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إال�ساينالرمس)، 1971"وودلو رش" (اعترب التعبري من أ%خرى، .نو�ا التعبري ٔ(شاكل من وكغريه
اختفهو �رب ٕاال ینكشف ٔ(ن ميكن ال ا8ي الرثاء من نوع ٕاىل مAه.حيیل واحلذر ساذج موقف اذ

Jشلك الصورة هذه ٔ(ن ٕاىل ننNOه ٔ(ن Pصورة، ولكن الرمس نQٔRذ البدء، ٔ(ن يف تعبريجيب صیغة
فهمهمعقدة ميكن حتلیلاال �رب ام`داداهتا.عمقمٕاال عن عندa8كشف الوقوف من d، البد

J النوعیة (أ%لوان، أ%شاكل، أ%شfیاء...) واليت الشلك خصائصه عن جمال وlكشفطفل، متثل
حي.وعیه الرمزي، فالرمس oلتRٔویل aرتبط qف الرمزیة، ٕاىلیلنأ(ما الفكریة الوظیفة ٕاشاكل معق ٕاىل

الالوعي. �امل عن الكشف wانب
الالوعي. التyلیل؛ الرمس؛

Widlocher (1971) considered drawing as a type of human expression. So, 

like any other form of expression, it reveals its richness only to the one 

who knows how to adopt a naive and cautious attitude. It is necessary to 

take the drawing first as an image, but we must to consider this image 

as a complex mode of writing that could be understood only by a 

rigorous analysis that will unveil its extension. So, we need to take into 

consideration its specific characteristics (colors, shapes, objects ...) that 

constitute the representation of the child, and uncover its consciousness. 

In regard to the symbolic interpretation, the drawing leads us to the 

heart of the problem of the symbolic function, and could reveal the 

unconscious world.

: Drawing; Analysis; Unconscious.

إال�سانیة10 والعلوم ا%ٓداب النفس، لكیة �مل هللا، فاس، املغرب. ظهر املهراز–قسم عبد �ن محمد سfیدي wامعة
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بع طبیعیه، ذات صريورة دوما الرمس ح�ثاعترب الشخصیة معامل تظهر ٔ(ح�ا'، فعربه ,ال* د
من املمك0ة، لكن وطمو4اهتا 6لها م7 ٕاىل التطرق مع املايض ?رخيها مث احلارضة اEشغاالهتا تظهر

التالیة: اخلصوصیات ٕاىل Iلنظر الرمس ٔ(سلوب نو4د ٔ(ن الصعب
ا العقيل العمر حتدید الرضورة مفن WX :منوZا طور يف اك\ن الطفل الرمس، ویعتربٕان من نطالقا

احلق�قي.  السن عن سfنeني نقص ٔ(و سfنeني عن زاد ما ٕاذا الطبیعي 4دود يف
فهيا.  الرمس ٕاجناز یمت اليت الظروف ٕاىل oنneاه رضورة هنا التqٔ7ر: من رسیع خشص الطفل ٕان

بیولو معطیات معقد، uسeمثر vد Eشاط الرمس ب7ٔن xراعي ٔ(ن البد املعرفة من وحسfیةوzلمزید ج�ة
ما |البا Eشاط ?م، ٕانه وتوافق اEس�ام يف ج0ب ٕاىل ج0با �شfتغل ٔ(ن جيب ولكها وحر�یة عقلیة مث
یيل واملتعة، وف� اzلعب ٕاطار مضن uس�ل ٔ(نه مبا zلطفل Iل�سfبة وممثرا وجمانیا، بل حرا یعترب

املهمتني:  بعض تقد�ر حسب الرمس تطور مرا4ل

Luquet،1977.(
اخلر�شة سfنوات).Stade du gribouillageمر�4 وثالث سfنة : (بني
العرضیة اخلطوطRéalisme fortuiteالواقعیة بني سfنوات) التقارب ومخس ثالث : (بني

املواضیع. لبعض مفاجئ ظهور مع oعتباطیة
ا�هض یRéalisme manqué:ة الواقعیة رمس مع القصدیة لعنرص طف�ف ٔ(سلوبظهور عمتد

واليت 'درا ش��ا التجزيء یعترب ب�¤ الوvدان طبیعة مع ارتباط يف املكو'ت هذه احلاكیة، وتظهر
اضطراIت وجود اح¨ل ٕاىل ٕاشارة فهذه أ©مر تعذر ٕاذا اخلامسة، ٔ(ما السfنة ممت عند یظهر

ذهانیة.
الفكریة ٕاىلintellectuelRéalismeالواقعیة مخس مضهناعرشٕاثين: (من الطفل سfنة) یعید

�راه ما ول�س یعرفه ما خبٕانتاج oح°فاظ مع التفاصیل تعدد ذاتمع احلاكیة، والتفاصیل صائص
التجسfمي. ٔ(سلوب vانب ٕاىل الرؤیة يف ووضوح µالزوا تعدد vانب اخلاص، ٕاىل الطابع

املرئیة عرش) یعمتدRéalisme visuelالواقعیة الثانیة سن عند الرمس ,ىل فهيا: (تظهر
احلسfیة. املعطیات

التحوالتو  من مج� التصو�ریة، ؤ(«ريا، تظهر القدرات ٕاىل وسطIلنظر اجلزء ٕاد«ال Wكذ
,دد اسfتجامع یتطلب واXايت، مما املريئ ,ىل یعمتد ٕاجناز مع أ©لوان واقعیة ق�اس ا4رتام اللك، مع

م°نو,ة. مواضیع الطفل، حول رسوم من �بري

وثالث سfنة احلر�یة (بني و Iلتخطیط تعرف و
احلر�یة، وسfنوات اÇzة اسÈeر Êمتزي)، یمت الرصاص، كام قمل اسfتعامل ٕاىل املر�4 هذه طفل ميیل
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�ملر� "الفمیة" (�م� مرتبط بو�دان املر� املر�هذه بوادر تظهر ذ! والعض) بعد صاص
رٔ:سو ، " (احلر6یة، التلو3ن، إالثبات),ةج"الرش =شلك ر�ل اBمتثل (رمس ٕاىل املرور یمت ٔ:Gريا

Bon homme têtard–.(...املواضیع ساحب، تعدد =سPیط، مزنل مزنل

واقعیةومتثیلیا،(یصري الفعل هادفا، Vىل رٔ:س، مزنل، و�ه) یقوم شلك Vىل مصورة: ر�ل ٔ:شاكل
دون ساحبة وعرضیة (ٔ:شPیاء احلاكیة یعمتد طابع مع ٔ:شاكالو�دان "ٔ:ودیيب"،ٔ:ساس)؛ یظهر

اعتباطیةحتمل رموزا ذ6ریة و  خطوطا یوظف jجيع �نفعاالت، مما واسPتعراض التعبري يف رغبة
بqٔلوا متزتج �دودا اجلvسنيویضع بني فوارق یقمي ال ٔ:نه ٕاال واقعیة zري (مال=س، ٔ:زرار، م}ازلن

املتحركة، التجسPید،  �لرسوم معلقة، خشصیات ومداخن م�لثة ٔ:سقف مع ومربعة مسPتطی
الورقة). جوانب التصغري، الوضوح، اع�د

ٕاقا موضعي، ٔ:ي ومة �دودهختطیط ٔ:سود رصاص بقمل واملم�اة (النقدوٕاطار �لمسطرة اسPتعامل
فوارق وضع مع الvسب تطور حترتم مسرتس واملاكن)، رسوم وا�د (املوضوع ا�ايت)، موضوع

ؤ:و�ه،  م�حركة، لباس، ٔ:لوان دىم اجلسم، تصو3ر ٔ:عضاء مزدو�ة، رمس اجلvسني، خطوط بني
مرتاصة ٔ:و ممتو�ة حق,ق,ة طبیعیة م}اظر ٔ:ومع وا�دة وا�ة من املسPتوى، م}ازل نفس Vىل

أ� بعض يف معودیة التجسPیدیة.وا�تني، مداخن الزنVة تقلص ح,ان، مع

ٔ:بعاد ذات معودیة، نظرة حيس(العمق، البعد، خطوط متثل وضع حماو  زم}یة، مع تفاصیل حتدید
�لرمس (الساVة، سنم� الزم}یة اجلید، احلر6یة) الوضعیة املمتث، الشلك أ�شPیاء من عددة، مجموVة

ٔ:صلیة مر6بة مواضیع رمس ا�ٓن ¤سPتطیع �لسامء)، كام أ�ويل هنار، اBمتثل ٔ:و الشخصیات، لیل
�ج�عیة، مع وأ�صول و�لvشاط �لوظیفة ¨رتبط الت»اذب، خصائص عنرص وخشصیة (وجود

الو�ه، و  وتطور �جلسد، الهیئة املرتبطة اBمتثل دقة مع الصحی�ة وأ�لوان، الvسب أ�شاكل اقعیة
اخلفي التعبري من املرور �انب أ�ل¯سة، ٕاىل حول تفاصیل مع وأ�ج,ال اجلvسني بني فروق وضع

وقصص، وتعالیق. عناو3ن الواحض، ٕاعطاء التعبري ٕاىل

�ل±ذج، النقد املزتاید �السPتعامل تعویضها یمت إالبداعیة �لطفل، التلقائیة التصو3ري إالنتاج ¨راجع
انعدام �انب الفين، ٕاىل إالبداع الرنجسPیة، فشل الرغبة تليب اليت الرسوم تقلص مع ا�ايت

مع زائد اه�م هناك الف}ان الرتاجع، و¶ى حىت ٔ:و والتث¯,ت لتطو3ر�ه�م التق}یات عن البحث
العمل الفن.
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الق�اس تق	یات من تق	یة الرمس جعل ٔ�رد� ما ٕاذا �ا� يف حتققها رضوریة، جيب رشوط هناك
النفيس: 

0ىل الرمس، التعرف احلا�، 4رخي امس ا9ٔول: تدو6ن والرشط =سجالسن ٕاىل ٕاضافة یل اجلBس
لك املالحظات اخلاصة Pالنفعاالت املعرب عهنا يف تI اHلحظة.

إالمساك Vیف�ة Yساره؟ ٔ�م مبنبه Yس_تعمل اش_تغالها: هل ٔ�ثناء احلا� حرVیة الثاين: مالحظة الرشط
ٔfوب یبدٔ�؟ 6�ٔن العادي: الرٔ�سيPلقمل، من �دود یبدٔ�؟ (يف اجلسم من اجلدع اجلسم–عضو

اجلسم سفل).ا0�ٔ9ٔىل
Hلرمس؟ رفض هناك اكن ٕاذا ما نالحظ عهنا، مث املعرب ا9ٔفاكر الثالث: =سجیل هل مت و الرشط

}سzل مسرتس|؟ اخلطوط هل املم�اة؟ اكناس_تعامل احلا�.(هل فعل رد ونالحظ التعلیق؟
اس_تفزاز القمل؟ ...)هناك �ري يف رغبة ٔ�بدت هل ؟ ال ٔ�م احلا� ق�ل من

)Wildlocher .110111، ص.(
تعترب املواضیع، بل ف�ة ٕاىل تBمتي ال فا9ٔش_یاء الس_یاق هذا رمز�، ويف جماال الورقة جمال اعترب
بعالقات ميلء 0املا الكون من جتعل لقوانني وفقا 9ٔPش_یاء جتمعها اليت العالقات ٕاىل Pلنظر

ومحولته دالالته عند س_نقف النفس_یة.م�عددة، لهذا

يف النضج لعدم دلیال یعترب قد كام طمو�ة خشصیة ٕاىل حيیل قد �ٓخره عن الورقة فضاء ملء ٕان
ا9ٔح�ان. بعض

Pلنفس. ¥0زتاز 0ىل دلیل Hلورقة العلوي ا¦ال اس_تغالل

مس_تقر خشصا یعترب Hلورقة السفيل ا¦ال Yس_تغل ا§ي الشخص يفٕان التzدر عن یعرب 9ٔنه ا
ا9ٔرض.

معني. يشء عن اY9ٔرس ٔ�و ا9ٔمين اجلزء اس_تغالل یدل ال

0ىل النضج،و0المة انعدام 0ىل وكذا ا§ات يف التحمك انعدام 0ىل دلیال 6كون إالطار جتاوز
والقوا0د. السلطة ٔ�شاكل لك ضد الثورة

)Wildlocher .10، ص(

معاين و رموز:± كذ–لٔ°شاكل

اخلطوط رمس لتنإان ختضع ٔ�ن ¥جتاهات، دون لك مرتددة.يف خشصیة ٕاىل معني، Yشري سق
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س�تقرار. دم عن تعرب املتكرسة واخلطوط املعو�ة أ"شاكل طغیان
صغرية وبقع نقط وضع ٕاىل النظام.املیل عن یعرب
البناءة والنظرة واحلیویة الفحو9 ىل دلیل واملثلثات املس�تقمية أ"شاكل ٕاىل EٔناDلجوء كام لJٔمور؛

Kا وأ"شMاص Oلواقعیة Rمتزيون Rرمسوهنا النظام.Rن شدة ٕاىل Eٔو العدوانیة ٕاىل ٕاما یتجهون
العدوانیة. ىل دلیل Vاملس�تطی أ"شاكل طغیان
الوقت. نفس يف والتنظمي العدوانیة عن یعرب والزوا] املس�تقمية اخلطوط رمس
املن اخلطوط یوظفون اRKن أ"شMاص احلساسةحنٕان املشاعر ٕاىل ميیلون عنوییة بحثون

اجcعیون، و فهم معاhفء التخیل، لكهنم ىل قدرة النفس.ميلكون يف الثقة ٕاىل یفkقدون lذ
املنحنیة و اhاnریة أ"شاكل oس�یطةتعرب اكنت qا9ٕاذا يف تعرب النضج، وقد انعدام ىل

أ"نوثة. تعقدها، ىل و دقهتا
االٕو 
خkباميكن قامئة ىل یوضع الرمس اخkبار ن ٔ E ىل إ عندشارة تقف اليت رات

لقلق، و ص10، من ص Wildlocher(" ویدلورشیعد "مالمح ا رEٔس) 129ٕاىل ىل
توقع لعصايب"، كام hى "ا بارزة ل ا السمة Oعتباره Oلقلق اهمتوا احملللني، اRKن

احملللنيظهو رسومات يف �لیا :ره
دق�قة.الوسوايس" قد " �د بتفاصیل مصغر شلك يف إال�سان ل�سRرمس ولكن

"م�كروسكوبیا"،
مكمتل. قد یرتمج ا �ري ٕا�سان �رمس lكذ لقلق
ٕاىل �شري جسد دون من مرتفعة.الرEٔس رقابة ٕاقصاء "الهو"، ٕا�ر
احملیط. مع التواصل غیاب ٕاىل العلیا، حيیل Eٔعضاءه دون من خشص رمس
Eٔورمس Oرزة مرتبطةEٔس�نان مشالك وجود 
بتالع، Eٔي يف الرغبة املنتفMة، حيیل البطن

العدوانیة. ٕاىل الزنوع یرتمج قد OملرVq "الفمیة"، مما
اخلطوط تبدو ٕاذ الرتدد من بنوع القلق یرتمج مkقطعة.قد أ"ح�ان بعض "خف�فة" ويف
ی قد واحضة رمس "ظالل" �ري qاالت اليف بªٔزمة "فقدان أ"مر هویة".فرس

من نوا یبدي اKي 
نطوايئ عند جنده يشء مغلق، وهو خط Eٔو qلقة دا®ل خشص Rرمس قد
ا"ٓخر.  اجتاه التحفظ

من اخلوف ٕاىل طرق) �شري Eٔو نوافذ Eٔو Eٔبواب دون من مزنل مغلقة، (م³ل Eٔما´ن رمس ٕاىل املیل

نطواء. ٕاىل وOلتايل ا"ٓخر

و اhاnریة أ"شاكل بني التوازن.املزاو�ة ىل یدل املس�تقمية
النفيس. الرصاع qدة ىل دلیال Rكون أ"فق�ة أ"شاكل طغیان
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املو�د،  �جتاه ذات اخلطوط �الل القرار، من اختاذ �ىل القادرة الشخصیة نلمس ٔ+ن 0س.تطیع
الرتدد. �ىل یعربون فهم �جتاهات لك يف خطوطا یضعون من خبالف

)Wildlocher 114، 113، 112، ص(
الباردة فاJٔلوان الشخصیة، ومعوما حمددات من اعترب مث اOات، ومن �ىل �اص وقع لون للك
القرب يف Tلرغبة Uتو الساخWة اJٔلوان ٔ+ن �ني يف تنفلت ب[ٔهنا �نطباع اJٔزرق) متنح (مeل

ا يف �ندماج �ىل قادرgن ٔ+شhاص ٕاىل حتیل الساخWة مeال). اJٔلوان اJٔلوان(اJٔمحر مجلا�ة. ٔ+ما
اJٔحoان. بعض يف العدوانیة وكذا و�س.تقاللیة �wزواء فدلیل احملایدة

بzسب فريتبط والساخWة الباردة اJٔلوان مفهوم ب�هنا، ٔ+ما ف� تتاكمل وقد تتعارض قد اJٔلوان
ا بعض �ىل والربتقايل اJٔمحر ا�لون یرتكه اOي الت[ٔثري نعرف فWحن حلیوا�ت، كام"فز�ئیة" �لون؛

ٔ+عقد. ت[ٔثريات اJٔلوان بني �لعالقات �كون ٔ+ن ميكن
كذ�. والقسوة و�لعنف �لجرح �لحیاة، ورمز رمز ا�م، ٕانه �رؤیة اJٔمحر: gرتبط
واملاء، السامء لون اJٔزرق: هو
الثورة، رمز اJٔخرض
الظالم) والنور (عوض الشمس وٕاىل عطائه ٔ+وج يف Tلنبات gرتبط ٕاىل، اJٔصفر دامئا و شري

الشعوب. لك �ى جندها £ونیة معاين واحلمكة، ويه الطهارة معاين
نو�ان: اJٔزرق  س.تعملون اgOن

�ن§� عن یبحثون لقوان�هنا.من رفضهم مع �لجام�ة ء

یتق¨لوهنا.� جيعلهم ªشلك �جضون ٔ+شhاص القوانني، Jٔهنم لهذه خيضعون من

واخلوف القلق عن فٕانهاJٔسود : یعرب  س.تف®ل عندما القلق، ٔ+ي، ٔ+ما من قصوى ة د̄ر عن یعرب
�كتئاب.

ومسرت±. مzرشح مزاج عن الربتقايل : یعرب
الرشجoة. Tملر�´ مرتبطة مشالك وجود التلویث، مبعىن يف الرغبة ٕاىل البين:  شري
الصارم. السلوك عن �ح«ºاج عن اJٔخرض: یعرب
الرصاع ٕاىل ه.البنفسجي: ٕاشارة ٔ+̄و يف النفيس
كذ�.املزج بني الرصاع ٕاىل حيیل اJٔلوان
دوق من اJٔلوان النضج.ٔ+عزل و�دم �ندفاعیة دلیل وضوح؛ و
OTنبیرتمج " إالحساس من ٔ+سودالرتمoد" بنوع رمس ٕاىل القصوى �الته يف یؤدي ، وقد

اكتئاب. Çا� ٕاىل  شري قد مو�د، مما
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الشخو  ب	ٔن العموم، نالحظ یتق�د�ىل حركة، كام يف العامل #رى احليس البعد یعمتد ا(ي ص
طبیعیة، طرق...) و–م1ازل.لواقعیة ( أ>شاكل،مظاهر عن رسومه يف أ>لوان Fٔماتغلب

� أ>شاكل ف�غلب ٕاIدىىلالعقالين ٕاظهار فقط #رید فهو أ>لوان QسOتعمل Rأ>لوان، وح�
الرمس. تفاصیل

بنيمنٕانه التطبیق، معيل، رسیع السه[ یعaشها15و10الرسوم اليت املشالك حيارص دق�قة
سن من انطالقا ٕاجنازه ميكن حمیطه، و داmل .Fٔ6و5الطفل

pلطفل).1 املسطرة Fٔو املمrاة تقدم اpلبدة (ال Fٔلوان Fٔو ملونة Fٔبیض، Fٔقالم مقوى اpلوازم: ورق
مzخی[، Fٔورمس �الyت: ُاالتع2 �ائلتك.ُائ[ {كون Fٔن {متىن �ائ[ رمس
مالحظات الطفل:3
هذه–4 عن يل حتدث الرمس؟ هذا تعید Fٔن {رید هل راض؟ Fٔنت الطفل: هل مع احلوار

أ>رسة.
خشصیات: Fٔربع خيتار Fٔن �لیه

�شاطا ا>ٔكرث ظرفا–الشخص أ>قل سعادةالشخص ا>ٔكرث أ>قلالشخص الشخص
.سعادة

الطفل5 اخzیارات داmل الرمس)، من یفضل من؟ ملاذا؟(حتدید
الت	ٔویل–6
الرمس؟ هذا داmل Fٔنت من

.�#كور، احلركة، أ>لوان، التفاصیل...). یتعلق yف حساسOیة احليس: (�
م1فردة). �امدة العقالين: (التحمك، الرصامة، خشصیات

مzخی[؟ Fٔم حق�ق�ة العائ[ هذه هل
Fٔنت ؟من

Fٔ.الشخصیة .لهویة التعریف
واقعيب هو ملا .التعریف
.لرغبةج التعریف
.ملقاومة.ح التعریف
ميكنخ لهذا ختتلف Iدهتا لكن العائالت مجیع مضن موجودة إالخوة: الرصا�ات مع الرصا�ات

ال هذا در�ات عند رصاع.الوقوف
¥ب ٕاح¦اطا حتدث ال §سOیطة �د العادیة: رصا�ات العالقات، وروح ريا، مع سالسة يف الرصا�ات

ٕاجيابیة. و�دانیة
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مرضیة: خش�نة، ورصا	ات ٔ�فعال ٕاىل تؤدي وم	دوانیة ا ات ٕاىل ٕاساءة عن )سفر ا+ٓخرس�مترة
مبثابة الك0ري جعل عوض أ+ش8اص ;لك <	رتاف یمت ٔ�ن البد C  ،منوذج.معا

الرسوم:ذ تJٔویل
	دوانیة:  ٔ�فعال ٔ�سلLة.ردود رمس

Rحیوان).الت ٔ�و Rضحیة الطفل حویل: (رمس
ٔ�طفال). دون من أ+وWد، رمس الطفل الند، رمس املواریة: (ٕاقصاء فعل

ال اعتبار اكتئابیة: 	دم ٔ�فعال ا^لوWة.ردود من ا اتیة، ٕاقصاء شخصیة
طفل. صورة يف ا ات النكوص: رمس bحلا مرتمجة ٔ�فعال ردود

أ+بوeن: مع الرصاع
عن معلنة: التعبري و"أ+ودیب" بطریقة اجلmس نفس من oالوا مع منالرصاع oالوا مع التعاطف

اqتلف. اجلmس
بJٔشاكل عهنا املعرب <نطواء bاW ،(الvم حxوان (لكب مس�ترتة: رمس التعبري "أ+ودیب" بطریقة

التقوقع.
مشلك، ٔ�ما ٔ�ي من یعاين ال رصحي، فالشخص عن "أ+ودیب" ;رمس التعبري املس�ترت، يف الرمس

~س�تدعي ا ي <ضطراب، اليشء من نو	ا ~شلك مما قویة �بت bاW تع�ش خشصیة عن فxعرب
املقاب�. �انب ٕاىل ٔ�خرى اخ�بارات ٕاجراء

اخلطوط:•
وم�قطعة: الرتدد، <نطواء. صغرية خطوط
زوا�: خطو  مس�تقمية م0ادرة.طفل واقعي،ط عقلیة مع ومعارض 	دواين
ٔ�كرثاملنح واسع.نیات: طفل خxال مع ثقة حساس�یة، ٔ�قل
�ٔ+مان. إالحساس النضج، انعدام دا�ریة: انعدام ٔ�شاكل
وة 	ىل القمل: طاقة، دوافع قویة.الضغط بق
القرار. اختاذ احلافز، انعدام الضعیفة: جخل، انعدام اخلطوط
ورمزیته:• ا�ال
البدائیة ومك�ئب.اخلاصة، طفلأ+سفل: اoوافع التعب دامئ
ا+ٓنیة <¢شغاالت الوسط: حمور
أ+	ىل: املثال، خxال.
ال�سار: املايض
الوسط: احلارض
�ملس�تق0ل. املرتبط ا©ميني: الطموح
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	لقوا�د. تتق
د ممتردة، ال إالطار: خشصیة عن اخلروج
أ&لوان:• دال'

ح
ویة، وم-دفعة (ٔ(ص ا1اف0ة: خشصیة فر، ٔ(محر، بنفسجي، 4رتقايل)أ&لوان
بذاهتا (ٔ(زرق، ٔ(بیض، ٔ(خرض) انطوائیة، مكCف
ة الباردة: خشصیة أ&لوان

احملایدة: Qردد، اكتئاب، Mبت (رمادي، ٔ(سود، بين..). أ&لوان
الشلك:• 
ةUب
الرWل: خطاط اجلسمیة.رمس ته
امجلا�ة: التدا^ل، الت[اذب دینامك
ة
aلرمس:  bمcا احملیط.العنارص fشلك
دینامك
ة. كثرية العالقات، تفاصیل يف احليس: احلركة، احلرارة
الت[اذب. انعدام حرMیة، مع صارمة، ٔ(قل العقالين: رقابة

aلsاالت، اليت واملعرف
ة الوWدانیة املالمح عند نقف الرمس، ٔ(ن ^الل من yسxتطیع ٕاذا، بzٔننا یت|ني
معها، وبذ{ التواصل یصعب اخCبار "ٕاسقاطي"، ٕاىلقد ٕاىل یتحول ٔ(ن �ىل قدرته كذ{ تتضح

الرمس،  �ىل القامئة �خCبارات ٔ(نواع لك yسxتعرض مل ٔ(ننا 	مCیاز، ومع معرف
ا اخCبارا Mونه Wانب
ٔ(ن الطفل، وميكن ذات إالyسانیة، خصوصا ا�ات �ىل انفCا�ا �خCبارات ٔ(كرث من یظل ٔ(نه ٕاال

رمس السxیاق هذا يف النفيسنذMر الفحص جمال مضن یوظفان قد الرWل، ا�aان رمس مث الشجرة
الطفلالعصيب كذ{، ومن  وWدان بzٔن القول Wدا مجعاملهم یتطلب مCقلب، مما وWدان ، هو

ٔ(ن جيب ال ما) زم-یا، كام مCبا�دة (نو�ا فرتات يف وا�د، وذ{ منوذج ال�ذج، عوض من مجمو�ة
4ك
ف
ة ¡رمس الراشد بzٔن املعایري، نUىس لنفس تقریبا خيضع الف-ان رمس حتلیل الطفل، لكن من ٔ(قل

الرمس بzٔن ٔ(خرى مرة نUىس ٔ(ن جيب ال تطوره. كام مرا�ل احلسxبان يف نzٔ^ذ ٔ(ن جيب ٔ(ننا ٕاال
فهو الªسايم، �ا ٔ(و التصعید »لیات ) من »لیة ) �خCبارات "إالسقاطیة" املمتزية، ٔ&نه ٕا�دى شلك

ٔ(بو–اكحلمل – من اب ولوج الالشعور.	ب



ARAB JOURNAL OF PSYCHOLOGY, Volume 1, Issue 2, autumn 2016 71

 Aubin H.(1970). Le dessin de l'enfant inadapté. Paris, Privat.

 Luquet G.H., Le dessin enfantin, Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, 

1977

 Wildlocher D. (1971). L'interprétation des dessins d'enfants, Bruxelles, 

Dessart.

 Goodwin J. (1989). The use of drawings in incest cases, in Sexual 

abuse  Incest victims and their families, Chicago, Year Book Medical 

Publishers.

 Williams J.(1998). The cycle of abuse, in Child maltreatment, a clinical 

guide and référence, St Louis, G.W. Medical Publishing.


