالمنه اإلجراءات
  :الدراسة منهج

 یمكن والذي المقارن الوصفي المنهج الحالیة الدراسة في الباحثة تستخدم  
  .الدراسة أهداف وتحقیق العلمي الفرض صحة من التحقق خالله من

  :الدراسة عینة
 من العمریة المرحلة في األطفال من طفالً  ١٢٥ من الدراسة عینة تكونت  

  :التالي النحو ىعل توزیعهمتم  سنوات ٦- ٥
) اإلناث من ٩ -الذكور من ١٦( طفالً  ٢٥ من تكونت: األولى المجموعة -١

 ٦٩- ٥٠ مابین ذكائهم نسبة وتقع سنوات ٦-٥ بین ما أعمارهم تقع ممن
 رؤى مركز من علیهم الحصول وتم لرافن الملونة المصفوفات مقیاس على

 المعاقین األطفال مجموعة ویمثلون بالهرم، الخاصة االحتیاجات ذوي لرعایة
 .عقلیا

) اإلناث من ٧ -الذكور من ١٨( طفالً  ٢٥ من تكونتو : الثانیة المجموعة  -٢
 ٨٩- ٧٠ مابین ذكائهم نسبة وتقع سنوات ٦-٥ بین ما أعمارهم تقع ممن
 فضل مدرسة من علیهم الحصول وتم لرافن الملونة المصفوفات مقیاس على

 .البینیة العقلیة الفئة من األطفال مجموعة ویمثلون بالهرم، الخاصة
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) اإلناث من ١١ - الذكور من ١٤( طفالً  ٢٥ من تكونت: الثالثة المجموعة -٣
 ١٠٩-٩٠ مابین ذكائهم نسبة وتقع سنوات ٦-٥ بین ما أعمارهم تقع ممن
 فضل مدرسة من علیهم الحصول وتم لرافن الملونة المصفوفات مقیاس على

 .الذكاء متوسطي األطفال مجموعة ویمثلون بالهرم، الخاصة

) اإلناث من ١٢ - الذكور من ١٣( طفالً  ٢٥ من تكونت: الرابعة المجموعة  -٤
 ١٢٩-١١٠ مابین ذكائهم نسبة وتقع سنوات ٦-٥ بین ما أعمارهم تقع ممن
 فضل مدرسة من علیهم الحصول وتم لرافن الملونة المصفوفات مقیاس على

 .ذكاءال مرتفعي األطفال مجموعة ویمثلون بالهرم، الخاصة

 من ١٠ -الذكور من ١٥( طفالً  ٢٥ من وتتكون: الخامسة المجموعة  -٥
 من أكثر ذكائهم نسبة وتقع سنوات ٦-٥ بین ما أعمارهم تقع ممن) اإلناث
 مدرسة من علیهم الحصول وتم لرافن الملونة المصفوفات مقیاس على ١٣٠
 .الذكاء فائقي األطفال مجموعة ویمثلون بالهرم، الخاصة فضل
 تحلیل باستخدام السن حیث من الدراسة مجموعات بین التجانس نتائج) ١( رقم جدول

  المختلفة العقلیة المستویات تمثل التي للمجموعات التباین
مجموع   المصدر

  المربعات
متوسط   د .ح

  المربعات
  الداللة  ف

مجموعات 
المستویات 
العقلیة 
  المختلفة

بین 
  المجموعات

٠,٠١٧  ٤  ٠,٠٦٨    
٠,٤٠٧  

  

غیر 
  دالة

داخل 
  المجموعات

٠,٠٤٢  ١٢٠  ٥,٠٣٤  

    ١٢٤  ٥,١٠٢  المجموع
 إحصائیة داللة ذات فروق وجود عدمإلى  السابق الجدول نتائج تشیر

 تجانسإلى  یشیر مما المختلفة العقلیة للمستویات الممثلة الدراسة مجموعات بین
   السن لمتغیر بالنسبة المجموعات

  :الدراسة أدوات
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  )الخطیب محمد إعداد( لرافن لألطفال الملون المتتابعة المصفوفات اختبار:  أوالً 
ــــار الباحثــــة اســــتخدمت    تحدیــــد بهــــدف لألطفــــال الملــــون المصــــفوفات اختب

 ســـنوات ٦-٥ مـــن العمریـــة المرحلـــة فـــي األطفـــال مـــن المختلفـــة العقلیـــة المســـتویات
-لبینیــةا العقلیــة الفئــة مــن األطفــال مجموعــة -عقلیــا المعــاقین األطفــال مجموعــة(

 مجموعــة -الــذكاء مرتفعــي األطفــال مجموعــة -الــذكاء متوســطي األطفــال مجموعــة
  )الذكاء فائقي األطفال
  :االختبار وصف

) ب)، (أب( )،أ( هـي أقسـام ثالثـة مـن الملونة المتتابعة المصفوفات تتكون  
، ١٢ منهـــا كـــل یشـــمل  نمـــط أو شـــكل مـــن المصـــفوفات مـــن بنـــد كـــل ویتكـــون بنـــدًا
 الجـزء المفحـوص بینهـا من یختار أجزاء ستة وتحته معین، جزء همن اقتطع أساسي

  .األساسي الشكل في الفراغ یكمل الذي
 تشـویقا أكثـر االختبار تجعل لكي للمشكالت كخلفیة األلوان استخدمت وقد  
ثارة ووضوحا   .األطفال النتباه وإ
 األنمـــاط إكمـــال علـــى الفـــرد قـــدرة علـــى) أ( األول القســـم مشـــكالت وتعتمـــد  

 فـــي بعـــدین أســـاس علـــى االســـتمرار نمــط بتغیـــر المجموعـــة نهایـــة وقـــرب، مســتمرةال
  .الوقت نفس

 األشـــــكال إدراك علـــــى الفـــــرد قـــــدرة علـــــى) أب( قســـــم فـــــي النجـــــاح ویعتمـــــد  
  .المكاني االرتباط أساس على كلي نمط في المنفصلة
 تحكـــم التـــي القاعـــدة فهـــم علـــى مشـــكالته حـــل فـــي فیعتمـــد) ب( القســـم أمـــا  
 علـى الفـرد قـدرة نمـو تتطلـب وهـي مكانیـا أو منطقیـا المرتبطة األشكال يف التغیرات
  .المجرد التفكیر

  لألطفال الملون المتتابعة المصفوفات الختبار السیكومتریة الخصائص
  االختبار صدق
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 & Raven; Court( ورافن وكورت ورافن) Court, 1980( كورت استعرض  

Raven, 1977 (اختبار صدق لتقدیر أجریت التي العدیدة األجنبیة الدراسات 
 وعدد رافن مصفوفات بین االرتباط معامالت تقدیر تم حیث الملونة المصفوفات

  :أهمها ومن األخرى االختبارات من
 بین االرتباط معامالت تراوحت حیث اللفظي القسم(  لألطفال وكسلر اختبار -

 بین تباطاالر  معامالت تراوحت حیث األدائي القسم ،)٠,٨٤) إلى (٠,٣١(
 بین االرتباط معامالت تراوحت حیث الفرعیة المقاییس ،)٠,٧٤) إلى (٠,٥(
 )٠,٧٤) إلى (٠,٢٤(

) إلى ٠,٣٢( من االرتباط معامالت تراوحت وقد بینیه ستانفورد اختبار -
)٠,٦٨( 

 مع الخارجي المحك صدق باستخدام الحالیة الدراسة في الباحثة وقامت -
 صفیة – الحلیم عبد محمود – فرغلى دمحم(  إعداد الرجل رسم اختبار
 معامالت بلغت حیث طفًال، ٣٠ من مكونة عینة على وذلك)  ٢٠٠٤مجدى،
  .المقیاس صدقإلى  یشیر مما ٠,٦١ الصدق

  االختبار ثبات
 & Raven; Court) رافـن وكـورت ورافـن (Court, 1980) كـورت مـن كـل أورد  

Raven, 1977)  الملونــة المصــفوفات ثبــات قــدیرلت أجریــت التــي الدراســات مــن كثیــرا 
  -:اآلتیة الثبات معامالت استخدام تم حیث

 التـــي الدراســـات توصـــلت: االختبـــار نصـــفي بـــین الـــداخلي االتســـاق معامـــل  
 طریقـــة واســـتخدمت ،١٩٧٠ ومـــوللر ،١٩٨١ وجنســـن وكارلســـون مـــن، كـــل أجراهـــا
 طبوســــی) ٠,٩٩( و) ٠,٤٤( بــــین تراوحـــت ثبــــات معــــامالتإلـــى  النصــــفیة التجزئـــة
  ).٠,٨٨( مقداره
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 إعــادة طریــق عــن الثبــات معامــل بحســاب الباحثــة قامــت الحالیــة الدراســة وفــي     
 وبلغــــت أســـابیع، ثالثـــة مقـــداره زمنـــي بفاصـــل طفـــالً  ٣٠ مـــن عینـــة علـــى التطبیـــق
  .٠,٨١ الثبات معامالت

  بالجسم الوعي مقیاس: ثانیاً 
 المدرسـة قبـل مـا لـةمرح فـي األطفـال لـدى بالجسم الوعي قیاسإلى  المقیاس یهدف

 مــن المختلفــة العقلیــة تبــین المســتویا فارقــاً  مؤشــراً  باعتبــاره وذلــك ســنوات ٦-٥ مــن
  .الكلیة الدرجة – الوظیفة – واإلشارة التسمیة – التفاصیل: حیث

  مبررات استخدام اختبار رسم الرجل في قیاس الوعي بالجسم: 
یمكـن تطبیقـه فردیـًا أو یوصف اختبار رسم الرجل بأنه اختبار ذكاء غیر لفظي  -

، األمـــر الـــذي میـــزه بســـهولة التطبیــق والبســـاطة وقلـــة التكـــالیف، ووســـع  جماعیــًا
انتشــــار اســــتخدامه فــــي الدراســــات المســــحیة. إضــــافة إلــــى أن بســــاطة وتلقائیــــة 
المهــام المطلوبــة فــي هــذا االختبــار، وهــي الرســم، جعــل األطفــال یقبلــون علیــه 

 في مناخ یتسم بالمرح والتقبل. بدون تردد، خاصة حینما یتم تطبیقه

 تـهاتجه هاریس إلى القول بـأن اختبـار الرسـم لـیس اختبـار ذكـاء، خالفـًا لمـا ذكر  -
یقـیس عملیـات   Intellectual Maturityجودانف، بـل هـو مقیـاس للنضـج العقلـي 

ــــي  ، أو النضــــج المفــــاهیمي Mental Developmentعقلیــــة عرفــــت بــــالنمو العقل
Conceptual Maturity    أو التـیقظ الـذهنيMental Alertness  ومـن ثمـة فـإن .

القــدرات التــي یقیســها اختبــار الرســم تقــع فــي مجــال التفكیــر التقــاربي، وتصــنف 
 على أنها قدرات عقلیة حسب نظریة جیلفورد.

أنه لیس اختبار ذكاء فقـط، بـل هـو اختبـار یقـیس قـدرات عقلیـة ومهـارات نفـس   -
أكثـر مـن الخبـرات الدراسـیة. ویمكـن اسـتخدامه حركیة، تتأثر بالخبرات الحیاتیة 

رشــادیة وتربویــة، تــؤدي إلــى اتخــاذ قــرارات تســاعد فــي  فــي أغــراض عالجیــة وإ
تســـــكین األطفـــــال فـــــي صـــــفوف خاصـــــة، واقتـــــراح بـــــرامج عالجیـــــة و إرشـــــادیة 

عــن وجــود ارتباطــات بــین الرســوم وبــین توافــق  یحتاجهــا هــؤالء األطفــال، فضــالً 
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ألمر الذي یشیر إلى أهمیـة الداللـة اإلكلینیكیـة لرسـوم األطفال ومفهوم الذات، ا
 األطفال.

: اعتمـدت فكـرة الرسـم علـى افتـراض أن الطفـل القدرة على الرسم وتمایز العمر -
یرسم الشخص (الرجل) كما هو في مخیلته ویتـرجم مـا یعرفـه عـن شـكل الرجـل 

وهــذا بدقـة. بمعنـى آخــر، یتـرجم الطفـل فهمــه لمالمـح الرجـل مــن خـالل الرسـم. 
یوضـــح أن الرســـم یعكـــس مهـــارات الطفـــل المعرفیـــة أكثـــر ممـــا یعكـــس مهاراتـــه 
الفنیة. وقد افترضت جود انف أن العملیـات العقلیـة التـي یـتم ترجمتهـا فـي رسـم 
الرجــــل تــــزداد مــــع النمــــو العقلــــي، بمعنــــى أن رســــومات األطفــــال الكبــــار أكثــــر 

ممــــا تراعیــــه تفصــــیًال ودقــــة، و تراعــــي النســــب فــــي أجــــزاء جســــم الرجــــل أكثــــر 
رسومات األطفال الصغار، أو أن الفروق في دقـة الرسـومات تختلـف بـاختالف 
العمـــر الزمنـــي، و هـــذه تعكـــس فرقـــًا فـــي النمـــو العقلـــي، وتســـمى هـــذه الظـــاهرة 

 .Age Differentiationبتمایز العمر 

إن التطــور فــي القــدرة علــى الرســم تحكمــه خصــائص النمــو العقلــي ابتــداء مــن   -
ى التآزر الحركـي والـتحكم فـي القلـم، إلـى عمـل خطـوط عشـوائیة قدرة الطفل عل

ومتعرجـــة، انتهـــاء بتمكنـــه مـــن رســـم األشـــكال والمربعـــات، إلـــى نقـــل خصـــائص 
ــــى  الشــــكل اإلنســــاني، إلــــى مهــــارة التعبیــــر عــــن النســــب واألحجــــام والحركــــة، إل
التفاصـیل فـي المالبــس ودقـة التعبیـر، والمعــروف بـأن سـلوك الرســم مثلـه كمثــل 

األداء النفسي، تحكمه عوامل نفسیة وعوامل معرفیـة، إضـافة إلـى النمـو  أشكال
العقلـــــي. فقـــــد تتـــــدخل عوامـــــل مثـــــل الشـــــغف بالرســـــم ودوافعـــــه ومقـــــدار توافقـــــه 

 االجتماعي وصراعاته ورغباته الدفینة التي تلعب دور المنبه غیر المحدد.

 :بالجسم عيالو  لقیاس الرجل رسم اختبار على الباحثة أجرتها التي التعدیالت

 لیقــیس الرجــل رســم اختبــار وتطــویر بتعــدیل الباحثــة قامــت: األبعــاد حیــث مــن -
 :التالیة األبعاد
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٤٤ 

 الرجـل رسـم اختبـار فـي المتضـمن والوحیـد األصـلي البعـد وهـو(:التفاصـیل رسم -
 ضـــوئهم فــي الرســم تصـــحیح یــتم بنــداً  ٧٣ مــن ویتكـــون) لاألطفــا ذكــاء لقیــاس
 درجـــة علـــى الطفـــل ویحصـــل برســـمها لطفـــلا قـــام التـــي التفاصـــیل لعـــدد ووفقـــاً 
 .برسمه یقوم صحیح تفصیل كل مقابل واحدة

 جـزاءأ مـن جـزء كـل بتسـمیة یقـوم أن الطفـل من یطلب حیث: واإلشارة التسمیة -
 الطفــل ویحصــل بإصــبعه أو بیــده إلیــه واإلشــارة برســمه قــام الــذي الرجــل جســم
 قــــام إذا حــــدةوا ودرجــــة ةواإلشــــارة الصــــحیح ةحالــــة التســــمی فــــي درجتــــین علــــى

 .فقط الصحیحة اإلشارة أو فقط الصحیحة بالتسمیة

 جســم أجــزاء مــن جــزء كــل وظیفــة یــذكر أن الطفــل مــن یطلــب حیــث: الوظیفــة -
ــــذي الرجــــل ــــین علــــى الطفــــل ویحصــــل برســــمه قــــام ال  وظیفــــة كــــل مقابــــل درجت

 .یذكرها صحیحة

 .مجتمعة السابقة األبعاد على الدرجات مجموع وهي: الكلیة الدرجة -

 :التالي النحو على یكون الدرجات وحساب حیحالتص -

  الدرجة  البنود  البعد
  ٧٣  ٧٣  التفاصیل

  ٦٠  ٣٠  واإلشارة التسمیة
  ٦٠  ٣٠  الوظیفة

  ١٩٣  ١٣٣  البنود مجموع
 
 االختبار إجراء طریقة حیث من  :  

ــة - ــى المرحل  المــراد األطفــال علــى بیضــاء وورقــة رصــاص قلــم توزیــع یــتم: األول
 نحــو أفضــل علــى رجــل صــورة رســم األطفــال مــن طلــبوی، ذكــائهم نســبة قیــاس

 عـــن الطفـــل مـــن االستفســـار ویجـــوز  ،الممحـــاة اســـتعمال عـــدم مـــع یســـتطیعونه
 بعــد األوراق جمــع یــتم ثــم ،ذلــك وتــدوین الرســم فــي الغامضــة التفاصــیل بعــض



  ٢٠١١) لسنة ٢العدد (ث الثالالمجلد             دمنهورمجلة كلیة التربیة ـ جامعة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤٥  

 بالرســم قــام التــي الورقــة علــى طفــل كــل اســم وكتابــة الرســم مــن األطفــال انتهــاء
 .علیها

 جســـم أجـــزاء مـــن جـــزء كـــل تســـمیة الطفـــل مـــن یطلـــب حیـــث: انیـــةالث المرحلـــة -
 .بأصبعه أو بیده لیهإ واإلشارة برسمه الطفل قام الذي الرجل

 جسـم أجـزاء مـن جـزء كـل وظیفـة ذكـر الطفل من یطلب حیث: الثالثة المرحلة -
 .برسمه الطفل قام الذي الرجل

  صدق االختبار:
عشــر مــن المحكمــین  : حیــث تــم عــرض المقیــاس علــى ثالثــةصــدق المحكمــین -١

الخبــراء والعــاملین فــي مجـــال الطفولــة وریــاض األطفـــال والتربیــة وعلــم الـــنفس، 
وأســفرت نتــائج التحكــیم عــن التأكــد مــن قــدرة المقیــاس علــى قیــاس الســمة المــراد 
قیاســـها والتأكــــد مـــن االتفــــاق علــــى مالئمـــة األبعــــاد ووضـــوح التعلیمــــات وبنــــود 

واإلشـــارة حیـــث تطلـــب األمـــر حـــذف  التصـــحیح وخاصـــة بالنســـبة لبعـــد التســـمیة
وتعــدیل بنــود تصــحیح اختبــار رســم الرجــل مــن خــالل حــذف تكــرارات وتفاصــیل 

، وكـــذلك بالنســـبة لوظـــائف الجســـم مـــن حیـــث ٢رســـم الجـــزء الواحـــد مـــن الجســـم
الصـــحیحة لكـــل جـــزء مـــن أجـــزاء الجســـم التـــي یجیـــب علیهـــا  اإلجابـــاتتحدیـــد 

بعــد إجــراء بعــض التعــدیالت  الطفــل ویحصــل مقابلهــا علــى درجــات البنــد وذلــك
لیهـا السـادة المحكمـین علمـًا بـأن معامـل االتفـاق بـین المحكمـین قـد إالتـي أشـار 

  .  ٩,٤ - ٨,٢بلغ بالنسبة للمقیاس ما بین 
  :  الخارجي المحك صدق -٢

                                                

وجـود الشـعر بـأي  -وجود الشعر علـى أكثـر مـن محـیط -أعلى الرأس مثال على ذلك وجود الشعر ٢
تنسیق وتظلیل الشعر. كل التكرارات تحذف ویحصل الطفل علـى الـدرجات  -نموذج(سوالف، خصالت)

 ثم یذكر وظیفته. إلیهحینما یسمي الشعر ویشیر 
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٤٦ 

 المحـــــك صــــدق باســــتخدام االختبــــار صـــــدق مــــن بــــالتحقق الباحثــــة قامــــت
 ســامي فاطمـة أعدتــه والـذي ميالجسـ الــوعي مقیـاس مـع الحــالي لالختبـار الخـارجي

 فـــي األطفـــال مـــن طفـــالً  ٣٠ مـــن مكونـــة عینـــة علـــى وذلـــك ،)٢٠٠٢( العزیـــز عبـــد
 الثانیـة بالسـنة ملتحقـین سنوات ٦-٥ بین ما أعمارهم یتراوح المدرسة قبل ما مرحلة

 ٠,٧٧ – ٠,٤٧ بـین االرتبـاط معـامالت وتراوحـت KG2 األطفال ریاض مرحلة من
  دق المقیاسین.ص على دالة مستویات وهي

  ثبات المقیاس:
اســــتخدمت الباحثــــة فــــي حســــاب معامــــل الثبــــات طریقــــة االتســــاق الــــداخلي 
والتــي تقــوم علــى إیجــاد العالقــة بــین درجــة البعــد والدرجــة الكلیــة للمقیــاس وجــاءت 

  النتائج على النحو التالي:
  أبعاد المقیاس والدرجة الكلیة ) معامالت االرتباط بین٢جدول رقم (

  الوظیفة  التسمیة واإلشارة  التفاصیل  لمقیاسأبعاد ا
  ٠,٧٧  ٠,٨١  ٠,٦٣  الدرجة الكلیةبمعامالت االرتباط 

وتشــیر نتــائج الجــدول الســابق إلــى وجــود ارتباطــات دالــة بــین درجــة البعــد   
  والدرجة الكلیة بالنسبة لجمیع األبعاد مما یشیر إلى ثبات المقیاس.

قیــاس عــن طریــق إعــادة التطبیــق كمــا قامــت الباحثــة بــالتحقق مــن ثبــات الم  
وتراوحــت معــامالت  أســابیعطفــًال بفاصــل زمنــي ثالثــة  ٣٠علــى عینــة مكونــة مــن 

ممــا یشــیر إلــى أن االختبــار یتســم  ٠,٧٩ – ٠,٧٠الثبــات ألبعــاد المقیــاس مــا بــین 
  بدرجة مقبولة من الثبات.

  :اإلحصائیة المعالجة أسالیب
 SPSS اختصـــاراً  المعـــروف اإلحصـــائي التحلیـــل برنـــامج الباحثـــة اســـتخدمت  
  :اآلتیة المعالجات واستخدمت الفروض من والتحقق الدراسة أهداف لتحقیق

 البسیط التباین تحلیل -
 المجموعات بین الفروق لداللة توكي اختبار -



  ٢٠١١) لسنة ٢العدد (ث الثالالمجلد             دمنهورمجلة كلیة التربیة ـ جامعة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤٧  

  :الدراسة نتائج
  :الدراسة فرض

 مجموعات درجات متوسطات بین إحصائیة داللة ذات فروق توجد  
 -عقلیا المعاقین األطفال مجموعة(المختلفة عقلیةال المستویات في األطفال
 متوسطي من األطفال مجموعة -البینیة العقلیة الفئة من األطفال  مجموعة

 فائقي من األطفال مجموعة -الذكاء مرتفعي من األطفال مجموعة -الذكاء
 -الوظیفة -واإلشارة التسمیة -التفاصیل(بالجسم الوعي مقیاس أبعاد على)  الذكاء

 .األعلى العقلیة المستویات اتجاه في) الكلیة رجةالد

  المجموعات بین التباین تحلیل نتائج: أوالً 
المختلفة من مجموعات للوفقًا الوعي بالجسم درجات ل) نتائج تحلیل التباین ٣جدول رقم (

   العقلیة لمستویاتا
متوسط   د .ح  مجموع المربعات  المصدر

  المربعات
  الداللة  ف

مجموعات 
 األطفال

  والتفاصیل
  

بین 
  المجموعات

  
٧٢٧٩,١٢٠  

١٨١٩,٧٨٠  ٤    
١٠٠١,٣٤  

  

    
٠,٠٠١  

  
  

داخل 
  المجموعات

١,٨١٧  ١٢٠  ٢١٨,٠٨٠  

    ١٢٤  ٧٤٩٧,٢٠٠  المجموع
مجموعات 
األطفال 
والتسمیة 
  واإلشارة

بین 
  المجموعات

٣٨٤٠,٨٩٢  ٤  ١٥٣٦٣,٥٦٨    
٨٠٤,٦٥٦  

  

  
  ٠,٠٠١  

داخل   
  المجموعات

٤,٧٧٣  ١٢٠  ٥٧٢,٨٠٠  

    ١٢٤  ١٥٩٣٦,٣٦٨  المجموع
مجموعات 
األطفال 
  والوظیفة

  
بین 

 المجموعات

٣١٧٧,٨٠٨  ٤  ١٢٧١١,٢٣٢    
٥٤٧,٨٩٨  

  
  ٠,٠٠١  

  



  د. نهى محمود الزیات لألطفال العقلیة المستویات بین فارق كمؤشر بالجسم الوعي قیاس في الرسم استخدام
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

٤٨ 

متوسط   د .ح  مجموع المربعات  المصدر
  المربعات

  الداللة  ف

داخل 
  المجموعات

٥,٨٠٠  ١٢٠  ٦٩٦,٣٠  

    ١٢٤  ١٣٤٠٧,٢٣٢  المجموع
مجموعات 
األطفال 
والدرجة 
  الكلیة

بین 
  المجموعات

٢٥٧٢٦,٤٦٨  ٤  ١٠٢٩٠٥,٨٧٢    
١٦٧٤,٢٤٦  

  
  ٠,٠٠١  

داخل   
  المجموعات

١٥,٣٦٦  ١٢٠  ١٨٤٣,٩٢٠  

    ١٢٤  ١٠٤٧٤٩,٧٩٢ المجموع
 الوعي مقیاس أبعاد درجات بین البسیط التباین تحلیل نتائج من یتضح  
 ذات فروق وجود المختلفة العقلیة المستویات من األطفال ومجموعات بالجسم
 فروق وجود ىعل ویؤكد یشیر الذي األمر ٠,٠٠١ مستوى عند إحصائیة داللة
 أبعاد جمیع على المختلفة العقلیة المستویات تمثل التي المجموعات جمیع بین

 وجود من للتحقق توكي اختبار استخدامإلى  نایدفع ما وهو بالجسم، الوعي مقیاس
 باعتباره بالجسم الوعي مقیاس قدرة من وللتحقق المجموعات متوسطات بین فروق
  .المختلفة العقلیة المستویات تمثل التي األطفال مجموعات بین فارق مؤشر

  
  

لدرجات مجموعات األطفال من  ) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة٤جدول رقم (
  أبعاد مقیاس الوعي بالجسم ىالمختلفة علالمستویات العقلیة 

  األبعاد
  المجموعات

  الدرجة الكلیة  الوظیفة  التسمیة واإلشارة  التفاصیل

  ع  م  ع  م  ع  م  ع  م  ن
المعاقین 

  عقلیا
٢,٩٧  ٢٧,٤٤  ١,٧٧  ٨,٠٨  ١,٢٢  ٧,٠٨  ١,٥٨  ١٢,٢  ٢٥  

  ٣,٨٨  ٤٨,٤٠  ٢,٢٣  ١٥,٨٤  ١,٨٨  ١٥,٦٨  ١,١١  ١٦,٨  ٢٥  الفئة البینیة



  ٢٠١١) لسنة ٢العدد (ث الثالالمجلد             دمنهورمجلة كلیة التربیة ـ جامعة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤٩  

متوسطي 
  الذكاء

٣,٦٤  ٦٩,٥٦  ١,٨١  ٢٢,١٦  ٢,٠٢  ٢٤,٥٢  ١,٥٨  ٢٢,٨٨  ٢٥  

مرتفعي 
  الذكاء

٣,٩٨  ٨٩,١٦  ٢,٦٨  ٢٩,٦٨  ٢,١  ٣١,٥٢  ١,١  ٢٨,٣٢  ٢٥  

  ٤,٨٧  ١٠٨,٤٨  ٣,٢١  ٣٦,٨  ٣,٢  ٣٨,٢٨  ١,٢٥  ٣٣,٤  ٢٥  الذكاء فائقي

في المستویات  ) داللة الفروق بین متوسطات درجات مجموعات األطفال٥جدول رقم (
  العقلیة المختلفة بالنسبة لبعد التفاصیل

المعاقین   المجموعات
  عقلیا

الفئة العقلیة 
  البینیة

متوسطي 
  الذكاء

مرتفعي 
  الذكاء

فائقي 
  الذكاء

          -  لمعاقین عقلیاا
        -  **٤,٦  الفئة البینیة

      -  **٦,٠٨  **١٠,٦٨  متوسطي الذكاء
    -  **٥,٤٤   **١١,٥٢  **١٦,١٢  مرتفعي الذكاء
  -  **٥,٠٨  **١٠,٥٢  **١٦,٦  **٢١,٢  فائقي الذكاء

 بین إحصائیة داللة ذات فروق وجودإلى  السابق الجدول نتائج تشیر  
 المختلفة العقلیة المستویات لجمیع بالنسبة فالاألط مجموعات درجات متوسطات

 یشیر مما األعلى، العقلیة المستویات اتجاه في التفاصیل لبعد بالنسبة وذلك
 بعد قدرةإلى  یشیر أخر جانب ومن جانب، من الدراسة فرض صحة على ویؤكد

 تشیر أن هنا ویجدر المختلفة، العقلیة المستویات بین فارق كمؤشر التفاصیل
 تفاصیله بكل الرجل رسم اختبار تحدیداً  هو التفاصیل بعد أنإلى  حثةالبا

جراءاته  الفارق التمییز على الرجل رسم اختبار قدرة ویدعم یؤكد الذي األمر ،وإ
 الرسم استخدام فاعلیة على التأكید عن فضالً  المختلفة، العقلیة المستویات بین

 الذي األمر وهو عقلیة، عملیةك التفاصیل إدراك على القدرة على مؤشراً  بوصفه
                                                

 ٠,٠٠١دال عند مستوى **



  د. نهى محمود الزیات لألطفال العقلیة المستویات بین فارق كمؤشر بالجسم الوعي قیاس في الرسم استخدام
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

٥٠ 

 مهارات یعكس الرسم أن حیث من) ٢٠١١( القریطيما ذهب إلیه  مع یتفق
 التفاصیل إدراك على القدرة وأن الفنیة مهاراته یعكس مما أكثر المعرفیة الطفل
 یعكس كما العقلي، النمو على داالً  فارقاً  مؤشراً  یجعله مما الزمني للنمو وفقاً  تزداد
 الحس أعضاء بین المختلفة التآزر عملیات على المتنامیة األطفال اتقدر  الرسم

  .والحركة
في المستویات  ) داللة الفروق بین متوسطات درجات مجموعات األطفال٦جدول رقم (

  العقلیة المختلفة بالنسبة لبعد التسمیة واإلشارة

المعاقین   المجموعات
  عقلیا

الفئة العقلیة 
  البینیة

متوسطي 
  الذكاء

فعي مرت
  الذكاء

فائقي 
  الذكاء

          -  المعاقین عقلیا
        -  **٨,٦  الفئة البینیة

      -  **٨,٨٤  **١٧,٤٤  متوسطي الذكاء
    -  **٧  **١٥,٨٤  **٢٤,٤٤  مرتفعي الذكاء
  -  **٦,٧٦  **١٣,٧٦  **٢٢,٦  **٣١,٢  فائقي الذكاء

 بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود إلى السابق الجدول نتائج تشیر  
 المختلفة العقلیة المستویات لجمیع بالنسبة األطفال مجموعات درجات طاتمتوس
 مما األعلى، العقلیة المستویات اتجاه في واإلشارة التسمیة لبعد بالنسبة وذلك
إلى  یشیر أخر جانب ومن جانب، من الدراسة فرض صحة على ویؤكد یشیر
 ودال المختلفة عقلیةال المستویات بین فارق كمؤشر واإلشارة التسمیة بعد قدرة

 ودراسة) ٢٠٠٢سامي،( دراسة مع الحالیة الدراسة نتائج وتتفق علیها،
(Gallahue,2008) ودراسة (Simons & Dedroog,2009)  على التأكید حیث من وذلك 

 للتابع وفقاً  الجسم ألجزاء واإلشارة بالتسمیة والتمییز اإلدراك على األطفال قدرة
                                                

 ٠,٠٠١** دال عند مستوى 



  ٢٠١١) لسنة ٢العدد (ث الثالالمجلد             دمنهورمجلة كلیة التربیة ـ جامعة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥١  

 الخبرات وحجم العقلیة األطفال قدرات على التمییزیة رةالقد هذه وتتوقف الزمني،
 الجسم فمستویات لألطفال، تتوفر التي االستثاریة البیئة وطبیعة والحركیة المعرفیة

 واتجاهه، وجانبیته وحركته أجزائه حیث من(Moore, et al,2007) إلیها أشار التي
 العقلیة المستویات بین التمییز خاللها من یمكن معرفیة إدراكیة مفاهیم هي

 ذات فروق بوجود السابق الجدول نتائج عنه عبرت الذي األمر وهو المختلفة،
 وذلك العقلیة المستویات جمیع لدى واإلشارة التسمیة لبعد بالنسبة إحصائیة داللة
 باعتباره بالجسم الوعي مفهوم قدرة یعكس ما وهو ،٠,٠٠١ داللة مستوى عند

  . المختلفة العقلیة المستویات بین وفارقاً  داالً  مؤشراً 
في المستویات  ) داللة الفروق بین متوسطات درجات مجموعات األطفال٧جدول رقم (

  العقلیة المختلفة بالنسبة لبعد الوظیفة

  المجموعات
المعاقین 

  عقلیا
الفئة العقلیة 

  البینیة
متوسطي 

  الذكاء
مرتفعي 
  الذكاء

فائقي 
  الذكاء

          -  المعاقین عقلیا
        -  **٧,٧٦  البینیة الفئة

      -  **٦,٣٢  **١٤,٠٨  متوسطي الذكاء
    -  **٧,٥٢  **١٣,٨٤  **٢١,٦  مرتفعي الذكاء
  -  **٧,١٢  **١٤,٦٤  **٢٠,٩٦  **٢٨,٧٢  فائقي الذكاء

 متوسطات بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود إلى السابق الجدول نتائج تشیر
 وذلك المختلفة العقلیة تالمستویا لجمیع بالنسبة األطفال مجموعات درجات
 على ویؤكد یشیر مما األعلى، العقلیة المستویات اتجاه في الوظیفة لبعد بالنسبة
 الوظیفة بعد قدرةإلى  یشیر أخر جانب ومن جانب، من الدراسة فرض صحة

 قدرة عن الداللة مستویات وتعبر المختلفة، العقلیة المستویات بین فارق كمؤشر
                                                

 ٠,٠٠١** دال عند مستوى 



  د. نهى محمود الزیات لألطفال العقلیة المستویات بین فارق كمؤشر بالجسم الوعي قیاس في الرسم استخدام
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

٥٢ 

 مستویات بلغت حیث المختلفة العقلیة المستویات بین ارقالف التمییز في البعد
 قدرة على الداللة شدیدة مستویات وهي ،٠,٠٠١ المجموعات جمیع بین الداللة
 نتائج وتتفق المختلفة، العقلیة المستویات بین الفارق التمییز على والمقیاس البعد

 الوظیفي البعد على یدالتأك في) Gyllensten et al,2007( دراسة مع الحالیة الدراسة
 والحسي اإلدراكي والوعي التعبیر على القدرة خالل من بالجسم الوعي لمفهوم

 التأكید في (Simons, Leitschuh and Raymakers, 2011) دراسة مع وكذلك والمكاني،
 واإلشارة التسمیة أن باعتبار بالجسم الوعي ومفهوم اللغة بین العالقة على

 كل علیه أكد ما نفس وهو لغویة، وظیفة ذات إدراكیة أبعاد الوظیفة عن والتعبیر
 أهم من واحد اللغوي المستوى اعتبار من  (Gallahue &Ozmun.2002) من

  .بالجسم الوعي لمفهوم الوظیفیة المكونات
في المستویات  ) داللة الفروق بین متوسطات درجات مجموعات األطفال٨جدول رقم (

  لبعد الدرجة الكلیةالعقلیة المختلفة بالنسبة 

  المجموعات
المعاقین 

  عقلیا
الفئة العقلیة 

  البینیة
متوسطي 

  الذكاء
مرتفعي 
  الذكاء

فائقي 
  الذكاء

          -  المعاقین عقلیا
        -  **٢٠,٩٦  الفئة البینیة

      -  **٢١,١٦  **٤٢,١٢  متوسطي الذكاء
    -  **١٩,٦٠  **٤٠,٧٦  **٦١,٧٢  مرتفعي الذكاء
  -  **١٩,٣٢  **٣٨,٩٢  **٦٠,٠٨  **٨١,٠٤  فائقي الذكاء

 بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود السابق إلى الجدول نتائج تشیر  
 المختلفة العقلیة المستویات لجمیع بالنسبة األطفال مجموعات درجات متوسطات

 ویؤكد یشیر مما األعلى، العقلیة المستویات اتجاه في الكلیة للدرجة بالنسبة وذلك
                                                

 ٠,٠٠١ل عند مستوى دا**



  ٢٠١١) لسنة ٢العدد (ث الثالالمجلد             دمنهورمجلة كلیة التربیة ـ جامعة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥٣  

 الدرجة قدرةإلى  یشیر أخر جانب ومن جانب، من الدراسة فرض صحة على
 الجدول لنتائج التأمل ولعل المختلفة، العقلیة المستویات بین فارق كمؤشر الكلیة

 والدال الفارق التمییز على بالجسم  الوعي مقیاس قدرة على وتؤكد تشیر السابق
 مستوى دعن الداللة مستویات جمیع بلغت حیث المختلفة العقلیة المستویات بین

 ركمؤش بالجسم الوعي مفهوم استخدام إمكانیةإلى  الباحثة یدفع ما وهو ،٠,٠٠١
 جیداً  بدیالً  یكون أن على وقدرته المختلفة العقلیة المستویات بین وفارق دال

 والمعلمات الوالدین دور على التأكید ویبقى. الذكاء مقاییس استخدام عن ومكافئاً 
 لما المتنامیة األطفال وقدرات مهارات تنمیة يف بالجسم الوعي دور تفعیل في

 جمیع على ینعكس ووظیفي ایجابي دور من المفهوم هذا به یساهم أن یمكن
 على اإلیجابیة التوافقات من مزیدإلى  بهم وتدفع بل لألطفال، المعرفیة القدرات
  . واألكادیمي واالجتماعي الشخصي المستوى
  :مقترحة وبحوث توصیات

 من یمكن والتي الهامة النتائج من العدیدإلى  الحالیة الدراسة تائجن أشارت     
  :بینها من معاً  والبحوث التوصیات من بالعدید الخروج خاللها

 المتطلبة المعرفیة األبعاد ذات النمائیة المفاهیم من بالجسم الوعي مفهوم أن  -١
 لعقلیةا المستویات في إلیها الحاجة وتزداد العقلیة المستویات جمیع لدى

 .أولیة تكیفیة متطلبات باعتبارها المنخفضة،

عداد المفهوم هذا استخدام في والتوسع االهتمام -٢  من یحققه لما تنمیته برامج وإ
 .ونفسیة ولغویة واجتماعیة معرفیة وظائف

 لما المفهوم لهذا احتیاجاً  الفئات أكثر من الخاصة االحتیاجات ذوي فئات أن  -٣
 على التدریب مخرجات على جوهري اعتماد من وتعلیمهم تدریبهم یتطلبه
 كنوع بالجسم الوعي تنمیة برامج تستخدم حینما وخاصة بالجسم الوعي مفهوم

 .العملیة وفاعلیته أهمیته تزداد حیث المبكر، التدخل من



  د. نهى محمود الزیات لألطفال العقلیة المستویات بین فارق كمؤشر بالجسم الوعي قیاس في الرسم استخدام
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

٥٤ 

 المفهوم لهذا احتیاجاً  األكثر الفئات بعض نحو بالجسم الوعي بمفهوم التوجه  -٤
 .سبرجرواأل التوحد حاالت وكذلك المبكرة النمو مراحل في المكفوفین وخاصة

 عمریة لمراحل النمائي للتطور وفقاً  بالجسم الوعي مفهوم دراسة في التوسع  -٥
 .سنوات ١٠-٣ من



  ٢٠١١) لسنة ٢العدد (ث الثالالمجلد             دمنهورمجلة كلیة التربیة ـ جامعة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥٥  

 المراجع

 الجسمي الوعي لتنمیة مقترح حركیة تربیة برنامج). ٢٠٠٢(ساميفاطمة  - ١
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