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SPONTANEOUS DRAWINGS IN DISTURBED ADAPTATION DIAGNOSIS

OF 3-4 YEARS OLD CHILDREN

Summ ary. The purpose of the study was to descnbe usefulness of spontaneous

drawings painted by preschool children in diagnosis of their adaptation disturbances.

The empirical investigation was extended over 120 children (4 years old) and 120

children (5 years old). The Test of Coloured Piramids, and spontaneous activity in

painting were used in three time points (initial. after 2 month, ad after 8 month). The

results concern the influence of diffucult situations experienced by children on the form

and content oftheir spontaneous drawings.

There is shown that various features of spontaneous drawings are helpful in diagnosis

of children's disturbances of adaptation.

Wprowadzenie

Badania prowadzone nad adaptacja dzieci do przedszkola wykazaly, iz wazna

role odgrywaja w niej zarówno czynniki egzogenne jak i endogenne. G.S. Socha-

czewska (1985, s. 376) podkresla, "ze poszczególne czynniki nie warunkuja adap-

tacji dziecka do przedszkola w sposób izolowany, lecz na wzajemnych, zlozonych

ukladach". Dzialanie tych róznorodnych ukladów czynników endogennych jest

przy tym modyfikowane przez rózne uklady czynników egzogennych. W przypad-

ku kazdego dziecka ich komplikacja jest inna.

Inne badania przeprowadzili M. Kakol (1986), B. Wilgocka-Okon (1985),

A. Kozlowska (1984). Wynika z nich, ze o nieprzystosowaniu dziecka do przedszko-

la mozemy mówic wtedy, gdy:

- obserwujemy ustalony sposób reagowania i zachowania sie dziecka swiadczacy
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o jego zlym samopoczuciu rozniacy sie od zachowania w domu (ogólne

obnizenie nastroju, placzliwosc lub niepokój ruchowy i ogólne podniecenie);

- rodzaj i nasilenie aktywnosci dziecka nie odpowiadaja spolecznym badz zada-

niowym sytuacjom, jakie wystepuja w przedszkolu (brak lub nieprawidlowe

kontakty z rówiesnikami, ograniczanie sie do kontaktów z doroslymi, niepo-

dejmowanie zadan, brak samodzielnosci);

- zachowanie dziecka na terenie domu ulega niekorzystnym zmianom lub

pojawiaja sie reakcje o charakterze negatywnym (kaprysy, agresja, zaburzenia

snu, moczenie sie itp.).

Badania w omawianym zakresie prowadzono róznymi technikami: Kwestio-

nariuszem CBI - E. Schaefera, M. Aronsona (wopr. J. Rembowskiego), Arkuszem

do oceny poziomu rozwoju zachowania sie dziecka w wieku przedszkolnym -

M. Przetacznikowej. Wykorzystano równiez: obserwacje swobodnego zachowania

sie dziecka na terenie przedszkola (próbki zdarzen).

Autorzy siegali równiez po róznorodne techniki projekcyjne, w tym graficzne.

Zakladali bowiem, ze cala game subtelnych przezyc dziecka, jego trosk, nadziei

powinien dostarczyc rysunek, który bedac metoda niewerbalna pozwoli na ujaw-

nienie przezyc czesto nieuswiadamianych przez samo dziecko, a tworzacych

specyfike jego przezyc psychicznych.

Jak dotychczas wykorzystanie rysunku spontanicznego w diagnozie zabu-

rzen w adaptacji do przedszkola dzieci 3- i 4-letnich nie bylo przedmiotem

systematycznych badan. Niniejsze doniesienie z badan pilotazowych jest próba

uzupelnienia tej luki.

l\tletoda

W badaniach empirycznych wykorzystano m.in. Test Barwnych Piramid,

który sluzy do poznania emocjonalnych aspektów osobowosci, w szczególnosci zas

sposobów wyrazania emocji i kontroli impulsów. Umozliwia dookreslenie sposobu

wyrazania przez dziecko siebie i swojego stosunku do otoczenia. TBP jest testem

wyboru. Osoba badana dokonuje 15 wyborów, które ujete sa w piramidach: po

3 'piekne. i 3 ,brzydkie. (por. Kwiatkowska 1993). Druga zastosowana technika

byl rysunek spontaniczny. Przy jego pomocy mozna uzyskac dane o przezyciach

dziecka z cala ich uczuciowa zawartoscia, która uj awnia sie zwlaszcza u osobników

zle zaadoptowanych. W czasie przeprowadzania badan tego rodzaju pozostawiono

dziecku swobode co do wyboru tematu rysunku. Stosowano nastepujaca instru-
c.
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kcje: "Chcialabym zobaczyc jak rysujesz. Narysuj mi to co potrafisz najlepiej."
Interpretacja rysunku spontanicznego opierala sie o analize formalna uwz-

gledniajaca sposób przekazywania tresci. Wyodrebniono: problematyke wypowie-

dzi plastycznych. formy wyrazania przestrzeni na plaszczyznie, kompozycje,
kolorystyke.

Badania przeprowadzono na terenie lubelskich przedszkoli. Lacznie przeba-

dano 240 dzieci w wieku 3 i 4 lat (po 120 w kazdej grupie wiekowej, z uwzglednie-
niem plci), które zaczely dopiero uczeszczac do przedszkola. Badania prowadzono
w 3 etapach:

Etap I - przeprowadzenie badan po uplywie 2 tygodni od rozpoczecia roku w
przedszkolu:

faza l - kazde z badanych dzieci mialo za zadanie ulozyc z kartoników w 14

kolorach piramide "piekna" i "brzydka",

faza 2 - nastepnego dnia po ponownym przeprowadzeniu badania TBP dzieci
przystapily do rysowania.

Etap II - ponowne badanie przeprowadzono po uplywie 2 miesiecy. Schemat

postepowania byl taki sam jak podczas etapu 1.

Etap III - zakonczyl prowadzenie badan. Zostal przeprowadzony po uplywie
6 miesiecy. Schemat identyczny jak w etapie I.

Badana grupa dzieci po dwóch etapach badan zostala zróznicowana na rlwie

grupy badanych.

I grupa (kontrolna) - dzieci od poczatku lub po czasie 2 miesiecy dobrze

adoptujace sie do przedszkola (3-latki N = 76; dziewczeta = 44, chlopcy = 32;

4-latki N = 50; dziewczeta = 25, chlopcy = 25);

II grupa (eksperymentalna) - dzieci, które przejawiaja trudnosci w adaptacji

do przedszkola (3-latki N = 44; dziewczeta = 16, chlopcy = 28; 4-latki N = 70;

dziewczeta = 35; chlopcy = 35).

Wyniki

I. Latwiej adoptuja sie do przedszkola dziewczeta niz chlopcy (dane potwierdzaja

dotychczasowe wyniki badan na ten temat, por. G. Sochaczewska 1985;

B. Wilgocka-Okon 1985; M. Kakol 1988).

2. Z badan TBP wynika, ze:

a) - dominujacym syndromem w obu badanych grupach byl syndrom pobudze-
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nia, który odzwierciedla charakterystyczne cechy dziecka w tym okresie, a

wiec ruchliwosc, ciagla potrzebe poznawania i doswiadczania,

b) syndrom przygnebienia, swiadczacy o trudnosciach w adaptacji oraz syn-

drom braku kolorów wskazujacy na tlumienie i psychiczne zaklócenia

wystapil najliczniej w grupie chlopców nie adoptujacych sie.

3 Z analizy rysunku spontanicznego wynika, ze:

a) tematyka rysunków dzieci 3- i 4-letnich dobrze adoptujacych sie do przed-

szkola jest róznorodna. Swiadczy to o ich szerokich zainteresowaniach,

ekspresyjnym nastawieniu do otoczenia, checi poznania i przedstawienia

wlasnej wiedzy w rysunku. Najwieksza grupe, zarówno u chlopców jak i u

dziewczynek tworza kompozycje krajobrazowe z przewaga drzew i elemen-

tów przyrody. Dzieci w wieku 3-4 lat chetnie obserwuja otoczenie, w którym

zyja. Narysowanie domu. drzewa lub innych elementów nie sprawia im

takiej trudnosci jak postac ludzka. Totez chetniej po nie siegaja. Pojawilo

sie takze duzo rysunków o tematyce fantastycznej. Jest to tendencja rozwo-

jowa (por. Popek 1985).

Z kolei, w grupie dzieci nie adoptujacych sie do przedszkola rzadziej

pojawialy sie (szczególnie u chlopców) kompozycje z postacia ludzka oraz

fantastyczne. Wskazuje to na pewnego rodzaju wyparcie. Dzieci staraja sie

nie pokazywac tego, co jest dla nich wazne - postaci ludzkiej kojarzonej z

matka lub ojcem. Rzadko tez fantazjuja. Nie wykorzystuja wyobrazen w

takim stopniu jak dzieci z grupy K. Dzieci nie adoptujace sie nakierowane

sa na postac ludzka. Zwykle miedzy nimi a rodzicami jest silniejsza wiez

emocjonalna. Prawdopodobnie w chwili zagrozenia,jakajest pobyt w przed-

szkolu - trudniej znosza nieobecnosc rodziców. Dlatego w ich pracach

pojawily sie tylko postacie rodziców i rodzenstwa.

b) rysowana postac ludzka w grupie K rózni sie od postaci rysowanej w grupie E:

- posiada ona prawie wszystkie elementy (usta, nos, oczy, wlosy, tulów,

szyje, ubiór, pozycje), ktore rysowane sa zgodnie z wiekiem, wskazujac

czesto na akceleracje w rozwoju intelektualnym (por. Hornowski 1982);

- nie mozna stwierdzic tego w przypadku dzieci z grupy E, gdzie rysunek

postaci ludzkiej wskazuje na regres, czy wrecz sieganie po formy odzwier-

ciedlania poszczególnych elementów postaci ludzkiej charakterystycznych

dla mlodszych twórców;

c} porzadkowanie przedmiotów w przestrzeni w grupie dzieci nie adoptujacych

sie do przedszkola jest 5-krotnie nizsze niz w grupie dzieci dobrze adoptu-
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jacych sie (por. Popek 1985). U dzieci z grupy E pojawilo sie zahamowanie

w rozwoju. Nie czyniac postepów, nie uzyskuja nawet wyników w zakresie

norm rozwoju plastycznego. Nakierowane sa tylko na przetrwanie;

d) nastepnym analizowanym elementem rysunku spontanicznego byla lokali-

zacja rysunku na kartce papieru (por. Galkowska-Braun 1985). Dzieci nie

adoptujace sie do przedszkola najczesciej (p < 0.05) lokalizowaly rysunek w

pasie dolnym, co - w mysl interpretacji okreslajacej symbolike przestrzeni

- swiadczyc moze o zmeczeniu dziecka, jego depresji.

Dzieci z grupy K wybieraly srodek kartki, który uwazany jest za "najzdro-

wsze i najnormalniejsze wykorzystanie kartki papieru" (M. Braun-Galko-

wska 1985, s. 22);

e) w grupie K dzieci wykorzystywaly w swych pracach ruchy pelne, zajmujace

caly arkusz papieru. Swiadczy to o latwosci uzewnetrzniania przezyc i
doswiadczen, o ich witalnosci, 'ekspresji (por. M. Braun-Galkowska 1985).

Z kolei dzieci z grupy E preferowaly albo linie krótkie, mocne, gwaltowne

- swiadczace o silnych emocjach, które legly u podstaw kreslenia rysunku,

albo linie krótkie, slabe - oznaczajace pelne wycofanie, niesmialosc;

f) suma uzytych kolorów w grupie E jest znacznie nizsza. Dzieci nie adoptu-

jace sie do przedszkola wykonuja rysunki ubogie kolorystycznie; czescjP,j

(p < 0.05) pojawia sie w ich pracach kolor czarny, oceniany przez dzieci jako

smutny, brudny, zly;

g) wiecej kolorów wykorzystywaly w swych rysunkach dziewczynki niz chlo-

pcy. Potwierdzaja to dotychczasowe dane na ten temat (por. Popek 1985);

h) dzieci z grupy K operuja barwami podstawowymi, cieplymi;

i) ostatnim, analizowanym elementem rysunku byly formy "znieksztalcen"

waznych elementów:

-liczba "znieksztalcen" w grupie E jest 3-krotnie wyzsza niz w grupie dzieci

dobrze adoptujacych sie. Wystepowanie tych "znieksztalcen" swiadczyc

moze o pojawieniu sie w grupie E nieprawidlowosci w funkcjonowaniu

dziecka zwiazanych z ich nieprzystosowaniem do przedszkola.

Interpretacja kazdej formy "znieksztalcen" jest sprawa indywidualna. Tyl-

ko w kontakcie z dzieckiem mozna dookreslic co one wyrazaja, jaka pelnia

funkcje.
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Dyskusja

Z literatury przedmiotu (E. Hurlock 1985; M. Przetacznik, G. Makiello-Jarza

1982; M. Zebrowska 1982) wynika, ze grupa 3- i 4-latków jest bardzo jednolita.

Tendencje rozwojowe dzieci w tym wieku sa tak silne i tak podobnie przebiegajace

zarówno u dziewczynek, jak i u chlopców, ze czesto upodabniaja obie grupy; takze

w aspekcie rozwoju plastycznego. Dotychczasowe badania prowadzone na ten

temat wykorzystywaly poszczególne elementy rysunku spontanicznego: postac

ludzka, formy wyrazania przestrzeni na plaszczyznie, rodzaj stosowanej linii,

lokalizacja itp. Uzyskane z nich wyniki pozwalaja na zobrazowanie typowego

wykorzystania tych elementów przez dzieci 3- i 4-letnie. Umozliwia to dokonywa-

nie porównan w tym wzgledzie.

Z uzyskanych danych wynika, ze:

I. Istnieje znaczny wplyw sytuacji trudnej na funkcjonowanie dziecka i znaczne

mozliwosci w wychwyceniu okreslonych stanów wewnetrznych przez rysunek

spontaniczny, w którym to dziecko - nie czujac zagrozenia ze stony otoczenia

- umieszcza swe pragnienia, oczekiwania, leki i tesknoty.

2. Wplyw ten ujawnia sie w wykonywaniu przez dziecko zle adoptujace sie do

przedszkola poszczególnych elementów rysunku niezgodnie z normami rozwo-

jowymi. Powraca ono do form bardziej prymitywnych, charakterystycznych

dla mlodszych twórców. Dzieci z tej grupy nie uzyskuja nawet wyników w

zakresie norm rozwoju plastycznego. Uwidacznia sie zahamowanie w rozwoju.

Dzieci takie nakierowane sa tylko na przetrwanie.

3. Podane w niniejszym opracowaniu wyniki nie nalezy traktowac jako ostatecz-

nych, a jedynie jako punkt odniesienia dla dalszych, prowadzonych w tym

kierunku badan. Tylko bowiem szeroko zaprojektowane badania umozliwiaja

uzyskanie jednoznacznego potwierdzenia uzytecznosci rysunku spontaniczne-

go w diagnozie zaburzen adaptacyjnych.

Wnioski

Badania pilotazowe wskazuja na duza przydatnosc rysunku spontanicznego

jako calosci w badaniach dzieci z trudnosciami adaptacyjnymi, a takze na duze

perspektywy badawcze odnosnie tej problematyki. Próba dookreslenia specyfiki

wspólzaleznosci miedzy kategoriami jakosciowymi , poglebienie (w swietle nowych

wyników) analizy psychologicznej poszczególnych czynników wyznaczajacych
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diagnostycznosc rysunku spontanicznego, opracowanie problemów, które jak do-

tychczas nie zostaly zanalizowane z psychologicznego punktu widzenia (symboli-

ka barwna w okresleniu stanów psychicznych; zaleznosc miedzy stanem

emocjonalnym a wyborem barwy itp.), wreszcie okreslenie stopnia korelacji z

innymi testami, oto - jak sie wydaje - dalsze, najwazniejsze etapy badan. "Twór-

czosc plastyczna dzieci wyrasta z potrzeb psychicznych i dlatego jest w pelni

zintegrowana z zyciem psychicznym jednostki oraz z calym otoczeniem spolecz-

nym, przyrodniczym i cywilizacyjno-urbanistycznym. Jako podstawowa forma

ekspresji jest wyrazem indywidualnego rozwoju psychicznego, a tym samym

jedna z dróg poznania rozwoju umyslowego i ksztaltujacej sie osobowosci"

(S. Popek 1979, s. 224-225).
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