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   ســــــر جليــــــاب خيـــــــالكت

الكتاب خير جليس ، ومتابعة الجديد في حقـل االختصاص هو محور االهتمام وتأكيد للتحديث المعلوماتي . 
في هذا الحيز األسبوعي سنحرص لتكون لنا وقفة مع واحدة من الكتب المرجعية  

ا وبشكل وجيز بقصد تحفيز روح البحث والمتابعة عند زمالء االختصاص  السيكولوجية(النفسية)في موضوعاته
 والمهتمين من القراء بالعلوم السلوكية

  
ص'ر ه#ه ا ال"�اب  ه#ا ال"�اب م  تأل�� د. ن��� ع��ة أس�اذ�ق�� عل� ال�ف� �الامعة الل��ان�ة

 295و=قع ال"�اب في   ع  دار ال�ل�عة لل�.اعة وال�59، ب56وت ل��ان ��1982.ع�ه األولى عام 
 صفAة. مفه5سًا  على ال�A@ ال�الي:
 الق�� األول : اخ�ار رس� ال�جل .

  الفGل األول: م.ادD عامة . •
  الفGل الLاني : 5K=قة J@دای�اف . •
  J@دای�اف.  - الفGل الLال5K :M=قة هار=� •

 
  . الق�� ال�اني :اخ�ار رس� ال�جل : ال��� ال�ق�ح

  ت ال�O'ئ�ة .الفGل ال5ا�ع : ال��Oلقا •
  الفGل الUام� : 5K=قة اج5اء االخ�.ار . •
  الفGل ال�ادس : ج'اول ال�ق��6 . •

  

  مقدمة
Yع��5 اخ�.ار رس� ال5جل للعالOة ال�ف��ة االم�X=5ة فل@رن� J@دای�اف م  الAOاوالت األولى ال.الغة 

ا م  م��اول جOه@ر األه�Oة في ال5[ع األول م  ه#ا الق5ن , لعل \�اس ال#Jاء ام5ا م��@را, و ق5=.
و[#لJ bان  العامل6  مع األKفال ,دون تعق6'ات ف��ة 56LJه , اومغاالة في Kل` ال�عO_ في االخ�Gاص.

  لها فcل ال5=ادة.
 

  )49-43الفصل األول: اختبار رسم الرجل  صفحة , مبادئ عامة (

هذا الكتاب من تأليف د. 
نعيم عطية أستاذبقسم علم  
النفس بالجامعة اللبنانية صدر  
هذه ا الكتاب بطبعته األولى  

عن دار الطليعة   1982عام  
للطباعة والنشر، بيروت لبنان  

 295ي  ويقع الكتاب ف
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 @Gق@م@ا ب5س� ح5 لY فال انKه م  األ�e `فال و=�لKاء األJاس ذ�fع' أسل@ب لY اOJ رة ال5جل
ی�#5Jونه أو OJا ی�G@رنه, دون م�اع'ة م  الUارج او اق�'اء ب�Oاذج مع5وضة . الغ5ض م  االخ�.ار 

  ه@ ق'رة اإلن�ان على مع5فة األش�اء و األحام  م  خالل رس@مها و ص@رها وذلb ی5ت.j ب#Jائه .
Xال ال5Oس@مة . فهي ال�O'أ األساسي الخ�.ار رس� ال5جل ه@ ال�ع�56 ع  5K=_ الn@�U و األش
  ت����ع ان تع�5 ع  مفا��q م5ت.�ة �ال#Jاء س@آءانo9ها او في ت�@رها او ت@سعها .

لق' ت�6  ان االخ�الف في ال5س� ق' XY@ن م5ت.j الف5وق في ال�O@ العقلي ز ف"لOا ارتقى ال�فل في 
  في االدراك. نO@ه العقلي اس��اع ان ی��قل الى م5حلة ج'ی'ة في ال5س� ت"9ف ع  م��@t ج'ی'
  في ال5Oحلة األولى : یzJ5 ال�فل على ما 9Y.ه ال�ع'اد م  دون نyام xاه5 .

� ما ب6  Aال��.ة في ال j.5حلة ق'رة ال�فل على ضOه5 في ه#ه الy5حلة ال�ال�ة : س@ف تOفي ال
  األجzاء , فال5س� ل  yYه5 مLل ح� ال�O@ذج األصلي .

  : خالصة
في اخ�.ارات عل� ال�ف� . و هي ت��U'م ل�� فقj لل�ع�56 بل ل�fاس فق' وج'نا ان ال5س@م ق' دخل} 

ن�.ة ال#Jاء ع�' األKفال. وق' قال@ ان ال5س� �eه ن�.ة تأث56 اقل م  ناح�ة الع@امل ال�5[@=ة ال5Oت.�ة 
  �الj�AO العائلي او االج�Oاعي او الcAار{ .

  
  $�ائ� الق"!� في رس� ال�جل :

5y ه#ه ال�5=قة في م��@t ال5س� XJل. و غ5ضها ان ت�XA في ج@دة Jل ال�5=قة ال"ل�ة ال�@~�ة: ت�
  رس� , في ض@ء االن�.اع العام ال#{ ی@ح�ه ت"امل ال5س� .

ال�5=قة ال�Aل6ل�ة ال�ف6Gل�ة: م  مzاYا ه#ه ال�5=قة الzO=' م  ال'قة . و تع�ي في ال@ق} نف�ه ص@رة 
  n ال�اح.اتف6Gل�ة ع  نقاn الcعف او ال�ق� ونق

  'ائ& االخ�ار: خ 

لق' ت��A علOاء ال�ف� م�# ال�'اYة �t'O األه�Oة ال�ي XOY  ان �AYلها اخ�.ار رس� ال5جل في العOل 
ال��X@ل@جي ال����قي , ل�� فقj ل�ه@لة ت���قه , انOا �األك5L لف5ادة ال�5y=ة ال�ي Yق@م عل6ها , وما تق'مه 

ج@ان.ه ال�@~�ة . و س5=عا ما اق'م@ا على ال�fام م  ماالت في ت�.ع ال�O@ العقلي ل't األKفال في 
- �52ال'راسات ال"56Lة ح@له الس�ق�اء خGائGه و إمXانات ت�@=5ه او ت�6�Aه .           ( ص

  )60ص
  

  )90ص-61الفصل الثاني:اختبار رسم الرجل  صفحة, طريقة كودايناف (ص
 @Xدای�اف اخ�.ار رس� ال5جل على األسال6` ال��@J اء, أدخل} فل@رن�J#اس ال�fس6لة ل@J ل@ج�ة

  و[X9ل خاص األKفال ال#ی  ت�5اوح أعOاره� م  س  الLالث س�@ات و الUام�ة ع59ة.
ها االخ�.ار :�AY 5ور=ة ال�يcاد ال@Oال  

 قل� رصاص . )1
 ورقة ب�cاء. )2
 Kاولة. )3
 مAOاة. )4

���ا . في XOY  ان ت"@ن الل�ة جOا~�ة او ف5دYة . في الل�ة الف5دYة ت"@ن مهOة الفاح� اسهل ن
الل�ة الOا~�ة , ه�الb ت'اب56 أخt5 على الفاح� ال�fام بها م�ها أن �OYع الغ� ع  قG' او غ56 

.bجه'ه� في ذل tارGل ج'{ وانه� ی�#ل@ن قX9� له�Oق@م@ن �عY فالKو ان األ 'Gق  
  ال�عل�Oات إلج5اء االخ�.ار:

 �XY` األKفال أسOائه� في الXOان ال�Oاس` في الGفAة . -

يعتبر اختبار رسم الرجل للعالمة  
النفسية االمريكية فـلورنس  
كودايناف من المحاوالت  
األولى البالغة األهمية في الربع  
األول من هذا القرن , لجعل  
قياس الذكاء امرا ميسورا, و  
قريبا من متناول جمهور  
العاملين مع األطفـال ,دون  
تعقيدات فنية كثيره ,  

لب التعمق في  اومغاالة في ط
االختصاص. وبذلك كان لها  
فضل الريادة

يعد أسلوب لقياس ذكاء  
األطفـال ويطلب فيه من  
األطفـال ان يقوموا برسم حر  
لصورة الرجل كما يتذكرونه أو  
كما يتصورنه, دون مساعدة  
من الخارج او اقتداء بنماذج  
معروضة  
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 إضافة اYه معل@مات أخJ ,t5الع5O و الGف و الO'رسة .�Yل`  -
  ال�O'أ العام للف5ز و ال��AGح :

  رس@م الف�ة  (أ)
تO9ل ه#ه الف�ة على ال5س@م ال�ي Yق@م بها األKفال , و ال س�Oا الGغار في ال�  و أول�b ال#ی  ل� 

  ت�Oح له� أوضاعه� ال�9��Oة او ال�قلY'6ة ب�عاKي ال5س� .
  ) رس@م الف�ة (ب

تO9ل ه#ه الف�ة ج�Oع ال5س@م األخt5 , وشK5ها ال@ح6' ان ت"@ن ع�اص5 ال5س� ت5مz �9يء م  
  ال@ض@ح الى أجzاء ال�� ال�UOلفة.

  ج'ول ق5ائ  ال��AGح لل�5=قة ال�ف6Gل�ة 
)ال#ع الO@ج@د و الى في ما ذلb. 4) ال#راعان , 3) ال�اقان , 2) ال5اس الO@ج@د , 1و=�A@{ على :

  )75ص- 66( ص
  

  .كودايناف –الفصل الثالث: اختبار رسم الرجل , طريقة هاريس  
ادخل هار=� على 5K=قة J@دان�اف في اخ�.ار ال5س� تع'یل6  رئ��6  ، ال�ع'یل األول ه@ في اج5اء 

  ).120ص-91االخ�.ار , و ال�ع'یل الLاني في الق5ائ  الOع�O'ة لل��AGح. ( ص 
  

  . الق�� ال�اني :اخ�ار رس� ال�جل : ال��� ال�ق�ح
  

  )140ص-123الفصل الرابع : اختبار رسم الرجل , النسق الجديد: المنطلقـات المبدئية ( ص
  

  االتاه العام في ال�ع'یل :
ان�القا م  م�'ا تعz=z " الق'رة الف5قة" لل5ائz , ضO  الع5O ال@اح' , وم  ع5O الى ع5O ح�ى اعلى 

ال�  في الOه@ر الOع�ي , مع الAOافyة على الع'ل و ت"افo الف5صة ,نt5 انه م  الOف6' ان ی�� م5احل 
  ال�ع'یل الOق�5ح في اتاه6 :

 أن تA'د ال@xائف العقل�ة الLOOلة لل#Jاء في ال5س@م . )1
وأن ت5ت'{ اإلرشادات في ت��6_ االخ�.ار الzO=' م  اإلفGاح و ال�z6J5 ل�Oc  الOقG' في  )2
 ل5س� ال�Oل@ب.ت�ف6# ا

e.فcل ال�ع'یل األول , ی���ى أن ن�.ع اسهام Jل و�xفه عقل�ة على رقعة أوسع م  ال@ح'ات ال��Oة 
, و GY.ح م�XOا تA'ی' ذلb اإلسهام و دراس�ه احGائ�ا �zO=' م  ال'قة. و �فcل ال�ع'یل الLاني , 

ل �zO=' م  الع'ل , و �Yل` م  نOc  \�ام قاع'ة مJ5�9ة ألج5اء ال�ق��6 و الOقارنة م  Kفل الى Kف
  ال�Oع �ع' ع5O مع�6ه , ان Yق@م@ا �ال5س6O  : ال5س� الO@اجه و ال5س� الان�ي .

  

  )154ص – 141الفصل الخامس:طريقة اجراء االختبار : (ص
  األدوات ال�Oل@[ة:

 ��اقة أو 5Jاس اخ�.ار. )1
 قل� رصاص. )2
 مAOاة. )3
 

  ك5اس االخ�.ار t@�AY على :

الغرض من االختبار هو قدرة  
فة األشياء و  اإلنسان على معر 

األحجام  من خالل رسومها و  
صورها وذلك يرتبط بذكائه  

المبدأ األساسي الختبار رسم  
الرجل هو التعبير عن طريق  
الخطوط و األشكال المرسومة . 
فهي تستطيع ان تعبر عن  
مفـاهيم مرتبطة بالذكاء  
سوآءانشؤها او في تطورها او  
توسعها  
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 ل�GU9ة .صفAة للOعل@مات ا )1
 صفAة ل'اول ال�ق��6 و ال��ائج. )2
 صفAة لل5س� األول. )3
 صفAة لل5س� الLاني. )4
 صفAة لالس�قGاء )5
6( . MالLة لل5س� الAصف 
  

  إرشادات ت����fة :
ت�'ا الل�ة مع األKفال الGغار �ف�5ة YقG' �عها 5�J الل6' في العالقة ب6  ال�فل و الفاح� , و 

  ال�عاون .إشاعة ج@ م  اال��OKان و ال�5.ة في 
 االس�Oارة ال�GU9ة : م  ال�AO# ان OYل�اها الفاح� ب�ف�ه وذلb ب�عاون مع ال�فل. م  OYالء -
@ز حc@ر م�اع' ؟ نع� , وج@د م�اع' ض5ور{ في الOاعات ال�ي ع'دها اك5L م   -Y هل

 ع59ه , ل"ي ی�عاون في اسعاف األKفال .
ال�GU9ة ال�Oل@[ة في االس�Oارة ؟  هل �Yل` م  األKفال أن OYل@ا ب�ف�ه� ج�Oع الOعل@مات -

ی�@قف ذلb على م��@t الGف , و ل"  ه�الb معل@مات ذات Kا�ع م56L لل�Aاس�ة, �AY# ان ال ی'خل 
 ال�فل ف6ها .

  )154ص -�AY146@{ االخ�.ار على ثالث م5احل م��ال�ة , ت�Uللها ف�5ه اس�5احة ق56Gه ( ص 
  

  لحالي .جدول التصحيح في التعديل  ا الفصل السادس:
  ال.اب األول :

  ال5اس :
ی�zJ5 ال5اس على دراسة الj�UO الUارجي , دون ال9ع5 واألذن. و Yق�5G على الG@رة الO@اجهة 

  دون مoخ5ة ال5أس.
 ال�Oة : ال5اس الO@ج@د . )1
2( . �� الO@قع : تAO@ر ال5أس �ال��.ة الى ال
� : ال��اس` مع ال#ع. )3Aال 
� : دقة ال��اس` مع ال#ع. )4Aال 
 �اس` ال'اخلي : ت�اس` ا�عاد ال5أس .ال� )5
 ال��اس` ال'اخلي: ت@ازن ال5أس ح@ل مA@ره )6
7( ) ��� .)1ال�
8( ) ��� .)2ال�
 االت�اق الJ5Aي. )9

10( ) n@�U1ت@ج�ه ال.( 
11( ) n@�U2ت@ج�ه ال.( 
12( ) n@�U3ت@ج�ه ال.( 
 الJ5Aة ال�ع�56=ة. )13
 ).1اس�"Oال( )14
 ).2اس�"Oال ( )15
  

  ال.اب الLاني :

ان الرسوم قد دخلت في  
ختبارات علم النفس . و هي  ا 

تستخدم ليس فقط للتعبير بل  
لقياس نسبة الذكاء عند  
األطفـال. وقد قـالو ان الرسم  
فيه نسبة تأثير اقـل من ناحية  
العوامل التربوية المرتبطة  
بالمحيط العائلي او االجتماعي  
او الحضاري  

أدخلت فـلورنس كودايناف  
اختبار رسم الرجل على األساليب  

لوجية كوسيلة لقياس  السيكو 
الذكاء, وبشكل خاص األطفـال  
الذين تتراوح أعمارهم من سن  
الثالث سنوات و الخامسة عشرة
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  ال9ع5:
 د.ال�Oة : ال9ع5 الO@ج@  )16
 ).1م@قع ال9ع5 ( )17
 ).2م@قع ال9ع5 ( )18
 ).3م@قع ال9ع5 ( )19
� ال���ي . )20Aال 
 ال��اس` ال'اخلي. )21
22( .��� ال�
 االت�اق الJ5Aي. )23
24( ) n@�U1ت@ج�ه ال.( 
25( ) n@�U2ت@ج�ه ال.( 
 الJ5Aة ال�ع�56=ة. )26
 

 , 6�وه�الb مLل ه#ه ال�ق��Oات و ال�ي تO9ل األجzاء األخt5 م  رس� أجzاء ال5جل وهي :األذن ,ال
Aاج.ان ,الع6  ,األنف, الف� ,الع�_, ال"�ف ,ال#ع ,ال#راع , ال6', األصا�ع ,ال�اق ,الق'م , الOال�� و ال

  )233ص-168ال5س� الان�ي. ً(ص
  

أنه حقـاً كتاب جدير بالقراءة وننصح به  كل زمالء االختصاص في العلوم السلوكية من أطباء  
لعليا والباحثين التربويين وإلى كل المهتمين  النفس وعلماء النفس  وطالب الجامعة والدراسات ا

 عموما بقضايا القياس النفسي وأدواته.

ادخل هاريس على طريقة  
كودانياف في اختبار الرسم  
تعديلين رئيسين ، التعديل  
األول هو في اجراء االختبار , و  
التعديل الثاني في القرائن  
المعتمدة للتصحيح

كامل النص:   رابط  
http://www.arabpsynet.com/Documents/BR129MaanChildIntelligenceThroughDrawings.pdf 
 

***   ***   ***  

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 
 

 (االصدار الثاني عشر)  "   لـ " شبكة العلوم النفسية العربية   2022الكتاب السنوي  

  الويب على 20و    من التأسيس  22  الشبكة تدخل عامها
  المنجزات من عامـــا 20... الـــكدح من ــاعامــ 22

  ) 13/06/2003على الويب:    -  01/01/2000( التأسيس:  

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf  
 

 2021 للعــام العربية النفسية العلوم لمؤسسة العلمــي ـاطالنشــ  حصـــــــاد" كتـــاب

  العلمي  الموقع من التحميل

AlHassad2021.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet  
 

 ) للشبكة  السنوي الكتاب من:  السابع الفصل(   2022 للعــــام  العربيـــة النفسيـــة لعلــوما لشبكــة الذهبي الكتــاب

  العلمي  الموقع من التحميل

rabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetGoldBook.pdfhttp://a  
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