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 ملخص الدراسة
ر    فاعلية :" عنوان الدراسة ال آمصدر للتعبي دى        استخدام قصص األطف داعي ل ر اإلب ارات التفكي ة مه ي في تنمي الفن

 ."طفل ما قبل المدرسة



 

كلة الدراسة الي : مش اؤل الرئيسي الت ي التس ة ف كلة الدراس ددت مش ال  : تح تخدام قصص األطف ة اس دى فاعلي ا م م
 ما قبل المدرسة؟ آمصدر للتعبير الفني في تنمية  مهارات التفكير اإلبداعي لدى طفل

ارات              : وقد هدفت الدراسة  ة مه ي في تنمي ر الفن ال آمصدر للتعبي ة استخدام قصص األطف ى فاعلي ى التعرف عل إل
اء   :ولتحقيق أهداف الدراسة ،إلبداعي لدى طفل ما قبل المدرسة التفكير ا م بن وحدتين تدريسية تضمنت آل وحدة      ت

ا  "عرفت السر  " ثانية، و الوحدة ال"الدجاجة وحبة القمح" قصة من قصص األطفال، آان عنوان الوحدة األولى  ، آم
د  الفني بالرسم لدى طفل ما قبل المدرسة،وتم إعداد مقياس لتقييم مهارات التفكير اإلبداعي في مجال التعبير  بعد التأآ

ثباته تم تطبيق المنهج شبة التجريبي القائم على التصميم تطبيق،و التأآد من صدق المقياس ومن صالحية الوحدتين لل
ل المدرسة في م            البعدي لل / القبلي ا قب ال م ة عشوائية من أطف ى عين ة والضابطة، عل وعتين التجريبي ة   مجم ة مك دين

ى ست سنوات ونصف،ستة عشر       طفلة تتراوح أعمارهم ما بين خمس ن طفًال والمكرمة، بلغ عددها اثنين وثالثي إل
ت  ة الضابطة،وباس ة للمجموع ًال وطفل تة عشر طف ة التجريبية،وس ة للمجموع ًال و طفل اين طف ل التب لوب تحلي خدام أس

 :حصلت الباحثة على النتائج التاليةلتحليل البيانات المعطاة،)Anacova(المصاحب 
ق            .١ ة والضابطة في التطبي وعتين التجريبي ال المجم ين متوسطي درجات أطف توجد فروق ذات دالله إحصائية ب

دا       ر اإلب ارات التفكي يم مه اس تقي ي لمقي دى       البعدي بعد ضبط التطبيق القبل ي بالرسم ل ر الفن عي في مجال التعبي
 .طفل ما قبل المدرسة عند محور الطالقة

ق          .٢ ة و الضابطة في التطبي وعتين التجريبي ال المجم توجد فروق ذات دالله إحصائية بين متوسطي درجات أطف
ي ب           ر الفن داعي في مجال التعبي ر اإلب ارات التفكي يم مه اس تقي ي لمقي دى   البعدي بعد ضبط التطبيق القبل الرسم ل

 .طفل ما قبل المدرسة عند محور المرونة
ق          .٣ ة و الضابطة في التطبي وعتين التجريبي ال المجم توجد فروق ذات دالله إحصائية بين متوسطي درجات أطف

دى              ي بالرسم ل ر الفن داعي في مجال التعبي ر اإلب ارات التفكي يم مه اس تقي ي لمقي البعدي بعد ضبط التطبيق القبل
 .سة عند محور األصالةطفل ما قبل المدر

ق          .٤ ة و الضابطة في التطبي وعتين التجريبي ال المجم توجد فروق ذات دالله إحصائية بين متوسطي درجات أطف
دى              ي بالرسم ل ر الفن داعي في مجال التعبي ر اإلب ارات التفكي يم مه اس تقي ي لمقي البعدي بعد ضبط التطبيق القبل

 .وسيعطفل ما قبل المدرسة عند محور اإلفاضة أو الت
ق          .٥ ة و الضابطة في التطبي وعتين التجريبي ال المجم توجد فروق ذات دالله إحصائية بين متوسطي درجات أطف

دى              ي بالرسم ل ر الفن داعي في مجال التعبي ر اإلب ارات التفكي يم مه اس تقي ي لمقي البعدي بعد ضبط التطبيق القبل
 .طفل ما قبل المدرسة عند محور الحساسية للمشكالت

ق         توجد فروق  .٦ ة و الضابطة في التطبي وعتين التجريبي ال المجم ذات دالله إحصائية بين متوسطي درجات أطف
دى              ي بالرسم ل ر الفن داعي في مجال التعبي ر اإلب ارات التفكي يم مه اس تقي ي لمقي البعدي بعد ضبط التطبيق القبل

 .طفل ما قبل المدرسة عند محور االحتفاظ باالتجاه 
ق          توجد فروق ذات دالله إحصائ  .٧ ة والضابطة في التطبي وعتين التجريبي ال المجم ين متوسطي درجات أطف ية ب

دى              ي بالرسم ل ر الفن داعي في مجال التعبي ر اإلب ارات التفكي يم مه اس تقي ي لمقي البعدي بعد ضبط التطبيق القبل
اس  اور المقي ع مح ة لجمي ة الكلي دير الدرج د تق ة عن ل المدرس ا قب ل م ائج الدراسة .طف ى نت اًء عل أوصت  و بن

 :الباحثة بعدد من التوصيات أهمها
ى           .١ ة عل ل المدرسة و استخدام شتى الوسائل المعين ا قب ل م ضرورة االهتمام بتنمية  التفكير اإلبداعي لدى طف

 .ذلك
ة و        .٢ راتهم الفني راء تعبي اري إلث ادئ التصميم  االبتك ضرورة االهتمام بتعبيرات األطفال الفنية، و تعليمهم  مب

 .ًال مع احترام حريتهم في التعبير الفنيجعلها أآثر جما
ال         .٣ ل المدرسة من خالل اآتشاف الجم ا قب ق  القصص      تنمية الذوق الجمالي لدى طفل م ه عن طري          من حول

 .رة اهللا في الطبيعة قد أسرار و الصور و
 عميد الكلية     لمشرفا     الباحثة    

د   .د       سالم بن أحمد خليل.د               أبو الشامات العنود بنت سعيد  ن أحم ر ب زهي
 الكاظمي

 
Study’s Abstract 

* Study’s title : Activity of using children’s stories as asource of artistic expression in 
enhancement skills of creative thinking to a child before school.  

* Study’s problem : The problem was defined in this basic questions : How do 
children’s stories affect to children as a source of affect to children as a source of artistic 
expression . In enhancement skills of creative thinking ?For this resons the researcher 



 

supposes the following hypothesizes. To confirm the study’s target : two units of 
teaching was composed … each unit contains astory of children’s stories. The tittle of 
first unit “ chiken an corn seed” second unit “ I knew the secret ” . as the researcher 
composes a measure to assess creative thinking skills in artistic expression domain by 
drawing to achild before school .  
after checking these units in application, validity measure . The researcher the semi 
experimental met which base on pre design and post design to the systematic group and 
experimental group . on random sample of children before school in makkah city the are 
thirty two children . boy’s and girls there ages are ٥- half and six year old. Experimental 
group has sixteen boys and there are sixteen grls in systematic to analysis the given data 
the researcher has got the following results.  
١. There are differences that have stastics denotation among the average of 
childrens degrees in two groups systematic group and experimental group in the post 
application after controlling pre application to the measure of creative thinking skills 
assessment in artistic expression in drawing to a child before school on flyency core .  
٢. There are differences that have stastics denotation among the average of 
childrens degrees in two groups systematic group and experimental group in the post 
application after controlling pre application to the measure of creative thinking skills 
assessment in artistic expression in drawing to a child before school on flexibility core . 
٣. There are differences that have stastics denotation among the average of 
childrens degrees in two groups systematic group and experimental group in the post 
application after controlling pre application to the measure of creative thinking skills 
assessment in artistic expression in drawing to a child before school on pedigree core . 
٤. There are differences that have stastics denotation among the average of 
childrens degrees in two groups systematic group and experimental group in the post 
application after controlling pre application to the measure of creative thinking skills 
assessment in artistic expression in drawing to a child before school on prolixity core . 
٥. There are differences that have stastics denotation among the average of 
childrens degrees in two groups systematic group and experimental group in the post 
application after controlling pre application to the measure of creative thinking skills 
assessment in artistic expression in drawing to a child before school on sensitivity core . 
٦. There are differences that have stastics denotation among the average of 
childrens degrees in two groups systematic group and experimental group in the post 
application after controlling pre application to the measure of creative thinking skills 
assessment in artistic expression in drawing to a child before school on remembrance of 
tendency . 
٧. There are differences that have stastics denotation among the average of 
childrens degrees in two groups systematic group and experimental group in the post 
application after controlling pre application to the measure of creative thinking skills 
assessment in artistic expression in drawing to a child before school on the total degree 
to measure’s core .  
fore these results the resrcher recomanded same recommendation.  

١- Hecessilty of care about enhancement of cvetitve thinking  to achild before 

school by using different helping devices .  

٢-  Hecessity of care about children’s artistic expression an teching them design basics 
to enrichment their artistic expressions and make it the most beautiful with respect 
of their freedom in artistic expression .  

٣-  Enhancement of sthetical gustation to a child before school throught out discorering 
the beauty around him through stories, images and nature around him .  

 اإلهداء
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.الباحثة 

 شكر و تقدير



 

الحمد هللا حمداً و أخيراً ،، الًالحمد هللا أوالحمد اهللا الذي تتم بنعمته الصالحات، 
ئـد  إمام المتقين، قااهللا و سالمه على سيد المرسلين وصلوات وثيراً طيباً مباركاً،،ك

على آله وصحبه أجمعين،،الحمد هللا وال إلـه سـواه،   الغر المحجلين،، سيدنا محمد و
كرمنا بالعقل،، وشرفنا بالعلم،،وفضلنا باإلسالم،،الحمد هللا ،،و الشكر هللا علـى مـا   

،، وما بلغني من العلـم،،و  هللاهدانا اليه لوال أن إ علم،وماكنا لنهتديهداني إليه من ال
 .أمتي بالعلم النافع و العمل الصالحو أسأل اهللا العلي القدير أن ينفعني

اهج وطرق التدريس، وأخـص  بجزيل الشكر لكلية التربية،وقسم المنثم أتقدم 
نـوال بنـت حامـد    .د.التقدير سعادة وكيلة قسم المناهج وطرق التدريس أبالشكر و
الفرصـة لـي   ل أعضاء هيئة التدريس في القسم على إتاحة السادة األفاضو ياسين،

وما قدموه مـن عـون ومسـاعدة لـي أثنـاء الدراسـة       إلكمال مشواري العلمي،
 .النظرية،جزاهم اهللا عني خير الجزاء
التقدير إلى أستاذي الفاضل المشرف علـى هـذه   كما أتقدم بخالص الشكر و

بتوجيهـه   ساندني وكـان بجـانبي  سالم بن أحمد بن محمود خليل، الذي . الرسالة،د
، ومنحني الكثير من وقته وجهده وعلمه، حتى أتممت دراستي جزاه اهللا عني وفكره

 .خير الجزاء
سـعادة  ال وأصحابالتقدير لألساتذة محكمي خطة الدراسة،كما أزجي الشكر و

بن إبراهيم مرزوق .د وبن محمد الدهماني، دخيل اهللا.فالته،ودبن محمود إبراهيم .د
أراء سديدة و ما قدموه من مالحظات قيمة بنت محمد الخريجي؛ل صباح.قرشي،ودال

 .كان لها األثر الطيب في هذه الدراسة
د نوال بنت حامد .كما أتقدم بخالص الشكر إلى لجنة المناقشة الموقرة سعادة أ

حنان بنت سرحان النمري، لقبولهما مناقشة هذه الدراسة و توجيهاتهمـا  .ياسين، و د
 .رة لي بما يثري الدراسةالني

 
والشكر موصول لسعادة الدكتور حفيظ بـن محمـد المزروعـي، لتفضـله     

 .منحه لي جزءاً من وقته الثمينة الجانب اإلحصائي من الدراسة، وبمراجع



 

العرفان لوزارة التربية والتعليم،والشكر موصـول  كما أتقدم بخالص الشكر و
التربوي بمكة المكرمة؛لما قدموه لـي مـن   ومكتب اإلشراف إلدارة التربية والتعليم 

  .تسهيالت لتطبيق تجربة الدراسة واستضافتهم الكريمة لي
أخص بمكة المكرمة، و التاسعة لمنسوبات الروضةالعرفان كما أتقدم بالشكر و

مسـاندتها  على رحابة صدرها وسعة قلبها و،خديجة بنت عبد الكريم نيازي.أبالشكر 
 .ستي،جعل اهللا عملها خالصاً مقبوالًلي أثناء تطبيق تجربة درا

كما أقدم أجمل عبارات الشكر و الثناء لكل من مد لي يد العون و المساعدة  
       عادل بن سعيد عبد الحي؛لما قدمه لي مـن نصـح   .أثناء دراستي،و أخص بالشكر د

 .مشورة ذللت أمامي الكثير من الصعاب،جزاه اهللا عني خير الجزاءو
ء دراستي    سحر بنت كمال عبد الحي؛لتعاونها معي أثنا.أشكر أال يفوتني أن و

والمشورة المستمرة فكانت نعم الصديقة الوفية،جعل اهللا ذلـك فـي   وتقديمها النصح 
 .موازين حسناتها

عن الدعاء  كما أشكر والدي العزيزين اللذين سانداني كثيراً و لم يفترا لحظة
 .ما اهللا عني خير الجزاءمسح معاناتي أثناء دراستي ،،جزاهو ،لي

أسامة الذي ساندني األستاذ ؛و رفيق دربي  أقدم شكري وتقديري لزوجي كما
ار لمواصلة رسالتي، فكان نعـم  االستقرووهيأ لي سبل الراحة كثيراً أثناء دراستي 

مهما قدمت له من عبارات الشكر فلن أفي بحقه جـزاه اهللا  و،خير الرفيقالصاحب و
 .عني خير الجزاء

خيراً أدعو اهللا عز وجل أن يجزي الجميع عني خير الجزاء ،وأن يجعل أو
 .الحمد هللا رب العالمينو عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم

 الباحثة        
 

 

 

 



 

 

 المحتويات فهرس

 الصفحةالمحتوى

 ج.ملخص الدراسة
 د.ملخص الدراسة باللغة االنجليزية

 هـ .اإلهداء
 ز-و.الشكر و التقدير

 م – ح.المحتوياتفهرس 
 ص -نفهرس الجداول
 ق.فهرس المالحق

 ١ .مشكلة الدراسة و أبعادها:الفصل األول
 ٢ .المقدمة
 ٦.مشكلة الدراسة تحديد

 ٦.الدراسة فروض
 ٧أهداف الدراسة
 ٨أهمية الدراسة
 ٨.حدود الدراسة

 ٩.مصطلحات الدراسة
 ١٥.السابقة الدراساتاإلطار النظري و:الفصل الثاني

 ١٦ .مقدمة
 ١٦.اإلطار النظري: أوالً

 .القصة:المبحث األول
 ١٦.تعريف القصة
 ١٨.أهداف القصة

 



 

 الصفحةالمحتوى

 ١٨ .أهداف استخدام القصة في مرحلة ما قبل المدرسة
 ١٩.أنواع القصة

 ٢٤.عناصر و مقومات بناء القصة
 ٢٨ االعتبارات التي يجب مراعاتها في البناء الفني للقصة

 ٣٠قراءة القصة و روايتها
 ٣٠.قراءة القصة:أوالً
 ٣١.سرد أو رواية القصة: ثانياً

 ٣٥.وسائل رواية القصة
 ٣٧تدريس القصة

 ٣٨ .التعبير الفني:المبحث الثاني
 ٣٨.تعريف التعبير الفني
 ٣٨.طفالالتعبير الفني عند األ

 ٣٩.أهمية دراسة التعبير الفني لألطفال
 ٤٠.دوافع التعبير الفني عند األطفال

 ٤٣.أنواع التعبير الفني
 ٤٤.خصائص رسوم األطفال

 ٤٨ .العوامل المؤثرة على التعبير الفني عند األطفال
 ٤٩.مراحل نمو التعبير الفني عند األطفال

 ٥٢ .قبل المدرسةركن التعبير الفني في مرحلة ما
 ٥٢.أهداف تدريس التعبير الفني في مرحلة ما قبل المدرسة
 ٥٤ .أنشطة و أدوات التعبير الفني في مرحلة ما قبل المدرسة
 ٥٥ .واجب المعلمة تجاه التعبير الفني ألطفال ما قبل المدرسة

 
 
 



 

 الصفحةالمحتوى

 ٥٨ .التفكير اإلبداعي:المبحث الثالث
 ٥٨.ير اإلبداعيتعريف التفك

 ٥٩.مهارات التفكير اإلبداعي
 ٦٤.مراحل التفكير اإلبداعي

 ٦٦.المناخ اإلبداعي
 ٦٦.اإلنتاج اإلبداعي

 ٦٧ .تعليم التفكير اإلبداعي في مرحلة ما قبل المدرسة
طرق و أساليب تنمية التفكير اإلبداعي لـدى طفـل مـا قبـل

 .المدرسة
٦٨ 

في تنمية التفكير اإلبداعي لمرحلةخصائص األنشطة المساعدة
 .ما قبل المدرسة

٧٢ 

األدوات والمواد المساعدة على تنمية مهارات التفكير اإلبداعي
 .لدى طفل ما قبل المدرسة

٧٣ 

دور المعلمة في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى طفل مـا
 .قبل المدرسة

٧٤ 

 ٧٧ .الوحدة الدراسية:المبحث الرابع
 ٧٧.وحدة الدراسيةتعريف ال

 ٧٨.خصائص الوحدة الدراسية
 ٨٥.أنواع الوحدات الدراسية

 ٨٨.خطوات بناء الوحدة الدراسية
 ٩٥.الدراسات السابقة:ثانياً

 ٩٥ .الدراسات التي تناولت القصة:المحور األول
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 ٩٩ .الدراسات التي تناولت التعبير الفني:المحور الثاني
 ١٠٤ .الدراسات التي تناولت التفكير اإلبداعي:المحور الثالث

 ١١٠.التعليق على الدراسات السابقة
 ١١٤ .خالصة

 ١١٦ .إجراءات الدراسة:الفصل الثالث
 ١١٧ مقدمة

 ١١٧منهج الدراسة
 ١١٨.متغيرات الدراسة

 ١١٨.مجتمع وعينة الدراسة
 ١٢٠.أدوات الدراسة

 ١٢٠.تدريسيتين المقترحتينالوحدتين ال: أوالً
 ١٢٠.خطوات بناء الوحدة األولى.١

 ١٢٠.عنوان الوحدة
 ١٢٠.مقدمة الوحدة و أهميتها
 ١٢١.زمن تدريس الوحدة

 ١٢١.أهداف الوحدة
 ١٢٥.محتوى الوحدة

 ١٢٥.األنشطة التعليمية
 ١٢٧.استراتيجيات التدريس

 ١٢٧.الوسائل التعليمية
 ١٢٧.طرق التقييم

 
 

 الصفحةالمحتوى



 

 ١٢٨.زمن الوحدة و تسلسل دروسها
 ١٢٨.قائمة المراجع

 ١٢٩.خطوات بناء الوحدة الثانية.٢
 ١٢٩.عنوان الوحدة

 ١٢٩.مقدمة الوحدة و أهميتها
 ١٣٠.زمن تدريس الوحدة

 ١٣٠.أهداف الوحدة
 ١٣٣.محتوى الوحدة

 ١٣٣.األنشطة التعليمية
 ١٣٥.دريساستراتجيات الت
 ١٣٥.الوسائل التعليمية

 ١٣٦.طرق التقييم
 ١٣٦.زمن الوحدة و تسلسل دروسها

 ١٣٧.قائمة المراجع
 ١٣٧.ضبط الوحدتين و التأكد من صالحيتهما.٣

بناء مقياس تقييم مهارات التفكير اإلبـداعي فـي مجـال: ثانياً
 :التعبير الفني بالرسم لدى طفل ما قبل المدرسة

١٣٨ 

 ١٣٨.خطوات بناء المقياس.١
 ١٣٨.صدق المقياس.٢
 ١٣٩.ثبات المقياس.٣

 ١٤١.خطوات تطبيق تجربة الدراسة
 ١٤٤.المعالجات اإلحصائية

 
 

 الصفحةالمحتوى



 

 ١٤٥ .عرض و تحليل نتائج الدراسة:الفصل الرابع
 ١٤٦ .مقدمة
 ١٤٦.عرض و تحليل نتائج الدراسة: أوالً

 ١٤٦.ولاختبار الفرض األ
 ١٤٩.اختبار الفرض الثاني
 ١٥٣.اختبار الفرض الثالث
 ١٥٧.اختبار الفرض الرابع
 ١٦١.اختبار الفرض الخامس
 ١٦٥.اختبار الفرض السادس
 ١٦٩.اختبار الفرض السابع

 ١٧٣ .مناقشة نتائج الدراسة ومقارنتها بالدراسات السابقة:ثانياً
 ١٧٥ التوصيات و المقترحاتونتائج الدراسة:الفصل الخامس

 ١٧٦ .مقدمة
 ١٧٦.نتائج الدراسة: أوالً
 ١٧٧.التوصيات:ثانياً
 ١٧٨.المقترحات: ثالثاً

 ١٧٩.قائمة المصادر و المراجع
 ١٩١ .المالحق

 
 
 

 

 فهرس الجداول

 الصفحةالجدول

 ١٤٠قيم معامل الثبات لمختلف محاور أداة الدراسـة و) ١( جدول 



 

 )٢٠=ن(قة إعادة التطبيق للعينة االستطالعيةالمحسوبة بطري
معرفة الفروق فـيل)ت(نتائج اختباريوضح)أ/ ٢(جدول 
درجات التطبيق القبلي لمقياس تقييم مهـارات التفكيـر متوسط

اإلبداعي في مجال التعبير الفني بالرسم لدى طفـل مـا قبـل
 .عند محور الطالقة لمجموعتي الدراسة المدرسة

١٤٦ 

يوضح متوسط درجات المقياس القبلـي والبعـدي)ب/٢(جدول
بالرسـممهارات التفكير اإلبداعي في مجال التعبير الفني لتقييم 

ل للتفاعـلنتائج اختبار تجانس الميلدى طفل ما قبل المدرسة،و
المعامل لمجوعتي الدراسة عند محوربين المتغير المصاحب و

 .الطالقة

١٤٧ 

ــدول  ــايوضــح)ج/٢( ج ــايننت ــل التب ــار تحلي ئج اختب
للفرق بين المتوسطاتلمعرفة الداللة  )ANCOVA(المصاحب
الضابطة لمقياسجات كل من المجموعة التجريبية والبعدية لدر

تقييم مهارات التفكير اإلبداعي في مجال التعبير الفني بالرسـم
 .لدى طفل ما قبل المدرسة عند محور الطالقة

١٤٨ 

فـيلفروقلمعرفة ا)ت(تائج اختباريوضح ن)أ/ ٣(جدول 
درجات التطبيق القبلي لمقياس تقييم مهـارات التفكيـر متوسط

اإلبداعي في مجال التعبير الفني بالرسم لدى طفـل مـا قبـل
 .عند محور المرونةلمجموعتي الدراسة المدرسة 

١٥٠ 

 
 
 
 

 الصفحةالجدول

يوضح متوسط المقياس القبلي والبعدي)ب/٣(جدول •
لتقييم مهارات التفكير اإلبداعي في مجال التعبير الفني بالرسـم
لدى طفل ما قبل المدرسة،ونتائج اختبار تجانس الميل للتفاعـل

١٥١ 



 

بين المتغير المصاحب و المعامل لمجوعتي الدراسة عند محور
 .المرونة
ــدول ــاين)ج/٣(ج ــل التب ــار تحلي ــائج اختب ــح نت يوض
لة للفرق بين المتوسطاتلمعرفة الدال)ANCOVA(المصاحب

البعدية لدرجات  كل من المجموعة التجريبية والضابطة لمقياس
تقييم مهارات التفكير اإلبداعي في مجال التعبير الفني بالرسـم

 .لدى طفل ما قبل المدرسة عند محور المرونة

١٥٢ 

لمعرفة الفروق بـين)ت(يوضح نتائج اختبار)أ/ ٤(جدول 
يق القبلي لمقياس تقييم مهـارات التفكيـرمتوسط درجات التطب

اإلبداعي في مجال التعبير الفني بالرسم لدى طفـل مـا قبـل
 .المدرسة لمجموعتي الدراسة عند محور األصالة

١٥٤ 

يوضح متوسط درجـات المقيـاس القبلـي و)ب/ ٤( جدول 
البعدي لتقييم مهارات التفكير اإلبداعي في مجال التعبير الفنـي

ى طفل ما قبل المدرسة،ونتائج اختبار تجانس الميـلبالرسم لد
للتفاعل بين المتغير المصاحب والمعامل لمجوعتي الدراسة عند

 .محور األصالة

١٥٥ 

 
 
 
 
 
 
 

 الصفحةالجدول

ــدول  ــاينيوضــح)ج/٤( ج ــل التب ــار تحلي ــائج اختب نت
لمعرفة الداللة للفرق بين المتوسـطات)ANCOVA(المصاحب

الضابطة لمقياسو كل من المجموعة التجريبيةالبعدية لدرجات  
لتعبير الفني بالرسـمتقييم مهارات التفكير اإلبداعي في مجال ا

١٥٦ 



 

 .ما قبل المدرسة عند محور األصالةلدى طفل 
معرفة الفروق بـينل)ت(نتائج اختباريوضح)أ/ ٥(جدول 
درجات التطبيق القبلي لمقياس تقييم مهـارات التفكيـر متوسط

اإلبداعي في مجال التعبير الفني بالرسم لـدى طفـل مـا قبـل
 .عند محور اإلفاضةلمجموعتي الدراسة المدرسة 

١٥٨ 

القبلـي ومقيـاس  المتوسط درجـاتيوضح)ب/ ٥( جدول 
تقييم مهارات التفكير اإلبداعي في مجال التعبير الفنـيلالبعدي 
نس الميـلنتائج اختبار تجالدى طفل ما قبل المدرسة،وبالرسم 

للتفاعل بين المتغير المصاحب و المعامل لمجوعتي الدراسة عند
 .محور اإلفاضة

١٥٩ 

ــدول ــح)ج/٥( ج ــاينيوض ــل التب ــار تحلي ــائج اختب نت
للفرق بـين المتوسـطات البعديـة  )ANCOVA(المصاحب

الضابطة لمقياس تقيـيمولدرجات  كل من المجموعة التجريبية 
التعبير الفني بالرسـم لـدىمجال مهارات التفكير اإلبداعي في 

 .ما قبل المدرسة عند محور اإلفاضةطفل 

١٦٠ 

 
 
 
 
 
 

 الصفحةالجدول

متوسطلفروق بينمعرفة ال)ت(يوضح نتائج اختبار)أ/ ٦(جدول
درجات التطبيق القبلي لمقياس تقييم مهارات التفكير اإلبداعي في

لمجمـوعتيسة مجال التعبير الفني بالرسم لدى طفل ما قبل المدر
 .عند محور الحساسية للمشكالتالدراسة 

١٦٢ 

 ١٦٣القبلي و البعديمقياس المتوسط درجاتيوضح)ب/ ٦( جدول 



 

لدىتقييم مهارات التفكير اإلبداعي في مجال التعبير الفني بالرسم ل
نتائج اختبار تجانس الميل للتفاعـل بـينطفل ما قبل المدرسة،و

مجوعتي الدراسـة عنـد محـورالمتغير المصاحب و المعامل ل
 .الحساسية للمشكالت

ــدول  ــح)ج/٦( ج ــاينيوض ــل التب ــار تحلي ــائج اختب نت
للفرق بين المتوسطات البعدية لدرجات) ANCOVA(المصاحب

كل من المجموعة التجريبية و الضابطة لمقياس تقيـيم مهـارات
قبـل ماالتعبير الفني بالرسم لدى طفل التفكير اإلبداعي في مجال 

 .المدرسة عند محور الحساسية للمشكالت

١٦٤ 

معرفة الفـروق بـينل)ت(نتائج اختباريوضح)أ/ ٧(جدول 
درجات التطبيق القبلي لمقياس تقيـيم مهـارات التفكيـرمتوسط 

اإلبداعي في مجال التعبير الفني بالرسم لدى طفل ما قبل المدرسة
 .جاهعند محور االحتفاظ باالتلمجموعتي الدراسة 

١٦٦ 

يوضح متوسط درجات المقياس القبلـي والبعـدي)ب/٧(جدول
لتقييم مهارات التفكير اإلبداعي في مجال التعبير الفني بالرسم لدى
طفل ما قبل المدرسة،ونتائج اختبار تجانس الميل للتفاعـل بـين
المتغير المصاحب والمعامل لمجـوعتي الدراسـة عنـد محـور

 االحتفاظ باالتجاه

١٦٧ 

 

 الصفحةلجدولا

ــدول ــح)ج/٧(ج ــاينيوض ــل التب ــار تحلي ــائج اختب نت
لمعرفة الداللة للفرق بين المتوسطات)ANCOVA(المصاحب
الضابطة لمقياسو درجات  كل من المجموعة التجريبيةالبعدية ل

التعبير الفني بالرسـم تقييم مهارات التفكير اإلبداعي في مجال
 .حتفاظ باالتجاهما قبل المدرسة عند محور االلدى طفل 

١٦٨ 



 

لمعرفة الفروق بـين)ت(يوضح نتائج اختبار)أ/ ٨(جدول 
متوسط درجات التطبيق القبلي لمقياس تقييم مهـارات التفكيـر
اإلبداعي في مجال التعبير الفني بالرسم لدى طفـل مـا قبـل

 .المدرسة لمجموعتي الدراسة عند جميع المحاور

١٧٠ 

ط درجـات المقيـاس القبلـي ويوضح متوس)ب/ ٨( جدول 
البعدي لتقييم مهارات التفكير اإلبداعي في مجال التعبير الفنـي
بالرسم لدى طفل ما قبل المدرسة،ونتائج اختبار تجانس الميـل
للتفاعل بين المتغير المصاحب و المعامل لمجـوعتي الدراسـة

 .عند جميع المحاور

١٧١ 

ــدول  ــل ا)ج/٨( ج ــار تحلي ــائج اختب ــاينيوضــح نت لتب
لمعرفة الداللة للفرق بين المتوسطات)ANCOVA(المصاحب

البعدية لدرجات  كل من المجموعة التجريبية والضابطة لمقياس
تقييم مهارات التفكير اإلبداعي في مجال التعبير الفني بالرسـم

 .لدى طفل  ما قبل المدرسة عند جميع المحاور

١٧٢ 

 
 
 
 
 
 

 فهرس المالحق

 الصفحةالملحق

 ١٩٢.خطابات رسمية)١(حق رقم مل
 ١٩٧.قائمة بأسماء المحكمين ألدوات الدراسة)٢(ملحق رقم 

 :الوحدتين التدريسيتين المقترحتين)٣(لحق رقم م
 .الدجاجة وحبة القمح: الوحدة األولى
 .عرفت السر:الوحدة الثانية

٢٠١ 
٢٠٢ 
٢٢٩ 



 

،واألنشطةاستبانه حول مدى مناسبة المحتوى)٤(ملحق رقم 
التعليمية،واستراتجيات التدريس،والوسـائل التعليميـة،وطرق

 .التقييم، لتحقيق األهداف اإلجرائية وحدة تدريسية على حده

٢٥٥ 

:مقياس الدراسة)٥(ملحق رقم 
مقياس تقييم مهارات التفكير اإلبداعي في مجال التعبير الفني.أ

 .بالرسم لدى طفل ما قبل المدرسة
حول مقياس مقترح لتقييم مهارات التفكير اإلبداعياستبانه .ب

 .في مجال التعبير الفني بالرسم لدى طفل ما قبل المدرسة

٢٦٤ 
٢٦٥ 
 
 
٢٧٧ 

.أسماء أطفال عينة الدراسة)٦(ملحق رقم 
 .أطفال المجموعة الضابطة.أ
 .أطفال المجموعة التجريبية.ب

٢٨٣ 
٢٨٤ 
٢٨٥ 

 ٢٨٦النماذج من أعمال األطف)٧(ملحق رقم
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
     

 

  

 

 

 

 

      

                                                                                      
             

 

  

                                   

  

                          

 

 

 
 

 

 

 الفصل األول

 مشكلة الدراسة وأبعادها  

مقدمة                        •

 تحديد مشكلة الدراسة •

 فروض الدراسة •

 أهداف الدراسة •

 أهمية الدراسة •

 راسةحدود الد •

 مصطلحات الدراسة •
 



 

 يم بسم اهلل الرمحن الرح
 :المقدمة 

المرسلين سيدنا الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء و
 :بعدو. .....صحبه أجمعين مد وعلى آله ومح

مرحلةِ منها أثرها فـي   ، تترك كلاإلنسان خالل حياته بمراحل عديدةيمر ف
مـن   شار كٌلقد أفولة أولى مراحل حياة اإلنسان،فتعد مرحلة الطشخصيته وسلوكه،و

المراحل التي يمر أن مرحلة الطفولة تعد من أهم إلى ") م١٩٩٣( عدسميزر و يأب
 بـه؛ ر بالعوامل المختلفـة المحيطـة   ثالتي يكون فيها أكثر قابلية للتأبها اإلنسان،و

تتـرك  هي التي تترك بصماتها على شخصيته وفالسنوات الخمس األولى من حياته 
ذه المرحلة أمراً يستحق جعل تربية الطفل و تعليمه في همما ي ؛أثرها فيه طيلة حياته

 ٧ص."التركيزالعناية و
حق فيهـا  تيل؛ لة تسمى مرحلة ما قبل المدرسة تخلل مرحلة الطفولة مرحوت 

تعد مـن  " )م١٩٩٨( هدى قناويهي كما أشارت ات رياض األطفال،والطفل بمؤسس
ينها من جميـع  تكولطفل ولتعليمية في تشكيل شخصية ااأخصب المراحل التربوية و

ــب ــي،والعقلي،واإلدراكي،والحركي،الجسمي،: الجوان الجمالي، ،وواالنفعاليوالحاس
جسـمية  ودم فيهـا للطفـل مـن أنشـطة معرفية،    ذلك لما يقووالمهاري؛ والروحي،
أنشطة روحية،ووممارسات عملية،ومجاالت جتماعية،ف امواقفرص لغوية،وهادفة،و
 ١٩ص."رياضية مختلفةفنية و

لة للتنمية الشاملة أن مرحلة ما قبل المدرسة هي مرح") م٢٠٠١( محمدرى يو 
ذلك عـن طريـق اإلعـداد    ه؛واتجاهاتو ،وميوله لحواس الطفل،وقدراته ومهاراته،
تنبـه  والبيئية للطفـل،والتي  ماعية،نفعالية،واالجتاالالشامل،والتنمية العقلية،والحسية،و

في حـدود إمكانياتـه    بالخبرات األساسيةتزوده ومهاراته المختلفة،و،وقدراتهحواسه،
 ٢٥ص."مستوى نضجهواستعداده و

ما قبل المدرسة عـن   حلةرأن الطفل يتعلم في م") م١٩٩٣( خطابكما يرى  
تخطط لها المعلمة في الروضة، فاللعب عدها واألنشطة المختلفة التي تطريق اللعب و



 

كما يسـاعده  ات نافعة، خبرلمدرسة على تكوين مفاهيم جديدة ويساعد طفل ما قبل ا
التلقائيـة الحـرة    ذلك عن طريق مشاركته في األنشـطة على بناء شخصية سويه،و

 ٢٩ص."مرحةوبصورة ممتعة 
أن القصة لون من ألوان اللعب اإليهامي الذي "إلى ) م١٩٩٦( الهرفييشير و 

كمـا أنهـا أسـلوب    ياله و زيادة قدرتـه علـى التعبير،  يحتاج إليه الطفل لتنمية خ
 ٩٢ص."يحيترو

      انطالقاً من أهمية القصة من الناحية التربوية دعا التربويـون كمـا أشـار    و 
ها من دور كبير في تثقيف لما لإلى إدخال القصة في المناهج الدراسية ") ت.د(دياب

 ١٤٣ص."و تربيتهتعليمه الطفل و
 ثحيتناولت القصة في رياض األطفال، العديد من الدراسات التي قد ُأجريتو 

ــد الحكــيمأشــارت  جــورجي  إلــى دراســة) ١٥٣-١٥٢:م٢٠٠١(نجــالء عب
Gregory)أن استخدام القصة في أنشـطة ذاتيـة مثـل    :إلى التي توصلت )م١٩٩٠

يل يساعد على تقليؤدي إلى نمو القدرات اإلبداعية،وشخصيات القصة وتمثيل أحداث 
التعامـل مـع    لقدرة علىكثرة الحديث االجتماعي واوالحديث المتمركز حول الذات،

نهايـات  الاسـتخدام األسـئلة ذات   واإلنصات ة مهارات االستماع وتنمياآلخرين، و
كما أن تمثيل القصـة يسـاعد   ية االبتكار لدى األطفال مما يساعد على تنممفتوحة،ال

       دراسـة  إلـى   كـذلك كمـا أشـارت    ،بما تقوم به الشخصيات الطفل على أن يقوم
تحقق أهداف اجتماعية إلى أن القصة  ت الدراسة توصللتي ا) م١٩٩٢( Jeanجين 

 .م في رياض األطفالتربوية عند استخدامها كمدخل للتعلو،وتعليمية،

 ت إليه حياة الناسما توصلالتغير السريع في العصر الراهن،وو نظراً للتطور و
أنه ظهـرت  ") م١٩٩٦(عدس في مختلف الميادين، يرى تكنولوجيمن تقدم علمي و

من واجـب المهتمـين   الحاجات التي واالنتباه لبعض المهارات ضرورة الحاجة إلى 
مهـارات  والتي من أبرزها االهتمام بتنمية العقـول  والتعليم االهتمام بها،وبالتربية 
في  ذلك من خالل تهيئة الجو المناسب للتفكير واستعمال العقل بشكل أفضلالتفكير،و

 ٩٠ص."العمليةشتى مجاالت الحياة العلمية و



 

أكـدت أن  معظم الدراسات اإلنسـانية   إلى أن )٩١:م١٩٩١(الدريني قد أشارو 
أن العناية باإلبداع تجنب األطفال العديد طفال في سن مبكرة،واإلبداع موجود لدى األ

في هذا يقـول  ابتكاراتهم أو التخلي عنها،و من المشكالت النفسية التي تنشأ عن كبت
تفكيره أثناء لى عن إبداعه تنقصه الثقة في ن التلميذ الذي يتخإ) Torrance(تورانس
و يصبح معتمداً على اآلخرين في اتخـاذ   يكون مفهومه عن ذاته غير محددنموه،و
 .قراراته

إلى أن مرحلة ما قبل المدرسة تعد من المراحـل  ) ١٦:م٢٠٠٠(حبيبكما أشار 
العديـد مـن    لذلك قـام ع التفكير اإلبداعي عند األطفال؛التي بدأ فيها االهتمام بتشجي

 ؛)Edward(،من هذه الدراسـات دراسـة إدوارد  الدراسات التي اهتمت بهذا الجانب
ألطفال غير المتوقعة عـن  أنه غالباً ما يندهش الكبار من تصورات ا تالتي أوضح

م من الكبار، عإلى الد أن هذا يحتاج و الفريدة في التعبير عن خيالهم،طرقهم العالم و
عرضها يوماً في التعبير عن أرائهم و قةمنحهم الثالكبار وفاألطفال بحاجة إلى دعم 

 .مدرسيهم،وآبائهم ،وأصدقائهم على بعد يوم 
طفل التفكير هي تـدريب  أن أفضل وسيلة لتعليم ال) ٢٨:م٢٠٠١(محمديؤكد و 

لـذلك  أحاسـيس الطفل؛ المعرفة إلى عقل وباعتبارها النوافذ التي تدخل منها حواسه 
هذا ما نجده فـي  ة حواس الطفل هو تنمية تفكيره، وم بتنميأصبح الهدف من االهتما

من  وسائل يتم إعدادها لهمما تحويه من أدوات ،وض األطفال والعديد من برامج ريا
 .أجل تدريب حواسهم

لتي تعمل على تـدريب حـواس   إلى أن من األساليب ا") م٢٠٠١(سالمةأشار و
د وسيلة طبيعية لتنميـة  طفال تعتعليمه التفكير اإلبداعي القصة، فقصص األالطفل و

   كثيـرة  القصص من عناصر مختلفـة و ذلك لما تتضمنه التفكير والتعلم عند الطفل و
لمـا  وث، مما يجعلهـا باعثـاً للتفكير،  عالقات أشياء تنتظم في تتابع خاص لألحداو

 ٦٥ص."التحليل،والتطبيق،وتتطلبه من الفهم
ي تجعل من أحد الطرق الفعالة الت إلى أن الرسم يعد ")م١٩٩٩(الحارثيكما أشار 

فربما ال يستطيع الطفل التعبير عن تفكيره شفوياً، فيكون مـن  التفكير شيئاً محسوساً،



 

شياء المرئية أكثـر مـن   اسطة الرسم، فاألطفال يدركون األاألسهل أن يعبر عنه بو
أن لدى األطفال قدرة كبيرة على )De bono(قد أوضحت أعمال دي بونوالشفهية،و

 ٩٠ص."ليد األفكار من خالل الرسوماتتو
تعويد الطفل على التفكير اإلبداعي يمكن أن يـتم  أن  )١٣:م٢٠٠١(راشد يرىو

إنجـاز  لفـك والتركيـب، و  كذلك من خالل اللعب، خاصة باألدوات التي تحتـاج ل 
فهي تعمل علـى  لقدرات الفنية في الرسم،والمهارات الحركية المتنوعة؛اوالمهارات 

 .اإلبداعية لدى الطفل تنمية القدرات
العديد من الدراسات التي اهتمت بتنمية أو تعليم التفكير اإلبداعي من  جريتقد ُأو

توصلت إلـى أن هنـاك تـأثيرات     التي )م١٩٨٩،عبد الحميد(دراسة هذه الدراسات
لة لمتغير الجنس دالة لمتغير العمر على نشاط الرسم،كما أن هناك تأثيرات داة رئيس

        لمتغيـرات اإلبـداع األساسـية     ة دالـة كذلك هناك تأثيرات رئيسسم،على نشاط الر
 .على نشاط الرسم)الطالقة، المرونة، األصالة(:وهي
التي توصلت إلـى إيجابيـة البرنـامج    و )م٢٠٠١كريمة العيداني،(دراسة كذلك 

المقترح في تنمية مهارات التفكير اإلبتكاري، كما أكـدت علـى أهميـة االهتمـام     
     العقلية لتنمية القدرات االبتكاريـة لـدى األطفـال    وجات النفسية ،واالجتماعية،حابال

 .و ضرورة الكشف المبكر عنها و تنميتها
جاءت هذه الدراسة لتكون حلقة في سلسلة البحوث العلمية المهتمة من هنا،و 

قصص األطفال كمصدر للتعبير الفني فـي تنميـة مهـارات التفكيـر     بتفعيل دور 
يراعى فيها المشكالت التي يعاني منهـا   ؛ بحيثعي لدى طفل ما قبل المدرسةاإلبدا
جزء من بيئتهم الثقافية كمواطنين سيكون لهم  تكونو ،التي ترتبط بحياتهمول، األطفا
هـذا  كل ما ترجوه الباحثة من اهللا عز وجل أن يكون يجابي في هذا المجتمع،ودور إ

 .البحث علماً نافعاً ينتفع به 
 

 

 



 

 : شكلة الدراسةميد تحد
ر الفني في مرحلة مـا قبـل   ن قصص األطفال لم تستخدم في ركن التعبيإ 
تعبير الفني بالرسم في مرحلة ريـاض  في مجال  اعليتهاتحقق من في و لمالمدرسة،

مشكلة الدراسة يمكن تحديد و،"على حد علم الباحثة"ربية السعوديةاألطفال بالمملكة الع
 :التاليفي التساؤل 
فاعلية استخدام قصص األطفال كمصدر للتعبير الفني في تنمية مهـارات   ما

 التفكير اإلبداعي لدى طفل ما قبل المدرسة؟
 :فروض الدراسة

 :تمكنت الباحثة من صياغة الفروض الصفرية التاليةفي ضوء مشكلة الدراسة 
ال توجد فروق ذات دالله إحصائية بين متوسطي درجات أطفـال المجمـوعتين    .١

يبية والضابطة في التطبيق البعدي بعد ضبط التطبيق القبلي لمقياس تقيـيم  التجر
مهارات التفكير اإلبداعي في مجال التعبير الفني بالرسم لـدى طفـل مـا قبـل     

 .المدرسة عند محور الطالقة

ال توجد فروق ذات دالله إحصائية بين متوسطي درجات أطفـال المجمـوعتين    .٢
ق البعدي بعد ضبط التطبيق القبلي لمقياس تقيـيم  التجريبية و الضابطة في التطبي

مهارات التفكير اإلبداعي في مجال التعبير الفني بالرسم لـدى طفـل مـا قبـل     
 .المدرسة عند محور المرونة

ال توجد فروق ذات دالله إحصائية بين متوسطي درجات أطفـال المجمـوعتين    .٣
ق القبلي لمقياس تقيـيم  التجريبية و الضابطة في التطبيق البعدي بعد ضبط التطبي

مهارات التفكير اإلبداعي في مجال التعبير الفني بالرسم لـدى طفـل مـا قبـل     
 .المدرسة عند محور األصالة

ال توجد فروق ذات دالله إحصائية بين متوسطي درجات أطفـال المجمـوعتين    .٤
التجريبية و الضابطة في التطبيق البعدي بعد ضبط التطبيق القبلي لمقياس تقيـيم  

هارات التفكير اإلبداعي في مجال التعبير الفني بالرسم لـدى طفـل مـا قبـل     م
 .المدرسة عند محور اإلفاضة أو التوسيع



 

ال توجد فروق ذات دالله إحصائية بين متوسطي درجات أطفـال المجمـوعتين    .٥
التجريبية و الضابطة في التطبيق البعدي بعد ضبط التطبيق القبلي لمقياس تقيـيم  

ر اإلبداعي في مجال التعبير الفني بالرسم لـدى طفـل مـا قبـل     مهارات التفكي
 .المدرسة عند محور الحساسية للمشكالت

ال توجد فروق ذات دالله إحصائية بين متوسطي درجات أطفـال المجمـوعتين    .٦
التجريبية و الضابطة في التطبيق البعدي بعد ضبط التطبيق القبلي لمقياس تقيـيم  

مجال التعبير الفني بالرسم لـدى طفـل مـا قبـل      مهارات التفكير اإلبداعي في
 .المدرسة عند محور االحتفاظ باالتجاه 

ال توجد فروق ذات دالله إحصائية بين متوسطي درجات أطفـال المجمـوعتين    .٧
التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي بعد ضبط التطبيق القبلي لمقياس تقيـيم  

الفني بالرسم لـدى طفـل مـا قبـل      مهارات التفكير اإلبداعي في مجال التعبير
 .المدرسة عند جميع المحاور

 :أهداف الدراسة

فاعلية استخدام قصـص األطفـال   التعرف على  تهدف الدراسة الحالية إلى
اإلبداعي لدى طفل ما قبل المدرسة الفني في تنمية مهارات التفكير كمصدر للتعبير 
 :و ذلك من خالل

طفال كمصدر للتعبير الفنـي  التعرف على فاعلية استخدام قصص األ .١
 .لدى طفل ما قبل المدرسة تنمية مهارات التفكير اإلبداعي في

التوصل إلى مقياس موضوعي لتقييم مهارات التفكير اإلبـداعي فـي    .٢
 .مجال التعبير الفني بالرسم لدى طفل ما قبل المدرسة

تصميم وحدتين تدريسيتين مقترحتين لتنمية مهارات التفكير اإلبداعي  .٣
مجال التعبير الفني لدى طفل ما قبل المدرسة تضمنت كل وحده منهمـا   في

 .قصة من قصص األطفال
 

 



 

 :أهمية الدراسة

 :إليه من نتائج إلى ما يلي تتوصلما ترجع أهمية هذه الدراسة و
يختلف عن األساليب المتبعـة فـي    قديم أسلوب تعليم يعتمد على القصةت .١

 .مجال التعبير الفني برياض األطفال

معلمات رياض األطفال في تحسين أسـاليب  هذه الدراسة المربين و تخدم .٢
ذلك بإعداد نمـاذج  ،والمملكة العربية السعوديةالتعليم برياض األطفال في 

 .من هذه القصص

المرتبطة بمجـال التعبيـر    معلمات بعض األنشطة الفنية المهمةتوفر لل  .٣
 .الفني

يـاس موضـوعي يقـيس    ف على نموذج لمقتفيد هذه الدراسة في التعر .٤
لـدى طفـل مـا قبـل      مهارات التفكير اإلبداعي في مجال التعبير الفني

 .المدرسة

التطبيق في مجاالت ة في تضييق الفجوة بين النظرية وهم هذه الدراساتس .٥
 .التعبير الفني برياض األطفال

 :حدود الدراسة

 :الحدود الموضوعية 
قصص األطفال كمصدر  استخدام ى معرفة مدى فاعليةالدراسة عل اقتصرت •

الطالقة، المرونـة، األصـالة ،   ( :للتعبير الفني في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي
دون  لدى طفل ما قبل المدرسـة  ،)اإلفاضة، الحساسية للمشكالت، االحتفاظ باالتجاه

 .اتجاهاتهم نحو التعبير الفنيالتعرض لتحصيلهم التعليمي و

وحدتين فقط في مجال )قاءاتل( دروسعلى الفني مي ويعلتالمحتوى ال اقتصر •
الـذين  ،ومكة المكرمةالتعبير الفني ألطفال المستوى الثالث برياض األطفال بمدينة 

لوحـدة  يتضمن موضـوع ا و،ونصف سنوات خمس إلى ستبين  تتراوح أعمارهم
عرفـت  "يتضمن موضوع الوحدة الثانية قصـة ،و"الدجاجة وحبة القمح"األولى قصة 

 ".السر



 

 :الزمنيةالحدود 
 تجربة الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني من العـام الدراسـي   تم تطبيق 

 .هـ١٤٢٧/ هـ  ١٤٢٦

 :الحدود المكانية
مكـة  تطبيق الدراسة على روضة واحدة من رياض األطفال بمدينة  اقتصر

 :و ذلك لألسباب التالية الروضة التاسعة بالمالويهي المكرمة 

 .لتطبيق التجربةتوفر بيئة تعليمية مناسبة  •

 .توفر عدد مناسب من أطفال المستوى الثالث  •

حد الفصلين المجموعة أ حيث مثلتوفر فصلين للمستوى الثالث  •
 .اآلخر المجموعة الضابطةالتجريبية و

 .موافقة مركز البحوث التربوية على اختيار الباحثة الروضة •

 البصـرية التـي اسـتخدمتها   وفر العديد من الوسائل السمعية وت •
 .في هذه الروضة الباحثة أثناء تطبيق تجربة الدراسة

معلماتها لتطبيق ترحيب الذي أبدته مديرة الروضة وو الالتعاون  •
 .تجربة الدراسة

 :مصطلحات الدراسة

 :Effectively الفاعلية .١

وصف كـل  هي و ":الفاعلية لغةتعريف )ت.د( الخورياللجعي و ذكر
يقال هذا دواء ي بالنشاط والحيوية،وأ إنه لشاب يتصف بالفاعليةما هو فاعل،

 ١٠٥ص."فاعلية المخ هي نشاطهوقدرة على التأثير،ذو فاعلية أي 
كون له أثر الفاعلية بأنها العمل الذي ي") هـ١٤١٩(مختار وقد عرف

 ٧ص."نتاجإيجابي في األداء و اإل
الستخدام القصـتين المختـارتين   تعرفها الباحثة بأنها األثر اإليجابي و
للتعبير الفني في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي في مجال التعبيـر   كمصدر

 .الفني بالرسم لدى طفل ما قبل المدرسة



 

  :Children stories قصص األطفال .٢

وهي مصدر الفعل قص،يـروي  : "تعريف القصص لغة) ت.د(ذكر أبو العزم
فـن  ،و٤يوسـف،آية )حنـن �قـص عليـك أحسـن القصـص     (القصص أي رواية الخبر،األثر

 ١١٧ص.فن رواية الخبر المقصوص:القصص
         أن القصة عند علماء اللغـة واحـدة القصـص،    )م١٩٧٧( غلوشذكر كما 

اقتص كتبـه،و  قص الخبر تحدث به أو:يقالالشأن،واألمر،والحديث،والخبر،:ومعناها
  القصص اسم وضع موضع المصـدر،  تتبعه،و قص األثر،والحديث رواه على وجهه

ـ بذلك يدور الو وروايتـه  والحـديث عنه، ة حـول متابعـة أمر،  معني اللغوي للقص
  ٧ص.كتابتهو

     اشتقاق مـن فعـل القـص،    "مصطلح القصة بأنه ) م١٩٩٧(حسينعرف و
لصحاح نجـد أن    أو تتبعه، ففي مختار ا) قص األثر( القص يعني في معاجم اللغة و
رواه على (لحديث ا قد اقتص، و)األمر والحدث(أثره تتبعه،أما القصة فهي ) قص (

صـة هـي الحـديث    أي أن القصص بالكسر جمع القصة التي تكتـب، القو ،)وجهه
 ٣ص".المكتوب

فن أدبي لغـوي يصـور    "هانبأفقد عرفا القصة ) ت.د( والفيصلأما موسى 
شخصـيات  أزمنـة معينـة و  فكرة محددة عبر أحداث في زمان أو عن حكاية تعبر 

هذه الحكاية يرويها كاتـب بأسـلوب   مختلفة وتمثل قيماً وتتحرك في مكان أو أمكنة 
 ٣٧ص ."فني خاص

من فنون األدب يقـوم علـى    هي فن: بأنهاوتعرف الباحثة قصص األطفال 
تجسـيد الحـدث مـن خـالل شخصـية واحـدة                  مقومات فنية يتم فيها عناصر و
عد على شـحذ خيـال   ساتمكانية معينة و ات متعددة توجد في بيئة زمنيةأو شخصي

وجدانه كما لو كان يشـاهدها  ه يستحضر القصة في ذهنه وفكره وبشكل يجعل لطفلا
 .فعالً

 
 



 

  :Artistic expressionالتعبير الفني .٣

يعنـي  مصـدر للفعـل عبر،و  أن التعبير لغة  )"ت.د(ذكر اللجعي والخوري
 ١٥ص."اإلعراب عما في النفس بالكالم أو الحركات أو قسمات الوجه

ن التعبير الفني بمعناه الحقيقي االنطـالق لتحقيـق   أ")م١٩٨٤(ذكر الحسينيو
الفكرة من منبعها إلى أن تصبح شيئاً ملموساً،محسوساً،ومرئياً للعين،وتحقيق الفكـرة  

".  النابعة من الذهن تنطلق معها و تصاحبها الخامة وهي األداة للتعبير عـن الفكـرة  
 ١٧٣ص

ـ   : تعرف الباحثة التعبير الفني و       جسـم  ل بـين عقـل و  بأنه عبـارة عـن تفاع
، ومشـاعر و أحاسـيس   انفعـاالت ،ووجدان الطفل للتنفيس عما بداخله من أفكارو

باستخدام كل ما يقع تحت يديه من أدوات،وخامات،و في أماكن، وأوقـات مختلفـة،      
وعلى أسطح متعددة دون تدخل من الكبار المحيطين به سواء ذلك داخـل البيـت،      

 .أو خارجهاأو المدرسة،أو الروضة،

 : Creative productionياإلبداع اإلنتاج .٤

يعنـي  ر أنـتج و اإلنتاج مصد: معنى اإلنتاج لغة)ت.د(الخوريذكر اللجعي و
من شيء ٦ص.تولد شيء 

إبداع مصدر بدع ، وفن فيـه   ":معنى اإلبداع لغة )ت.د( ذكر أبو العزمكما 
 ٤ص."و خَلْقٌ اإلتيان بشيء ال نظير له، فيه جودةٌ و إتقان: إبداع 
      بأنه اإلنتاج الجديـد الـذي   " ؛اإلنتاج اإلبداعي) م٢٠٠٣( عرف عبد الفتاحو
 ١٨ص."ال مثيل له

اإلنتاج أن  ؛نقالً عن سيد خير اهللا) م١٩٩٨( سناء السيد و آخرون كما ذكرت
ر قـدر مـن الطالقـة    قدرة الفرد على أن ينتج إنتاجاً يتميز بـأكب "  يعنياإلبداعي 
     ،والتداعيات البعيـدة؛وذلك كاسـتجابة لمشـكلة    األصالة،والمرونة التلقائيةوالفكرية،

 ٦٥ص."أو موقف مثير
ل على إنتاج رسـوم تتميـز   قدرة الطف:تعرف الباحثة اإلنتاج اإلبداعي بأنهو

االحتفاظ باالتجـاه  ،والحساسية للمشـكالت،و اإلفاضة،وواألصالة،الطالقةبالمرونة،و
 .ن المختارتين في هذه الدراسةالقصتيمشاهد عن  اًريتعب



 

 :Creative thinkingاإلبداعي التفكير .٥

التفكيـر فـي   وتفكير مصدر فكـر،   ":معنى التفكير لغة)ت.د(ذكر أبو العزم
 ١٢ص."موضوع إعمال الفكر فيه و إمعان النظر

اإلتيـان  : فن فيه إبـداع  وإبداع مصدر بدع ، : معنى اإلبداع لغة  كما ذكر
 ٤ص.قٌلْفيه جودةٌ و إتقان و خَ ،بشيء ال نظير له

بأنه قدرة الفرد على اإلنتاج الذي ":التفكير اإلبداعي) م١٩٩٣( عبادهرف وع
           يتميز بأكبر قدر ممكن مـن الطالقـة الفكريـة و المرونـة التلقائيـة و األصـالة       

  ١٤٥ص".و التداعيات البعيدة و ذلك كاستجابات لمشكلة أو موقف مثير
جديـدة   الطفل على إنتاج رسوم بأنه قدرة :التفكير اإلبداعي احثةتعرف البو
، واألصـالة،  المرونـة تتصف بالطالقـة، و تعبر عن القصتين المختارتين ووفريدة 

 .االحتفاظ باالتجاهالحساسية للمشكالت واإلفاضة أو التوسيع،وو

 :Creative thinking skills مهارات التفكير اإلبداعي .٦

، اكتسب مهـارةً  المهارة مصدر مهر ":المهارة لغة تعريف )ت.د(ذكر أبو العزم
القـدرة  : ، و المهـارات اللغويـة  و براعـةً  اًلممارسة الدائمة أي حـذق في عمله با

 ١٢١ص."قراءة و كتابةًوتحدثاً و التمكن منها فهماً و الضرورية الستخدام اللغة

لسـهل الـدقيق   األداء ا": مصطلح المهارة بأنه) م١٩٩٦( الجملو اللقاني يعرف
جهـد  القائم على الفهم لما يتعلمه اإلنسان حركياً و عقلياً مـع تـوفير الوقـت و ال   

 ١٨٧ص ".التكاليفو

عمليـات محـددة نمارسـها             "التفكير بأنهـا  مهارات) م١٩٩٩(جروان عرفو  
نستخدمها عن قصد في معالجة المعلومات مثل مهارات تحديـد المشـكلة، إيجـاد    و

 ٣٥ص."ير المذكورة في النص أو تقييم قوة الدليل أو اإلدعاءاالفتراضات غ
رسـوم   إنتـاج  بأنها  قدرة الطفل :مهارات التفكير اإلبداعي عرف الباحثةتو

اقـف التعليميـة   الموومـع المثيـرات    جديدة وأصيلة تشير إلى تفرده في التفاعـل 
 .ف بين مكوناتهفي مناخ يسوده االتساق و التآلالمتضمنة في الوحدتين التدريسيتين 

 



 

 :التفكير اإلبداعي فيما يليمهارات وقد حدد علماء التفكير 

 : Fluencyالطالقة .١

بأنها تعني القدرة على توليد عدد كبير مـن  "الطالقة ) م١٩٩٩(جروان عرف
أو المشكالت أو االستعماالت عند االستجابة لمثيـر  البدائل أو المترادفات أو األفكار 

في توليدها،وهي في جوهرها؛عمليـة تـذكر واسـتدعاء     معين،والسرعة والسهولة
 ٨٢ص".اختيارية لمعلومات أو مفاهيم سبق تعلمها

قدرة الطفل علـى إنتـاج    :بأنهافي الدراسة الحالية تعرف الباحثة الطالقة و
القصتين المختارتين في مشاهد يلية المعبرة عن التشكالقيم الفنية تميز بوفرة رسوم ت

 .هذه الدراسة
 :Flexibilityرونة الم.٢

لقدرة على تغيير الحالـة  اإلشارة إلى ا"المرونة بأنها) م١٩٩٠(القطاميعرف 
هي عكس عملية الجمود الذهني الذي يميل فيه الفـرد إلـى   وتغير الموقف،الذهنية ب

 ٦٥٤ص".تبني أنماط ذهنية محددة يواجه بها مواقفه الذهنية المتنوعة

علـى إنتـاج   ة الطفل قدر :بأنهاالحالية في الدراسة تعرف الباحثة المرونة و
تين في القصتين المختارمشاهد متنوعة تعبر عن قيم فنية تشكيلية متعددة و اله رسوم

 .هذه الدراسة
  :Originalityاألصالة .٣

تعني القدرة على إنتاج استجابات أصيلة  "بأنهااألصالة ) م٢٠٠٢(عليعرف 
الجماعة التي ينتمي إليها الفرد، فكلما قلت أي قليلة التكرار بالمعنى اإلحصائي داخل 
 ٢٧ص."درجة شيوع الفكرة زادت درجة أصالتها

قدرة الطفل على إنتـاج   :بأنهافي الدراسة الحالية تعرف الباحثة األصالة و 
تعبـر عـن القصـتين    ضمن مجموعـة األطفـال    ةغير مكررو ةجديدة فني رسوم

 .المختارتين في هذه الدراسة
 
 



 

 :Elaborationالتوسيع  اإلفاضة أو.٤
القدرة على إضافة تفاصيل "بأنهااإلفاضة أو التوسيع ) م٢٠٠٣(زيتونعرف 

    ط مـن شـأنها  مخطأو لجهاز ما أو لوحة متنوعة لفكرة أو حل لمشكلة أو جديدة و
 ٦٥ص."تنفيذهاغنائها أو إأو تطويرها أو  أن تساعد على تحسينها

قـدرة الطفـل    :بأنها لدراسة الحاليةفي ااإلفاضة أو التوسيع  الباحثة تعرفو
تثري تعبير الطفل عن في رسومه متنوعة افة تفاصيل فنية تشكيلية جديدة وإضعلى 

 .تين في هذه الدراسةالقصتين المختارمشاهد 
 :Sensitivity Problem للمشكالتالحساسية  .٥

تتضـمن مالحظـة    "بأنهاالحساسية للمشكالت )م٢٠٠١(نايفة القطامي عرفت
نواحي ،واألخطـاء يـدرك  لمشكالت في الموقف الذي يواجهـه و د الكثير من االفر

   .زيادتـه تتضمن ارتفاع مستوى الوعي والشعور بالمشكالت،و،واإلحساسر،والقصو
 ١٩٩ص

اإلحسـاس  قدرة الطفـل علـى    :بأنهاالحساسية للمشكالت الباحثة  تعرفو 
 .بالرسم  امعنه فنيالتعبير الو ت الموجودة في القصتين المختارتين بالمشكال

 :Maintainance of Directionاالحتفاظ باالتجاه .٦
القـدرة  يسـمى  "بأنه االحتفاظ باالتجاه ) م١٩٩٨(وآخرونسناء السيد  عرفت

على مواصلة االتجاه حيث يمتاز المبدع بالقدرة على تركيز انتباهه و تفكيـره فـي   
 :االحتفاظ باالتجـاه بأنـه  يمكن تعريف ومشكلة معينة زمناً طويالً بشكل متواصل، 

معـين،من خـالل   القدرة على التركيز المصحوب باالنتباه طويل األمد على هدف 
لتعـديالت حـدثت فـي    أو نتيجة الخارجية سواء في المواقف مشتتات أو معوقات،
قدرة الشخص على متابعـة هـدف معـين           تظهر هذه القدرة فيمضمون الهدف، و

 ١٢٠ص."حولها بأسلوب مرن االلتفافوتخطي أي مشتتات و

قدرة الطفل على  : بأنهفي الدراسة الحالية االحتفاظ باالتجاه الباحثة  تعرفو
الفني بالرسم عن القصتين المختارتين في هـذه  االحتفاظ بمسار تفكيره أثناء التعبير 

 .الدراسة



 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
 اإلطار النظري و الدراسات السابقة 

 :اإلطار النظري: أوالً

 .القصة: المبحث األول •

 .التعبير الفني: المبحث الثاني •

 .التفكير اإلبداعي: المبحث الثالث •

 .الوحدة الدراسية:المبحث الرابع  •

 :الدراسات السابقة: ثانياً

التي  الدراسات: المحور األول •
 .تناولت القصة

الدراسات التي : المحور الثاني •
 .تناولت التعبير الفني

الدراسات التي : المحور الثالث •
 .تناولت التفكير اإلبداعي

 



 

 :مقدمة
ـ ،ولب لألطفاأحب ألوان األدتعد القصة من       كمـا  ،  هممن أقربها إلى نفوس
بما أن في تفكيرهم،و من خالل القصة التربوية الهادفة له أثر قوي ن توجيه األطفالإ

ي تنميـة مهـارات   الدراسة الحالية اهتمت بقصص األطفال كمصدر للتعبير الفني ف
   اإلطار النظري للدراسـة أربعـة مباحـث   ، فقد تناولت الباحثة في التفكير اإلبداعي

الوحدة الدراسـية، كمـا عرضـت    عبير الفني، التفكير اإلبداعي، والقصة، الت: هي
أساسـية           ثالثـة محـاور    الباحثة في هذا الفصل الدراسـات السـابقة و تتضـمن   

 .التفكير اإلبداعيالتعبير الفني،،القصة: هي
 

 اإلطار النظري: أوالً
 .Story The القصة: المبحث األول

 :القصة تعريف 

قص (ذكر معنى القصة لغة المأخوذ من ورد"أنه )ت.د( مزيدإسماعيل وذكر 
، ٦٤ية الكهف آ)  قصصـاً  ءاثارمهـا فارتـدا على ( :في القرآن الكريم في قوله تعالى )األثر

 ١٥ص."و استقصاهأي تتبع أثره 
هو اشـتقاق مـن فعـل    ح القصة مصطل" أنعلى ) م١٩٩٧(حسينكما يؤكد 

ففي مختـار الصـحاح    تتبعه،أو  )قص األثر(جم اللغة ص يعني في معاالقو القص،
رواه ( اقـتص الحـديث  و،)الحدثواألمر (فهي أما القصة أثره تتبعه،) قص(أن نجد 
هـي   أن القصـة  يتكتـب، أ التي وهي  قصةالقصص بالكسر جمع و،) وجههعلى 

 ٣ص.الحديث المكتوب
قصصـي   األدب ال" إلـى أن  ) م١٩٩٧( وفي اللغة اإلنجليزية أشار حسـين 

بمعنـى يشـكل           Fictioالمشتق من الكلمـة الالتينيـة    Fictionيعرف بمصطلح 
أو يطابق، فالقصة هي تشكيل لواقع، ومطابقة لحقيقة يعمل في تشكيلها ومطابقتهـا  

 ٧ص".الخيال إلى حد ما



 

   مـا ذكـره   :الكتب تعريفات عديدة للقصـة منهـا  قد وردت في األدبيات وو
ثرياً في أدب األطفال كل ما يكتب لألطفال ن"لقصة يقصد بهابأن ا) م١٩٩٨( طعيمة

سـواء  روي أحداثاً وقعت لشخصـيات معينة، ي،أو التثقيف،والتسليةبقصد اإلمتاع،أو 
لم الكائنـات الحيـة      سواء أكانت تنتمي لعاهذه الشخصيات واقعية أم خيالية،و أكانت

موعة من األحـداث التـي   تشتمل القصة عادة على مج،وأم لعالم األساطير و الجان
 ٤٢ص."تدور حول مشكلة تتعقد ثم تصل في النهاية إلى حل ما

بأنها قول يروى على حدث سـابق  " القصة) ت.د(كما عرف إسماعيل ومزيد
عليه متجسداً أو متقصصاً هذا الحدث بما يضيفه عليه خيال القائل أو الراوي لشحذ 

داث التي تروى له واستحضـارها  خيال السامع أو القارئ في تصور للحدث أو األح
 ١٥ص".في فكره ووجدانه كما لو كان يشاهدها أو يحضرها حقيقة

ق األدب الشي شكل من أشكالتعتبر القصة  أن) "ت.د( الفيصلويرى موسى و
        هي كذلك عمل فني لـه قواعـد و أصـول و مقومـات     وخيال،فيه جمال ومتعة و

 ٣٧ص".و عناصر فنية
القصة بشكل عام مصطلح فني أساسه التعبير عن "أن)ت.د (كما يرى عبد اهللا
إضافته إلـى األطفـال فـي    وكل حكاية،بلغة تصويرية مؤثرة،تجربة إنسانية، في ش

         شـروطها،  مصطلح قصص األطفال ليس رخصة إلعفـاء مفهـوم القصـة مـن     
 فالقصة تظل قصة سواء كانت موجهة للكبار أو للصـغار، محتواها،تفريغها من  وأ

ابة قيد زائد،يلزمنا بالتدقيق بيد أن الشرط اإلضافي المفهوم من ذكر األطفال هو بمث
نا نقدم هذه المادة نأل؛الحرص على تجنب الخطأ أو اإلساءة غير المتعمدةوالمراجعة،و

         ال تملـك وسـائل التمييـز    وغير قادرة على حمايـة نفسـها،  ) أطفال(إلى عناصر
 ٩ص."النقدأو 

قصة األطفال لـون أدبـي و قرائـي متعـدد      "أن) م٢٠٠٠(لطزكذلك يرى 
كبـار         اء القصة عنـد ال و تشتمل على عناصر بن المضامين، يكتبها الكبار لألطفال،

واألسلوبي، القصصي  دالسر،المكانيةبيئة القصة الزمانية و، الشخصية،الحدث( :مثل



 

يط تلك العناصـر  لقصة تبسيراعي كاتب او،)الهدفوالحل،االنفراج أو العقدة الفنية،
 ٨٢ص."الخصائص العمرية النمائية عند األطفاللتناسب المراحل و

 :القصةأهداف 

       ديـاب  فقـد أشـار  ، متعددة وكثيرةأهداف للطفل وغيره  بشكل عامللقصة  
 :إلى أن من أهداف القصة) ١٤٢:ت.د (
 .الترويحالتسلية والترفية و .١

د و تمده بخبرات و تجارب من الحاضر تقدم للطفل أشياء عن الماضي البعي .٢
 .و تعده لخبرات المستقبل

 .بنفسهتعريف الطفل  .٣

 :أن القصة تهدف إلى ) ٥٦:م١٩٩٣( عرفاتخطاب وكما أضاف 

 .اإلصغاءالتدرب على حسن  .٤

 .قدرته على حل المشكالت تنمية .٥

 :أن القصة تهدف إلى )٩٦:م١٩٩٣(  المطيريذلك أضاف ك

 .ى الطفلتنمية التفكير اإلبداعي لد .٦

 .االكتشافتنمية قدرة الطفل على المالحظة والبحث و .٧

 .ستقراراالتزود الطفل باإلحساس باألمن و .٨

 .التنفيس عن مشاعر الطفل المكبوتة .٩

      نفسـياً  ً،وعقليافـل جسمياً،و إيجاد التوازن النفسي للطفل عن طريق تنمية الط .١٠
 .لغوياًو

 :ةالقصة في مرحلة ما قبل المدرس أهداف استخدام
العديد من األهداف من أهم له قبل المدرسة في مرحلة ما  إن استخدام القصة 

) ١٦١-١٦٠:هـ١٤١٩(عبد العزيز وتوحيدهالحريري  رافدهما ذكرته  هذه األهداف
 :كما يلي

  .التمثيل من خالل القصةإفساح المجال للخيال والتقمص، و .١

 .لصحيح ،واللغة السليمة،والحواربناء النطق ا .٢



 

 .صطلحات جديدة و تنمية الثروة اللغوية للطفلإضافة م .٣

 .العيوب الكالميةتصحيح عيوب النطق و .٤

 .التعبير عن أفكار الطفل بصورة سليمة .٥

 .الكتابةاإلعداد للقراءة و .٦

 .مساعدة الطفل على فهم و تفسير السلوك اإلنساني .٧

 .المعلوماتفكار وإمداد الطفل بالعديد من األ .٨

 .الديني عند الطفل تنمية القيم الروحية و الوعي .٩

 .إثراء خيال الطفل و قدرته على االبتكار .١٠

 .تكوين عالقات اجتماعية ناجحة .١١

 .نمو الذوق و الحس الفني  .١٢

 .تكوين االتجاهات و العادات السليمة لدى الطفل .١٣

 .تعديل سلوك األطفال .١٤
 :أنواع القصة

        ،المضـمون  الحجم:ع القصة علـى اعتبـارات معينـة مثـل    يعتمد تحديد نو 
و فيمـا  ،فئة العمرية الموجهة لها القصةالوالبناء الفني أو الحبكة الفنية،أو المحتوى، 
 :االعتبارات السابقة كالتالي القصة من حيثنواع يلي توضيح أل

 :من حيث البناء الفني أو الحبكة الفنية: أوالً

        أن أنواع القصـة مـن حيـث البنـاء الفنـي      ) ٤١:م١٩٨٨( أبو معال ذكر 
 :و الحبكة الفنية تنقسم إلىأ

توجـه  وهي التي تعنى بسـرد الحادثـة و   :قصة الحادثة أو القصة السردية .١
اهتمامها األكبر إلى عنصر الحركة بينما ال يحظى منها رسـم الشخصـيات   

 .بنفس االهتمام

هتمامها لشخصـية معينـة فـي القصـة          هي التي توجه او :قصة الشخصية .٢
     من خالل هذا يقدم المؤلف ما يريد من أفكار  و ،ما تتعرض له من مواقفو

 .أحداثووقائع و



 

      و يـأتي دور السـرد    ،تركز اهتمامها إلى الفكـرة التي  هيو :قصة الفكرة .٣
 .لدرجة الثانيةو رسم الشخصيات في ا

 :نوعاً رابعاً هو) ٤٦: ت.د(  موسى و الفيصل أضاف إلى هذا التقسيمو
   اهتمامها على إبراز أثر المجتمع فـي الفـرد    هي التي توجهو: قصة البيئة  .٤

المقصود بالبيئة هنا في هـذا  الحياة اإلنسانية وقدرة المجتمع على تغييرها،وو
البيئة  كذلك تشمل،والبيئة الطارئةالبيئة الثابتة،و:معناها العامالمقام هو البيئة ب

 .الثقافيةو،االجتماعيةالطبيعية ،و
  :الحجممن حيث  :ثانياً

 :سم القصة من حيث الحجم إلىتنق 
فيها أكبر القصص حجماً و تتعدد ") ١٩٨٨(كما ذكر أبو معالوهي  :الرواية .١

 ٤٢ص."والعقداألحداث و الشخصيات 

الروايـة  :إلى ثالثة أقسامتنقسم الرواية أن ") ت.د(و ذكر موسى و الفيصل  
 ٤٧ص."الرواية البوليسية، الرواية الظرفية، التسجيلية

أن القصة القصـيرة  ) ٤٧-٤٦:ت.د( ذكر موسى والفيصل  :رةالقصي القصة .٢
هي شكل فني ممتع و شيق للغاية، حوادثها و،من حيث الطول الحجمتلي الرواية في 

  .متعددة تتعلق بشخصيات إنسانية مختلفة و تصور فترة كاملة من الحياة

ة بمقياس زمني يتـراوح بـين   قد جرت محاوالت لتحديدها بمقاييس مختلفو
هـي مركـزة ذات   و كلمة، ١٠.٠٠٠كلمة إلى  ١٥٠٠كلماتها من ة وساعتين،وساع

 .وتتسم بقلة الشخصيات تصور حدثاً متكامالً له وحدةوسريع،إيقاع 
ة واحـدة ألحـداث متعـددة            ذات عقـد ") م١٩٨٨( هي كما ذكر أبو معالو

 ٤٢ص."شخصيات قليلة ال تتجاوز خمسة شخصياتو

     أصـغر القصـص حجمـاً     ")م١٩٨٨( معال  هي كما ذكر أبوو:األقصوصة .٣
 ٤٢ص."واحدحدث قصصي ة وشخصية واحدة وتحتوي على عقدة واحدو

 
 



 

 :من حيث المضمون :ثالثاً

     قد ورد فـي األدبيـات   ف أنواع القصة من حيث المضـمون،و تختلتتعدد و 
            إسـماعيل   القصـة مـن حيـث المضـمون، فقـد ذكـر      الكتب العديد من أنواع و
 :هذه األنواعأن من ) ٧٩-٧١:ت.د( مزيدو
صص األطفـال وأوسـعها انتشـاراً،    من أهم أنواع قتعد و:القصص الدينية .١
ر فعال في تنشئة الطفـل الدينيـة   هم بدواهي تسكثرها تأثيراً في وجدان الطفل،وأو
 .ة الصحيحةإكسابه المفاهيم الدينيو

  الوقـائع التاريخيـة،   تعتمد هذه القصص على األحداث و: القصص التاريخية .٢
وكذلك األعمال البطولية،كما تتناول سير األبطال والشخصيات التاريخية الشـهيرة،   

؛ فهي تسجيلهب إخراج المحتوى التاريخي وتعتبر القصة التاريخية أسلوب من أساليو
هي وسـيلة هامـة   ه،وانفعاالته في إطار تـاريخي،و عواطفتسجيل لحياة اإلنسان ،و

جهودهم في مسيرة من الحقائق عن أخبار السابقين وأعمالهم و بكثير لتزويد األطفال
 .الحضارة الطويلة

 :أن من أنواع القصة) ٢٩٠:ت.د( الشنطيكما ذكر 
ة فيها أساس المفارقتي تنبني على المفارقة المضحكة وهي الو:قصص الفكاهة .٣

ع من حالة من المفارقات كذلك االنتقال السريلمألوف،واهو الخروج عن االعتيادي و
فائـدة عظيمـة    هذا النوع من القصـص ذو متوقعة،و متوقعة إلى حالة أخرى غير

 .النفسيةلألطفال من الناحية الفسيولوجية و

 :أنواع القصة التالية) ٤٣:م١٩٨٨( أبو معال كذلك أضاف

و ترجع هذه الحكايات إلى عصور قديمـة تناقلـت   : قصص الجن و السحر .٤
 .األدبيبالرواية الشفهية و التسجيل 

 :نوع آخر من أنواع القصص يسمى )٤٣:م١٩٩٨( طعيمة أضافو

و هي التي تستمد أحداثها من الحياة و يصور الكاتب فيهـا  :القصص الواقعية .٥
مظهراً من مظاهرها في حدود اإلمكانيات البشرية العادية، أو التي تشتق أحداثها من 

 .بيئة الطفل



 

اع التالية علـى األنـواع   األنو) ١٣٠-١٢٩:م١٩٩٩( الجاجي كذلك أضاف
 :السابقة للقصة

هي قصص يضفي خيال التوهم لدى الطفل فيهـا صـفات   و: قصص األشياء .٦
تعبر عـن  صرفاته، وو ت تشارك الطفل آراءهية على األشياء، فيجعلها تتحدث وآدم

 .و سرورها حسب المناسبات التي تواجههاحزنها 

المتأخرة و تضـم  و هي أفضل القصص لمرحلة الطفولة :قصص المغامرات .٧
 :أنواعاً مختلفة هي 

 . و هي من القصص المنتشرة انتشاراً واسعاً:قصص الشرطة و الجرائم •
مان قصة سوبر:األطفال غنية بها،مثلكتب ومجالت و:قصص الرجل الخارق •

Super Man عالء الدين قديماًقصص الشاطر حسن،و،الوطواط حديثاً الرجل،و. 

تقدم حوادث واقعية قام بها أبطال مغـامرون  و هي التي :المغامرات الواقعية •
اكتشـاف أعمـاق   الكشوف الجغرافية،والرحالت،و: المختلفة،مثلفي مجاالت الحياة 

هي تقتـرب مـن القصـص    البحار وقمم الجبال، كذلك قصص الفاتحين والقادة ،و
 .التاريخية إال أنها يغلب عليها طابع المغامرة

بدنية دون استخدام أسـلحة أو أدوات  قصص يعتمد فيها المغامر على قوته ال •
 .Tarzan سحرية مثل قصة طرزان

في هذا النوع من القصص تتغلب الحيلة على القـوة         :قصص الرأي و الحيلة .٨
و الرأي السديد على العنف و البطش، و هذا النوع من القصص يحظـى بإعجـاب   

حسن ء و الحيلة والبطل الصغير بالذكااألطفال و يدخل السرور عليهم حين ينتصر 
 .التدبير على العدو الضخم الكبير

            العلميـة   الكشـوف تـدور هـذه القصـص حـول     :قصص الخيال العلمي .٩
 التنبؤ بما يمكـن  ألخرى، والحروب بين سكان األرض و الكواكب ا،واالختراعاتو

نسان لإلإضافة المستقبل نتيجة للتقدم العلمي واالختراعات، أن يصل إليه اإلنسان في
خضـع الخيـال األدبـي    يمتاز هذا النوع من القصص بأنه ياآللي وقدراته الهائلة،و

،   الجمال الفنـي ية الزاهية التي تتصف باألناقة ولمنطق العلم بالصورة الحسية الذهن



 

يلتقي مع هذا النوع من القصص قصص الرجل الخارق التي سبق اإلشارة إليهـا  و
 .ضمن قصص المغامرات

الخرافات قصص ذات مغزى أخالقي، شخصـياتها مـن   :تقصص الخرافا .١٠
الحيوان أو الجماد، تعتمد في بنائها على شخصيات خرافية ال وجـود لهـا تتمتـع    

  .بقدرات خارقة

فات اآللهـة و األحـداث   هي قصص تدور حول تصـر و :قصص األساطير .١١
 .الخارقة التي تصدر عنها

 : لقصةاألنواع التالية من ا) ٥٦-٥٠:م٢٠٠١( اللبدياف أضو

و هذا النوع من القصص يعد من أكثر أنـواع القصـص   :اتقصص الحيوان .١٢
 .)ثالث إلى ست سنواتمن ( بل المدرسةال سيما لطفل ما ق تشويقاً،

 مهماً تشكل جزءاًو التاريخ،ضاربة في أعماق  هي قديمةو :الشعبية القصص .١٣
         ربويـون  يرى التو القصص،فلكل أمة تراثها الشعبي من  ،من تراث سائر الشعوب

من مصادر أدب األطفال لما يتـوفر فيهـا مـن     مهماًأن القصص الشعبية مصدراً 
    دون  لمضامين هـذه القصـص  ويون بإحداث تعديل نادى الترب وقد الخيال،عنصر 

     تناسـب أذواق األطفـال   حيث تصبح مالئمة لمفاهيم العصـر و أن يتأثر جوهرها ب
 .علم النفسظريات التربية ووعلى أسس ن،اللغوية،والعاطفيةو قدراتهم العقلية،و

 :العمريةمن حيث الفئة :رابعاً

أن القصة من حيث الفئة العمريـة تنقسـم   ) ٢٨٧-٢٨٣:م١٩٩٨( عيسى يرى     
 :إلى

المرحلـة   و هي التي تلبي حاجات األطفال في تلك:قصص الطفولة المبكرة .١
مع مراعاة ،وتنمية الخيال،)تنمية الحس الديني(الوعظبأن تجمع بين التسلية،و

تـدور معظمهـا حـول    وبساطة العرض،ووضوح الفكرة،وسهولة األسلوب 
تحقـق  حكاية التي تشد انتباه األطفال وتهتم بالفكرة أو الالحيوانات،وو الطيور

الحكايات التـي  هي من النوادر وقصص جحا و :مثلالتشويق،و لهم اإلثارة 
 .الوعظوتجمع بأسلوب بسيط بين الفكاهة 



 

       الثـراء، يمتاز هذا النوع من القصص بالتنوع و وتأخرة لمطفولة اقصص ال .٢
       اسـتثارة خيـالهم   والفكريـة،  جات األطفال الوجدانية وحا إشباعيطمح إلى و

وتبصيرهم بتـاريخهم المجيـد وبطـوالت     ،االبتكاروحفزهم إلى التفكير و
التسلية وحقيق المتعة تو،تعريفهم بالقصص العالميأجدادهم،وسير العظماء، و

 .التعليمية،والسلوكيةظية،والغايات الوع،والمقاصد إغفالمع عدم 
 :عناصر و مقومات بناء القصة

 :مقومات فنية تتمثل فيما يليللقصة عناصر و
 :Theme The"العامة"الفكرة الرئيسية و الموضوع .١

يمثـل  موضوع القصـة و فكرتهـا   أن ) ٢١٨-٢١٦:م١٩٩١(بريغشيؤكد 
كما أنها تشبه الجنين الذي تضمه النبتة الكاملـة، فالقصـة    للقصة،الفقري العامود 

سب يناسب الفئة المقدمة لها الجيدة هي التي تم اختيار فكرتها و موضوعها بشكل منا
غايات هدف إليه قصص األطفال من أهداف وذلك لما تواألطفال،ال سيما في قصص 

 .هانتباهعديدة تتمثل في تربية الطفل و إثارة 
عادة من الموضوعات المأخوذة من كتاب يستمد القصة أو فكرتها فموضوع 
ــل ــز وج ــة،اهللا ع ــيرة النبوي ــن الس ــالمي،أو م ــاريخ اإلس ــاة أو الت ،أو الحي

،وحب العمل،كما قد تدور حول اإلخالص،واألخوةكالتعاون،و:االجتماعية،والسلوكية
 ،أو قصة اختـراع  ،أو حول موضوع علميالنبات،أو ،الحيوانتصرفات اإلنسان،أو 

 .البلدانأو حول بلدة من 
األطفـال البـد مـن اختيـار      صـص ق أن فـي ) ١٤٦:ت.د( دياب يرىو

كل مرحلـة   الموضوعات التي تتناسب مع األطفال من حيث الخصائص التي تميز
العقلية لها كما ،والعاطفيةومن حيث الخصائص النفسية،والنمو،و من مراحل الطفولة

رقـة   مالموضوع على حقائق تستحق االهتمام وتربي فيهأو أن تنطوي الفكرة يجب 
ـ   على مساعدتهم على فهم المشاعر و اإلحساس و تعمل ي العواطـف اإلنسـانية الت

 .احترامهاوتعلمهم حب الحياة 
 



 

 :The Plot الحبكة .٢

تحديـد الفكـرة   بعد اختيار الموضوع وأنه ) ٤٣:ت.د( مزيدإسماعيل و يرى
هذه الحـوادث تتـرابط   و القصة،التي تشكل بنية  البد من صنع سلسة من الحوادث

لنتائج من خالل األسباب التي تـأتي كمـا   تتسلسل بشكل يؤدي إلى الوصول إلى او
بناء القصة بطريقة منطقية مقنعة تكون فيهـا   إحكامفالحبكة تعني الحوادث،ترسمها 

ـ الحوادث و الشخصيات مرتبطة ارتباطاً منطقياً يجعل من القصة وحـدة مت  كة ماس
 .األجزاء
       أحداث القصةإلى يشير مصطلح الحبكة أن  )٢٩-٢٦:م١٩٩٧( نحسي يرىو

 يريد،و كل كاتب من حقه أن يرتب أحداث القصة كما  ألحداثها،لترتيب الزمني أو ا
هناك من يبدأ القصة بالحدث النهائي ومتصاعد، فهناك من يرتبها في تسلسل زمني 

و البعض قد ينتقل بسرعة فوق العرض إلـى   نهاية،الثم يعود إلى ذكر ما سبق هذه 
مهما يكن مـن  وللخلف،المتوسطة ثم يعود إلى األحداث السابقة أي العودة  األحداث

صـة  في تناسق يجعل أحـداث الق " الحبكة" ترتيب فإنه البد أن يأتي تسلسل الحدث 
 .تطويلأو ،أو حشر،اً سلساً دون انفعالنسيابتنساب ا

مراعاة البساطة فـي   في قصص األطفال ينبغي"أن ) م١٩٩٩(الجاجي ويرى
ذلك حتى ال يتيه الطفل في خضـم  البتعاد عن التعقيد والتشابك؛والحبكة مع االبناء و
      مراحل نموهم أثنـاء بنـاء الحبكـة،    كما يجب مراعاة قدرات األطفال و األحداث،

كدون على أهمية إبراز ؤيميل بعض النقاد إلى تبني النهايات السعيدة لألطفال، كما يو
شرح، بحيث تتغلغل القصة في وتوضيحه دون اإلغراق في الوعظ أو الهدف القصة 

 ١٢٣ص."وجدان الطفل بطريقة ال شعوريةعقل و
 : Characters الشخصيات .٣

هي التي تشخص أو تجسد األفكـار  بأنها  ":الشخصية) م١٩٩٩(حسينعرف 
الشخصية الجيدة البناء هي التـي  منة في موضوع القصة وفكرتها،وتضاألساسية الم
             الفيزيقيالنفسـي،االجتماعي، : ذاتهـا مـن خـالل أبعادهـا الثالثـة      تتوحد مـع  
 ١٥٨ص."أي الجسدي



 

الشخصيات عنصر مهم جـداً مـن عناصـر     أن ")م١٩٩١( بريغشيرى و
لذا البد من بـذل   األطفال ؛يعد بمثابة المحور األساسي في معظم قصص و القصة،
بحيث تحقق أهداف القصة وتتناسـب مـع    بعناية،د في رسم شخصيات القصة الجه

 ٢٢٠-٢١٩ص."الواقعيةتتحرك وفق ما تقتضيه طبيعة الحياة تصرف وتاألحداث و
الشخصية في قصص األطفال يجب أن تكون أن ) ١٤٨:ت.د( ديابكما يرى 

فاتها،ونموها لواقع قدر اإلمكان في تصـر طبيعية، مقنعة، قابلة للتصديق، قريبة من ا
أن ال تكـون تصـرفات   كما يجب ،تربيتهلطفل،وثقافته،وحديثها، تتمشى مع عمر او

كما أنه من الصعب جعل الشخصـيات فـي   صية الواحدة متناقضة مع حقيقتها،الشخ
ذلك ألن هذه القصص تكون عادة قصـيرة  الموجهة لألطفال تنمو وتتغير؛و القصص

   لنمو الذي ينتج عن مجموعة من الحـوادث  اتحتمل شخصياتها عملية التغيير أو ال 
 .العناصر التي تحتاج إلى وقت طويلو

طفـال  يجب أن تتميز شخصيات قصص األ أنه") م١٩٩٩(الجاجيكما يرى 
        التمييـز  و، الوضـوح :المميـزات من أهم هـذه  بخصائص تناسب مرحلة نموهم،و

 ١٢٧ص."التشويقو
  :The event الحدث .٤

عبارة عن مجموعـة مـن الوقـائع    أن الحدث ) ٦٨:م١٩٩٨( لكيالنياذكر 
التي تسرد في شكل فني محبوك مؤثر، بحيث تشد إليها الطفل و المترابطة،المتتابعة 

    فال ينصـرف عمـا يقـرأ     نظام،و  انسجامفتصل إلى عقل الطفل في  عوائق،دون 
قد ينتج مع ما  التفاعل،يجب أن يتسم الحدث بالحركة الحية و كما ذكر أنه يسمع،أو 

ال يكـون بنـاء   و،أو تغيرات مفهومة ومنطقية،أو ألوان،عن ذلك التفاعل من حرارة
 .ثابتاًجامداً 

طفـل  ق الحـدث لل اغـر عـدم إ يجـب   أنه) ١٢٥:م١٩٩٩(ويرى الجاجي 
 أو غير مقنعـة   فهمها،غامضة ال يستطيع  أواستيعابها،بتفصيالت كثيرة ال يستطيع 

مقنعة قائمـة   إنسانية حياتيةالحدث بمثابة تجربة ال يتفاعل معها، بل يجب أن يكون 
        تضـطرب قيمـة   ال تتـأثر نفسـية الطفـل أو    حتى  ذلكسليمة؛وعلى أسس علمية 



 

 المـألوف، كما ال ينبغي أن يكون الحدث غريباً أو خارجاً عن الواقع و معتقداته،أو 
 .تأثير على خياله و إثرائهالوبل يجب أن يكون هدفه إمتاع الطفل 

 :  The Settingالزمان و المكان .٥

المكان هو ما يسمى بيئة القصـة  أن الزمان و) ١٥٠-١٤٩:ت.د(يابديرى  
       متى ؟ و أين؟ حدثت وقائع القصة، و تتمثل عناصرها:بها ويقصد المكانية، الزمنية

أو قد يكون ن منطقة واسعة كالمدينة أو البلد،يمكن أن يكوفي الموقع الجغرافي الذي 
تـرة تاريخيـة   فالزمان قد يكون أو الفصل،و ،أو البيت،المزرعة:اً صغيراً مثلنمكا

قـد  وصول السنة،أو حتى يوماً واحداً ،عقود ،أو فصالً من فتستمر لعدة قرون ،أو 
     ،      الزمـان ماضـياً  كمـا قـد يكـون    ،أو يكون خيالياً،يكون المكان واقعياً معروفاً 

 .الًأو مستقب ،حاضراًأو 

مكانها يؤثران في أحداث القصة قصة وزمان ال "أن ) م١٩٩١(لحديديايرى و
،والمبادئ التي تسود العاداتفاألحداث ترتبط بالظروف،و موضوعها،وشخصياتها و

هـا العـام   جوكما أن خلفية القصة والقصة،الزمان اللذين وقعت فيهما في المكان و
عـالم  ذلك في عالمنا أو  اناً سواء كانيكونا صحيحين وسليمين زماناً ومك يجب أن
 ١٨٠ص."الحياةذلك حتى يضفيان على القصة الصدق و يبعثان فيها آخر؛و

 :Story textile أو أسلوب القصة يج القصةنس .٦

    الحـوار  والمقصود بالنسيج هنا هو أسلوب السـرد  "أن) ت.د(يرى الشنطي 
 ٢٧٣ص."خاللهاو المكانية بواسطة اللغة و من  الزمنيةو رسم الخلفية 

الكاتـب   يلزمهااألسلوب هو الطريقة التي "أن) ت.د(مزيدو يرى إسماعيل و
وحسـن   ظاأللفاالذي تظهر من خالله قدرته على اختيار و القصة،ليعرض حوادث 

 ٥٤ص." الفكرةالموضوع وتوفير تصور معين عن و االنتقال من حدث إلى آخر 
ر كبيـر فـي   ب في العرض أثالكات ألسلوب" أن) م١٩٩٩(الجاجيكما يرى  

ويــة إذا اتصــف بالحي وذلــك فيمــا هو الــدليل علــى نجــاح القصــةوالطفــل،
وإذا عرف كيف يستغل ما في اللغة من إمكانيـات  االنطالق،و اإلشراق،والصدق،و



 

تعبيرية موسيقية تصويرية إيحائية استغالالً يتفق مع ما يريد أن يصل إليه من تأثير 
 ١٢٢ص".في نفس الطفل

 :ب مراعاتها في البناء الفني للقصةاالعتبارات التي يج

من يكون الصدق الفني أن  )١٨٢:م١٩٩١(يديالحدذكر :Validity الصدق .١
لرباط العضـوي  التسلسل المنطقي للوقائع، ول المعنى،حيث توافق التعبير مع 
سلوكيات بناءة مقصودة فـي  و و تبني مواقف المضمون،الوثيق بين الشكل و

رة على التأثير علـى الطفـل عقليـاً،    ج عنه القدمما ينتغالبيتها أو عمومها، 
فالقصة الجيدة هي التي تشتمل على الصدق الواضح المسلم ؛وجدانياًً،ونفسياو
الصدق موجود وروحه،بصيرة واإلدراك لمظهر اإلنسان والذي يعطي الو به،

عـالم  فـي  موجود  بما فيها قصص األطفال فهو القصص،في جميع أنواع 
ــة،وواالخيال،والفكاهة، ــامرات ص الحيوان،وقصــوحكايات الجن،لخراف مغ
      كما يوجد في قلـب اإلنسـان    الشعبية،القصص واألساطير القديمة،واألبطال،

لذلك فإن ما والمحيطات؛  الجبالو،والغابات في الحقولوفي المعمل،وروحه،و
يـداً يسـتحق اهتمـام    مفويقدم لألطفال في القصص يجب أن يكـون قيمـاً   

 النزاهـة، والعدل،جب أن تكون قصص األطفال قائمـة علـى   ياألطفال،كما 
 .سلوكيةاألخالقيات السليمة و المبادئ الالطهارة و

  :Elements of suspense عناصر التشويق .٢

متعددة فقـد   أن عناصر التشويق في القصة) ٩٨-٩١:م٢٠٠١(عبد اهللاذكر 
 يـره، غتكون في حدود قدرة الكاتب أو خارجه عن قدرته و تقـع فـي دائـرة    

 :مثـل  الكتابـة العناصر التي تكون في حدود قدرة الكاتب هي التي تدخل في ف
 .للقصةفهو عنصر مهم لجذب انتباه األطفال  العنوان،اختيار 

صة فهي تساعد من عناصر التشويق كذلك المفاجآت التي تأتي في سياق القو
ـ   طلو إثارة التشويقعلى تجديد النشاط ،و داث ب المزيد من التعـرف علـى أح

      المفاجآت تتعدد في القصص من حيث الجهات التي تساعد على ظهورها والقصة،



 

مألوفـة التـي تتجـاوز قـدرة     العادات غيـر ال الشخصيات في القصة ،و:مثل
 .غرابة المادة المكتشفةالبشر،وإلغاء عامل الزمان والمكان،و

يـره  كاتب و الواقعة في حـدود غ أما عناصر التشويق الخارجه عن قدرة ال
الرسوم الغالف،ألوان والصفحة،حجم : مثل في أسلوب اإلخراج الفني للقصة مثل تتف

 .الورقنوع ،وم حروف الطباعةجح،والداخليةالخارجية و
 :اعتبارات أخرى.٣ 

هناك عدة اعتبارات أخرى يجب مراعاتها فـي  أن ) ١٥١:ت.د( ديابذكر  
 :الفني للقصص و هي كالتالي البناء 

يكون ،والحل بحيث ال العقدةحل القصة المتمثلة في المقدمة،واالتوازن بين مر .أ 
مما قد يجعل القارئ أو السامع يشـعر  األخرى،هناك إطالة في مرحلة على حساب 

 .بالملل و النفور من القصة

العنصر النفسي الذي يجعل القصة تعيش في كيان الطفل و تعيش له و تصبح  .ب 
 القارئ أو السامع هي التي يكون فيها قـدر  فالقصة التي تعيش دائماً مع  منه،جزاء

 .كبير من اإليجابية في العنصر النفسي

         ،التجـارب طـابي المباشـر فـي تقـديم األفكار،و    االبتعاد عن األسلوب الخ .ج 
تعـيش   حتىالمعلومات المختلفة بحيث تقدم من خالل أحداث القصة و في سياقها و 

 .فترة طويلة الطفلمع 

 :االعتبارات التالية) ١٣٠-١٢٩:م١٩٩٩(جاجيكما أضاف إليها ال

بحيث طبيعي عفوي ال تكلـف فيـه،  ت مقنع وأن يكون الحوار بين الشخصيا .د 
،متفقة أيضاً مع الظروف البيئية األقوال مع حقيقتها كما رسمها المؤلفتتفق األفعال و

 .درجه نضجهم الثقافي،والوجدانيةومستويات األطفال الفكرية،و

بحيث يشعر الطفـل أن قراءتـه   الخبرة من خالل القصة،  د على زيادةالتأكي .ه 
كما ينبغي أن يكون هناك صلة بـين  جديدة،للقصة أو سماعه لها أضاف إليه معلومة 

لما لـه   ذلكوعام؛بين الخبرة اإلنسانية بشكل برة الجزئية الشخصية لدى الطفل والخ



 

      ى عـالم الكبـار   في مساعدة الطفل على تجاوز مرحلة الطفولة و الدخول إل من أثر
 .ة المناسبة لذلكتزويده بالخبرة اإلنسانيو

 :قراءة القصة و روايتها

قراءة القصة  نأسلوب يختلف ع رواية القصةأن "على ) م١٩٩٩(حسينيؤكد 
خصـائص  وروايتهـا مميـزات   إن لكل من قراءة القصة و إال ،مباشرة من الكتاب

حسـب األهـداف   ة،ومواقف معين،وألحدها في ظروفتميزها و تجعل المعلمة تلجأ 
 ٣٨٢ص."التي تسعى إليها

،ومميزاته         خصائصـه ا،وملي سيتم عرض مفهوم كـل أسـلوب منه  ما ييف و
 .أهداف استخدامه في تعليم طفل ما قبل المدرسة و
 :قراءة القصة: أوالً 

قراءة القصص بصوت مرتفع مـن الكتـاب    أن) ٣٦٩:م١٩٩٧(حسين يرى
الفصل؛بهدف خلق م األنشطة التي تقوم بها المعلمة في المكتبة أو من أه اًواحدعتبر ي

   ) مرحلة ما قبـل المدرسـة  (فاألطفال في مراحلهم األولى الكتاب،األلفة بين الطفل و
و االستمتاع على حب الكتب لذلك فإن قراءة الكتب لهم يدربهم القراءة؛ال يستطيعون 

ـ  اًيكون لديهم اتجاه مما معلومات،بما تتضمنه من موضوعات ووبها  نحـو   اًإيجابي
 .معه ،واأللفةحبه،والكتاب

ألطفال يتعرفون على البناء كما أن قراءة القصص لألطفال من الكتاب تجعل ا 
األدبي للقصص مما يكسبهم المزيد من المحصول اللغوي و يساعدهم علـى  والفني 

ـ  يجعلهم يستمتعونوالقصة،استيعاب محتوى       ال صـورة  بتصفح الكتاب وتذوق جم
 .ألوانهو 

 :القصةاإلعداد لقراءة 

     يجب على المعلمـة القارئـة للقصـة   أنه ) ٣٥٧-٣٥٥:م١٩٩٧(حسينيؤكد 
 :خالليتم ذلك من أن تعد إعداداً جيداً للقراءة و

 .اختيار القصة المناسبة .١



 

تتـــابع قـــراءة صـــامتة لفهـــم أجزائها،و أوالً القصـــة قـــراءة .٢
 .المفاهيم التي تتضمنهاومحتواها ،وشخصياتها،وأحداثها

           تغيير نبرات الصوت حسب األحـداث  التدرب على القراءة بصوت مرتفع، و .٣
 .المواقف االنفعاليةو الشخصيات و

اختيار الوقت المناسب للقراءة و يفضل أن يكون بعد فترة نشاط حركي حتى  .٤
 .يهدأ األطفال

 .عنوانهاالقصة و تهيئة األطفال قبل قراءة القصة من خالل عرض غالف  .٥

و أن يكـون  من األفضل أن تكون القراءة لمجموعات صغيرة من األطفـال   .٦
 .القصةاألطفال بالقرب من القارئة حتى يتمكنوا من مشاهدة الصور أثناء قراءة 

مما يدل على نجاح القارئـة فـي    ذلك إعادة قراءة القصة إذا طلب األطفال .٧
 .مناسبتقديمها بشكل وقراءة القصة 

يد على مضمون القصة التي قرأت من خالل توجيه األطفال إلى القيـام  التأك .٨
 .ببعض األنشطة كاأللعاب الحركية و األنشطة الفنية و غيرها

 :وتضيف الباحثة ما يلي

تهيئة و تهدئة األطفال بألعاب األصابع و جمعهم على شكل نصـف دائـرة    .٩
 ..تها من قبل المعلمةحولها حتي يتمكن جميع األطفال من رؤية القصة أثناء قراء

 :واية أو سرد القصةر: ثانياً

أهـم   مـن تعتبـر  رواية القصة  أنإلى ) ١١٨:ت.د( يشير إسماعيل ومزيد
، حيث تتيح رواية القصة للراوي فرصة التـأثير فـي   أساليب تقديم القصة لألطفال

الطفل باستخدام التأثيرات الصوتية في إبراز مواقف القصة و شخصياتها ، كمـا أن  
رواية القصـة أهـداف   لبة،والكتاورواية القصة تتخطى حاجز معرفة الطفل للقراءة 

مما جعل المجتمع يهتم برواية القصـص  ،اًمفكر اًثقيفية تجعل المجتمع مثقفتتربوية و
ليس فقط في المكتبات إنما أيضاً في المناهج الدراسية ، السيما في المراحل األولى 

البحوث مـن  لية الدراسات وذلك لما توصلت إ؛ورسةمرحلة ما قبل المدوالتعليم من 
 .ية القصصالتعرف على فوائد روا



 

مختلفة و متعددةو كثيرة أهداف رواية القصصأن ) ١٧٣:ت.د( ديابو ذكر 
 :يما يليمالها بشكل عام فيمكن إج
من خالل رواية القصة يمكن للمعلمة أن تفسح الطريق أمام األطفـال   .١

 .توبةبعد ذلك لقراءة القصص المك

من خالل رواية القصة يمكن تقديم العديد من القصص ذات المضمون  .٢
السيما في الوقت الراهن الذي تزخر فيـه المكتبـات بالعديـد مـن     و،الجيد

 .القصص و الكتب

ونهـا  ل بعد ذلك من فهم الكتب التي يقرؤرواية القصص تمكن األطفا .٣
 .لية الفهمتمنحهم االستعداد األدبي الذي يساعدهم على عمبأنفسهم،و

 .خيالهاالستماع للقصص المروية يدرب الطفل على استعمال فكره و  .٤

مـاط  رواية القصص تمنح األطفال القدرة علـى تفهـم و إدراك األن   .٥
 .تواجههمتجعلهم أقدر على فهم المشكالت التي السلوكية للجنس البشري،و

            رواية القصة لها دور مهـم فـي الحفـاظ علـى تـراث الشـعوب        .٦
 .األممو

 :اإلعداد لرواية القصة
جب عليها أن تراعـي بعـض   قبل قيام المعلمة برواية القصة على األطفال ي

 :تتلخص هذه الجوانب فيما يليوالجوانب واألمور،
 :راوية القصة .١

أن مربية بالدرجة األولى قبل تعتبر اوية القصة رأن ) ١٦٥:ت.د(ديابيرى  
       جب عليها أن تكون ملمة ببعض االعتبـارات  لذلك يراوية لها، وتكون مقدمه للقصة 

 :يهو هذه الجوانب .تراعي بعض الجوانبو
اهتمامات األطفال في مراحل النمو المختلفة و خصائصهم فـي كـل    .أ 

 .مرحلة

 .القصص الصالحة لكل مرحلة عمريةمواصفات  .ب 



 

         دور القصة في التربية و تحقيق األهداف التي تسعى إليهـا الراويـة   .ج 
 .المعلمة أو

  :اختيار القصة .٢

مـاً مـن   مهعـامالً  يعتبـر  اختيار القصة أن إلى ) ١٧٣:ت.د( دياب يشير 
فهناك عدة عوامل تجعـل القصـة    القصة،العوامل التي يتوقف عليها نجاح رواية 

هـا  في توفرالمختارة قصة جيدة يجب أن يو حتى تكون القصة  جيدة،المختارة قصة 
 :هي المعاييرعدد من الصفات و

 .أن تكون القصة ذات موضوع واحد واضح و محدد .أ 

 .أن تحتوي على حبكة فنية جيدة .ب 

أو أنها تعبر عن معانٍ ومثل معينة للتصديق،أن تكون شخصيات القصة قابلة  .ج 
 .الشر،والجمال،وكالخير

 .التعبير عنها في أثناء روايتهاة للتمثيل وأن تكون القصة قابل .د 
  :الختيار القصة معايير التاليةالالصفات و )٧٧:م١٩٩٦(لهرفيا أضافو

 .اللغةولمستوى األطفال من حيث الموضوع  مناسبتهسهولة األسلوب و  .ه 

ر مـن  تزود األطفـال بقـد  ي القصة عناصر اإلثارة والتشويق،وأن تتوافر ف .و 
 .المعارف و الخبرات الجديدة

 )٣٠-٢٦:م١٩٩١(شحاته كذلككما أضاف 

 الثقافة العربية،وسلوك السليمالالقيم،و بعض أن يكون مضمون القصة يتضمن .ز 
 .األسرةلوالء للوطن واالتي تربي الطفل على االنتماء و

أن تبـرز  القصة خيالية تدور حول الحيوانات،والطيور،وأن تكون كما يمكن  .ح 
كما يجب أن يقدم ،البطل بخوارق العادات ا خصائص األمم والشعوب ،ويقوم فيهافيه

،وقصـص األلغـاز           التاريخيالعلمي،و،والخيال العلمي،وللطفل القصـص الـديني  
 .و وجدانه ،وإثراء خيالهته على التفكيرقدرفل،وحتى تنمي خيال الطوالمغامرات؛

أن يكون العنـوان  من بيئة الطفل،و ،ومشتقاًاً تعرف بهأن يكون للقصة عنوان .ط 
 .اإلزعاجليس التخويف و،والبهجة يحمل الفرح و ،غير مجرد اًحسي



 

       كمـا يجـب    ،ة جيدة يقبل الطفل على االسـتماع إليهـا  كون للقصة فكرأن ت .ي 
           ال سـاذجة   أن تكـون عميقـة  القصة واضحة ال غمـوض فيهـا،و   أن تكون فكرة
 .و ال سطحية

 .و متتابعة ال تكرار فيهامتدرجة أن تكون أحداث القصة  .ك 

 :ما يلي )٤٥:ت.د( جوى مروههاله الصمادي ون كما أضافت

 .قصة كبيرة و واضحةأن تكون رسوم ال .ل 

 .تتكون من عشرين إلى أربعين جملةتكون قصيرة أن  .م 

 .بسيطة الحبكةو أن تكون قليلة الشخصيات .ن 

 : تضيف الباحثةو أخيراً 

 .أن يكون موضوع القصة مناسباً للوحدة التعليمية وموضوعاتها .س 

يجـب علـى   أنه ) ٤٤٨-٤٤٠:م١٩٩١(الحديدي يرى :التحضيراالستعداد و .٣
ذلك من لى األطفال أن تقوم باالستعداد والتحضير لها وة قبل روايتها عراوية القص

 :خالل

         ث تصبح القصة مختلطة بمشـاعرها يبحمعرفة القصة التي سترويها؛ .أ 
 .مضمونها في ذهنها أثناء إلقائها يتضح ،و تجاربها الشخصية

 أن تتخيل الراوية أن هناك جمهوراً من المستمعين حولها تقوم بترديد .ب 
 .تكراراًالقصة و روايته عليه مراراً و 

عندما تبدأ الراويـة بتقـديم   أنه ) ١٧٥:ت.د( دياب يرى :التقديم أو العرض .٤
 :القصة يجب عليها مراعاة ما يلي

 .أن يكون األطفال قريبين من الراوية و من محيط رؤيتها .أ 

يكـون   بحيثالمستمع للقصة،)األطفال(إعداد و تنظيم جلسة الجمهور .ب 
تجلس الراوية أن يجلس األطفال على شكل قوس وقريبين من الراوية،األطفال 

الراوية تسمح لهـم بمشـاهدة    تكون جلسة األطفال أمامأن وأمام وسط القوس،
 .وجهها

 .القصةانتباهه قبل البدء في رواية ،وصمتهالتأكد من هدوء الجمهور،و .ج 



 

    هي جالسة أو واقفـة حسـب   للراوية أن تقوم برواية قصتها و يمكن .د 
 .مجموعة التي أمامهاحجم التضيه القصة وما تق

 :أن على الراوية ) ٤٥:ت.د(  وى مروهنجهاله الصمادي وكما ترى 

األسلوب المشوق أثناء روايـة  و،واللغة السليمة،لنطق الواضحمراعاة ا .ه 
 .القصة

الشخصيات؛ لشـحذ  مراعاة تغيير الصوت والنبرات حسب األحداث و .و 
 .خيال األطفال

 :القصة رواية وسائل

هناك عدد من الوسائل التي يمكن استخدامها أثناء روايـة القصـص علـى    
 :ما يلي) ١٣٣-١٣٠:ت.د( مزيدإسماعيل ونها األطفال ذكر م

 .رواية القصة باستخدام دالالت الصوت ،وأسلوب التعبير واإليماء .١

 .رواية القصة باستخدام صور الكتاب أو القصة .٢

يث تكون الصور متسلسلة حسب أحـداث  حرواية القصة باستخدام البطاقات؛ .٣
 .القصة و يكون النص خلف البطاقة

 :الوسائل التالية) ٤٥:م١٩٩٣( كما أضاف خطاب

 .عرض القصة باستخدام جهاز الفانوس السحري .٤

 .عرض القصة باستخدام جهاز العرض فوق الرأس و الشفافيات .٥

 .استخدام اللوحة المغناطيسية لتحريك شخصيات القصة .٦

 .رطة الكاسيت و الفيديو في عرض القصة على األطفالاستخدام أش .٧

 )م١٩٩٦(و أضاف إبراهيم و آخرون

المشـوقة         ةوهي عبارة عن مجموعة من األحداث المتسلسل: "القصة الحركية .٨
والمثيرة لها بداية،ونهاية،ولها أبطالها،وزمانها،ومكانها،ترويهـا المعلمـة لألطفـال          

 ١٢١ص.األحداث بواسطة الحركة مع استخدام الصوت وتطلب منهم تخيل و تقليد
 
 



 

 :ما يلي )٥٣:م١٩٩٧( عزة خليلأضافت إليها و

قراءة المعلمة قصة من كتاب لمجموعة من األطفال مع مراعـاة أن تكـون    .٩
 .صور القصة كبيرة و واضحة

 :رواية القصة ما يليوسائل  إلى )٣٨٨-٣٨٦:م١٩٩٩(حسينكذلك أضاف 

يتم تكوين األشـكال المتعـددة باسـتخدام الخيـوط             حيث : استخدام الخيوط .١٠
و األصابع ورواية القصة باستعمالها،حيث يعطى للشكل الذي تكونه الخيوط اسـماً  

 مناسـبة  كال النجوم أو النباتات، واستخدامها بأطوال مختلفة ورمزياً أو شكالً من ِأش
 .ألوان متعددة في تمييز شخصيات القصة عن بعضهاو

و تعتمد على مصاحبة الرواية برسم شخصيات القصة مـع  :م الرسوماستخدا .١١
خطوات القصة بحيث تنتهي القصة مع نهاية الرسم و هذه الطريقة مناسبة في وجود 

 .الورقة و القلم، كما يمكن استخدامها كطريقة للترفيه عن األطفال

حيث يمكن االسـتعانة بـالعرائس و الـدمى    :استخدام العرائس و المجسمات .١٢
لمصنوعة من البالستيك ،أو القماش أو غيرها، كما يمكن استخدام النمـاذج التـي   ا

تمثل الحيوانات ،أو الحيوانات المحنطة في رواية القصة، كما يمكن أيضاً اسـتخدام  
 .عرائس القفاز ،أو خيال الظل، أو العرائس الورقية أو الوبرية

بلدان و تعتبر من أقدم هي طريقة تستخدم في العديد من الو: استخدام األصابع .١٣
 الوسائل في رواية القصص،وعادة تستخدم مع األطفال الصـغار الـذين تتـراوح   

وعادة تكون هذه القصص منغمـة وذات إيقـاع   أعمارهم بين سنتين وثالث سنوات،
 .بسيط أشبه باألناشيد

وهو أسلوب قديم اسـتخدم فـي   :رواية القصص باستخدام اآلالت الموسيقية .١٤
 .مصر و بعض الدول

 : الوسائل التالية) ٦١:م٢٠٠٣(عبد الفتاحو أخيراً ذكر 

هو عبارة عن مجسـم لتلفزيـون   قصة باستخدام التلفزيون المرئي وعرض ال .١٥
أسفل قضبان من الخشب يصنع من الورق، شاشته مفرغه يثبت فيه من أعلى و من 

تقسم القصة إلى عدة مشاهد على شريط من الورق بالصور، أمام كـل  متوازيان، و



 

صورة المحتوى اللغوي المعبر عنها، ثم يثبت أول الشريط في القضـيب العلـوي         
و بقية القصة في القضيب السفلي بحيث يظهر المشهد الثاني و هكذا حتـى تنتهـي   

 .القصة

هي عبارة عن مجموعة من األوراق مثبتة بسلك لـولبي،  و: السبورة القالبة .١٦
الحدث، و الجهة المواجهـة للمعلمـة    بحيث تظهر الجهة المواجهة لألطفال صورة

 .محتوى الحدث، و تسرد المعلمة األحداث بعد ظهورها أمام األطفال

 :و تضيف الباحثة 

استخدام الوسائل السمعية البصرية في عرض القصة مثل الحاسـب اآللـي        .١٧
 .وجهاز الفيديو وغيرها

اليـة باسـتخدام   قد قامت الباحثة بتقديم القصتين المختارتين في الدراسة الحو
         التأثيرات الصوتية المناسـبة ألحـداث   سبورة القالبة،مع استخدام نبرات الصوت وال

 .و شخصيات القصتين 

 :تدريس القصة

خطـوات   أربعيسير في تدريس القصة  أن)٦٣-٦٢:م٢٠٠٣(عبد الفتاحيرى 
 :هي
تهم نفسياً، نحو موضوع القصة وتهيئ انتباه األطفالاستثارة ويتم فيه : التمهيد .١
،ومناقشـة األطفـال   ذهنياً لتقبل القصة من خالل عرض صور شخصيات القصةو

  أو الفضائل المرتبطـة بالقصـة   ،أو طرح بعض األسئلة التي تركز على القيمحولها،
 .شخصيات القصةأو 

ذلك باستخدام طريقة من طرق سـرد القصـة و اسـتخدام    و:القصة عرض .٢
 .الوسيلة المناسبة لها

 .قصة و تحليلهامناقشة ال .٣

  .حياة األطفالربط القصة ب .٤

ل تعبيراً فنياً بالرسم وقد أضافت إليها الباحثة في الدراسة الحالية تعبير األطفا
 .عن موضوع القصتين المختارتين في الوحدتين التدريسيتين المقترحتين



 

 .Artistic expressionالتعبير الفني: المبحث الثاني
 :التعبير الفني تعريف

) م١٩٨٨(الشال ديدة للتعبير الفني منها ما ذكرهفي األدبيات تعريفات ع ورد
يحددها من حريـة الحركـة   بأنه تعبير عن النفس بكل ما " أن التعبير الفني يعرف

تلقائي الواسع الجنبات عـن  بكل ما يسعها من رخصة االنطالق الفسيح الالدءوب،و
 ٧٠ص".الذات

            يكما يـراه جـون ديـو    الفني بيرالتعأن ) ١٢٨:م٢٠٠٠(ليجيالمذكر كما 
)Jon dewy (حينما تنعكس  هو تصفية لالنفعال المكرر فال تعرف شهواتنا ذاتها إال

        هي حينما تعرف ذاتها فإنها فـي الوقـت نفسـه تتحـول    على صفحة مرآة الفن،و
ايز لهذه ى الدقيق المتمعندئذ يظهر االنفعال الجمالي بالمعن؛وو تكتسب صورة جديدة 

 .هو انفعال تعمل على إنتاجه مادة ذات صبغة تعبيريةالكلمة و

 :التعبير الفني عند األطفال 

يقصد بالتعبير الفنـي أن  "أنه ) م١٩٩٥ (عبيديرى 
ينفس الطفل عما في نفسـه بأسـلوبه الخـاص و أن يتـرجم     
أحاسيسه الذاتية دون ضغوط أو تسلط في إطار المحافظة على 

القيم الجماليـة،  بيعته، فيعبر عن األشكال ووشخصيته وطنمطه 
      تتطور مشـاعره،  هذا التعبير الحر، تنمو خبراته ومن خالل و
و تتحدد اهتماماتـه، و تظهـر   تفتح ميوله،تتبلور أخيلته، كما يو

يستخدم الطفل مجموعـة مـن   واتجاهاته، في ثنايا هذا التعبير 
فيتمكن من مصادرها، و الخامات التي يتعرف على خصائصها،
 ١١٧ص".السيطرة عليها، باستمرار معالجته لها

لبصرية الفنية هي إنتاجهم تعبيرات األطفال ا"أن ) م٢٠٠٠(المليجيكما يرى 
يم تعليمـي كالمؤسسـات   سواء كان ذلك في إطار تنظدي أو الجمعي،الفرالشخصي 

 التي يمارسـها فـي أوقـات   ،ومن خالل الممارسات الفطرية للطفـل المدرسية ،أو 
خامات متعددة دون تدخل من أحـد فـي   و ،سطوح متنوعة،وأماكن مختلفة،ومتتابعة
 ١٢٩ص".أو الحضانة  ،أو المنزل ،المدرسة



 

الفني لألطفال  يمكن وضع التعبيرأنه ) ٣٠-٢٩:م١٩٩٤( عبد العزيزيرى و
ذلك لمـا  و،لخالق، فالطفل يعد فناناً صغيراًاإلبداعي امستويات التعبير الفني ضمن 
ــه ــه  يمتلك ــا حول ــن م ــر ع ــي التعبي ــة ف ــن فردي ــلم ــع الطف  ،حيث يتمت
إلـى  فهو ينظـر  االنفعالية،حساسية ال،والحيوية،والخيالوالتحرر ،والتلقائية،وبالبراءة
فقـد  تقليدية تختلف عن طريقة الكبار، يتعامل معها بطريقة غيرويفكر فيها و األشياء

السيما في  المبدع،ت الفنان كشفت الدراسات أن مزاج الطفل و انفعاالته تشبه انفعاال
ي السن من الثالثـة إلـى   يميزه خاصة ف،والتفكير الخيالي الجامح الذي يسيطر عليه

قـوم بـه   مالحظته من خالل اللعب اإليهامي الذي يالسادسة والذي يمكن اكتشافه و
 .الطفل في هذه المرحلة

 :أهمية دراسة التعبير الفني لألطفال

)      ٣٧:م١٩٩٤(عبد العزيزفقد ذكر ال أهمية كبيرة لدراسة التعبير الفني لألطف
 :ما يليأن دراسة التعبير الفني تفيد في

 .إعطاء وصف كامل و دقيق للعمليات السلوكية في الفن عند األطفال .١

 .عبير الفني لكل عمر زمني خالل فترة الطفولةاكتشاف خصائص الت .٢

 .تفسير التغيرات الحادثة في تعبيرات األطفال الفنية .٣

      توجيهها،وضـبطها تغيرات السـلوكية لألطفـال فـي الفـن و    التحكم في ال .٤
 .التنبؤ بهاو

توجيه المعلمة إلى تفسير التعبير الفني لألطفال بطريقة علمية صحيحة ممـا   .٥
نفسياً في ضوء الحقائق العلميـة ال وجهـات   ،ويؤدي إلي توجيه فن األطفال تربوياً

 .النظر الذاتية

 .أو األمراض النفسية، تتفيد في تشخيص الحاال .٦

 ).الذكاء( تفيد في قياس القدرة العقلية العامة  .٧

توجيه توجيههم ال،ومساعدتهم،واآلباءتقبله من قبل ،وتفيد في فهم إنتاج األطفال .٨
 .السليم

 



 

 :تفيد فيلألطفال أن دراسة التعبير الفني ) ٢٧-٢٦:م١٩٩٩(الشمريكما أضاف     

 .عند الذكور و اإلناث استنباط السمات الخاصة بالتعبير .٩

 .استنباط العوامل المؤثرة على تعبيرات األطفال .١٠

تحديد مكانة تعبيرات األطفال العرب من االتجاهات العالمية للوقـوف علـى    .١١
 .مدى تقدم تربية أطفالنا و معالجة السلبيات القائمة

              .غير األسوياءالكشف عن األطفال األسوياء و .١٢

  ):٧٥:ت.د(  مواهب عيادت و أخيراً أضاف     

 .اإلشارات التي يستخدمها األطفال في رسمهمالتعرف على الرموز و .١٣

 :ترى الباحثة أن دراسة التعبير الفني يمكن أن تفيد فيو

الكشف عن مهارات التفكير اإلبداعي في مجال التعبير الفني بالرسـم لـدى    .١٤
 .أطفال ما قبل المدرسة

 :لدوافع التعبير الفني عند األطفا

اموا بوضع العديد ق الرسم، فقدير دوافع الطفل للتعبير الفني باهتم العلماء بتفس
 قـد ذكـر  والرسم سر دوافع الطفل للتعبير الفني بالنظريات التي تفمن التفسيرات و

 :الدوافع والتفسيرات التالية) ٢٧-٢٥:م١٩٩١(البسيوني

كسبه متعة، مثـل  فالرسم عند الطفل تسلية يشغل بها وقت فراغه و ي:التسلية .١
 . أي وسيلة يلجأ الطفل إلى اللعب بها من أجل التسلية

فالطفل من خالل الرسم يوضح ذاته ويسجل خبراتـه     : اإليضاح و االتصال .٢
 .و ينقلها لآلخرين عن طريق الرسم

يترجم نشاط الطفل بالرسم على أنه رغبة من الطفل في تقليد اآلخرين : التقليد .٣
 .لى حد سواءمن الصغار و الكبار ع

يرى أصحاب هذه النظرية أن الطفل في رسمه وتطوره بالرسـم  : التلخيص .٤
إنما يلخص تيار النشاط الذي مرت به البشرية في تاريخها الحافل الذي يتمثل فـي  

الرسم اإليجازي (الحضارات المتعاقبة، فالطفل يبدأ بالتخطيط ثم ينتقل إلى المساحة 
 .  تأكيد الحركة، ثم إلى البعد الثالث و)الرمزي



 

يعتبر الرسم أحد الوسائل التي تستنفذ هذه الطاقة والتي يلجأ  :تصريف الطاقة .٥
إليها الطفل للتخلص من الطاقة الزائدة لديه، فالرسم يعتبر مجاالً حيويـا تعويضـيا   
لتصريف الطاقة الزائدة بدالً من صرفها في أمور منحرفة ال يقبلها المجتمع، فهـو  

 .  ي اتزاناً للشخصيةيهذب النفس و يعط

يرى بعض العلماء أن تخطيطات الطفل األولى هـي بمثابـة   :الخلق واإلبداع .٦
أول بادره في عملية اإلبداع تتلوها خطوات تقترن تدريجياً بمستويات متأملـة مـن   

 .ناحية الخلق

يلجأ الطفل للرسم لشغل وقت فراغه و ذلك بأن يقوم بعمل : شغل وقت الفراغ .٧
 .يشغل به وقت فراغه ما يهواه و يحبه

و هي تعني أن الرسم بالنسبة لسائر األطفال في العالم يعتبر غريـزة  :الفطرة .٨
 .أو استعداداً فطرياً

فالطفل بمجرد أن يعي بوجوده في الحياة يعكس بهجته بالحياة :بالحياةالفرحة   .٩
عن طريق المناغاة ،واألصوات الخافتة،وكذلك عن طريق التخطيط،والرسم الـذي  

 .ه انفعاالته و حماسه للحياة أي يستشعر خالله أنه حي ينبض بالحياةيحمل

يعتبر الرسم بالنسبة للطفل مدخالً للتكيف مع البيئـة التـي   :التكيف مع البيئة .١٠
  .يتفاعل معها و يمضي فيها وقته

أن من دوافع التعبير الفني عند األطفال ) ١٣٧-١٢٦:م١٩٩٥( عبيدوأضاف 
 :ما يلي
اللعب نشـاط تلقـائي   عند األطفال أحد مظاهر اللعب، و سميعتبر الر: اللعب .١١

يقوم به الطفل فهو يلعب باللعبة يتفحصها يفكها و يعيد تركيبها،و الطفل عندما يمسك 
القلم أو الطباشير و يحدث بها أثاراً على الجدران و الورق فهو بذلك يلعب و يسـر  

 .باآلثار التي يتركها على هذه السطوح

ليه هو التعبير عـن رغبـات   قد يكون الدافع إبالرسم الفني ير فالتعب:التنفيس .١٢
لم تتحقق، فال يجد الطفل مجاالً إلشباعها إال من خالل التعبير الفني ممـا  أحبطت و



 

لذلك يعتبر التعبيـر   تخفيف الكبت؛،وانفعاالتهيساعد الطفل على التنفيس عن نفسه،و
 . د يتعرض لها الطفلالتوتر التي قعملية تعويضية لجوانب النقص،و لفنيا

قد يكون الدافع وراء التعبير الفني لألطفال هـو حـب   :االكتشافالتجريب و .١٣
 .اكتشاف عناصر البيئة من حولهم،والتجريب،واالستطالع

تعتبر البيئة بما تحتويه مـن مثيرات،ومنبهـات   : التعبير عن البيئة الخارجية .١٤
د الطفل على اإلحسـاس  يئة تساعخارجية دافعاً من دوافع األطفال للتعبير الفني، فالب

 .والفن وتذوقه مما ينشط لديه الدافع إلى التعبير الفنيبالجمال 

قد يكون الدافع إلى التعبير الفني عنـد األطفـال هـو    :تغيير البيئة الخارجية .١٥
اإلحساس بالقدرة على تغيير البيئة الخارجية، فاألطفال أثناء اندماجهم في األعمـال  

ن على تغيير فـراغ الصـفحة التـي    ون قادرويأشخاص إيجاب الفنية يشعرون بأنهم
يشبع لديهم الحاجـة  ومما يثبت قدرتهم على التغير ؛هاإيجاد عالقات جديدة ب،وأمامهم

 .إلى اإلنجاز
آخر من دوافع التعبير الفني عنـد   اًدافع) ١٥١:م٢٠٠٠(المليجي كما أضاف

 : األطفال هو 

فـي  تخدم الفن في التعبير عن الذات فالطفل يس: تأكيدهاالتعبير عن الذات و .١٦
يتم ذلك فـي  في السرور والكدر، الحب والبغض،اللعب،واالنفعال و:حاالتها المختلفة
أو إشارات ذات دالالت ذاتية يقوم بها الطفل للتعامل ،أو ترميزات،صورة تخطيطات

 .مع نفسه و مع اآلخرين حوله

      األطفـال للتعبيـر   النظريات المتعددة حـول دوافـع   بعد عرض التفسيرات و
      أن كل هذه التفسيرات يكمـل بعضـها الـبعض    " )م١٩٩٩(والرسم يرى البسيوني

لنـا أن  بعض و من األفضل أخذها في االعتبار جميعها ليتسنى على ويستند بعضها 
 ٢٧ص."نكون قريبين من الحقيقة

فع األطفـال  فتفسير داع التفسير التكاملي الذي قدمه البسيوني، الباحثة تتفق مو
و إهمال اآلخـر  أو حافز  ،نظرية،أو إسناده لسببوالتعبير ال يمكن تفسيره وللرسم 

فصـل  د من العوامل و الدوافع الداخلية و الخارجية التي ال يمكـن  فالطفل يتأثر بعد



 

 أحدها عن اآلخر حتى و إن ظهر تأثير أحدها أكثر من اآلخر فال يمكن تجاهلهتأثير 
 .ين االعتبارالبد من أخذه بع بل

  :أنواع التعبير الفني

إلـى  ) ٩٣-٩٠:م٢٠٠٠(المليجيعبير الفني عدة تقسيمات فقد أشار ع التألنوا 
 : تعبير مقصود تعبير حر وأن التعبير الفني ينقسم إلى 

ب ضمن هذا النوع من يدخل اللعموجود مع اإلنسان منذ والدته،و تعبير حر .١
أن اللعب أعلـى مراتـب   )( Fropel ل فروبل قد اعتبر العلماء أمثاالتعبير الحر،و

أشـدها  وفهو أنقى ما يقدمه الطفل من ثمـرات   ؛التعبير تعبيراً عن التطور البشري
يعتبر التعبير الحر التلقـائي  عن عالقة الطفل بالحياة بكاملها،و فهو التعبيرروحانية،

مـه اإلنسـان   سواء كان طفالً أم شخصاً بالغاً، يقد؛فعل بشري نما مع خبرة اإلنسان
سواء دخل اجتماعي بيئي معين؛التي يعيش فيها داخل إطار نفسي وكمحصلة للخبرة 

 .الثقافة المعايشةأو هذا الفعل مقدار من التعلم 

 أما التعبير المقصود فهو الذي يقدمه أصحاب العقول المبدعة من أهل الفنون  .٢
البنائيـة  ،ويةالتعبير أعمال فنيـة لهـا خصائصـها   و اآلداب في صورة منتجات و

بين جمهـرة   في ارتباط دائم بين العقل الفني و رد الفعل،المحملة بالقيم،والتخصصية
      من الفعل التعبيري يخرج نتيجة لمحصـلة خبـرات المبـدع     هذا النوعقين،والمتذو

 .ل ما يريد توصيله للناسيحمو،إطاره الفلسفيو،فكرهو

لفني لألطفال حسـب أنمـاط   أن التعبير ا) ٨١:م١٩٩٤(عبد العزيزيرى  كما
 :التعبير ينقسم إلى

       الطباعـة  مثـل الرسـوم و   يشمل التعبيرات ذات البعدينو:تعبير فني مسطح .١
 .الورق الملونو

مجسـمة  ويعني ذلك النوع من الفنون الذي يتضمن أشكاالً : تعبير فني مجسم .٢
مـن خـالل    المتعة الفنية لـيس ،والحركة،وبالكلمة اإلحساسذات أبعاد ثالثة حيث 

مـن   بل بما تعطيه من تأثيرات مختلفة نتيجة لتحرك الظالل التي تنشـأ ،رؤيتها فقط
 :للمجسمات عدة أنواع هيتغيير الضوء الساقط عليها،و



 

وهي تلك األشكال المجسمة المستقلة  :كاملة البروزمجسمات مستقلة و •
 .بط بأرضيات أو خلفيات و يمكن تأملها من جميع الجهاتتالتي ال تر

ها األشكال عـن األرضـية فـي    يتبرز فهي التي و:مجسمات بارزة •
 .رتفاعات مختلفةا

حيث تحفر األشكال داخل ؛ويطلق عليها الحفر الغائر :مجسمات غائرة •
 .ه الصورة السلبية أو القالباألرضية المحيطة بها فتصبح تشب

؛من خالل حد أنواع التعبير الفني المسطحقد اقتصرت الدراسة الحالية على دراسة أو
 .التعبير الفني بالرسم

 :خصائص رسوم األطفال
تـرتبط  أن عناصر التعبيـر الفنـي بالرسـم     )١٧١:م٢٠٠٠( المليجييرى  

بمراحل النمو المختلفة لألطفال، على الرغم من ذلك فقد أجمعت الدراسـات التـي   
الطفل يقع فيها  تناولت تعبيرات األطفال أن رسوم األطفال و تعبيراتهم تحمل أخطاء

أثناء ممارسته للرسم أو التعبير البصري الفني، إال أن هذه النظـرة تكونـت عنـد    
 .العلماء قديماً

من خالل دراسة تخطيطات األطفـال   هأن) ٧٥:ت.د( عيادكما ترى مواهب  
جد العلماء أن من غير السهل دراسة التخطيطـات  حل العمرية المختلفة، وافي المر

إلى التاسعة من ن الرابعة، أما بعد سن الرابعة وها قبل سالتي يقوم باألولى للطفل و
تساعدنا على التعرف عمر الطفل تقريباً، فإننا نجد األطفال يستخدمون أساليب مميزة 

ا كما ذكرنـا  هذه األساليب سماهعلى رسومهم وتعتبر مظهراً من مظاهر طفولتهم،
 ).ت األطفالالزما( نسماها آخروو)أخطاء األطفال (سابقاً بعض العلماء

 :كما سماها البعض خصائص رسوم األطفال، هذه الخصائص هي 
أن التلقائية في رسـوم األطفـال    ")ت.د(مواهب عيادذكرت  :التلقائية .١

         بأسلوب حر نابع من رغبته الخاصة في رسمه ينطلق تكون عندما نجد الطفل 
 ٧٥ص."و أسلوبه في التعبير عن األشياء المحيطة به



 

    )م١٩٩٧( الشـال انشراح  كما ذكرتيعني و:وضاع المثاليةتخير األ .٢
الوضع الذي تظهر فيه الخصائص و المميزات البارزة في الشـيء المـراد   " 

 ٢٤٣ص".ة ممكنة رسمه بأوضح صور

تخير األوضاع المثالية في األشكال التي يقـوم   أن") م٢٠٠٠(المليجيكما يرى 
هذا نتيجـة لنمـو   لتميز في الكائنات،وخالصه لعناصر االطفل برسمها تدل على است

انفعاالته بعيداً عن ها إلى أحاسيس الطفل والخبرات اإلدراكية البصرية للطفل و تحول
 ٢٤٨ص."الرسمواستخدام القواعد الكالسيكية األكاديمية للتعبير 

يرجـع  بعض البـاحثين   أن) ٤٦:م١٩٩٩(الشمري ذكر: خط األرض .٣
        ل علـى شـكل هيئـات رأسـية     سبب ظهور خط األرض في رسوم األطفـا 

هـو  من وضعه األفقـي و أو عمودية إلى الخبرات الحسية التي اكتسبها الطفل 
فـل  هو مستيقظ بعد النوم، فـإدراك الط ووضعه الرأسي وعلى سريره  مستلق

     الرأسي جعله يمثـل األرض بخطـوط أفقيـة،    للعالقة بين الوضعين األفقي و
يدل علـى أن   أو رأسية، مما عاموديهفي هيئات  العناصر التي ترتكز عليهاو

   ًمن الحقـائق المرئيـة    ي على الحقائق الذهنية بداليعتمد في تعبيره الفنالطفل 
إال كان تعبيره عن األرض يتمثل في مساحات تتحرك عليها العناصر بـدالً  و

  .من خطوط ترتكز عليها العناصر

ألرض في رسـومه  م خط االطفل يستخدأن )"ت.د( مواهب عيادكما ذكرت 
 ٧٦ص."ةد الثانية عشرفيما بع السادسة من العمر و قد يستمر معهمنذ 

ـ  )٢٤٦:م٢٠٠٠(المليجي هو كما ذكرو :التسطيح .٤ يء رسم الطفل للش
بحيث ال يحجـب بعضـها    فرد كل أجزائهالمراد رسمه ببسط جميع جوانبه،و

اإليحاء بالبعـد  أو  مما يجعل الرسوم مسطحة خالية من المنظورالبعض اآلخر؛
ليها تـارة مـن   ور في رسومه حول األجسام، فينظر عكأن الطفل يدوالثالث، 
 .أخرى من أسفلتارة من اليسار، ومرة من أعلى واليمين و



 

ـ   ةويظهر التسطيح عند األطفال دون الثانية عشر زون من العمر الـذين يتمي
مما يجعلهـا  سـتذكار؛ للعب، واالرها في الجلوس، وايتغبالقدرة الالنهائية للحركة و
 .الطفل البصرية تنعكس كذلك على تعبيرات

     ) ٢٤٥:م١٩٩٧(الشـال  انشـراح  ذكـرت :التمثيل الزماني والمكـاني  .٥
ال يتقيد في رسمه بالنظر إلى المرئيات من مكان معين، فهو  أنه الطفل كماأن 

    أيضاً ال يتقيد بلحظة زمنية خاصة حيث نراه يصور في لوحته حـدثاً واحـداً   
يوجد بينها فارق زمني قد يطـول   ة من اللقطات المتتابعة التيللكن في سلسو

 ظهور هذه الالزمة في رسوم الطفل دليل على اعتماد الطفل علىوقد يقصر،و
     حرصه على سرد األحداث فـي رسـمه كمـا    والحقائق المعرفية التي يعلمها،

 .سينمائياًكان يعرض شريطاً لو 

الطفل عندما يرسم فهو يعبر أن ) ٢٥٠:م٢٠٠٠(جيالملي ذكر :الشفافية .٦
جوانبه؛مما يجعله يسطح العناصر،ويعدد خطوط  عن العالم الخاص به من كافة

إلى كشف عالمه لآلخرين من فهو بذلك يعمد األرض،ويبالغ في إبراز األشكال؛
،        الشـفوف ،أو الطفل يقوم بنفس الشيء كذلك عنـدما يلجـأ للشـفافية   حوله،و

األشكال كما تبدو معرضـه  يرسم  الطفلتعني أن أو أشعة أكس،و شفوفيةالأو 
ألشعة أكس تظهر ما بداخلها مثلما تظهر مظاهرها الخارجية، مما يؤكد علـى  

 .الذي يحيط به ليس الواقعل إنما هو تعبير عن معرفة الطفل وأن رسم األطفا

ـ  في تبدأ الشفافية  أن") ت.د( مواهب عياد ذكرتو ر الظهور مـن عم
 ٨٤ص."و تستمر إلى ما بعد العاشرةالخامسة 

 أن الطفـل يلجـأ  ) ٨٤:ت.د( مواهب عياد ذكرت :المبالغة و الحذف .٧
معينـه   التي تؤدي إلى وظيفةفني إلى بعض التحريفات النفعية وأثناء تعبيره ال

ته، ذلك رغبة منه في إيضاح أفكاره و تجسيد فكرلتوضيح فكرته عن الشيء، و
اصر تكبير بعض العنأو ،أجزاء إلى رسمه،أو ضافة عناصرفيعمد الطفل إلى إ

التصـغير  أو التكبير و،الحذفو تظهر ظاهرة المبالغةأو تصغيرها في رسمه،و



 

إلـى  حتى سن الثانية عشر بل و قد تمتد في رسوم األطفال من سن الخامسة و
 .ما بعد ذلك

ـ أن ) ٨٨:ت.د( مواهب عياد ذكرت:الميل .٨ ن ظاهرة الميل هي نوع م
م ترتبط الحقيقة الفكرية، فالطفل يعرف أن األجسافيق بين الحقيقة المرئية والتو

فإذا أراد أن يرسم األجسـام علـى خـط األرض    باألرض التي ترتكز عليها،
 األفقي إلى الوضع المائلأما إذا تغير خط األرض من وضعه ؛عاموديهرسمها 

ء التي فوق المنحنى يااألشلجأ إلى رسم األجسام،وفإنه ي؛المقوسأو  المتعرجأو 
سام تكـون فـي   تظهر هذه الظاهرة نتيجة لمعرفة الطفل أن األجبشكل مائل،و

فإذا ما تغير وضع األرض أو مالت تغيـرت معهـا   اتجاه رأسي مع األرض،
 .تي تقف عليهاوضعية األشياء ال

ترديـد رسـم    التكرار يعني أن) ٥٤:م١٩٦٥(البسيونيذكر :التكرار .٩
يظهر العامة دون خروج ظاهر عن األصـل،و  ئتههيعنصر معين بتفاصيله و

األشخاص كما هـو  ي تزدحم بالعناصر أو التكرار عادة في رسوم األطفال الت
حيث يرسم الطفل شخصية المتفـرج  أو كرة القدم؛المسرح، الحال مع مشاهدي 

 مهم بنفس الشكل حتى يمأل الفـراغ، ثم يعتبر بقية المتفرجين مماثلين له فيرس
فالطفل عندما يشعر بإجادتـه  للطفل يعتبر تسهيل لعملية الرسم، اركما أن التكر
 .و إعادة رسمهصر معين فإنه يلجأ إلى تكراره أو عن لرسم شكل 

أن هذه الظاهرة تظهر عند األطفال مـن  ") ت.د( مواهب عياد ذكرت و
 ٨٨ص."سن سبع إلى عشر سنوات

ي مراحلهم األطفال ف أن) ٢٥٠:م٢٠٠٠(المليجير ذك :استخدام الكتابة .١٠
مع تعلم الطفل للغة اللفظية يعمد الطفل بتسمية رموزهم الفنية و يتميزوناألولية 

قد يعـزى الـبعض   ،والرموز تسمية هذهوالرموز  إلى الجمع في تعبيراته بين
تسمية الطفل لعناصر الكتابة المسجلة بجوار الرسم إلى عدم اقتناع الطفل بمـا  

 .توضيحية للرموز الفنيةية وسيلة يرسم فتكون الرموز اللفظ

 
 



 

 :العوامل المؤثرة على التعبير الفني عند األطفال
يعتبـر  التعبير الفنـي لألطفـال    أن) ٢٢٠-١٩٧:م١٩٩٤(عبد العزيزيرى  

   ،أو االنفعـالي ،أو العقلـي ،النمو الجسمي:من مظاهر النمو مثله في ذلك مثلاً مظهر
 حيثد من العوامل المؤثرة فيه،لعد لذلك فهو يخضع أو الفسيولوجي؛أو االجتماعي 

و تؤثر فيـه، لـذلك   تلفة تفاعالً إيجابياً يؤثر فيها يتفاعل مع بقية جوانب النمو المخ
العديد من الدراسات التي تناولت العوامل المؤثرة في التعبير الفني و التـي   أجريت

ـ  ةنظرت للتعبير الفني على أنه عامل تابع يتأثر بعوامل كثير رها مستقلة يمكن حص
 :في ما يلي

 :و يندرج تحته عدد من العوامل هي:عامل الوراثة .١

 .اختالف نوع الجنس •

 .اختالف العمر الزمني •

 .اختالف النمو الجسمي •

 .اختالف النمو العقلي •

 .اختالف النمو االنفعالي •

 باشـر أو غيـر م ،فالبيئة هي كل العوامل المؤثرة تأثيراً مباشراً: عامل البيئة .٢
ــذ اإلخصــ ــرد من ــى الف ــملاب، وعل ــة تش ــدة البيئ ــل ع ــا عوام  :منه

الحالـة  ،والمناخ،والطقس،ووالتغذية،أثرها في النموو،المثيرات،والنضج،والمعلم
حيث تتكاتف هذه العوامل كلها لتشكيل نمو الجنين منذ ؛االقتصاديةواالجتماعية 

 :تتلخص هذه العوامل البيئية فيما يلية التي يتم فيها الحمل،واللحظ

 .المتنوعةالمبكرة و التجارب الحسية •

 .توقعات الكبار •

 .تكيف المدرسيال  •

 :العوامل البيئية التالية) ٩٩-٩٨:م١٩٩٩(الشمريوأضاف 

 .الجمالمفاهيم األسرة عن أهمية الفن و •

 .المجتمعالذوق الجمالي لألسرة و  •



 

 .التخطيط من قبل المعلمين  •

 .مدى فهمهم لهاهل لفن األطفال وتعبيراتهم واألنظرة المعلمة و •

 .تقديرهاواتجاههم نحو مشاعره ة المعلمة واألهل لخيال الطفل ونظر •

 .اإلحساس باألمان من قبل الطفل •

 .اًواألشخاص القائمين على تشجيع األطفال الموهوبين فنيالمراكز  •

ـ  أن") م١٩٩٤(عبد العزيزيرى و لتفاعـل   اًالسلوك الفني يعتبر نتاج
 ٢١٧ص."سانيلوك إنعوامل الوراثة و البيئة مثله مثل أي س

ـ  و  اًيتفق رأي الباحثة مع الرأي القائل بأن التعبير الفني لألطفال يعتبـر نتاج
 .ذلك لكون التعبير الفني سلوك إنسانين عوامل الوراثة و البيئة معاً؛ولتفاعل كٍل م

 :مراحل نمو التعبير الفني عند األطفال
العلماء أن يضع حاول العديد من األطفال في حياتهم بمراحل نمو مختلفة يمر  
ت جانب التعبير الفني أو الرسم أحـد المجـاال  ،وها تقسيمات تسهل معرفتها وفهمهال

التعـرف  يمات معينة لها حتى يسهل فهمها وتحديد تقسالتي اهتم العلماء بدراستها و
المفكرين حول تقسيم مراحل النمو الفني أو الرسـم  قد تعددت أراء العلماء وعليها، و

 :تمن هذه التقسيما
 :Lonveed تقسيم لونفيد

بوضع سـلم النمـو   قام )  (Lonveedلونفيد أن ) ٤٧:م١٩٩١(خميس ذكر 
 :الفني عند األطفال ليشمل عدة مراحل هي

 .و تبدأ من الوالدة إلى سن الثانية: مرحلة ما قبل التخطيط .١

 .تبدأ من سن الثانية إلى سن الرابعةو:مرحلة التخطيط  .٢

بدأ من سن الرابعـة إلـى سـن    و ت :مرحلة تحضير المدرك الشكلي .٣
 .السابعة

 .و تبدأ من سن السابعة إلى سن التاسعة: لمدرك الشكليمرحلة ا .٤

و تبدأ من سن التاسـعة إلـى سـن    : مرحلة محاولة التعبير الواقعي .٥
 .الحادية عشرة



 

لحادية عشرة إلى سن الثالثـة  و تبدأ من سن ا:مرحلة التعبير الواقعي .٦
 .عشرة

      بدأ من سن الثالثة عشرة إلى سن السابعة عشرة و ت: مرحلة المراهقة .٧
 .أو الثامنة عشرة

قد اكتفت الباحثة بتفصيل المرحلة الثالثة من مراحل نمـو التعبيـر   و
 .الفني عند األطفال لكونها المرحلة التي اقتصرت عليها الدراسة الحالية

  :مرحلة تحضير المدرك الشكلي
حتى من الرابعة وتمتد  رحلةأن هذه الم) ٦٨-٦٣:م١٩٩١(خميسذكر 

يمتاز الطفل في هذه المرحلة بأنه يكون قد نضـج  والسابعة من عمر الطفل ،
ح على تعبيـره  مما يكون له أثر واضاجتماعياً عن ذي قبل؛و ً،جسمياً،وعقليا

أن كانت رسومه في المرحلة السابقة ال تعرف إال عـن  الفني و رسمه، فبعد 
 أن نتعرف نستطيع حيث،؛اً محملة بالخبرةزطريق التسمية أصبحت اآلن رمو

رسـوم   ، كما أنغير ذلكأو ،أو إنسان،بر عن حيوانما إذا كانت الرسوم تع
، كمـا تتميـز   د على التفكير المستمد من الواقعالطفل في هذه المرحلة تعتم

 :رسوم الطفل في هذه المرحلة بعدد من المميزات تتلخص فيما يلي

فالطفل إذا أراد أن يعبر عن : شبة الهندسيةتغلب على الرسوم الناحية  .١
 .أو منحنية،ألرجل خطوط مستقيمةا،واألذرع،وإنسان كان الرأس شبة دائرة

فالطفل بطبيعته يميل إلى أن يـأتي  : التنوع في رسوم العنصر الواحد .٢
لهذا نرى الطفل يرسـم رسـوماً   ؛بكثير من الحركات ذات األنماط المختلفة

، فمثالً إذا طلب منه التعبير عن إنسان شيء الواحدتنوعة عن العنصر أو الم
فإن رسومه في كل مرة تأتي مختلفة عن المرة األولى مثله كمثل من يبحث 

 .عن رموز معينة لم يهتد إليها بعد

فالطفل ال يعنيه عنـدما  : االتجاه الذاتي نحو العالقات المكانية لألشياء .٣
ارات في الوسط و األشجار على يريد التعبير عن الشارع مثالً أن تكون السي

، فـإدراك  ن هذه األشياء موجودة على الورقةالجانبين بقدر ما يعنيه أن تكو



 

الطفل للعالقات المكانية لألشياء يعتمد على المعرفة و ليس علـى الرؤيـة   
 .البصرية فإدراكه إدراك ذاتي ال موضوعي

ـ :استخدام اللون من أجل المتعة و التفرقة بين العناصر .٤ اه الطفـل  فاتج
بل يعتمد علـى الرغبـة    ،الستخدام األلوان ال يعتمد على الرؤية البصرية

اء الزرقـاء أو األشـجار   فهو يستخدم اللون األحمر للتعبير عن السم،الذاتية
فالطفل ال يستخدم األلوان في هذه الفترة من حياته إال من أجـل  ؛الخضراء 

      ن أجـل المتعـة النفسـية    م،والتفرقة بين العناصر التي يريد التعبير عنهـا 
  .الذاتية أو

ـ ١٤١٩(عبـد العزيـز   الحريري وتوحيـده  رافده كما أضافت -١٨٢:هـ
 :المميزات التالية على رسوم الطفل)١٨٤

لتردد لية فال يجد فرصة يكون الطفل مندمجاً أثناء القيام بالنشاطات الفن .٥
 .مما يميز إنتاجه بالتلقائية في إنتاجه

حلة إلى تجميل رموزه ببعض الخبرات العصـرية  يميل طفل هذه المر .٦
      الجسـمي  تعرف عليها؛وذلك نتيجة للتقدم والنضـج العقلـي و  التي يسهل ال

 .االنفعالي للطفلو

      األشـكال  أحـب  ويات وأول في هذه المرحلة يعد الشكل اإلنساني من .٧
     نها فهي تمثل من يحيط بـه مـن  أو الرموز التي يبدأ الطفل في التعبير ع

 .أو دميته  ،معلمته،وإخوة،أو أمأب،و

تهمل الجزئيات فهو جة تهتم بالكليات ويبدأ الطفل رسومه بطريقة ساذ .٨
، فقـد  اصة بالنسبة له أو لموضوع تعبيرهيهتم بالتفاصيل التي تمثل أهمية خ

    العينـين ي دائرة بها نقطتان تمثل الرأس ويلخصه فو اًأو إنسان يرسم رجالً
 .هكذاو

ل رسـومه بعـض المعـاني    ع الطفل في هذه المرحلة أن يحميستطي .٩
كما ،فيبدو مبتسـماً أو عابسـاً  ،التعبيرية التي تعكس حالة الشخص المرسوم



 

     كمـا يمكـن   ،الرجلتفصيالت الجسم مثل أصابع اليـد و  يستطيع أن يرسم
 .أن يميز في رسمه بين الجنسين

 :التعبير الفني في مرحلة ما قبل المدرسةركن 

ركن التعبير الفني  أن) ٥٤:ت.د( نجوى مروههاله الصمادي ومن  لُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُكرت كذ 
معاً ضمن األركان التعليمية التي تضمها غرف أو فصـول   اًوثابت اًمؤقت اًركنيعتبر 

 ؛ألن المــوادلركن ثابــت ودائــمفا،األطفــال فــي مرحلــة مــا قبــل المدرســة
يمكن ألي طفـل  ث حي،فيه بشكل مستمر في جميع األوقات وات الفنية متوافرةداألو 

الحر مزاولة أنشطة التعبير الفني المتنوعة فيه خالل فترة اللعب اختيار هذا الركن و
نشـطة فنيـة   ألن المعلمة تدخل فيه بشكل دوري أ ؛يعتبر الركن مؤقتاً،وفي األركان

     تهيئ األدوات المناسبة له صابع و، فتارة تدخل نشاط تلوين أدة خالل فترة مؤقتةجدي
ئ األدوات تهيأو تشكيل بالصلصال أو العجين وغيره و،و أخرى تدخل نشاط طباعة 

 .الركن فيعتبر ثابتاً أماالمناسبة له، من ذلك يعتبر النشاط الفني نشاطاً مؤقتاً 
بإنتـاج  فيـه  ألن الطفل يقوم ؛ اًهادئ اًفردي اًي ركنكما يعتبر ركن التعبير الفن 

لكنـه  بة األلوان مثالً ليلون ويرسم وربما يتحدث مع زميله وأعماله بمفرده فيأخذ عل
ل في الركن الفنـي  يبقى عادة في مكانه يركز على عمله حتى ينتهي منه فيبقى الطف

 .غيرهمله بمفرده و ليس له عالقة ب، يبقى لينجز عهادئ غير متحرك
 :أهداف تدريس التعبير الفني في مرحلة ما قبل المدرسة

األهداف التالية لتدريس التعبير الفني ) ١٢٠:م١٩٩٣(ذكر خطاب وعرفات 
 :في مرحلة ما قبل المدرسة

تنمية القدرة العقلية للطفل باستخدام الخامات و التعـرف علـى خصائصـها            .١
 .أنواعها،ومالمسها،ومصادرها:ومسمياتها والمفاهيم المتعلقة بها مثل

 .تنمية قدرة الطفل على التآزر الحركي وتوافق العين مع اليد .٢

 .تقدير العمل اليدوي والممارسات الفنية اليدوية وأهميتها في المجتمع .٣

تعويد الطفل على استغالل الخامات والمسـتهلكات الموجـودة فـي البيئـة              .٤
 .ساب الطفل المهارات الالزمة لذلكوتوظيفها في أشياء جديدة ومفيدة ،وإك



 

 :األهداف التالية) ١٣٨:م١٩٩٧( كما أوردت عزة خليل
 .مشاعرهم من خالل الفن المرئيعلى التعبير عن أفكارهم و معاونة األطفال .٥

تنمية القدرة على االبتكار من خالل ترك المبادرة لألطفال في اتخاذ القرارات  .٦
 .بشأن الخامات التي يتناولونها

مناقشة إنتاجهم ، وة الحس الجمالي لدى األطفال من خالل عرض أعمالهمتنمي .٧
 .و إنتاج األطفال اآلخرين

  مشاركة اآلخرين في األفكار، في العمـل  القدرة على العمل الجماعي و تنمية .٨
  .و في التواصل

األهداف التالية لتدريس التعبير الفني فـي  ) ١٦:م١٩٩٥(عبيدذلك أضاف ك
 :رسةمرحلة ما قبل المد

ه بالرضـا عـن   ن على تكامل شخصية الطفل و زيادة شعوريساعد تعليم الف .٩
 .سهولة التعامل مع من حولهنفسه وثقته بنفسه و

االحباطات التـي  والتنفيس عن انفعاالت الطفل الناتجة عن الضغوط  .١٠
 .تواجهه في حياته اليومية

 .بين األطفال إظهار الفروق الفردية .١١

علـى  تربوي يعود بالنفع عليهم وناء وبشغل أوقات األطفال بأسلوب  .١٢
 .المجتمع

العمل على تنميتهـا  لمواهب الفنية عند بعض األطفال والكشف عن ا .١٣
  .مستقبال

  :إلى األهداف السابقة ما يلي )م٢٠٠١(هيام عاطف و أخيراً أضافت
   األدوات البسيطة مثل الفـرش   تنمية قدرة الطفل على استخدام بعض" .١٤
 ٩٦ص."األقالمو 

 :ف الباحثةتضيو

سة فـي  لدى طفل ما قبل المدر إلبداعيالكشف عن مهارات التفكير ا .١٥
 .مجال التعبير الفني بالرسم



 

 :في مرحلة ما قبل المدرسة التعبير الفنيأدوات وأنشطة 
تقديم أنشطة التعبير الفنـي فـي    أن )١٤٧٠١٥٠:م١٩٩٧(عزة خليلذكرت  

الخامـات  بير الفني بـاألدوات و يز ركن التععلى تجهيعتمد مرحلة ما قبل المدرسة 
ـ و،العمل من خاللهـا بمفرده و اختبارهاكن للطفل تجريبها والمتنوعة التي يم مل يش

 :األنشطة التاليةاألدوات وفي مرحلة ما قبل المدرسة على  التعبير الفنيركن 
علـى  وين علـى الحوامـل، أو   هي متنوعة فقد يكون التلو: أنشطة التلوين .١

فقد يكون ورق ؛كما يتنوع الورق الذي يقوم الطفل بتلوينهض،، أو على األرالمنضدة
ى غيـر  كذلك قد يكون التلوين على خامـات أخـر  أو ورق جرائد،،اًأو ملون،اًأبيض

غيرها، كما والعجين أو ،أو القواقع،األحجار،ورق الحائط،األقمشة،والورق مثل القطن
 ،أو جافةاأللوان بودرة ، فقد تكون ؛ي التلوينفتتنوع األدوات التي يستخدمها الطفل 

الفرش المختلفـة الخاصـة    ى شكل أقالم كما يمكن أن يستخدم الطفللأو ع،سائلةأو 
 ،أن يلون الطفل بـالنفخ  كما يمكن األصابع،أو ،أو الريش،أو فرش األسنان،باأللوان

غيرها من الخامات التي يمكن لمعلمة الروضة تجريبها ثم اسـتخدامها  وأو بالخيوط 
 .ينالتلوفي 
يتم فيها طباعة أشكال مختلفة على الورق أو القمـاش باسـتخدام   و: الطباعة .٢

 .غيرهاأو الريش و،أو أوراق الشجر،الكاوتشأو ،الفلين

      امات متعددة في تكوين أشكال القـص  حيث يمكن استخدام خ:اللصقالقص و .٣
 .تأو اإلسفنج المسطح الملون أو غيرها من الخاما،اللصق مثل الورق العاديو

        لتكوين الصـور خامات متنوعة من مستهلكات البيئة؛حيث تستخدم : الكوالج .٤
أو عيـدان  ،أو الخيـوط  ،أو فروع األشجار،أو قطع القماش،،مثل القواقعو اللوحات

 .غيرها من الخامات التي يمكن استخدامها في هذا العمل،أو أوراق الشجر والثقاب 

         صنع نماذج مختلفة باسـتخدام خامـات   و يتم فيها : عمل النماذج و التشكيل .٥
ــتهلكات البيئة،وو ــين أو ،وربطهامسـ ــتخدام العجـ ــقها باسـ ــين لصـ             الطـ
 .غيرهاو

 



 

 :واجب المعلمة تجاه التعبير الفني ألطفال ما قبل المدرسة
 :أن على المعلمة) ٩٥:ت.د( ذكرت مواهب عياد 

مة اإلنتاج،ومساعدة الطفـل علـى   أن تشجع الطفل على إنتاج رسومه،ومداو .١
تنوع عناصر رسومه،وتضمينها المزيد من التفاصيل،وزيادة قدرته على السـيطرة  

 .على الفراغ

 .لفت نظر الطفل إلى االختالف بين األشكال واألحجام والمالمس المختلفة .٢

محاولة سرد القصص على األطفال وإشراك الطفـل فـي تأليفها،ومحاولـة     .٣
 .اتها باستخدام الخامات المختلفةرسمها،وإنتاج شخصي

تقديم وتوفير الخامات واألدوات المختلفـة لألطفال،وإتاحـة الفرصـة لهـم      .٤
 .لتجريبها والتعبير الفني بها

 :أنه يجب على المعلمة) ٢٥٠-٢٤٩:م١٩٩٤(عبد العزيزكما أضاف 

مراعاة الفروق الفردية بين األطفال فكل طفل يمثل عالماُ قائمـاً بذاتـه لـه     .٥
 .صه المختلفة خصائ

عدم النظر إليهـا علـى   واحترامها،واإللمام بخصائص التعبير الفني لألطفال  .٦
 .أنها أخطاء شائعة بينهم

حتـى ال يشـعر الطفـل بـالعجز            لتدخل في طريقة الطفل في التعبير؛عدم ا .٧
 .يلجأ إلى عدم متابعة التعبيروالخوف و

وعدم مقارنة فن أحـدهم  ئهم،احترام التعبير الفني لزمالتشجيع األطفال على  .٨
 .باآلخر من أجل الوصول لألفضل فلكل طفل مواهبه وقدراته الخاصة

أن على  المعلمة في مرحلة مـا قبـل   ) ٨٠-٧٧:م١٩٩٧(كما أضاف جودي
 : المدرسة مراعاة ما يلي

ترك الحرية للطفل للتعبير عن انفعاالته ومشاعره فـي رسـمه كمـا يـراه             .٩
ك بإعطائه الحرية عن التعبير والرسم عن همومـه وأحالمـه      ويحلم هو بنفسه؛وذل
 .وما يتصل بحياته



 

اختيار الموضوعات والقصص الخيالية ذات المشاهد والمظـاهر االنفعاليـة        .١٠
 .وترك الطفل يعبر عنها،ويرسمها بحرية كما يحس بها ويراها

يوميـة  مساعدة الطفل في اكتشاف المفاهيم والنسب الفنية مـن مشـاهداته ال   .١١
للصور والقصص،والتعلم من خاللها بشكل تدريجي وليس بإمالء المفاهيم والنسـب  

 .للطفل وتلقينه لها بشكل مباشر
ـ ١٤١٩(عبد العزيـز  توحيدهالحريري و رافده من ترى كٌلكما  -١٨٤:هـ

من األمور أثناء وجود األطفال فـي   اًينبغي على المعلمة أن تراعي عدد هأن) ١٨٦
 :ي من أهم هذه األمور ما يليركن التعبير الفن

قبل كل ما يقدمه الطفل من رسوم،وتشجيعه على متابعة الرسم،واالرتقاء به ت .١٢
 .قدراتهحسبما تؤهله 

واألوراق ،اسـتخدام الطباشـير  ،والتلوين،وترك الوقت الكافي للطفـل للرسم  .١٣
 .لما لذلك من أهمية فائقة في العمل اإلبداعي لألطفال؛عمل النماذجالملونة و

في نهايتها لما لـه  ماعي قبل البدء في الخبرة الفنية،ويئة الفرص للنقاش الجته .١٤
 .من أهمية كبيرة في إثارة التعبير المبدع عند األطفال

 .المعروضة أمامهالصور العينات،وو،الفرصة للطفل للتدقيق في النماذج إتاحة .١٥

وتميز ألطفال لألشياء الموجودة حولهم،ومناقشتهم حول جمالهـا، لفت انتباه ا .١٦
 .يلة التي نراهاتعالى في إبداعها بالصورة الجمأشكالها وألوانها وقدرة اهللا سبحانه و

 :أن على المعلمة) ٩٦:م٢٠٠٠(صالح ماجدة محمود كما أضافت

على حدة على مدار العام في ملـف خـاص    جمع رسومات األطفال كالًأن ت .١٧
 .بكل منهم 

 .ة رسمه على رسم الطفلمناسبكتابة اسم الطفل وتاريخ الرسم وموضوعه و .١٨

 .تسجيل تعليقات األطفال على رسومهم  .١٩

ة أو األشكال غير المنطقية التي تبدو في رسوم مالحظة رسوم األطفال الغريب .٢٠
األطفال فقد تنذر بوجود مشكلة عند الطفل ،مع ضرورة عدم الخلط بين خصـائص  

 .في الرسومرسوم األطفال في هذه المرحلة و بين األخطاء الغربية التي توجد 



 

 : أن على المعلمة) ٨٣-٨٢:م٢٠٠٣(عبد الفتاحو يرى 

نة حتى يتقن رسمه من حيث ألوان معيه الطفل إلى استخدام خامات وأن توج .٢١
 .التنسيق الفنيالشكل و

رسـوم  تنظيم السق األلوان،ولفت نظره إلى تنا، ورسمهمتابعة عمل الطفل و .٢٢
 .معبرةفي الصفحة حتى تظهر منسقة و

        مـواهبهم  البـالغين لالسـتفادة مـن خبـراتهم و    ل مع الفنانين جلوس األطفا .٢٣
 .آرائهمومالحظاتهم و

 .إنتاجهمإقامة معارض ألعمال األطفال و .٢٤

الرسامين الكبار العالميين تشويق األطفال بحكي مهارات وإبداعات الفنانين و .٢٥
 .ة حية أمامهمليكونوا قدو

 :أخيراً تضيف الباحثةو

القيم الفنية التشكيلية بطريقـة  و) التصميم(التكوين الجيدصر تعليم األطفال عنا .٢٦
 .غير مباشرة من خالل دراسة صور القصص المقدمة لهم

التدرب في رسومهم و) التصميم(تدريب الطفل على استخدام عناصر التكوين .٢٧
 .عليها حسب قدرة الطفل

لتشكيلية القيم الفنية او) التصميم(ستخدام عناصر التكوينمتابعة األطفال أثناء ا .٢٨
 .و تشجيعهم على اإلبداع في استخدامهم حسب ذوقهم الفني

تعريف األطفال بالمجموعات اللونية المختلفة و تشجيعهم على استخدامها في  .٢٩
 .رسومهم بما يناسب رسومهم و ذوقهم الفني

تدريب األطفـال علـى إظهـار القـيم الفنيـة التشـكيلية فـي رسـومهم          .٣٠
وغيرها بشكل فنـي وإبـداعي   ..زان،التباين،االنسجام،الوحدة،التنوع،اإليقاع،االت:مثل

 .مبتكر
 
 
 



 

 :Creative Thinking التفكير اإلبداعي: المبحث الثالث 
 :التفكير اإلبداعي تعريف

إلبـداعي وهـذه   تزخر األدبيات بالكثير من التعريفات التي تناولت التفكير ا 
 .جوانب التفكير اإلبداعي من اًجانب متنوعة تناول كل تعريف منهاالتعريفات كثيرة و

بأنه قدرة الفرد على اإلنتـاج  " التفكير اإلبداعي) م١٩٩٣( دةعباعرف فقد   
       األصـالة  ،والمرونـة التلقائية كبر قدر ممكن مـن الطالقـة الفكرية،و  الذي يتميز بأ

 ١٤٥ص".ذلك كاستجابات لمشكلة أو موقف مثير؛والتداعيات البعيدة
هادف توجهه رغبة ونشاط عقلي مركب  أنهب" رفهفقد ع) م١٩٩٩(جروانأما 

     قوية في البحث عن حلول أو التوصل إلى نواتج أصيلة لم تكـن معروفـة سـابقاً،    
ألنــه ينطــوي علــى عناصــر ؛يــز التفكيــر اإلبــداعي بالشــمولية والتعقيديتمو

 ٨٢ص".أخالقية متداخلة تشكل حالة ذهنية فريدة،وانفعالية،ومعرفية
التفكيـر  عرف ) Perkins (برنكس أن) م٢٠٠١(ة القطامينايفقد ذكرت و 

صالة األذلك النوع من التفكير الذي يؤدي إلى إنتاج يتصف بالجدة و " اإلبداعي بأنه
   الحساسية للمشـكالت  ،والمرونة،والطالقة:ة إلى عدد من القدرات البسيطة هيإضاف

 ".إعادة التحديدو،لتركيبيةاوالقدرات التحليلية،و
العملية التي تقود إلـى  "التفكير اإلبداعي بأنه )م٢٠٠١(يفة القطاميناعرفت و

ناتج العمليـة  و،المناهج المكونة ألي مشكلةكار وابتكار حلول جديدة لألدوات أو األف
 ٥٢ص."اإلبداعية يمثل قيمة مرتفعة أصيلة هامة بالنسبة للمجتمع

ي نصل بـه  التفكير الذذلك "التفكير اإلبداعي بأنه) م٢٠٠١(عدسكما عرف 
تفكير مسـتقل غيـر مقيـد    إنما تحصل لنا بنتائج لم يسبقنا إليها أحد، وإلى أفكار و

قد يتوصل إليها مبدع آخر يعمل كل منهما بشكل مسـتقل عـن   وأو حدود،بشروط 
 ٣٤ص".زميله

القدرة علـى إنتـاج   "أن التفكير اإلبداعي هو)م٢٠٠٢(وآخرونال الجميرى و
     درجة عالية من المرونـة فـي االسـتجابة    عادية ون األفكار األصيلة غير العدد م

 ٥٥ص."كار النشطةتطوير األفو



 

العملية القادرة على تحقيـق  " التفكير اإلبداعي بأنه) م٢٠٠٢(عليكما عرف 
مختلفـة  ت جديـدة و نوع من االنشقاق عند مسارات التفكير العادي لتقديم تصـورا 

 ٣٣ص".كلية
 : التفكير اإلبداعي مهارات

 ) م١٩٩٩(جروان كرفقد ذمهارات التفكير،مفهوم التفكير وبين  هناك فرق
عملية كلية نقوم عن طريقها بمعالجـة عقليـة للمـدخالت    أن التفكير "

أو الحكم ،أو استدالالتها،المعلومات المسترجعة لتكوين األفكارو الحسية
الخبـرة  ،وهي عملية غير مفهومـه تماماً،وتتضـمن اإلدراك  ،وعليها
عن طريقها تكتسـب  س والحد،واالحتضانلجة الواعية،و،والمعاالسابقة
        التفكير فهـي عمليـات محـددة نمارسـها    ما مهارات أرة معنى،الخب
علومات مثـل مهـارات تحديـد    نستخدمها عن قصد في معالجة المو

، إيجاد االفتراضات غير المذكورة في الـنص أو تقيـيم قـوة    المشكلة
 ٣٥ص."الدليل أو اإلدعاء

التفكير  مهاراتيسمي بعض العلماء  "أنإلى ) م٢٠٠٤(والمفتي يلالوك أشارو
ناك فرقاً بين القدرة ه إال أن،تفكير اإلبداعيمثل قدرات الاإلبداعي بمسميات أخرى،

مـال  رد أداءه في اللحظة الحاضرة مـن أع فالقدرة تعني كل ما يستطيع الفوالمهارة،
 ٧٣ص".ن دون تدريبلتدريب أو ملعقلية أو حركية سواء كان ذلك نتيجة 

 عـن القـدرة  أنها تعبر المهارة تتميز بأن إلى ) ٥-٤:م٢٠٠١(زيتون يشيرو
هذا العمل أو العملية تتكون عادة من مجموعة مـن  على أداء عمل أو عملية معينة،و

         ت البســيطة الفرعيــة أو العمليــا تهي اآلداءاأو العمليــات األصــغر،واءات األد
فتبدو مؤتلفـة مـع    متناسق،كيات التي تتم بشكل متسلسل ولسلوأو اأو االستجابات 

مـن خلـيط مـن االسـتجابات               كما تتميز المهارة بكونها تتكـون البعض،بعضها 
مهـاري علـى   يتأسـس األداء ال حيث والحركية؛االجتماعية والسلوكيات العقلية  أو

لمعرفة في استخدام ا نظر إلى المهارة بأنها القدرة علىلذلك يالمعرفة أو المعلومات؛
ينمـى  حيـث  رد للمهارة،ال تضمن إتقان الف غير أن المعرفة وحدها،أداء عمل معين



 

يـتم تقـيم   كما خالل عملية التدريب أو الممارسة، يحسن منواألداء المهاري للفرد 
 .ة في اإلنجاز معاًالسرعبكل من معياري الدقة في القيام واألداء المهاري عادة 

لمهارة عمليـة متتابعـة مـن    نظراً لكون ا أنه) ٣٥:م١٩٩٩(جروانيرى و
رسـها  التـي يما واإلجراءات التي يمكن مالحظتها مباشرة أو بصورة غير مباشرة 

يتضمن أن تسير وفق خطوات إن تعليمها و ألنها عملية فالمتعلم بهدف أداء مهمة ما،
أداء عـن  ،ويمكن الرضا محددة،ومتدرجة ومتسلسلةابعة،وبطريقة منظمة متتثابتة و
ية التدريب على هذه المهارةما من خالل المعيار الذي تم رصده منذ بدا مهارة. 

 :فيما يليالتفكير اإلبداعي  مهارات قد حدد علماء التفكيرو
 : Fluencyالطالقة .١

بأنها القدرة على :عرف الطالقة)Torrance(تورانسأن " )م٢٠٠٢(ليعذكر  
   المناسبة تجـاه مشـكلة أو مثيـر معـين     استدعاء أكبر عدد ممكن من االستجابات 

     ".خير اهللا أن الطالقـة بنـك االبتكـار   كما يقول سيد ذلك في فترة زمنية محددة،و
 ٢٥ص

     يقصد بالطالقة لدى الطفل قدرة الطفـل علـى   "أنه ) م٢٠٠٣(صبحييرى و
ـ  ن األفكار االبتكارية اإلبداعية،أن ينتج مجموعة م ي أو يبدي بعض االسـتجابات ف
 ١١١ص".في وقت معين الخ...، أفكارأشكال، كلماتشكل رموز،أعداد،

  :و تأخذ الطالقة عدة صور هي
القـدرة علـى    "بأنها) م١٩٩٩(جروانعرفها و:طالقة األشكال .أ 

ابة التفصيالت أو التعديالت في االستجو سم السريع لعدد من األمثلةالر
 ٨٣ص".أو بصريمثير وضعي ل

كال مختلفة باستخدام الخطوط أن يطلب من الطفل رسم أش:مثل
 .و غيرها...المتقطعة،أو الدوائر المغلقة،أو الخطوط المتوازية

تسمى كذلك أنها ) ٦٥٢:م١٩٩٠(القطاميذكر  :طالقة الرموز .ب 
تقتصر على توليد عـدد مـن الكلمـات باعتبارهـا     قة الكلمات،وطال

 تكوينات أبجدية يعتمد فيها الطفل على مخزونه المعرفي في الـذاكرة، 



 

 دور هام ليس للمعنىسيطة تتطلبها تعليمات االختبار ولتحقيق مطالب ب
 .فيها

ين إلـى  أن يطلب من الطفل أن يذكر كلمات تقرأ من اليم:مثل
وغيرها،أو كلمـات  ..خوخ،توت،:ومن اليسار إلى اليمين مثلاليسار 

 . وغيرها...سمسم،مشمش،فلفل،:مكونة من حرفين مكررين مثل

كمــا ذكــر             هــي و:لطالقــة الفكريــةقــة المعــاني أو اطال .ج 
القدرة على استدعاء اكبر عدد ممكـن مـن األفكـار    ")م٢٠٠٢(علي

 ٢٦ص ."أو موقف مثيرالمناسبة في فترة زمنية محددة لمشكلة 

اذكر جميع االستخدامات الممكنة لعلبة أعواد الثقاب؟،اذكر :مثل
 أكبر عدد ممكن من العناوين لقصة ما؟

القدرة "تعني) م٢٠٠٢( عليا ذكر كمهي و:تباطيةالطالقة االر .د 
ـ   ا     على اإلنتاج السريع للكلمات التي تشترك في المعنى من ناحيـة م

       ".أو المتضـادات لكلمـة معينـة   المترادفات :أو في صفة أخرى مثل
 ٢٥ص

القـدرة علـى   "بأنها ) م٢٠٠٢(عليعرفها و: الطالقة التعبيرية .ه 
ب م مترابط و متصل، و صياغة التراكيالتفكير السريع في تكوين كال

 ٢٦ص."اللغوية المميزة

كتابة جمل تشتمل على كلمات باستعمال حروف معينـة،  :مثل
 .على أن تكون هذه الجمل مفيدة و ذات معنى

 :Flexibilityالمرونة  .٢

الة يير الحاإلشارة إلى القدرة على تغ) " م١٩٩٠(القطامي كما ذكريقصد بها و
ه الفرد إلـى  و هي عكس عملية الجمود الذهني الذي يميل في،قفر الموالذهنية بتغي

 ٦٥٤ص".الذهنية المتنوعةتبني أنماط ذهنية محددة يواجه بها مواقفه 
المرونة في أن الطالقة تتحـدد   تختلف عنالطالقة أن ) "م٢٠٠٢(يرى عليو

 نها تعتمد على تنـوع هـذه  إأما المرونة ف بعدد االستجابات و سرعة صدورها معاً،
 ٢٦ص."االستجابات أي أنها تركز على الكيف و ليس الكم



 

 :هناك نوعين للمرونة هماأن ) ١١٢:م٢٠٠٣(صبحي ذكرو
       تتجلي في القدرة على إعطاء عـدد مـن االسـتجابات التـي     :مرونة تلقائية •

  تنتمي إلى عدد متنوع مـن الفئـات،   ،و إنمانتمي إلى فئة واحدة أو مظهر واحدال ت
   أو التفكير في األشـياء ة، أي من زاوية النظر ية في تغيير الوجهة العقليالتلقائ: مثل

 .و االنتقال بسهولة و يسر من فكرة إلى غيرها

       اجح لمواجهة موقف أو مشـكلة معينـة   تتمثل في السلوك النو:مرونة تكيفية •
 .و تتطلب تعديالً مقصوداً بحيث يتفق مع الحل السليم

 ال يحتوي على فعل ماضٍ؟ اكتب مقاالً قصيراً:مثل

 :Originalityاألصالة  .٣

ة إذا كانت غير متكـررة  الفكرة تعتبر أصيل" أن) م٢٠٠١(نايفة القطاميترى  
الجدة أي وكما أنها تعتبر فكرة ذات قيمة من حيث النوع أو شائعة وتتصف بالتميز،

 ١٩٩ص."التفرد بالفكرة
       الطرافـة  بالجـدة و يـز  تتماالستجابات األصيلة " أن) م٢٠٠٢(يرى علي كما

 ٢٧ص."القبول االجتماعيو
  :عن الطالقة والمرونة من حيثتختلف األصالة  أن") م١٩٩٠(القطامييرى و
ة بل تعتمد على قيمة ال تشير إلى كمية األفكار اإلبداعية المقترحأنها  •

 .هذا ما يميزها عن الطالقة، وجدتها ونوعيتهاتلك األفكار، و

إلى نفور الشخص من تكرار تصـوراته أو أفكـاره    كما أنها ال تشير •
الشخصية كما في المرونة، بل تشير إلى نفور الشخص من تكرار ما يفعلـه  

 ٦٥٦ص."اآلخرون و هذا ما يميزها عن المرونة

كيف يمكن أن تكون الحياة في البيـت  :ومن األسئلة التي تكشف عن األصالة
 الخياطة؟ بعد مئة عام؟،ما االستعماالت الجديدة إلبرة

 
 
 



 

 :Elaborationع اإلفاضة أو التوس .٤

تعني القدرة على إضافة تفاصيل " عأن اإلفاضة أو التوس) م٢٠٠٣(ذكر زيتون
ما أو لوحة أو مخطط من شأنها أن جديدة و متنوعة لفكرة أو حل لمشكلة أو لجهاز 

 ٦٥ص."أو تنفيذها،أغنائهاأو  ،أو تطويرها،اعد على تحسينهاست
لتي تكشف عن اإلفاضة أو التوسيع مـا األشـياء التـي يمكـن     من األسئلة او

إضافتها إلى حقيبة نقودك لتجعلها غير قابلة للسرقة؟،ارسم رسومات مختلفـة مـن   
 دوائر ذات حجم واحد؟

 :Sensitivity Problemالحساسية للمشكالت .٥

الـوعي بوجـود   تضـمن  تأن الحساسية للمشكالت " )م١٩٩٩(ذكر جروان 
يرتبط بهـذه القـدرة   أو الموقف،وعناصر ضعف في البيئة أو ،أو حاجات،مشكالت

توظيفها  أو إعادة،الشاذة أو المحيرة في محيط الفردمالحظة األشياء غير العادية أو 
على  لماذا ال يكون جهاز الهاتف بشكل يساعد األطفال :مثلوإثارة تساؤالت حولها،

 ٨٥ص."طلب النجدة؟
يمكن إدراك عيوب  سية للمشكالتأن من خالل الحسا) "م٢٠٠٢(ويرى علي
تعتبر مختلفة بوجـه عـام،و  مواقف الحياة الأو ،أو النظم االجتماعية،األدوات الشائعة

من شروط التفكير اإلبداعي فهي تمثـل الخطـوة    اًهام اًالحساسية للمشكالت شرط
 ٢٧ص."كيراألولى لهذا التف

شـكالت  مـا أبـرز الم  :ومن األسئلة التي تكشف عن الحساسية للمشـكالت 
 ؟الموجودة في مواقف السيارات، أو األسواق التجارية

 :Maintainance of Directionاالحتفاظ باالتجاه  .٦

 عتبـر أن االحتفـاظ باالتجـاه ي  ) ١٢٠:م١٩٩٨( آخرونسناء السيد و ذكرت
تسمى كذلك القدرة على مواصلة االتجاه حيث يمتاز المبدع و،بداعلإل اًضروري عامالً

   كيره في مشكلة معينة زمناً طويالً بشكل متواصـل،  انتباهه و تف بالقدرة على تركيز
النتباه طويل يمكن تعريف االحتفاظ باالتجاه بأنه القدرة على التركيز المصحوب باو

، سواء في المواقف الخارجية األمد على هدف معين، من خالل مشتتات أو معوقات



 

ه القدرة في قدرة الشـخص  تظهر هذ،ودفأو نتيجة لتعديالت حدثت في مضمون اله
 .بأسلوب مرناف حولها االلتفف معين و تخطي أي مشتتات وعلى متابعة هد

 :مراحل التفكير اإلبداعي

نحو هدفه بأسـلوب غيـر    يسيرالتفكير اإلبداعي  أن") م٢٠٠١(عدسيرى 
على الرغم من ذلك فهو ر وفق خطوات مرسومة،يمكن التنبؤ به فهو ال يسيمنظم،ال 

    ٣٤ص."مراحل يمر بأربعة
قد قسم ) Wallash(واالش  أن)١٢٩:م١٩٩٨(ذكرت سناء السيد وآخرون وقد

         إال مراحل،وقـد شـاع اسـتخدام هـذا التقسـيم،      عملية التفكير اإلبداعي إلى أربع
             بيــة التــي أجراهــا العديــد مــن العلمــاء أمثــال باتريــكيأن األبحــاث التجر

 )(Patrick،وفنايندهو )Eindhoven(،فيناكو)Vinack  (  بينت أن هذه المراحـل
 .اللحظاتومتداخلة في مختلف المظاهر وستمرة غير واقعية بل م

 :هيراحل التفكير اإلبداعي األربعة وم 
 :Preparationالتحضيرمرحلة اإلعداد و .١

استحضـار الخبـرات   يتم هذه المرحلة أن في ) ١٩٩٠:٢٠٢(ذكر القطامي
ة لدى الفرد عند تخطيطه لحل مشكلة أو الوصول إلى شـيء  السابقة المتجمع

الخبرات الموزعة،التي لم تكن منظمة من وجديد، فيقوم باستدعاء المعلومات 
، الموقفأو لى تصور دقيق للمشكلة ترتيبها حتى يصل إو فيقوم بتنظيمهاقبل،
عام يرتبط بالمجال مثـل  ي هذه المرحلة نوعين من التحضير،تحضير يتم فو
تحضير خـاص يـرتبط   نية العامة في الموضوع بشكل عام،واألبتراكيب ولا

               .بالمشكلة المراد معالجتها مباشرة

أن التفكيـر  تعنـي  المرحلة  أن هذه) ٦٨:م١٩٩٩(نادية شريفوترى 
جأة بدون مقدمات أو سابق اإلبداعي سواء كان تفكيراً علمياً أو فنياً ال يظهر ف

إنمـا البـد أن يكـون هنـاك     رد منذ فترة بموضوع معين،غال للفانشإعداد و
 .داء عمل ماوتثيره أل تحفز الفرد مجموعة من المثيرات التي 

 



 

 :Incubationمرحلة الكمون .٢

مرحلـة االحتضـان      ) ٢٠٢:م١٩٩٠(القطامي كما ذكرتسمى كذلك و
       ،أياماًة أن تـدوم لفتـرة طويلـة أو قصـيرة،    يمكن لهذه المرحلأو البزوغ،و
هو ما يسمى بالحل غيـر  وقد يظهر الحل بشكل مفاجئ أو دقائق،و،أو شهوراً

تتطلـب  وتركيزه،المشكلة عن ذهن الفـرد و  المتوقع في حين تكون قد غابت
 ،األفكـار و،يتضمن تنظـيم المعلومات الذي العمل الذهني الجاد،هذه المرحلة 

 بر هذه األفكارتعتوتعشيب األفكار غير المنتمية أو غير المتعلقة،و،الخبراتو
 .الوصول إلى الحلشوائب تعيق 

 :Illuminationمرحلة اإلشراق أو الوميض .٣

      ،بشرارة اإلبداعتسمى هذه المرحلة ن إ) ٢٠٣:م١٩٩٠(القطاميذكر 
في هذه المرحلة يقوم الفرد بإنتاج أو اإللحاح اإلبداعي،و،أو اللحظة اإلبداعية

اعيـة  فتظهر الفكـرة اإلبد لتنبؤ بها، ال يمكن امزيج جديد من القوانين العامة 
 الخبراتو تبدو المعلوماتهر الفكرة فجأة وتظو،الجديدة التي توصل إلى الحل

 .ض في هذه المرحلةفيتضح الغموكأنها نظمت تلقائياً دون تخطيط،
      يصاحب لحظة التنوير أو اإلشراق ذهـول  أنه  ")م١٩٩٦(عدس يرىو

            ٣٤ص".عاطفة دافقةتأثر قوي وو

 :Verificationمرحلة التحقق أو التقويم .٤

مرحلـة تجريـب   ن هذه المرحلة هي إ) ٢٠٣:م١٩٩٠(القطاميذكر 
فـي مواقـف    اإلسـتراتيجية ليـة  عموالتحقق من فائـدة  ،واختبارهو ،الحل
لفكرة التي توصـل  وينظر إلى هذه المرحلة عادة بالتحقق من صحة ا،كثيرة

ها الخام ه المرحلة تتهيأ المعلومات بصورتفي هذفي النهاية،وإلى صيغة دقيقة 
هنا درجة القبول للنتاج إذ  قتتحقالمرحلة السابقة و التي تم التوصل إليها في

 .ها اعتماداً على ذلكيتم اختبار
 

 



 

 :المناخ اإلبداعي

   يرون المختصين التربويين المعاصرين غالبية  أن) ٥٠:م١٩٩٩(الحارثيذكر  
يحتاجون للكبار ليدعموا هـذه   مأنهم القدرة على اإلبداع،ولديهن وأن األطفال يولدو

حتى يتمكن الطفـل مـن تنميـة قدراتـه     وخ المناسب لإلبداع وتنميته،القدرة بالمنا
 :اإلبداعية يحتاج إلى شرطين هما

 .األمن النفسي .١

 .الحرية النفسية .٢

 :عمليات هي البد من وجود ثالثو لتحقيق هذين الشرطين 
منحه الثقة فـي نفسـه   و،بال شروطو،بصفاته الحاليةقبول الطفل كما هو  .١

 .بصرف النظر عن حالته الحاضرة

 .تشجيع التقويم الداخليتجنب التقويم أو النقد الخارجي و .٢

   التي ينظر إليها الطفـل محاولة رؤية العالم من الزاوية الشعور بالطفل و .٣
 .تقبل أفكارهوتقبله وفهمه و

 :اإلنتاج اإلبداعي

) م٢٠٠٣(عبد الفتاحاإلبداعي؛فقد ذكر يفات لإلنتاجت عدة تعرورد في األدبيا
أنه القـدرة علـى   اإلنتاج الجديد الذي ال مثيل له،و بأنهيعرف اإلنتاج اإلبداعي أن "

على أن يكون هذا من قبل، إنتاج شيء جديد أو إيجاد عالقات جديدة ألشياء معروفة
وعة حاجة لدى الفرد أو مجميسد المفيد ووالشيء أو تلك العالقات لها غرض معين 

 ١٨ص".من الناس
عدة تعريفات لإلنتاج اإلبداعي منها ) م١٩٩٨(آخرونكما ذكرت سناء السيد و

إنتاج جديد نابع من التفاعـل بـين   ":إلنتاج اإلبداعي بأنهل)(Rogersروجرز تعريف
بأنـه قـدرة    إلنتاج اإلبداعيل الفرد ومادة الخبرة، كما ذكرت تعريف سيد خير اهللا

المرونـة  و،قـدر مـن الطالقـة الفكرية    لفرد على أن ينتج إنتاجاً يتميـز بـأكبر  ا
كـذلك  ،ستجابة لمشكلة أو موقف مثيرذلك كاوالتداعيات البعيدة ؛ولة األصا،والتلقائية
إلنتاج اإلبداعي بأنه إنتاج شيء ما على أن عريف عبد الحليم محمود السيد لتذكرت 



 

إن كانت عناصره موجودة من قبـل كإبـداع   ون هذا الشيء جديداً في صياغته ويك
 ٦٥ص".ن أو التخيل اإلبداعيعمل من أعمال الف

أن اإلنتاج اإلبداعي تتوافر فيـه خصـائص   ) ٢٩-٢٨:م٢٠٠٣(عليويرى 
 :معينة تتلخص فيما يلي

 .تعني أن يكون اإلنتاج جديداً بالنسبة للفرد أو المجتمع الذي أنتج فيهو: الجدة .١

   و يقصد به أن يساعد اإلنتاج على حـل مشـكلة   :ماعيالقبول االجتالفائدة و .٢
أن يكون مصحوباً ببعض األهداف المعترف بها بـين  ،وأو سد حاجات معينة

 .أفراد المجتمع

الطرافة في قبول اإلنتاج اإلبداعي اجتماعيـاً، فالحـل    حيث تساهم: الطرافة .٣
 .الطريف يمكن أن يوصل للمشكلة

 .جذاباً،وجميالً،وتاج حقيقياًأي أن يكون اإلن:القيمة الجمالية .٤

فيجب أن يكون الحل جديداً و أصـيالً لدرجـة تثيـر دهشـة     : إثارة الدهشة .٥
 .اآلخرين

 .القابلية للتنفيذ .٦

 .اإلبداعي إلى اآلخرينتوصيل اإلنتاج  .٧
 :في مرحلة ما قبل المدرسةاإلبداعي تعليم التفكير 

داخل سواء كان  ن تعليم التفكير اإلبداعي لألطفالأ) ١٧:م٢٠٠١(عدسيرى  
آلباء إلى خلق الظروف المناسبة اسعى كل من المعلمة وأن تالبيت أو الروضة معناه،

 .لتفكير داخل األطفالإعمال اة الصالحة التي تستدعي التفكير والبيئة التربويو
بين تعليم التفكير وتعليم مهـارات   اًهناك فرق أن )٦٩:م٢٠٠٤(غانمكما يرى 

       بـالفرص المالئمـة لممارسـة التفكيـر      عني تزويد األطفالي فتعليم التفكيرالتفكير،
      أما تعليم مهارات التفكير فينصـب بصـورة هامـة    وحفزهم وإثارتهم على التفكير،

إستراتجيات عمليـات  و ينفذون مهارات؟ لماذا؟،وكيف شرة على تعليم األطفالمباو
 .االستقراء،ونباط االست،ولتحليلا،والتفكير الواضحة المعالم كالتطبيق 



 

الدراسات المهتمة بتعليم طفل مـا قبـل المدرسـة     ىتعد هذه الدراسة أحدو
خالل  منلتعبير باستخدام القصة وتقييم هذه المهارات مهارات التفكير اإلبداعي في ا

 .عن القصتين المختارتين في هذه الدراسة التعبير الفني للطفل بالرسم
 :لدى طفل ما قبل المدرسة بداعيطرق و أساليب تنمية التفكير اإل

   من تحسين المهارات الفكريـة لطفـل   ن الهدف أ) ٧٠:م٢٠٠٣(صبحي يرى
كيف ننمـي قدرتـه علـى    و؟،ة يرتكز على كيف نوجه له األسـئلة قبل المدرسما 

لذلك علـى معلمـة   ؛ ؟ إدراك العالقات بطريقة سليمةو،حل المشكالت،واالستكشاف
علـى  العمـل  و في اكتشاف عالمهم اس األطفالافة حورياض األطفال أن توظف ك

التفكير  ساليب التي تشجعهم علىاألوتوفير الطرق ومساعدتهم على تطوير مفاهيمهم،
 .اإلبداعي

 :أن من طرق وأساليب تنمية التفكير اإلبداعي) ٩٨:م١٩٩٠(ذكر القطامي
وفي هذه الطريقة يتم عرض المشكالت التي يـراد  :طريقة األفكار البديلة.١

لها ثم اختيار البديل المناسب لها، ثم يعاد هذا الحل إلى المجموعة التي توصـلت  ح
إليه كموضوع للتفكير فيه،ويطلب من المجموعة أن تنقسم إلـى مجمـوعتين لكـل    
مجموعة موقف فتكون إحدى المجموعتين موافقة واألخرى معارضة،كما يطلب من 

سباب، حتى يـتم فـي النهايـة    كل مجموعة ربط الموافقة أو المعارضة بمعايير وأ
الوصول إلى جدول يضم المعايير المتعلقة بالمشكلة مربوطة بموقـف المعارضـة        

 .والموافقة
أنه يمكن تنمية مهارات التفكير ) ٧٢:م١٩٩٨(ذكرت سناء السيد وآخرونكما 

 :اإلبداعي لدى طفل ما قبل المدرسة من خالل
بصـيغة علميـة وطورهـا    و هي طريقة أسسها :جلسات العصف الذهني.٢
وسميت بالعصف الذهني ألن العقل يعصف بالمشكلة ويمحصها  Osbornأوسبورن

 .ويقتحم المشكالت ويتعامل معها
أن فكرة العصف الذهني تقوم على إتاحـة  ) ٧٠:م١٩٩٩(وترى نادية شريف

 الفرصة أمام المتعلمين إلنتاج أكبر قدر ممكن من األفكار الغريبة و غير المألوفـة    



 

وذات االتجاهات المتعددة والمتنوعة،وأن تقوم المعلمة باسـتثارة أفكـار األطفـال        
ومساعدتهم على إنتاج كل ما يخطر على بالهم من إجابـات أو أراء مهمـا كانـت    
بسيطة أو غريبة أو غير مألوفة،وفي هذه الطريقة يجب أن تتاح الفرصـة لجميـع   

  .واحترام ما يقوله باقي المجموعةإجاباتهم فكارهم والمتعلمين لالشتراك بأ
أن هذه الجلسات تعد وسيلة فعالة لتوليد األفكار ) ٧٧:م١٩٩٩(الحارثيويرى 

لتشـجيع  تقبل نقد اآلخـرين و تستخدم هذه الطريقة لواإلبداعية في مختلف األعمار،
ـ  ،األطفال على بناء أفكارهم على أفكار الغير د كما يجب تشجيع األطفال علـى تقيي

  .على الورق قبل نسيانهاأفكارهم 
أن لتعليم األطفال التفكيـر اإلبـداعي بهـذه    ) ٧١:م٢٠٠٣(كما يرى صبحي

الطريقة تقوم المعلمة أو الوالدين بتحديد القضية أو المشكلة التي ستكون موضـوعاً  
للجلسة ثم جمع المعلومات حولها وتحليلها وتبسيطها،وتزويد األطفـال بالمعلومـات   

طى الفرصة لكل طفل في تقديم أكبر عدد من المعلومـات واآلراء  الكافية عنها،ثم تع
وعدم حجب أي فكرة مهما كانت بسيطة،ثم القيام بتقويم األفكار التي تـم توليـدها       

 .واختيار المقبول منها في حل المشكلة المطروحة
 :األساليب التاليةالطرق و)٧٦:م١٩٩٩(الحارثي وأضاف

عليهـا مـن   مختلفـة التـي يمكـن الحصـول     حيث تعد الصور ال:الصور.٣    
ذلك من ل، والجرائد الملونة مصدراً ثرياً لتنمية التفكير اإلبداعي لدى الطفالمجالت،و

 .            خالل طرح األسئلة التي تثير تفكيره

ذلـك مـن   تعد القصص أحد المثيرات الغنية للتفكير اإلبداعي، و :القصص.٤      
 :خالل طرح األسئلة التالية

 ؟...ماذا حدث بعد •
 ؟...كيف يمكن أن تنتهي القصة فيما لو حدث •
 ؟...؟ أو ذهبوا إليه..هما هو المكان المحتمل الذي أتوا من •
 ؟...لماذا حدث  •



 

للتعبير الفني ستخدم القصة كمصدر الدراسات التي ت ىتعد هذه الدراسة أحدو
 .مدرسةالتفكير اإلبداعي لدى طفل ما قبل التنمية مهارات بالرسم في 

أحد الطرق الفعالة التي تجعـل التفكيـر    حيث يعد:التعبير الفني أو الرسم.٥
، فيكون من األسهل لـه  يستطيع التعبير عن تفكيره شفهياًمحسوساً، فالطفل ربما ال 
 .التعبير عنه بواسطة الرسم

تنمية مهارات التفكير اإلبداعي الدراسات التي تهتم ب ىتعد هذه الدراسة أحدو
كما تهدف إلى التوصل إلـى مقيـاس موضـوعي    " الرسم" ل التعبير الفنيخال من

 .لمهارات التفكير اإلبداعي لدى طفل ما قبل المدرسة من خالل التعبير الفني بالرسم
فـي   اًأساسـي  اًدور األلغازت واأن إلطالق النك :ت واأللغازاإطالق النك .٦

البـاطن وبـين   ولظـاهر  فهي توضح المفارقات بين اتوسيع خيال الطفل وتصوره،
ذلك لما لها من القدرة على الربط بين ما يبدو ألول وهلة،وو ما يجب حزرهالحقيقة و

 .بين األحداث غير المتوقعة
 :الطرق و األساليب التالية) ٨٥-٨٣:م٢٠٠١(كما أضاف عبد الهادي

وهذه الطريقة تركز على إنتاج األفكار دون نقدها :طريقة ذكر الخصـائص .٧
النتهاء من سردها،بحيث تصبح الفكرة مقبولة،حيث تقوم المعلمـة بإعطـاء   إال بعد ا

الفرصة لألطفال لسرد أفكارهم دون توجيه نقد أو أحكام لها،وبعد االنتهاء من السرد 
لجميع األفكار تقوم المعلمة،بتقويم تلك األفكار في ضوء الحاجة أو المطالـب التـي   

 .يحتاجها الحل
ذه الطريقة على طرح مجموعة من األسئلة التي لها وتقوم ه:طريقة القوائم.٨

مجال واسع من المعلومات بحيث يكون لكل سؤال إجابة في قائمة اإلجابات،وهـذه  
األسئلة تثير انتباه األطفال وتؤدي بهم إلى الوصول إلى مواضيع أخرى لها عالقـة  

 .بالموضوع المطروح

شـاملة للطـريقتين    وتعد هذه الطريقـة طريقـة  : طريقة التحليل الشكلي.٩
المذكورتين طريقة ذكر الخصائص وطريقة القوائم،وتبدأ بتحليل المشكلة إلى أبعادها 
األساسية،ثم تحديد الفئات المختلفة التي تنتمي إلى أبعاد المشكلة،ثم يقوم المتعلم بربط 



 

هذه الفئات بالطرق المحتملة للحل،من خالل ذلك نحصل على عدة طـرق أخـرى   
 .للتعليم

تستند هذه الطريقة على موقف جماعي يؤدي إلى : ريقة تآلف األشتاتط.١٠
عملية التداعي الحر الطليق،كما تصلح هذه الطريقة لالستخدام الفردي السيما أنهـا  
تقوم على عملية المناقشة للوصول إلى الحلول كما تسعى لتجميع األفكار المختلفـة  

 .كارفي نسق واحد وتقوم على التوافق في إنتاج األف
 :الطرق واألساليب التالية) ٢٢-٢١:م٢٠٠١(وأضاف البغدادي

ـ    و :طريقة ماذا لو؟.١١    ر تستخدم هذه الطريقة مـع األطفـال كشـرارة للتفكي
 :من األسئلة التي تستخدم في هذه الطريقةاإلبداعي،و

 ماذا يحدث لو اختفت العربات؟ •

 ماذا يحدث لو ارتدى جميع الناس مالبس واحدة؟ •

 لو كل الخضروات أصبح طعمها بطعم الشوكوالتة؟ماذا يحدث  •

 ماذا يحدث لو استطعت الطيران؟ •

 :هي أسئلة توجه للطفل تبدأ مقدمتها بـو :طريقة في كم طريقة مختلفة؟.١٢

 في كم طريقة مختلفة يمكن استخدام الملعقة؟ •

 في كم طريقة مختلفة يمكن استخدام الحبل؟ •

 ؟في كم طريقة مختلفة يمكن استخدام الزر •
 :األساليب التاليةو الطرق) ٧٣-٧٢:م٢٠٠٣(أضاف صبحيو

في هذه الطريقة يمارس الفرد الدور الـذي يتفـق   و :طريقة لعب األدوار.١٣
وفي أثناء ممارسته للدور مح له بالتصرف كصاحب الدور نفسه،عليه مما يس

يدرك اتجاهاتهم نحو صفاته وخصائصه ذاته والجديد يرى اآلخرين من خالل 
ولتجربة أسـاليب سـلوكية   أساليب جديدة لممارسة األعمال،لم طرقاً وكما يتع
حرراً من العديد مما يوسع من آفاق شخصيته،ويطلق لخياله العنان، متجديدة،

 ومن التـدريبات التـي تسـتخدم هـذا األسـلوب تـدريب      من قيود الواقع،
 )....لتكن شخصاً آخر(،وتدريب)...لتتصور أن(باسم



 

يسـتخدم لتهيئـة الفـرص    و:رمج واآلالت التعليميةطريقة التعليم المب.١٤
بـدالً مـن مجـرد    جديدة، لوالحن ويؤلف إجابات والتعليمية للتلميذ لكي يكو

ك عـدة  وهناصحيحة من بين اإلجابات المتعـددة، انتقائه اإلجابة التي يراها 
لـدارس  ويكون عمل اآللة التعليمية هو تزويـد ا برامج تعليمية لهذا الغرض،

 ال ينتقل من معلومة أو إطار إلى معلومة جديـدة  التي يحتاجها و بالمعلومات
يتدرج في ذلك حتى يتعلم بنفسه ما يقـدم  إطار جديد قبل أن يتقن األولى و أو

حتـى يصـل   يتضمنه من تدريبات و ما إليه من دروس أو يتدرب على حل
 .بنفسه إلى ما هو جديد

فكـر وقـدرات األطفـال    ويمكن توظيفها في تنمية  :الرحالت الميدانية.١٥
مواصفات معينة، بحيث تكون  فر في هذه الرحالتالكن يجب أن تتوالعقلية،و
ال تستغرق وقتـاً طـويالً أو   رحالت قصيرة وغير معقدة،اللمغامرات وهذه ا

تكون في محيط مبنى الروضة، لكونها البيئة التـي   يمكن أنو مسافات بعيدة،
مشـاهدة  والروضـة   إلى حديقـة  يحتاج الطفل للتعرف عليها، مثل الذهاب

من ثم سؤالهم عنهـا أسـئلة تنمـي    الموجودة بها، واألشجار أو الحيوانات 
 .تفكيرهم اإلبداعي

  )١٦١:م٢٠٠٣(عبد الفتاحو أخيراً أضاف  
 اًهي مجموعة من االختبارات تتطلب تركيزو :طريقة السالسل المركبة.١٦
 .صعوبةولة إلى المالحظة دقيقة، كما أنها تتدرج من السهو اًشديد

 :مرحلة ما قبل المدرسةخصائص األنشطة المساعدة في تنمية التفكير اإلبداعي ل

 هناك بعض الخصـائص أن ) ١٧٤-١٧٢:م١٩٩٧(اللبابيديالخاليلية وذكر 
التي من الضروري أن تتصف بها األنشطة المقدمة للطفل بغرض تنميـة تفكيـره   

 :اإلبداعي، تتلخص هذه الخصائص فيما يلي
 .الزمني للطفلسبة للعمر العقلي ون تكون مناأ .١

 .أن تكون مراعية للفروق الفردية بين األطفال .٢

 .أن تتحدى قدرات األطفال دون التسبب في اإلحباط .٣



 

 .االكتشافوأن تكون مثيرة تساعد على حب االستطالع  .٤

 .أن تساعد على تنمية الخيال .٥

 .تفكيرهبالغموض الذي يثير تساؤل الطفل وأن تتسم  .٦

 .ترتبط بمواقف غير مألوفةأن  .٧

 .أن تكون متنوعة .٨

 .أن تتيح فرصة المشاركة الجماعية .٩

 .التركيبر فيها فرصة التجريب والتحليل وأن تتوف .١٠

 .أن تتيح الفرصة للمنافسة بين األطفال .١١

 .أن تكون هذه األنشطة حسية  .١٢

أن ال تقتصر على غرفة الصف بل يجب أن يكون فيها أنشطة خاصة  .١٣
 .بالساحات

 .على شكل ألعابن ذات طابع مرح ووأن تك .١٤
 :األدوات و المواد المساعدة على تنمية التفكير اإلبداعي لدى طفل ما قبل المدرسة

المواد التـي  يوجد العديد من األدوات وأنه ) ٧٨:م١٩٩٩(ادية شريفنذكرت 
ة التعامل المواد بإمكانيوتساعد الطفل على التفكير اإلبداعي،حيث تتميز هذه األدوات 

ـ   ها بأكثر من طريقة ومع         من هـذه األدوات ة،بطرق مختلفة عـن الطـرق التقليدي
حيـث تسـاعد هـذه    والعجائن؛األلوان،المالبس،وو،والماء،الرملوالمكعبات،:والمواد

خـالل اسـتخدامها   من تخدام خياله بصورة إيجابية فعالـة؛ األدوات الطفل على اس
التداول، ا تتيح له فرصة التجريب وهكما أنها محببة للطفل لكونبصورة غير عادية،

كما أنها تساعد على تنمية ثقة الطفل بنفسه و تشعره بقدرته على التحكم في األشياء 
 .كما يحلو له

أن الكتـب والقصـص تعـد مـن األدوات     إلى ) ٦٨:م٢٠٠١(ويشير محمد
، خاصة إذا كانت هـذه  والوسائل التي تساعد على تنمية التفكير اإلبداعي لدى الطفل

ــص  ــاة     القص ــة بحي ــوعات مرتبط ــاول موض ــورة تتن ــب مص والكت
الطفل،وألعابه،وحيواناته،وحتى تساعد هذه الكتب على تنمية تفكير الطفل اإلبـداعي  



 

تكميل األجـزاء  : يجب أن تكون متضمنة لبعض المفاهيم التي تثير تفكير الطفل مثل
ــة  ــداد،المجاالت المفتوح ــل، األض ــن الك ــزء م ــى الج  الناقصــة،التعرف عل

 .والمغلقة،والمتاهات واأللغاز
في األسواق الكثير مـن   فرايتو اليوم أنه) ٧٥:م٢٠٠٣( بد الفتاحعكما يرى 

األلعاب اليوم أصـبحت تعـد   فأن تنمي تفكير األطفال اإلبداعي؛األلعاب التي يمكن 
 هذه األلعـاب من خاللها الكثير مـن األشـياء،و   م الطفلعلأدوات تعليمية يتوسائل و

منهـا األشـرطة   و،ومنها الكتب،لكترونيـة اإل نهامو،ا األدوات الرياضيةتتنوع فمنه
التـي  وغيرها و،وأقراص مرنـة ومدمجـة،  فيديوأشـرطة كاسـيت،و   المتنوعة من

 هذه األلعاب تعد مقدمة مهمـة  أجل الترفيه قبل التعليم، إال أنيستخدمها الطفل من 
    ل على تجاوز حدود الواقـع  لما لها من قدرة على تنمية قدرة الطف ؛للتفكير اإلبداعي

اب تتصـف  فاأللع  محدود من الخيال؛تنمية قدرته على تحقيق رغباته في عالم الو
فهي تتصف بالمرونة من حيـث القـدرة علـى تغييـر     بصفات التفكير اإلبداعي، 

هكذا نجد ورة على توليد استجابات فريدة،دالقاالستجابات،كما أنها تتصف باألصالة و
 .فريدة أثناء لعبهمو ينتجون أفكاراً كثيرة وباللعب  عوناألطفال يستمت

 :لدى طفل ما قبل المدرسة دور المعلمة في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي

نه حتى يكون للمعلمة دوراً فعاالً فـي تنميـة   أ) ١٦٧:م١٩٩٥(يرى زهران
 :مهارات التفكير اإلبداعي يجب عليها أن تقوم بما يلي

تقويـة  مية تفكيـرهم و القصص في تنألناشيد وحب األطفال ل تستغل •
 .ذاكرتهم

 .تنمي التفكير اإلبداعي عند الطفل من خالل استخدام اللعب •

 .تحثه على بذل قصارى جهدهع الطفل وتشج •

التوجيه السليم الذي يسـاعد  الخبرات الحية وتتيح تهيئ الجو الفكري و •
 .على نمو التفكير لدى الطفل

 .تدريجياً إلى المعنوياالنتقال منها ومع الطفل بالمحسوسات  تبدأ •

 :أنه يجب على المعلمة أن) ٥٣:م١٩٩٩(الحارثيكما يرى 



 

 .تحترم األفكار اإلبداعية و تشجعها •

 .تشجع اللعب •

 .تعلم أن التعلم يحصل نتيجة الرتكاب األخطاء •

 .جاهزة دوماً للمساعدة •

 .تتعامل مع األطفال بالمساواة •

 .صوراتهمت تشارك األطفال في تأمالتهم و •

 .تتبع اهتمامات األطفال •

 .تتقبل قرارات األطفال •

 .ال ليجربوا أفكارهمتتحدى األطف •

 .حدهمولية الخطأ وملهم مسؤتتقاسم معهم المخاطرة و ال تح •

 .راء األطفال و تستمع لهم جيداًتظهر االهتمام بآ •

 .بالنتائج تتفاءل •

 .تؤكد على ضرورة االستقاللية •

 .تميز بين األحكام •

 .ى تفكير األطفالتركز عل •

 .عن أفكارهم يرعبتعطي الوقت الكافي لألطفال للت •

 :ألدوار التالية للمعلمةا) ٦٦:م٢٠٠٢(ليأضاف ع كما

 .روق الفردية بين األطفالتراعي الف •

 .على إشباع حاجة األطفال إلى المعرفةتعمل  •

 .العقاب البدني العنفتجنب أساليب القسوة وتمشاعر األطفال و تراعي •

 .التنافس بين األطفالح المثابرة و غرس روت •

 :للمعلمة التالية األدوار) ١٠٩-١٠٧:م٢٠٠٣(عبد الفتاحاف أض و أخيراً
 .مهاراته المختلفةز ثقة الطفل بنفسه وفي قدراته وبتعزي تقوم •

          األمنيـة  شباع حاجات األطفال االجتماعيـة والنفسـية و  على إتعمل  •
 .تحقيق مطالب النمووة التعليميو



 

الجماعية حيث يشترك كل طفـل فـي إنتـاج     اإلبداعاتبتنمية  تهتم •
 .اإلبداع المشترك باستثمار قدراته الخاصة

األداء حتى تتمكن مـن التواصـل مـع    مهاراتها في االتصال و تنمي •
 .األطفال بشكل مناسب يساعد على تنمية تفكيرهم اإلبداعي

     التفكيـر  و تدريس التي تساعد على االكتشـاف استراتجيات ال تستخدم •
 .اكتساب المهاراتالخامات وتناول األدوات وو

 .مهاراتها اإلبداعية تنمي •

المؤثرات الثقافية التي تساعد الطفـل علـى التفكيـر    األنشطة و توفر •
 .اإلبداعي

إثارة وعـيهم بأهميـة   دائم بأولياء أمور األطفال وتكون على اتصال  •
 .تنمية إبداع أطفالهم

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 Teaching Unitالوحدة الدراسية: الرابعالمبحث 
 :تعريف الوحدة الدراسية

مـا  :في األدبيات العديد من التعريفات التي تناولت الوحدة الدراسية منهاورد 
تنظيم معارف من :"عنيتالوحدة الدراسية  أن) م١٩٩٦(اللقاني والجمل من كٌل هذكر

كلة معينة يشـعر بهـا   أو مش،أو موضوع ،ور حول فكرة دمجاالت دراسية عديدة ت
     مشـاركاً  ،والمتعلم في حياته اليومية، تتاح فيها الفرصة للمتعلم كـي يكـون إيجابياً  

 ٢٠١ص."فعاالً في العملية التعليميةو
 يسـتغرق بأنها منظومة تدريس " الوحدة الدراسية) م١٩٩٩(كما عرف زيتون 

تندرج تحت موضـوع  و تتكون من عدد من الدروس المتتابعة، تعليمها عدة أسابيع،
غالباً ما يجمعها معاً،و General conceptمفهوم عام أو ، Major themeرئيسي 

 :من أمثلة الوحدات الدراسـية سمى هذا الموضوع أو ذلك المفهوم،وتكون الوحدة بم
ة األدب العربـي فـي   وحديا دولة البحرين،وحدة جغرافحدة الصوم،ووحدة التغذية،
 ٧٧٦ص"العصر األموي

طريقة من طرق تنظـيم محتـوى   " بأنها) م٢٠٠١(كوثر كوجكفتها ركما ع 
عات هناك أنواع مختلفة من الوحدات، بعضها يبنى حول موضـو و،المنهج المدرسي

وحـدة المـادة   (تسمى ويتبع التنظيم المنطقي للمادة، فيهامعينة من المادة التدريسية و
ميـذ ومشـكالتهم        تمثل حاجات وميـول التال بعضها يبنى حول مواقف و،)الدراسية
 ٥٩ص)".وحدة الخبرة(أو) وحدة المواقف(وتسمى

بل المدرسة من ما تحتويه برامج طفل ما ق"أن ) م٢٠٠٣(حنان العنانيترى و 
ي تقدمها الروضة التمجموعة الخبرات المخططة للتعليم،وحدات تعليمية عبارة عن 

هـذه  يـاض األطفال،و طة التعليمية في راإلجراءات المنظمة لألنشأو هي ألطفالها،
    الطريقـة ، و)بغي أن يتعلمه الطفل؟ما الذي ين(إلجراءات تتضمن كالً من المحتوىا
  ٥١ص)".ما الطريقة المناسبة لتعلم الطفل؟(



 

عبـارة  " الوحدة الدراسية بأنها) م٢٠٠٤( الوكيل والمفتيعرف كالً من  كما
نشطة التعليمية المتنوعة عن دراسة مخطط لها مسبقاً يقوم بها التالميذ في صورة األ

 ٣٢٧ص ".تحت إشراف المعلم و توجيهه
عبـارة عـن   : الوحدة الدراسية في الدراسة الحاليـة بأنهـا   الباحثة تعرفو 

وعة،مسـتمدة مـن   مجموعة من الخبرات المخطط لها مسبقاً، في صورة أنشطة متن
ر عنها الطفل يعبشكلة ترتبط بحياة الطفل اليومية،ما تضمنته من مالقصة المختارة و

 وتوجيهها، تسـاهم  معلمةتعبيراً فنياً بالرسم خالل مدة زمنية محددة تحت إشراف ال
 .في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى طفل ما قبل المدرسة

 :خصائص الوحدة الدراسية

إدراك فهم طبيعتهـا و  ساعد علىتتميز الوحدة الدراسية بخصائص متنوعة ت 
 :هي هذه الخصائصو أهدافها 

 :للوحدة محور أو موضوع رئيسي.١

أن أي موضوع من موضوعات الوحـدة  ) ٤٤٨:م١٩٨٧(ذكر مجاور والديب
الدراسية يحتوي على مجموعة من الخبرات التعليمية والتي تلعب فيهـا المـادة   
الدراسية دوراً أساسياً؛ لذلك من المهم أن تقدم موضوعات الوحدة للتلميـذ فـي   

يد منها ويكون لها معنى،ووظيفة في تحقيق نموه مـن  صورة وظيفية؛ لكي يستف
جميع الجوانب،وبالتالي ال نفرق بين وحدة ينبع مركزها من المـادة الدراسـية،     

أو من ميول،وحاجات،ومشكالت التلميذ؛فالمهم أن يحقق التلميذ أهدافه وأغراضه 
ـ   كالت مما يتعلمه،عندها تزول الحواجز بين المادة الدراسية وبين حاجـات ومش

 .التالميذ
أن للوحدة الدراسية محوراً رئيسياً قد ) ٩٠:م١٩٩٨( آخرونحميدة وذكر كما 

أو نشاط يقوم بـه   ،أو مشروع ،أو مشكلة ،أو موضوع ،يكون هذا المحور مادة
ة دون أن يكـون  تكون دراسة هذا المحور من مختلف المواد الدراسـي التالميذ،و

رتبط الموضوع إليجابي للمتعلم يجب أن يالدافع اهناك فاصل بينها،ولكي يتوفر 
 .مشكالتهوحاجاته،وبميول التلميذ 



 

المقدمة لطفل ما  أن تخطيط البرامج) ١٥٧:م٢٠٠٣(هدى الناشفكما ذكرت 
حول موضوع أو فكرة مركزية، ليس بالفكرة الجديـدة، فقـد دأب   المدرسة  قبل

ألطفـال علـى   على شكل وحدات لمساعدة االمربون على بناء المناهج المقررة 
تقديمها في صـورة خبـرات   ين أجزاء متناثرة من المعلومات،وإدراك العالقة ب

تسـاعده علـى   حتى تكون ذات معنى بالنسبة له ومتكاملة مرتبطة بحياة الطفل،
 .تكوين مفاهيمه

 :التعاون المشترك بين المعلم و التلميذ في تخطيط و تنفيذ الوحدة.٢

العمل التعاوني المشترك بين التالميذ  أن) ٤٥٤:م١٩٨٧(ذكر مجاور والديب
ممارسة عملية لما يعيشونه في حياتهم اليومية، فيفهم بعضهم بعضاً،ويحترم كل 
منهم رأى اآلخر،ويتنازل عن فكرته ورأيه إذا ثبت عدم صـحتها،ويتعلم الفـرد   
كيف يقود الجماعة،وكيف يكون تابع لها ،وكيف أن الـرأي والفكـر الجمـاعي    

دي، وكذلك المنافسة الشريفة في العمل الجماعي مهمة،بشرط أن أفضل من الفر
تكون في مصلحة الجماعة،كما يتعلمون أن الناس يمكن أن يختلفوا مع بعضـهم  

 .البعض مع أنه باستطاعتهم العيش جنباً إلى جنب
إلـى   استخدام الوحدة الدراسية يهـدف أن ) ٨٩:م١٩٩٨(آخرونحميدة وويرى  

التالميذ؛ ألن الوحدات الدراسية يـتم تخطيطهـا علـى     تنمية روح الجماعة عند
    من خالل تحديـد أهـداف الوحـدة    التلميذ،اس التعاون المشترك بين المعلم وأس

وتوزيع األعمال بينهم،وكذلك عمليـة التقـويم،وفي   ة التعليمية المختلفة،واألنشط
التالميذ بعضهم دة والمناقشات بين المعلم والتالميذ وبين تدريس الوحأثناء تنفيذ و
األعمال الجماعية كل ذلك يبث روح التعاون فيما بينهم جميعاً و يجعل البعض،و

 .لهم دوراً إيجابياً
ا م أن العمل الجماعي حول موضوع) ١٦٨:م٢٠٠٣(هدى الناشف ذكرتكما 
في بث روح التضامن بين األطفال، حيث يعملون جميعاً في توقيت واحد  يساهم

أن مثـل هـذه المشـاركة فـي     وحول موضوع واحد،ر في أنشطة متنوعة تدو
االهتمامات تشكل النواة لتكوين االتجاهات نحو العمل الجماعي، كما أنها تـؤدي  



 

اكتشافه لـزمالء لـه لهـم نفـس     دائرة عالقات الطفل االجتماعية وإلى اتساع 
 .االهتمامات

 :تأكيد وحدة المعرفة.٣

توظيـف  الكليـة إلـى المتعلم،و  ة أنه البد من النظر) " م١٩٩٥( ذكر اللقاني
انـب اإلنسـان   ضماناً لتربية الفرد تربية متكاملة بدون الفصل بين جوالخبرات،
لذلك نجد أن الوحدة الدراسية عبـارة عـن   ؛الصحيةوالجسمية،والنفسية،العقلية،و

بالتالي تذوب الفواصـل بـين   ه الخبرات المختلفة في المنهج،ومحور تدور حول
 ٢٦٨-٢٦٧ص"".القات بين المواد المختلفةيدرك المتعلم الع بحيثالدراسية؛المواد 

أن البرامج الموجهة لطفل مـا قبـل   ) ٥١:م٢٠٠٣(حنان العنانيكما ذكرت 
تساعد الطفل على بذل الجهد المنظم نحو المعتمدة على منهج الوحدات والمدرسة 

ـ (،الوجدانية،وتحقيق أهداف الوحدة في مجاالتها المعرفية مـا  ، ك)ةوالحس حركي
            الحركية،الجسـمية،و تسعى نحو تحقيق تكامل النمو للطفل مـن النـواحي   أنها 

 .تمكين الطفل من تحقيق النمو الشاملوالحسية،والعقلية،واالنفعالية،واالجتماعية،و
ملـة  محتوى الوحدة التعليمية المتكاأن ) ٥٣:م٢٠٠٠(نوال ياسينكما ذكرت 

تترجم وبثق بشكل طبيعي من موضوع الوحدة،ة، تنيتكون من مجموعة مفاهيم رئيس
ـ  عى عادة إلى مفاهيم فرعية، يتدفق منها العديد من األنشطة التعليمية الهادفة التي تس

علـى تكامـل    بصورة تعمل،)اونفس حركي(إلى تحقيق نمو الطفل معرفياً،ووجدانياً،
 .شخصيتهونمو الطفل جوانب 

 :ربط الدراسة بالحياة.٤

أنه ينبغي أن تقوم الوحدات على أساس دراسة ) ١٨٨:م١٩٨١(يرى سرحان
ما يناسب األطفال،ويشبع حاجاتهم،ويعينهم على حل مشكالت البيئـة والحياة؛لـذلك   
يقتضي أن تراعي مطالب حياة الدارسين في تنظيماتها سيكولوجياً بدالً من االلتـزام  

 .بمنطق المادة ومطالب التخصص
تعمل على توثيق الصلة بين ة الدراسية أن الوحد" ) م٢٠٠٠(أبو حويج يرىكما 
بالحاجة إلى  مثالً يشعر األطفال) ء في حياتناالما( الحياة، فعند دراسة وحدة و الطفل



 

حقائق المناسـبة مـع موضـوع    اللجمع المالحظات والبيانات والخروج إلى البيئة؛
 ١٦٦ص."علميةلك خبرات متعددة بطريقة وظيفية وفيكتسبون بذالوحدة؛

أن برامج ما قبل المدرسة يجب أن تصمم ) ٥٨:م٢٠٠٠(نوال ياسين كما ذكرت
م باهتمامات تنبع من الحياة ذاتها، كما يجب أن تهتمثل بيئة الطفل التي يعيش فيها ولت

تكون ممثلة للبيئة االجتماعية والحياة الطبيعية التي تحيط  أن،وتشبع حاجاتهالطفل،و
خاصة ببرامج أطفال ما قبل المدرسـة فـي   فر في الوحدات التعليمية الايتوبه،وهذا 

 .المملكة العربية السعودية

 :نشاط و إيجابية المتعلم.٥

أن نتائج البحـوث تؤكـد علـى أن الـتعلم              ) "م١٩٨٧(ذكر مجاور والديب
أن يأخذ المتعلم فيها دوراً نشطاً   المرغوبة عملية إيجابية، البد و واكتساب الخبرة

 ٤٥٥ص".ق تهيئة الظروف المناسبة لهوفعاالً؛وذلك عن طري
أنه البد من أن تسـتند الوحـدات إلـى حاجـات           ")م١٩٩٥(كما ذكر اللقاني

ليومية،حتى يشعر المتعلم بقيمة ومعنـى الخبـرات      وميول التالميذ ومشكالتهم ا
ـ ووظيفتها، ل والمشـاركة  فتمثل مثيرات قوية إلثارة دافعيته لإلقبال على التفاع
".      ليتم تحقيق األهداف التربويـة المحـددة للوحـدة   للمتعلم واالستفادة،اإليجابية 

 ٢٧٢ص 
يقوم التعلم في الوحدة الدراسية أن ) ١٦٧-١٦٦:م٢٠٠٠(أكد  أبو حويجكما 

ــاس  ــى أس ــذ وعل ــاط التالمي ــواحي  ،وإيجابياتهمنش ــي الن ــاركتهم ف مش
ــين العلمية،والفكرية ــدث ح ــذا يح ــة، وه ــي   ،واالجتماعي ــاط ف ــتم النش ي
تالميذ بذلك تتاح الفرصة للوفي البيئة الخارجية أيضاً؛،والورشةوالمعمل،،والفصل

المهـارات  وبالتالي تكون المعلومـات و ؛الدراسة بالحياةلربط النظرية بالتطبيق،و
تالميذ قائمة على الخبرة الذاتية،وأن تعمل الوحدة على تحقيق مبدأ التي يكتسبها ال

ميذ من خالل فسح المجـال أمـام كـل تلميـذ     مراعاة الفروق الفردية بين التال
 .لممارسة أنواع النشاط التي تشبع ميوله وتسد حاجته، تنمي إمكانياته



 

أنه من المسلم به أن تتم هـذه األنشـطة   )" م٢٠٠٤(ويضيف الوكيل والمفتي
    حيث أن األنشطة التي يقوم بها التالميذ مسـتمرة   ؛توجيههتحت إشراف المعلم و

 ٣٢٩ص ."ذلك أنهم يقومون بدور إيجابي في عملية التعلم متنوعة فمعنىو
أن الوحدات ) ١٥١:هـ١٤١٩(افده الحريري وتوحيده عبد العزيزروذكرت 

التعليمية المقدمة ألطفال ما قبل المدرسة يجب أن تعتمد علـى فاعليـة الطفـل         
مـه  ونشاطه في التعلم، حتى يكون لما يتعلمه معنى لديه؛وبذلك يكـون لمـا يتعل  

معنى، كما أن ما يكتسبه أثناء قيامه بالنشاط مـن مهارات،وميول،واتجاهـات،   
ومعلومات لها أهميتها في توجيه سلوكه،وهذا يتوفر فـي الوحـدات التعليميـة    

 .الخاصة بأطفال ما قبل المدرسة في المملكة العربية السعودية
ـ  اًورد إلى أنه عند إعطاء األطفالة مع ما سبق و تشير ثتتفق الباحو      اًإيجابي
    المشاركة الفعالـة،  ذلك إلى إقبالهم على التعليم،و أثناء التدريس فسيؤدي اًطشنَو
دون القيـام  يلقى فقط ، االستماع لما بدالً من أن يكون دورهمه،تعلموتطبيق ما و

 .التطبيقوالبحث وبالتجريب 
 :تحقيق مبدأ شمول الخبرة.٦

ن أن يتحقق التكامل بين جوانب الخبرة أنه من الممك) " م١٩٨١(يرى سرحان
عندما تقوم الدراسة على أساس مواجهة مواقف طبيعية تتصل بما يحتـاج إليـه   
الدارسون،وما يواجههم من مشكالت، فتثير دوافعهم،ويقبلون عليهـا بإيجابيـة،   
فيحددون هذه المشكالت،ويفكرون في طرق حلها،ويخرجون منها بحصيلة مـن  

التي تساعدهم على تكوين الميول،واكتساب االتجاهـات،ودعم  المفاهيم والمبادئ 
 ١٨٦ص".القيم وتوجيه السلوك

لمهارات، االمعرفة،:للخبرة جوانب متعددة هي" أن) م٢٠٠٠(أبو حويجذكر و
أن ينبغي التـذوق والتقـدير،  يـول والعادات، المأسلوب التفكير،االتجاهات والقيم،
جوانـب   أن يجعـل وت الدراسـية، ريق الوحدايسعى المعلم إلى  تحقيقها عن ط

 ١٦٧ص".مقصودةأهدافاً تربوية بالغة األهمية و الخبرة



 

تخاذ مبدأ توفير من الضروري ا هنأ) ١٧٥:م٢٠٠٣(هدى الناشف كما ذكرت
      مترابطة ألطفال ما قبل المدرسة تنبـع مـن قـيم المجتمـع،     خبرات متكاملة و

قد قامت بعـض الـدول   وفعلية،وترتبط ببيئات األطفال واحتياجاتهم وقدراتهم ال
     العربية بتصميم برامج ألطفال ما قبل المدرسة اتخذت مبـدأ شـمول الخبـرة،    

في دولة ) خبرات التربويةال:(أطلق عليها مسميات عدة مثلوسميت هذه البرامج و
فـي  ) وحدات الخبرة( في المملكة العربية السعودية،) المنهج المطور( الكويت،

فـي الجمهوريـة العربيـة    ) مناهج رياض األطفال( المتحدة، اإلمارات العربية
 .السورية

 :مراعاة األسس السليمة في تقويم التالميذ.٧

أن التقويم في الوحدات يعتمد على مالحظـة  )" م١٩٨١(يؤكد سرحان على 
المعلمين لسلوك التالميذ ومدى تقدمهم في مجاالت النمو،ومقدار ما اكتسبوا مـن  

ضافة إلـى ذلـك فـإنهم يسـتخدمون اختبـارات متنوعـة       قيم واتجاهات، باإل
 ١٩١ص".بعضها شفوي،وبعضها عملي،واآلخر تحريري:حديثة

تقويم التالميذ عملية مهمة أثناء تـدريس   أن) ١٦٧:م٢٠٠٠(أبو حويجويرى 
حدة، كما أن التقويم بمفهومه الحديث جزء أساسي من بناء الونهايتها،في والوحدة 

فينبغي أن يكون التقويم شامالً لجميع جوانب نمـو  مها؛دعامة أساسية من دعائو
 علـيهم  معرفة مقدار التغيير الذي حدثعن طريق مالحظة سلوكهم، و التالميذ

ني على أساس علمي التقويم في نظام الوحدات البد أن ينب"أنطول فترة الدراسة،و
يحاول تقـويم  يستخدم أسـاليب متنوعـة،و  ي شامل،واقتصادطي مستمر،وديمقرا

 .تالميذ من جميع الجوانبلا
المهم جداً أن يصاحب عـرض  أن من ) ٥٦:م٢٠٠٠(نوال ياسينكما ذكرت 

ل المدرسة عملية تقويم قبالخاصة بالوحدات التعليمية الخاصة بأطفال ما األنشطة 
، و يقصـد بـه   ذلك لتحديد المستويات التي يجب أن يبدأ بها كل طفلمستمرة؛و

ــتوى الطفــ  ــد مس ــاس  تحدي ــى مقي ــاط ل عل ــالث نق ــدرج ذي ث              :مت
بعد االنتهاء من توضيح المفهوم كلياً تتم عملية تقـويم  ،و)متفوق،متوسط،ضعيف(



 

أخرى تعتبر كتقويم بعدي لتقدير ما يحققه الطفل مـن نمـو معرفـي و نتـائج     
بالتغذيـة  (القـوة لديـه،أو مـا يسـمى    كما تعتبر تشخيصاً لنقاط الضعف وتعلم،

فـق فيهـا   استعداداته بصورة يتواا يساعد على تنمية قدرات الطفل ومم)الراجعة
 .سرعة الطفل الخاصة في التعلموالعمري والعقلي، نموه

   :التخطيط المسبق للوحدة.٨

إلى أن اإلعداد المسبق يعد أمراً أساسـياً للوحـدة ألن   )"م١٩٩٥(اللقاني شارأ
م إنجازها مع تالميذه في أثناء األمور التي تشتمل عليها الوحدة يصعب على المعل

العمل الفعلي أو تنفيذ الوحدة،و يستطرد مبيناً أنه ليس بالضرورة أن يتقيـد بهـا   
المعلم حرفياً،ولكن عليه أن يغير ويبدل ويضـيف خبـرات وأنشـطة جديـدة،     
والتخطيط واإلعداد المسبق للوحدة يحمي المعلم من الشعور بالحيرة واالرتبـاك  

 ٢٧٠ص".أثناء التنفيذ
للوحـدة  أنه البد من اإلعداد المسـبق  "إلى) م١٩٩٨(آخرونحميدة وكما ذكر 

        تحتوي علـى الحقـائق   اً أو عـدة موضـوعات،و  ألنها تتضمن موضوعاً رئيس
الوسـائل  كذلك تحتوي علـى طـرق التدريس،و  واألنشطة المختلفة،والمفاهيم و

اإلعداد الجيـد  وة،المسـتخدم أساليب التقويم وليمية المعينة على تنفيذ الوحدة،التع
 اًتعديل ما يرونه مناسبوأفكار جديدة،ضافة أي اقتراحات وللوحدة يتيح الفرصة إل

 ٨٧-٨٦ص ".لتحقيق أهدافهم
فـي   ن أن يقومواالمختصيعلى أن ) ٣٣٢:م٢٠٠٤(وكيل والمفتيالويضيف 
الصف الدراسي وية،تحديد المرحلة الدراسباختيار موضوع الوحدة،وبداية األمر 
في صـورة هيكـل عـام    ه،بعد ذلك يتم بناء مرجع الوحدة،درس بالذي سوف ٍٍِِِِتُ

عند تنفيذ الوحدة يشترك التالميذ مع المعلمين فـي  يتضمن الخطوط العريضة،و
تحديـد  ،والفترة الزمنية الالزمـة لكـل مرحلة  ،وتحديد مراحل التنفيذ،والتخطيط
 .الطرق واألساليبو ....األنشطة 

أن التخطيط للوحدات الدراسية الخاصة ) ١٥٧:م١٩٩٧(هدى الناشفوذكرت 
منـا المسـبق لطبيعـة    ببرامج أطفال ما قبل المدرسة ينبغي أن يتم في ضوء فه



 

الفروق الفردية بين األطفال باإلضافة إلى خصائص ،وخصائصهاومراحل النمو،
 فةالمجتمع الذي يعيش فيه األطفال و يتفاعلون معه، إلى جانب اإلدراك التام لفلس

 .االتجاهات التربوية الحديثة فيهامرحلة رياض األطفال وأهدافها و
بـل  أن التخطيط في برامج أطفال ما ق) ٧٧:م٢٠٠٠(نوال ياسين كما ذكرت

 :المدرسة يشمل نوعين من التخطيط هما
حيث يتم فيه وضع خطة عمل يستغرق تنفيـذها  : تخطيط بعيد المدى •

 .أو أكثر،أو شهراً ،أسبوعاً

توضع الخطة فيه لفتـرة محـدودة و يمكـن    و: ر المدىتخطيط قصي •
 . تنفيذها خالل يوم واحد

ضية ترى الباحثة أن اإلعداد المسبق للوحدة يساعد في وضع خطوط أو أرو
فيها حسب ظروف  التبديلوكذلك يسمح بالتعديل و تحقيق األهدافر عليها وللسي

 .الظروف البيئية المحيطةوحاجات التالميذ و
 :ات الدراسيةأنواع الوحد

 :للوحدات الدراسية عدة أنواع هي
 :matter unit-Subjectالوحدة القائمة على المادة الدراسية .١

أن في هذا النوع من الوحدات تكـون  ) ٣٠٤:م١٩٩٦(ذكر الشافعي وآخرون
المادة الدراسية وظيفية،كما أنها تشـتمل علـى طـرق التـدريس واألنشـطة      

 "لمدرس نفسه أو مجموعة من المدرسينالتعليمية،وقد يقوم بإعدادها ا
تدور فيها الدراسة حول أن هذه الوحدات ) ١٦٨:م٢٠٠٠(أبو حويج ذكركما 

ال تتقيد بالتنظيم المنطقي للحقائق شتق من المادة الدراسية ذاتها، ومحور رئيس ي
المعلومات التي تدرس في الوحدة، كما أنها ال تتقيد بالحواجز الفاصـلة بـين   و

 .اد الدراسية األخرىة الواحدة أو بين الموفروع الماد
لهذا النوع من الوحـدات  أن  )٣٣٩-٣٣٥:م٢٠٠٤(المفتيالوكيل و قد ذكرو
 : صور هي ثالث



 

     الوحدة موضـوعاً مـن موضـوعات المـادة     يمكن أن يكون محور  .أ 
 .حيث تدرس الوحدة من جميع الجوانب) الماء في حياة اإلنسان( :ثلم

 ورة مشكلة و يكتب على هيئـة سـؤال  ص قد يصاغ الموضوع فيو  .ب 
 .)كيف تعمل السيارة ؟ ( :مثل

و قد تدور الوحدة حول تعميم أو قاعدة عامة، و هـذا النـوع مـن     .ج 
ومن األمثلـة   الوحدات يعمل على ترسيخ المفاهيم العامة في ذهن التالميذ،

 ).         استنباط موارد جديدة كان يستلزمزيادة الس:(على هذه الوحدات

 :Experience unit حدة الدراسية القائمة على الخبرةالو.٢

عند تنظيم الوحدة القائمة على الخبرة البـد  "أنه) م١٩٨٧(يرى مجاور والديب
أن نركز على ما هو قائم في الزمان والمكان،ونأخذ من الماضي بقدر ما يفيد في 

حدة يجب أن فهم الحاضر والتنبؤ واإلعداد للمستقبل،كما يرى أنه عند تطبيق الو
 .   "خالق إلى جانب الطريقة المحافظـة تطبق بطريقة تؤكد النقد البناء والتفكير ال

 ٤٤٥ص
هذا النوع من الوحدات يتميز بـأن نشـاط   " أن ) م٢٠٠٠(و ذكر أبو حويج 

الطالب فيها يتصل بإحدى حاجاتهم الرئيسية، و يدور حولها، وعلى ذلـك فـإن   
ة، و يقومون بما تتطلبه من أنـواع النشـاط،   التالميذ يقبلون على دراسة الوحد

 ١٦٨ص".مدركين ما يؤدي إليه هذا النشاط من إشباع لحاجاتهم
اسـم هـذه الوحـدات يوضـح      أن) ٣٤٠:م٢٠٠٤(المفتيالوكيل وكما ذكر 

لكي تتاح الفرصـة أمـام التالميـذ    هي تجعل الخبرات محوراً لها،وومحورها 
د من أن تتاح لهم الفرصة للقيـام بـأكبر   للمرور بالخبرات المعينة المطلوبة فالب

أو بمشكالتهم حتـى يـزداد   التي البد من ربطها باتجاهاتهم وقدر من األنشطة،
كما أنه البد من إشراك التالميذ إشـراكاً  ونشاط،إقبالهم على هذه األنشطة بهمة 

         فـي تحديـد األنشـطة    فـي رسـم الخطط،و  حدة وار الومباشراً في عملية اختي
 .دماً ثم يعرض عليهميعها بعد أن يتم إعداد الهيكل العام للوحدة مقتوزو

أن البرامج التربوية الحديثـة فـي   ) ١٣٥:م٢٠٠٣(حنان العنانيوقد ذكرت 
د إلى أسـلوب الـتعلم الـذاتي    مرحلة الطفولة المبكرة تعد من البرامج التي تستن



 

) التعليمية المتكاملة الخبرات(التعلم باألهداف السلوكية، من هذه البرامج برامج و
التي تهتم بتقديم خبرة تعليمية متكاملة لألطفال تتصف بالمرونة الوظيفية التـي  و

 .تسمح لكل فرد بالسير فيها حسب سرعته الخاصة و قدراته و خصائص نموه
أن المنهج المطور  )٢٠-١٩:ت.د( لصمادي ونجالء مروها هالهذكرت كما 

يحتوي على مجموعة من الوحدات ة السعودية في المملكة العربيلرياض األطفال 
متنوعة قسمت هـذه   تدور حول موضوعاتالتعليمية القائمة على تقديم خبرات 

 :هما جزأينالوحدات التعليمية إلى 
وحدة الماء، وحدة الرمـل، وحـدة   : خمس وحدات تعليمية مفصلة هي  .١

 .الغذاء، وحدة الحياة في المسكن، وحدة األيدي

وحدة الملبس، وحدة العائلة،وحـدة  : ية موجزة هيخمس وحدات تعليم .٢
 .األصحاب، وحدة سالمتي وصحتي، وحدة كتابي

 :Activity unit: وحدة النشاط.٣

هذا النوع من الوحدات يقوم على أساس نشاط أن ) ٤٧:م١٩٩٩(حمدانيرى 
التالميذ، كما أن هذا النوع من الوحدات ينافس األنواع األخـرى فـي تـدريس    

     واألعمال البيئيـة،  ،اللغوية،وصـناعية،والجمالية اديميـة، كـالفنون ال  المواد األك
وحـدة   مثـل معلوماتها،وهو يهتم بالمادة الدراسية ووالعلوم االجتماعية وغيرها،
ا بأنفسهم ر حول أنشطة التالميذ التي يؤدوهالتركيز يدوالمادة، إال أن االهتمام و

          التقارير،،واريع،كالمشـــســـواء كانـــت شـــفوية أو كتابيـــة أو عملية
ه األنشـطة  إما أن تكون هذوغيرها،ووالزيارات،والحفالت والمناقشات،والتمثيل،
وحدة النشاط تقع بين وحدة المادة و وحدة الخبرة من حيـث  جماعية أو فردية،و

 .ا بميول و حاجات التالميذصلته
ـ   في هذ ترى الباحثة أن الوحدتين المقترحتينو دات ه الدراسة تعـد مـن وح

ة الفنية التي يمارسها األطفـال  ذلك ألنها تقوم على مجموعة من األنشطالنشاط؛و
ـ  نشطة مستمدة من القصتين المختارتينتكون هذه األو متصـلة  ي الدراسـة و ف

 .مشكالتهم اليومية كأطفالوحاجاتهم وبميولهم 



 

 :خطوات بناء الوحدة الدراسية

 :يلييمر بناء الوحدة الدراسية بخطوات تتلخص فيما 
عنوان الوحدة هو المفتـاح  "أن ) م٢٠٠٤(يرى الوكيل والمفتى:عنوان الوحدة .١

؛ لكـي  البد أن يصاغ صياغة دقيقـة والذي يدلنا على ما يمكن أن تحتويه الوحدة،
بـين وحـدات أخـرى مشـابهة     ال يحدث خلط بينها وويعبر عنها تعبيراً صادقاً،

 ٣٤٨ص".يتضمنها المنهج

البد أن تتضـمن   أنه) ١٩٥:م١٩٨١(سرحانى ير :أهميتهامقدمة الوحدة و .٢
ما يترتب على ، وارتباطه بحياة األطفالة موجزة عن أهمية الموضوع،والمقدمة نبذ

، ة على تقديم الوحدة لألطفالدراسة الوحدة من آثار في سلوكهم، مما يساعد المعلم
 .م بالموضوع لترغيبهم فيهو إثارة اهتمامه

إذ أن المقدمة تبين عالقة موضوع ) ٤٦٨:م١٩٨٧(الديبمجاور وواتفق معه 
لموضـوعات الالحقـة التـي    اضوعات األخرى التي سبق دراستها والوحدة بالمو
في محاولة توفير عنصري االستمرار و التتابع فـي   ةذلك يساعد المعلمتتبعها، و

 .تخطيط الوحدة الدراسية خبرات المتعلم، عند

أنه ينبغـي أن توضـع   ) ١٩٣:م١٩٨٦(الكلزةإبراهيم و ذكر:أهداف الوحدة .٣
    طبيعـة التلميـذ،   س معينة تتمثل في طبيعة المجتمع،وأهداف الوحدة في ضوء أس

ـ  ي سيتم تنظيمها في صورة وحدات،والمادة الدراسية التو الناميـة  م وطبيعـة العل
مع مراعاة أن تتالءم أهداف الوحدة مع معايير األهداف الجيـدة، مـن   المتطورة،

جانب من جوانب الخبـرة  الشمول لكل داف العامة للتربية،ومع األهحيث االتساق 
 .مع األهداف اإلجرائية حتى يتم اختيار المحتوى الذي يحقق األهدافالمربية،و

أنه يجب مراعاة هذه الجوانب عنـد  ) ٤٥٨:م١٩٨٧(كما ذكر مجاور والديب
 : وضع أهداف الوحدة التدريسية

 .أن تأتي األهداف شاملة و متوازنة  •

اح الفرصة للمعلم كي يعرف أهم الجوانب التي ستشتمل عليها أن تت  •
الوحدة، فيدرك أن المسألة ليست معلومـات فقـط، و إنمـا هنـاك     



 

مهارات،واتجاهات،وقيم وميول،وطرق تفكير يمكن أن تساهم الوحدة 
 .في تحقيقها

 :الجوانب التالية) ١٠١:م١٩٩٨( حميدة وآخرونوأضاف 
 المرونةوالوضوح وأن تتميز األهداف بالواقعية  •

ــوء المفاهيم،و أن  • ــي ضـ ــداف فـ ــع األهـ ــائق توضـ       الحقـ
م التـي البـد أن   من أوجه التعلوالعادات،والقيم،والمهارات اليدوية وغيرها،

 .تالميذ بعد دراسة الوحدةيحصل عليها ال
عند تحديد أهـداف الوحـدة    أن) ٥٣-٥١:م٢٠٠٣(حنان العنانيكما ذكرت 

          ستوياتها الثالث المعرفـي و الوجـداني   ماف السلوكية بينبغي أن يتم تحديد األهد
      ، بما يناسب األطفال و أعمارهم و يحقق لهم النمـو المنشـود،   يالنفس حركو 
وعند صياغة األهداف شروط أهمها ما يلي ىيراع: 

 .تحديد الفئة العمرية لألطفال المصاغة لهم •

 .تحديد السلوك المرغوب إكسابه للطفل •

 .حديد الشروط الالزمة لتحقيق السلوك المرغوبت •

 ).الحد األدنى من السلوك المقبول( تحديد مستوى اإلتقان  •

أن أن يرسم،أن يشكل،أن يميـز، : ن قياسها مثلاختيار أفعال مناسبة يمك •
 ..يختار

أن التحديد )" م١٩٨٧(يرى مجاور والديب :محتوى الوحدةتحديد نطاق و .٤
    ".قاً بل مرناً يسمح بحرية الحركة و االختيارللموضوعات عادة ال يكون ضي

 ٤٦٨ص 
المشكالت الرئيسية التي الموضوعات أو " أن) م١٩٩٨(آخرونحميدة وذكر كما    

 ٩٩ص".ى التالميذ ويحقق أهداف الوحدةبما يتالءم مع مستو تتضمنها الوحدة تتحدد

اور مجــيــرى  :اختيــار الخبــرات التعليميــة أو المحتــوى و تنظيمهــا .٥
أنه لكي يكون محتوى الوحدة سليماً من الناحيـة العلميـة         ) ٤٥٩:م١٩٨٧(الديبو

ومتمشياً مع أحدث ما توصلت إليه المعرفة، ينبغي أن تتنوع مصادره، كما يمكـن  
لمخطط الوحدة أن يلجأ إلى كافة المصادر المتوفرة لديه سواء أكانت مراجع علمية 



 

فاصيل المحتوى يجب أال يقتصر االختيار أو متخصصين في المناهج،وعند تحديد ت
على الحد األدنى الذي يجب أن يدرسه التالميذ،وإنما يجب التفكير في فئة القادرين 
على متابعة البحث واالطالع فيما وراء الحد األدنى، كما يجب مراعاة  الترتيـب  

، المنطقي لألفكار والحقائق، مع ضرورة توفير الجانب السيكولوجي في التنظـيم 
حتى يشعر التلميذ أن ما يدرسه يرتبط بموقف له معنى بالنسبة لـه، مـن خـالل    

 .تفاعله مع الموقف، فيكتسب خبرات متكاملة
تتم عملية اختيار  يجب أن أنه) ١٠٢-١٠١:م١٩٩٨(آخرونحميدة وو ذكر 

 :المحتوى على النحو التالي
 .اختيار موضوعات الوحدة -أ 

 .اختيار األفكار الرئيسية للوحدة -ب 

 .تيار المحتوى التفصيلي لكل وحدةاخ -ج 

مع مراعاة أن يشتمل المحتوى على مستويات مختلفة، تتناسب مع المستويات 
 .المتباينة للتالميذ، و تناسب الجوانب المتعددة للتعلم التي تهدف الوحدة لتحقيقها

      بعد اختيار محتوى الوحدة التدريسية المالئم لمسـتوى و طبيعـة التالميـذ    و
يحقق أهداف الوحدة البد من تنظيم المحتوى بطريقة جيدة تسـاعد التالميـذ    والذي

على الفهم، كما يجب أن يكون التنظيم متفقاً مع طبيعة الوحدة و المـواد الدراسـية   
أو مـن  نظيم من المحسوسات إلى المجـردات، المختلفة المرتبطة بها، سواء كان الت

 .السهل إلى الصعب، أو من الكل إلى الجزء
منطقي للمحتوى يحقـق  أن الترتيب ال) ١٢٩-١٢٨:م٢٠٠٠(المكاوييرى  و

 :ذلك من خالل ثالثة معايير هيالتكامل في الخبرة ووالتتابع و االستمرار 
اسـية  تعني أن تكون الخبرات التعليمية في الوحدة الدرو: االستمرارية -أ 

حاضرة تسـتند إلـى خبـرة    أي أن الخبرة ال،رأسياً رتباطاًمرتبطة ا
 . الخبرة الحاضرة تؤدي إلى خبرة الحقةوة، ماضي



 

يعني أن تكون الخبرات التعليميـة فـي الوحـدة الدراسـية     و: التتابع -ب 
مرتبطة ارتباطاً أفقياً، أي أن تكون كل خبرة تالية موضحة و مفسرة 

 .للخبرة السابقة، بما يحقق العمق المعرفي لكل ما تتضمنه الخبرات

ج، و تنظيم هذه الخبـرات  برات المنهيعني أن العالقة بين خو:التكامل -ج 
وحدة و متكاملة تم بطريقة تساعد التلميذ على تحقيق نظرة مالبد أن ت

 .توحيد سلوكه تجاه عناصر الوحدةلمضمون الخبرات و

أنـه عنـد اختيـار    ) ١٩٨:م١٩٨١(سـرحان ذكر :اختيار األنشطة التعليمية .٦
وعـة و المرتبطـة بموضـوع    األنشطة التعليمية يتم تحديد األنشطة التعليمية المتن

البد أن تكون هذه األنشطة مرتبطة بالوحدة، ووحدة و التي تستخدم عند تدريسها،ال
و أن تكون شاملة و متنوعة متوازنة معينة على اكتساب خبـرة وظيفيـة يمكـن    
ممارستها أثناء تنفيذ الوحدة، حيث يختار المعلم و التالميذ منها ما يناسبهم مع عدم 

 .جميعاً االلتزام بها
أن التنوع مهم جداً فـي مجـاالت   ) ٤٧٥:م١٩٨٧(مجاور والديبكما يرى 

ألنه يتيح الفرصة للمعلم الختيار األنشطة التي تتناسـب معـه،   أنواعها،واألنشطة 
تنوع األنشطة  أن ، كماةالبيئة المحليوات المدرسة، ومع إمكانمع طبيعة تالميذه،و

ين التالميذ، لذلك أصبح التنوع في األنشطة يفيد كذلك في مراعاة الفروق الفردية ب
التعليمية من شروط التدريس الجيد، كما أن هذه األنشطة التعليمية يمكن تقسـيمها  

أنشطة اختيارية للذين يرغبون في نشطة أساسية يمارسها كل تلميذ،وأ: إلى نوعين
 .متابعة تعليمهم ألكثر من الحد األدنى المطلوب من كل تلميذ

      أنه عنـد اختيـار األنشـطة البـد     ) ٣٥٥:م٢٠٠٤(المفتيوكيل والا يرى كم
 :هيوأن تتميز ببعض الخصائص 

 .أن تعمل على تحقيق أهداف الوحدة •

 .ذلك لمراعاة الفروق الفردية بين التالميذأن تكون متنوعة و •

الزمن المخصـص لدراسـة   ات المدرسة والبيئة وأن تراعي إمكان •
 .الوحدة



 

 .طةوضع خطة لتنفيذ األنش •

أن من األمور التي يجب مراعاتهـا  ) ٢٧٣:م٢٠٠٣(هدى الناشف كما ذكرت
 :ما يليفي مرحلة ما قبل المدرسة عند اختيار األنشطة التعليمية 

 .باألهداف التعليمية المحددةأن تكون األنشطة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً  •

األنشطة متنوعة تتيح الفرصة أمام المعلمـة و الطفـل علـى    أن تكون  •
 .تيار ما يناسبه من أنشطة بديلةاخ

أن تتعدد مستويات األنشطة بحيث توفر للطفل فرصة البدء من نقطـة   •
 .هاستعداداتتتفق مع قدراته و 

أنه لتسـهيل  ) ١٩٥:م١٩٨٦( إبراهيم والكلزةيرى :طرق التدريس المقترحة .٧
مهمة المعلم في تنفيذ الوحدة يجب وضع استراتيجيات مختلفة لتـدريس الوحـدة،   

ي أي تنظيم على مسـتوى  يوضع المنهج فصميم المنهج عند تنفيذه،و نها تقع فيأل
طريقة التدريس هي التي تنقل المنهج من مستوى التخطيط إلى مستوى والتخطيط،

طبيعة تنظـيم  عكاساً لطبيعة المادة الدراسية والتنفيذ، كما أن طريقة التدريس تعد ان
 .مشروعات،أو أو نشاط  ،أكان في صورة مادة دراسية المنهج، سواء

لهدف من طرق التدريس هـو  أن ا) ٣٥٧:م٢٠٠٤(الوكيل والمفتيكما يرى 
و توجيه المعلم الختيار ما يناسب الموقف التعليمي منها، كما أن مجموعـة  إرشاد 

 .لمعلممقترحة ليست ملزمة لطرق التدريس ال
ها ضعأن من األمور التي يجب أن ت) ١٥٨:م١٩٩٧(هدى الناشفكما ذكرت 

في مرحلة ما قبل عند اختيار االستراتجيات وطرق التدريس  افي اعتباره ةالمعلم
 :ما يليالمدرسة 
 .طبيعة األهداف التعليمية •

 .المرحلة العمرية •

 .المادية المتاحةات البشرية واإلمكان •

 .تفضيلها إلحدى االستراتجيات من غيرهاخلفية المعلمة ومهاراتها و •

 
 



 

يـرى إبـراهيم   :الخامـات الالزمـة  ألدوات واو يـة اختيار الوسائل التعليم .٨
أنه يجب اختيـار الوسـائل واألدوات التعليميـة الهادفـة     ) ١٩٥:م١٩٨٦(والكلزة

 .والمتنوعة،والمتدرجة في الصعوبة،حتى تتم مراعاة الفروق الفردية بين التالميذ
على ضرورة أال يبدأ المعلـم فـي   ) ٤٦٤:م١٩٨٧( كما يؤكد مجاور والديب

وحدة إال بعد إعداد كل شيء لمتابعـة النشـاطات المطلوبـة بفاعليـة             تدريس ال
 .ونجاح

أنه البد من تحديد األدوات والخامات الالزمـة  ) ٩٢:م١٩٩٥(ويرى درويش
التي يحتاجها المعلم والتالميذ أثناء تنفيذ الوحدة والقيام بأنشطتها المختلفة ؛وذلـك  

األدوات واألجهزة أثناء اإلعداد لتدريس الوحـدة،   حتى يكون المعلم على علم بهذه
كما يجب مراعاة أن تكون األدوات واألجهزة الالزمـة مناسـبة لعمـر التالميـذ     

 .ومستوى نضجهم
أنـه عنـد بنـاء الوحـدة     ) ٣٥٩:م٢٠٠٤(المفتيالوكيل ويرى كٌل من كما 

ة، بحيث يزود األجهزة الالزمالوسائل التعليمية و التدريسية ينبغي أن تتضمن اختيار
مها عنـد تـدريس   األجهزة التعليمية التي يمكن استخدامعلم الوحدة بكافة الوسائل وال

تنفيذ أنشطتها المتنوعة، كما يزود الوحدة ببيانـات عـن هـذه    موضوعات الوحدة،و
 .األجهزةوالوسائل 

فـي  أن اختيار وسائل تعليم معينـة  ) ١٦٨:م٢٠٠٣(هدى الناشفكما ذكرت 
 :يتم ضمن مجموعة من البدائل الكثيرة تتلخص فيما يليمدرسة مرحلة ما قبل ال

 .التي وقع االختيار عليها اإلستراتيجية •

 .األهداف التعليمية •

 .المرحلة العمرية •

 . خلفية المعلم و إمكانياته •

 .عدد المتعلمين •



 

أن أسـاليب  ) ١٩٥:م١٩٨٦( يرى إبراهيم والكلزة:تحديد أساليب التقويم.٩
لوقـوف علـى   حتى يمكن االتنوع؛والشمولية،ز باالستمرارية،والتقويم يجب أن تتمي

 .ونواحي الضعف وعالجهاتدعيمها،ونواحي القوة 

        أن التقويم عبارة عن عملية تشخيص ) ٤٦٤:م١٩٨٧(الديبمجاور وكما ذكر 
مواقف التي سيستخدمها الوعالج؛لذلك يجب أن توضع االختبارات وتحدد الوسائل و

 .ة أثناء تدريس الوحدة، لقياس نمو التالميذ في األهدافأو المعلمالمعلم 
أنه ينبغي أن يتنوع التقييم فـي  ) ١٤١-١٤٠:م٢٠٠٣(حنان العنانيذكرت و

من أدوات ،فهناك تقييم سابق،وتقييم مصاحب،وتقييم الحـق،و مرحلة ما قبل المدرسة
 :التقييم التي تستخدم مع أطفال ما قبل المدرسة ما يلي

 .بطاقة مالحظة •

 .لوح جيوب •

 .السجل اليومي للطفل •

 .استمارة متابعة الطفل في البيت •

 .ممارسات عملية يقوم بها الطفل •

 .تطبيقات تربوية يقوم بها الطفل •

ينبغي أن تتضـمن الوحـدة قائمـة    أنه ) ٩٢:م١٩٩٥(درويشيرى :المراجع .٩
س م والتلميذ في تدريالتي تساعد المعلمجالت،و،من كتب والفنيةوالعلمية  بالمراجع

مما يساعد على توسيع مدارك التالميذ وحدة؛الوحدة والتي لها عالقة بموضوعات ال
 .حول موضوعات الوحدة بشكل أوسع

 

 

 

 

 



 

 الدراسات السابقة:ثانيا
 : تمهيد

المرتبطـة  لـديها و  ةدراسات السابقة المتوفرقامت الباحثة في هذا الفصل بعرض ال
 :بمحاور الدراسة في ثالثة محاور هي

 .الدراسات التي تناولت القصة: األولالمحور  •
 .الدراسات التي تناولت التعبير الفني: المحور الثاني •
 .الدراسات التي تناولت التفكير اإلبداعي: المحور الثالث •

 :الدراسات التي تناولت القصة: المحور األول
فـي  دور القصـة   "بعنوان)هـ١٤٠٨/ م١٩٨٨(دراسة الشهاوي:األولىالدراسة 

 ".بل المدرسةف تربية سن ما قأهداتحقيق 

ـ التعرف على إلى  هدفتو ي تحقيـق أهـداف التربيـة فـي     دور القصة ف
  .الروحي لسن ما قبل المدرسة،االجتماعي  ،الجسمي:المجال

طريقـة  المختلفة و بأنشطتهأن البرنامج القصصي قد توصلت الدارسة إلى و
،والنظام النظافـة عادات مرغوبـة ك ،ومةديمه يكسب الطفل سلوكيات صحية سـلي تق
حياته من األمراض  سالمة الترتيب كما يزوده بالتوعية الصحية الكافية التي تضمنو

كما يساعده على التكيف إلى جانب دوره في تنمية بعض المهارات العقلية التي تتفق 
نمي خيال الطفـل  لبرنامج القصصي مع ما يصاحبه من أنشطة تمع قدراته كما أن ا

 .بتكارياال
استخدام القصص فـي   "بعنوان )هـ١٤١٠/م١٩٩٠(دراسة عبده:ة الثانيةالدراس

 ."تنمية االبتكارية لدى تالميذ التعليم األساسي المحرومين ثقافياً

لمحـرومين  تنمية االبتكارية لدى تالميذ التعليم األساسـي ا :إلى الدراسة هدفت 
 .ثقافياً باستخدام القصص

بـين   إحصـائية وجود فروق ذات داللة :راسةي توصلت إليها الدمن أهم النتائج التو
اعليتهـا فـي تنميـة    المجموعات التجريبية و منه يمكن ترتيب القصص من حيث ف



 

برنامج ،برنامج قصص الخيال العلمي برنامج قصص الخيال المطلق،:االبتكارية إلى
 .القصص الواقعية
اعليـة  مدى ف"بعنوان) هـ١٤١٧/  م١٩٩٧(دراسة وفاء الخطيب:الدراسة الثالثة

في تـدريس   استخدام أسلوب القصة باستخدام بعض الوسائل السمعية و البصرية

   "مكة المكرمةوحدة من مقرر كتاب التاريخ للصف السادس االبتدائي للبنات بمدينة 
التعرف على مدى فاعلية أسلوب القصة باستخدام بعـض  :إلىالدراسة هدفت 

للصـف السـادس    كتاب التـاريخ  البصرية في تدريس وحدة منالسمعية و الوسائل
  .المملكة العربية السعوديةهي وحدة الملك عبد العزيز و تكوين االبتدائي للبنات و

 ،التعرف على مدى فاعلية استخدام أسلوب القصة على تحصيل التلميـذات و
في تدريس مادة التاريخ للصـف  ) التطبيقالتذكر،الفهم،( للمستويات المعرفية  ولبتنا

     باستخدام بعـض الوسـائل السـمعية     مكة المكرمة بمدينة  تدائي للبناتاالبالسادس 
 .البصريةو

لتـدرج  اوالتعرف على مدى ما يحدثه أسلوب القصة من جذب انتباه التلميذة و
 .األجهزة الحديثة عن طريق بها من المجهول إلى المعلوم

ياً في التحصيل أنه توجد فروق داله إحصائ:النتائج التاليةتوصلت الدراسة إلى و
البعدي بين متوسط المجموعة التجريبية التي درست الوحدة مـن مقـرر التـاريخ    
      للصف السادس االبتدائي بأسلوب القصـة باسـتخدام بعـض الوسـائل السـمعية      

التي درست نفس الوحدة تحصيل درجات المجموعة الضابطة و متوسطوالبصرية و
 .بعد ضبط التحصيل القبليالتطبيق والتذكر  كٍل منبالطريقة اإللقائية عند مستوى 

ال توجد فروق داله إحصائياً في التحصيل البعدي بين متوسط المجموعـة  كما 
التجريبية التي درست وحدة من مقرر التاريخ للصف السادس االبتـدائي بأسـلوب   
القصة باستخدام بعض الوسائل السمعية و البصرية و متوسط تحصـيل المجموعـة   

ى الفهم بعـد ضـبط   لتي درست نفس الوحدة بالطريقة اإللقائية عند مستوالضابطة ا
 .التحصيل القبلي



 

توجد فروق داله إحصائياً في التحصيل البعدي بين متوسـط المجموعـة    كما
التجريبية التي درست وحدة من مقرر التاريخ للصف السادس االبتـدائي بأسـلوب   

متوسـط تحصـيل المجموعـة    ة وبعض الوسائل السمعية والبصريالقصة باستخدام 
الضابطة التي درست نفس الوحدة بالطريقة اإللقائية عند جميع المستويات السـابقة  

 .بعد ضبط التحصيل القبلي
 بعنوان ،)هـ١٤١٧/ م١٩٩٧(موسى ري إبراهيممنال صبدراسة :الدراسة الرابعة

 ".تقويم المفاهيم المتضمنة في القصص المقدمة لطفل رياض األطفال "

 النشاط القصصي في ريـاض األطفـال،و   واقع:إلى التعرف على  هدفت  
تحديد  ،كذلكسنواتمن خمس إلى ست  ل رياض األطفالتحديد المفاهيم المناسبة لطف

وضـع   المقدمة لطفل الرياض،وأخيراً مدى توافر هذه المفاهيم المناسبة في القصص
 .لطفل رياض األطفال ن خالل القصةتصور إلستراتجية مقترحة لتقديم المفاهيم م

أن القصص تضمنت معظم المفـاهيم  :النتائج التالية توصلت الدراسة إلىوقد 
كمـا أن هنـاك بعـض     ،الفنيـة والمفاهيم العلمية و مفاهيم الرياضيات،واالجتماعية

أخرى وردت بشكل ضمني في حين أن هناك بعض وصريح،المفاهيم وردت بشكل 
ـ    ،راسةالمفاهيم لم ترد في القصص عينة الد اهيم وردت كما أن هنـاك بعـض المف

 .لكن في مستوى ال يناسب سن الطفل بالقصص عينة الدراسة و

قدمت الباحثة تصوراً إلستراتجية تكون بمثابة خطوط عريضـة لعـالج    كما
ك من ذلالرياض ونواحي القصور في استخدام القصة لتقويم المفاهيم المناسبة لطفل 

 .تقويم القصة مرحلة التنفيذ،خالل التخطيط للنشاط القصصي،
      بعنــوان ) هـــ١٤١٩/م١٩٩٩(اللحيــداندراســة حصــة :الدراســة الخامســة

 ".استخدام القصة في تدريس العلوم"

وف معرفة أثر استخدام القصة في تدريس العلوم في الصف:إلىالدراسة ت هدف
  .الدنيا من المرحلة االبتدائية

عنـد مسـتوى    إحصـائية ذات داللة  أنه توجد فروق:وقد توصلت الدراسة إلى
من االختبار  ةالتجريبيبين متوسطات درجات تلميذات المجموعة ) ٠,٠٥( الداللة



 

االختبار البعدي للوحدة التعليمية التي تم اختيارها و هذا يعني أن تلميذات والكلي 
  الجديـد   هذه المجموعة استفدن أثناء تدريبهن طيلة شهر كامل باستخدام األسلوب

 ).استخدام أسلوب القصة( 
بـين  ) ٠.٠٥( توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة   كما 

ابطة لصـالح  متوسطات درجات تلميذات المجموعة التجريبية و المجموعة الض
     هذا يعني أن التلميذات الالتي درسن بالطريقـة الجديـدة   المجموعة التجريبية و

حصيلهن أفضل من الالتي درسن بالطريقة كان ت) األسلوب القصصي استخدام( 
التقليدية مما يدل على األثر اإليجابي ألسلوب القصة في تـدريس العلـوم فـي    

 .الصفوف الدنيا من المرحلة االبتدائية
ـ ١٤٢١/  م٢٠٠١(عبير صـديق أمـين محمـد    دراسة: الدراسة السادسة ، )هـ

 ".عرض القصة برنامج مقترح لتنمية خيال الطفل باستخدام أساليب "بعنوان

تصميم برنامج قصصي لتنميـة خيـال طفـل الروضـة     :هدفت الدراسة إلى 
التعرف علـى  ،والقصة الحركيـة الرواية الشفهية،مسرح العرائس،:من كٍلباستخدام 

التعرف على أكثر  لى خيال طفل الروضة،كذلكصي المقترح عتأثير البرنامج القص
 .الروضةاعلية في تنمية خيال طفل أساليب عرض القصة ف

بـين متوسـطات    إحصائيةتوجد فروق ذات داللة أنه :الدراسة إلىقد توصلت و
بيـة  يالمجموعة التجرو) الرواية الشفهية(فال المجموعة التجريبية األولىدرجات أط

بـين  ،و )القصـة الحركيـة  ( ،والمجموعة التجريبية الثالثة)مسرح العرائس(  الثانية
تبار الخيال بطة في القياس البعدي على اخالضا متوسطات درجات أطفال المجموعة

اعلية البرنامج المقتـرح  فمما يدل على التجريبية الثالث  لصالح أطفال المجموعات
          يةفي تنمية خيال األطفال الذين طبق عليهم البرنـامج باسـتخدام الروايـة الشـفه    

 .القصة الحركيةومسرح العرائس و

القصة الثالثة المحددة في البحث الحالي  فاعلية أساليب عرض كما توصلت إلى
في تنمية خيال الطفل في هذه المرحلة و لكن مع اختالف في مدى الفاعليـة لكـل   



 

وايـة  الر،مسـرح العـرائس   القصة الحركية،: أسلوب منها و جاءت على الترتيب 
 .ع ثبات محتوى القصة في كٍل منهامالشفهية ،

و تنمي الخيـال االبتكـاري لـدى    أن تشجع المعلمة ضرورة أوصت الدراسة ب
 ية الخيال في التفكير االبتكاري،كما أوصـت األطفال من خالل األنشطة نظراً ألهم
حركي في ريـاض األطفـال بصـفة    النشاط البضرورة استخدام القصة الحركية و

دراسة مدى فاعلية برنامج نشاط فني بدراسات مستقبلية عن كذلك كما أوصت ة،عام
 .البتكاري لطفل الروضةة الخيال افي تنمي

 :الدراسات التي تناولت التعبير الفني :المحور الثاني
ـ ١٤١٣/  م١٩٩٣(دراسة تهاني العادلي:الدراسة األولى تنميـة  " ، بعنـوان )هـ

 ".العملية االبتكارية لدى األطفال و مدى االستفادة منها في مجال المنتجات الخزفية

 االبتكارية لدى األطفال فـي تصـميم   االستفادة من العملية:إلى الدراسة هدفت 
إتاحـة الفرصـة   ،م من المعايشة معها و التأثر بهاإنتاج مستلزماتهم بأسلوب يمكنهو

ــق    ــى تحقي ــل عل ــتلزماته للعم ــض مس ــاج بع ــي إنت ــاركة ف ــل للمش للطف
نمـو العمليـة   راكه وإد،وإلى تنمية مواهب الطفل،وتكوينه النفسي،وذاتيته،وشخصيته

 ،كما هدفت إلـى قه الفني و انعكاس ذلك على سلوكهدرجة تذو االبتكارية لديه لرفع
في المنتجات التي يستخدمها تنمية التذوق الفني و درجة اإلدراك عن طريق التنوع 

 .الطفل

ر كبير على اإلبداع أن أساليب التنشئة لها تأثي:من النتائج التي تم التوصل إليهاو
وال يعتمـد  ة عامة التفكير اإلبداعي بصف يخاطبعليم يجب أن أن التو االبتكار،كما 
تباع أسلوب الحوار إشجيع على االستقاللية في التفكير ومع ضرورة التعلى التلقين،

أن الطفل عندما  و المناقشة وعدم فرض رأي الكبار على األطفال،كما توصلت إلى
يجـب   يتعلم أساسيات اإلنتاج فإنه يتجه إلى االبتكار و اإلبداع بأسلوبه البسيط لذلك

 .ير عما بداخلهعدم التدخل في عمله و ترك الحرية له للتعب

ة االستمرار في تنمية االبتكـار واإلبـداع لـدى    رورضوقد أوصت الدراسة ب  
      مع ضرورة احترام قدرات األطفال ،تقديم الرعاية الالزمة لذلك منذ الصغراألطفال،و



 

توفير ،والثقـافي للطفـل   ضرورة زيادة المستوىكذلك أوصت ب،أفكارهمميولهم وو
         األدوات التــي تشــجع و تنمــي االبتكــار والخامات ،وللعب،،واالقصــص،والكتب

 .اإلبداعو
أثر التعبير "  ،بعنوان)هـ١٤٢٢/ م٢٠٠٢(دراسة لطيفة المغيصيب:نيةالدراسة الثا

 ".الفني على التوافق النفسي لدى التلميذات القطريات في مرحلة المراهقة الوسطى

التعرف على أثر التعبير الفني على التوافق النفسي للتلميذات :إلىالدراسة دفت ه 
 .قطريات في مرحلة المراهقة الوسطىال

أن التوافق النفسي قد تحسن لدى المجموعة التجريبيـة بعـد   :وتوصلت إلى تبين
 تطبيق برنامج التعبير الفني حيث كان الفرق داالً لصالح التطبيق البعدي األمر الذي

أن التوافق النفسي قـد  الفني في تحسين التوافق النفسي،كما يؤكد على دور التعبير 
تحسن بصفة عامة لدى المجموعة التجريبية عند مقارنتها بالمجموعة الضابطة بعـد  

 .العامو التوافق االنفعالي تطبيق البرنامج و السيما بالنسبة للتوافق 
ـ أن التعبير الفني يسـاعد ع  كذلك توصلت إلى ى تحسـين التوافـق النفسـي    ل

ـ  ة للتنفيس عن الذكريات الدفينة ووسيلكما أنه يعتبر للمراهقة، يالً التي تمثل عبئـاً ثق
ـ    على المراهقة،و كالت المراهقـة النفسـية واألسـرية    وسـيلة للكشـف عـن مش

شـعور بهـا   إسقاط مفهوم الذات لدى المراهقة مما يسـاعد علـى ال  الجتماعية،واو
جسـيد أمنيـات   وسيلة لت عض العيوب الذاتية،كما يعتبرين بمحاولة تحسوتأكيدها و
وسيلة إلشباع رغبات المراهقة التـي   الفني التعبيرومها المستقبلية، حالأوالمراهقة 

وسيلة لتعـويض بعـض   ا أنه تحقيقها، كمأو التقاليد من ،أو العرف،منعتها الظروف
مترابطة ية سواء كانت نمط العالقات األسربير الفني عالتكما يعكس جوانب النقص ،

جاهاتها مما ات،وو ميولها،ف عن اهتمامات المراهقة في الكش أم مفككة ، كما يساعد
واضعي المنـاهج فـي    معرفة المداخل لشخصيتها مما يساعدييسر التعامل معها و

أظهـرت  وقد إعداد الخطط الدراسية التي تتناسب موضوعاتها مع طبيعة المراهقة،
و القـدرة علـى    االبتكـار المراهقة للتعبير الفني و الرغبة في األعمال الفنية ميل 

 .التعبير



 

فاعلية اسـتخدام  " ، بعنوان )هـ١٤٢٢/  م٢٠٠٢(دراسة العمرو:الدراسة الثالثة

التعلم التعاوني في تدريس التربية الفنية على تنمية مهارات اإلنتـاج   إستراتيجية

 ".الفني لدى طالب المرحلة المتوسطة

التعلم التعاوني  إستراتيجيةالتعرف على مدى فاعلية استخدام :إلىاسة الدر هدفت 
فني لـدى طـالب المرحلـة    في تدريس التربية الفنية على تنمية مهارات اإلنتاج ال

  .ذلك مقارنة بطرق التدريس السائدةالمتوسطة و

أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بـين  :نتائج هامة منهاتوصلت الدراسة إلى  
كـٍل مـن   الضابطة في ت تالميذ المجموعتين التجريبية ووسطات البعدية لدرجاالمت

       المهـارات التعبيريـة   والمهـارات االبتكاريـة و  مهارة تناول القيم الفنية التشكيلية 
   ،لصالح تالميذ المجموعة التجريبيـة مهارات اإلنتاج الفني ككل والمهارات التقنية و
يسـتنتج مـن ذلـك أن     ؛التجربة هو طريقة التدريسحيث أن المتغير الوحيد في و

التعلم التعاوني ذات فاعلية في تنمية مهارات اإلنتـاج الفنـي لتالميـذ     إستراتيجية
 .المرحلة المتوسطة
دور الصور المرئية " بعنوان) هـ١٤٢٢/م٢٠٠١(زهرانيالدراسة :الدراسة الرابعة

طالب المرحلة المتوسطة بمنطقة أثرها على عملية التعلم في مادة التربية الفنية لو

 ". الباحة التعليمية

إبراز تأثير الصور المرئية على جوانـب األداء فـي مـادة    :هدفت الدراسة إلى
مي و النظري، مـع التأكيـد   التربية الفنية لدى طالب المرحلة المتوسطة بشقيها العل

ة التربية الفنية م مادفي تعل أهمية استخدام الصور المرئية كوسيلة تعليميةعلى دور و
النظريـة  وكذلك إثراء العملية التعليمية في مادة التربية الفنية في مجاالتها العلمية و

 .في المرحلة المتوسطة
في عملية الـتعلم للتربيـة    للصور المرئية أثر إيجابيأن :توصلت الدراسة إلى

التغير فـي  كساب الطالب المعرفة والتقنية وللصور المرئية دور في إالفنية،كما أن 
على توصيل المعلومـات إلـى   تساعد الصور المرئية  السلوك،كما توصلت إلى أن

تكسب الطالب بعداً معنوياً يستطيع من خالله التعبير فـي  يسر،كما والطالب بسهولة 



 

اهتمـام المعلـم بإعـداد    مواقف التعليمية، كما أوصت بمجال التربية الفنية خالل ال
 .ن المعارف في هذا المجالالصور المرئية يضيف المزيد م
ضرورة االهتمام باستخدام الصور المرئية في عملية :وكان من أهم نتائج الدراسة

إثراء عناصـر العمـل   و خاصة في مجال التربية الفنية واإلسهام في تدعيم والتعلم 
معلـم  إعـداد  تـدريب و  ضرورةالل الصور المرئية، كما توصلت إلى الفني من خ

استخدام الصور المرئية في عملية التعلم ليتمكن من تحقيق ى إنتاج والتربية الفنية عل
        ضـرورة تـوفير األدوات   التعليمية،كـذلك  من العملية التربويـة و الهدف المنشود 

اإلمكانيات التي تمكن المعلم من استخدام الصور المرئية المتاحة بكـل سـهولة و   و
 .يسر

أثر اسـتخدام  " بعنوان) هـ١٤٢٣/م٢٠٠٢(دراسة مها السالمي:الدراسة الخامسة

من النمو المعرفي و التعبير الفني لـدى عينـة    األشكال الهندسية الملونة على كٍل

 ".سنوات بمدينة جدة٥.٨: ٤من األطفال ما بين 

التعرف على قياس أثر األشكال الهندسية الملونـة علـى   :هدفت الدراسة إلى
التعرف على أثر األشـكال  هدفت إلى و المعرفي في مرحلة رياض األطفال،كما النم

التعـرف  لشكلي لدى األطفال برياض األطفال،كذلك الهندسية الملونة على المدرك ا
 .على أثر األشكال الهندسية الملونة على التعبير الفني كمتغير تعليمي

أن األشكال الهندسـية الملونـة   :أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة كان منو
لوحظ ازدياد المفـردات   نمو المعرفي الجزئي في مبدأ التصنيف حيثتساعد على ال
الملونة مما يعني حـدوث نمـو معرفي،كمـا    تأثرها باألشكال الهندسية البصرية و

أن التعبير الفني لدى أطفال رياض األطفال قد تأثر باألشكال الهندسـية  توصلت إلى 
يم تلك األشكال،كذلك توصـلت  دت قدرتهم على تنظالملونة تأثيراً إيجابياً حيث ازدا

أن الخصائص العامة للمرحلة العمريـة،و  ن رسوم األطفال لم تخرج عن إطارأإلى 
آخرون يمكن اسـتخدامها ألهـداف   عباس غندورة و/ مية التي أعدها دالحقيبة التعلي

 .تثري التعبير الفني
 



 

إعداد مقيـاس  " بعنوان) هـ١٤٢٣/م٢٠٠٢(بن يوسفدراسة : الدراسة السادسة

مقترح لتقدير التعبير الفني لرسومات تالميذ المرحلة المتوسـطة بمنطقـة مكـة    

 ".المكرمة تبعاً ألسلوبهم المعرفي

إعداد مقياس للتعرف على العالقة التأثيرية للبنيـة المعرفيـة   :هدفت الدراسة إلى
إعداد مقياس مقترح لتقدير راتهم و رموزهم البصرية المرسومة،وللتالميذ على تعبي

التحقق من دى التالميذ في المرحلة المتوسطة،كما هدفت إلى ى التعبير الفني لمستو
قياس المعايير الفنية الالزمة لتقدير التعبير الفني لرسومات تالميذ المرحلة المتوسطة 

 .في منطقة مكة المكرمة

ين رسم رموز ب اًو تشابه اًأن هناك اختالف:على النحو التاليالدراسة نتائج وكانت 
التعليمية يرجع التجريديين بمنطقة مكة المكرمة  رسم رموز التالميذن ونيالميذ العيالت

ن األسـلوب  التجريديين،كما أ –ن يف األسلوب المعرفي للتالميذ العينذلك إلى اختال
رسم رمـوز التالميـذ   ون نيكاس على رسم رموز التالميذ العيالمعرفي له درجة انع

 .مكرمة التعليميةبمنطقة مكة الالتجريديين 
 :الدراسات التي تناولت التفكير اإلبداعي :المحور الثالث
االبتكاريـة   سـمات "، بعنوان )هـ١٤٠٢/ م ١٩٨٢(دراسة منسي:الدراسة األولى

ــذكاء و    ــا بال ــانة وعالقته ــال الحض ــدى أطف ــاعي  ل ــتوى االجتم            المس

  "االقتصاديو
الروضة و عالقتهـا  دى أطفال دراسة سمات االبتكارية ل:هدفت الدراسة إلى

 المستوى االجتماعي و االقتصاديبالذكاء و

مـن المسـتوى    وجود عالقة دالة إحصائياً بـين كـل  :وتوصلت الدراسة إلى 
 .االجتماعي ،الذكاء و بين السمات االبتكارية لدى عينة البحثاالقتصادي و

ـ ١٤٠٣/ م١٩٨٣(دراسة سوزان يوسـف :اسة الثانيةالدر  ثـر  أ"، بعنـوان  )هـ

 ".استخدام لعب األطفال على تنمية التفكير االبتكاري لدى أطفال الحضانة
التعرف على أثر استخدام اللعب علـى تنميـة التفكيـر    :هدفت الدراسة إلى 

 .االبتكاري لطفل الروضة



 

رات وجود أثر إيجابي لأللعاب التركيبية على تنمية القـد صلت الدراسة إلى تو 
أن نمو هذه القدرات باستخدام هـذا النـوع مـن    واإلبتكارية لدى طفل الروضة 

 .األلعاب يزيد لدى الذكور بصورة أكبر من اإلناث
بعض برامج تنميـة  "،بعنوان)هـ١٤٠٤/ م ١٩٨٤(دراسة السيد :الدراسة الثالثة

 " .االبتكارية بدار الحضانة

 تجريب بعض برامج التفكير لدى أطفال الروضة:هدفت الدراسة إلى 
تفوق برنامج اللعب على برنامج الرسم :لتي توصلت إليها الدراسةمن النتائج او 

في تنمية التفكير االبتكاري لطفل الروضة، وأن برنامجي الرسم و اللعب تفوقا على 
  .برنامج اليوم العادي

ـ ١٤٠٧/م١٩٨٧(دراسة زينب شـافعي :دراسة الرابعةال ـ "، بعنـوان  )هـ ر التفكي

 ".بالمستوى الثقافي األسري عالقتهاالبتكاري لدى أطفال الحضانة و

التعرف على العالقة بين التفكير االبتكاري لدى أطفـال  :هدفت الدراسة إلى 
 .الروضة و المستوى الثقافي و االجتماعي األسري

موجبة بين المستوى االجتماعي  ارتباطيهوجود عالقة :سة إلىتوصلت الدرا 
 .مرحلة الروضة الثقافي لألسرة و القدرة على التفكير االبتكاري في

المرونـة  "، و بعنـوان  )هـ١٤٠٩/ م١٩٨٩(دراسة عبد الحميد:الدراسة الخامسة

 ".كمتغير أساسي في تفكير األطفال

اكتشاف القدرات اإلبداعية األكثر إسهاماً في الرسـم لـدى   :هدفت الدراسة إلى  
 .عام ١٢-٣األطفال في المرحلة العمرية من 

   وجود تأثيرات دالة على نشـاط الرسـم   :ها الدراسةمن النتائج التي توصلت إليو    
،وجاءت المرونة على رأس القدرات المؤثرة فـي  األصالة والمرونةو،وهي الطالقة

 .نشاط الرسم لدى األطفال
ـ ١٤١٨/ م١٩٩٨(راسة منال عبد الحميد عبـد الفتـاح  د:الدراسة السادسة  )هـ

ر االبتكـاري لـدى أطفـال    دراسة مقارنة لمستوى الخيال العلمي و التفكي" بعنوان

 ".الريف و الحضر



 

الكشف عن مستوى الخيال العلمي و التفكير االبتكـاري  :هدفت الدراسة إلى
دراسة الفروق بـين  بتدائية بالريف و الحضر،كما هدفت إلى لدى أطفال المرحلة اال

خيال العلمي و التفكيـر  أطفال المرحلة االبتدائية بالريف و الحضر على متغيري ال
دراسة الفروق بين الجنسين من أطفال المرحلة االبتدائية في كـل مـن   بتكاري،و اال

دراسة ما إذا  لخيال العلمي والتفكير االبتكاري،كذلكالريف والحضر على متغيري ا
البيئة على كـل مـن متغيـري    الثنائي بين وتغير الجنس و كان هناك تأثير للتفاعل

متغيري الخيال ة طبيعة العالقة بين كل من دراسخيال العلمي والتفكير االبتكاري،وال
دراسة اري لدى أطفل المرحلة االبتدائية،وبين متغيري التفكير االبتكالعلمي والذكاء و

لتفكير االبتكـاري  الذكاء وبين متغيري االقة بين متغيري الخيال العلمي وطبيعة الع
ن كـل مـن   دراسة طبيعة العالقة بـي  بشقيه المصور واللفظي كل على حده،كذلك

            بـين كـل مـن عوامـل التفكيـر االبتكـاري       غيري الخيال العلمي والـذكاء و مت
لدى أطفال المرحلة االبتدائية،و دراسة القيمة التنبوئيـة  ) الطالقة،المرونة،األصالة( 

دراسة ما إذا كان هنـاك تـأثير    لذكاء بالنسبة للتفكير االبتكاري،وللخيال العلمي و ا
مجتمعه على كل من الخيـال العلمـي و التفكيـر    ) الجنس،البيئة،الذكاء(للمتغيرات
 .االبتكاري 

أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين :توصلت الدراسة إلى نتائج هامة هي
كير االبتكاري أطفال المرحلة االبتدائية بالريف والحضر في الخيال العلمي و التف

لة إحصائيا بين الجنسين من أطفـال  ال توجد فروق دالصالح أطفال الحضر،كما 
اري في كل مـن  المرحلة االبتدائية في الخيال العلمي و كذلك في التفكير االبتك

يوجد تأثير دال إحصائيا لمتغيري الجنس و البيئة  أطفال الريف و الحضر،كذلك
ال يوجد تأثير دال إحصائيا علـى  ،بينما على التفكير االبتكاري و الخيال العلمي

العلمي أو على التفكيـر  ل الثنائي بين متغيري الجنس و البيئة على الخيال التفاع
موجبة دالة إحصائيا بين كـل مـن الخيـال     ارتباطيهتوجد عالقة االبتكاري، و

العلمي والذكاء والتفكير االبتكاري،الخيال العلمي و الذكاء و التفكير االبتكـاري  
ء و كـل مـن عوامـل التفكيـر     بشقيه اللفظي والمصور،الخيال العلمي و الذكا



 

يعتبر الخيال العلمي منبـئ جيـد    ،كما)الطالقة، المرونة،األصالة ( ري االبتكا
بالتفكير االبتكاري،كمـا   للتفكير االبتكاري يليه الذكاء من حيث األهمية في التنبؤ

مجتمعه على الخيـال  ) الجنس،البيئة ،الذكاء(تأثير لمتغيرات  توصلت إلى وجود
منبئ جيـد للخيـال   يعتبر الذكاء  فكير االبتكاري كل على حده، و أنالتو العلمي

العلمي كما هو منبئ جيد للتفكير االبتكاري وإن كانت قدرته على التنبؤ بالتفكير 
  .االبتكاري تفوق قدرته على التنبؤ بالخيال العلمي و لكن بقليل جداً 

رنامج تنمية قدرات ب" بعنوان، )هـ١٤٢١/ م٢٠٠١(دراسة راشد:الدراسة السابعة

 "االبتكار لدى األطفال

تنمية القدرات االبتكارية لدى األطفال في مرحلـة مـا قبـل    :هدفت الدراسة إلى
المدرسة من ثالث إلى ست سنوات و تتمثل هذه القدرات في القدرة على الطالقـة،  

 .القدرة على المرونة،و األصالة

نامج أدى فعالً إلى تنمية قـدرات  أن البر:من النتائج التي توصلت إليها الدراسةو
التفكير االبتكاري لدى األطفال الذين طبق عليهم البرنامج هذا إلى جانـب دوره  
في تنمية جوانب عديدة للطفل منها الجوانـب البدنيـة و النفسـية و العقليـة و     

 .االجتماعية
ـ ١٤٢١/ م٢٠٠١(دراسة كريمة العيداني:الدراسة الثامنة برنـامج  " بعنـوان ،)هـ

مية القدرات االبتكارية لدى أطفال مرحلة ما قبل المدرسة في دولـة اإلمـارات   لتن

 ".العربية المتحدة 
االهتمام بتنمية القدرات االبتكارية لدى أطفال مرحلة ما :هدفت الدراسة إلى  

قبل المدرسة عن طريق تقديم بعض األنشطة و مواد التعليم في مـدارس ريـاض   
،كما هـدفت إلـى   ابتكاريهي صورة أنشطة و مهارات األطفال في دولة اإلمارات ف

لـدى أطفـال    تشجيع الطفل على التعبير عن مشاعره و أفكاره و قدراته االبتكارية
إعداد برنامج يهدف إلى تنمية القدرات االبتكاريـة لـدى   مرحلة ما قبل المدرسة،و

ـ   توى أطفال مرحلة ما قبل المدرسة، واختبار مدى تأثير البرنامج في تحسـين مس
 .القدرات االبتكارية لدى األطفال



 

أنه توجد فروق ذات داللـه إحصـائية بـين أطفـال     :توصلت الدراسة إلى 
نهم من أطفال المجموعة الضابطة في االختبـار  اردرجات أقة التجريبية والمجموع

المستخدم في الدراسة مما يؤكد على أن البرنامج المستخدم فـي تنميـة القـدرات    
اهراً فـي تنميـة السـلوك    ظو طفال ما قبل المدرسة له أثراً فعاالًى أاالبتكارية لد
كما أنه توجد فروق ذات دالله إحصائية بين درجات أفـراد المجموعـة   االبتكاري،
     درجات أفراد نفس المجموعة فـي القيـاس البعـدي    ي التطبيق القبلي والتجريبية ف

توصـلت  كما  قدرات اإلبداعية،ر واإلناث في الالتتبعي أي ال يوجد فرق بين الذكوو
المجموعـة   يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفـراد إلى أنه 

متوسطات درجات أقرانهم من الذكور واإلناث فـي  التجريبية من الذكور واإلناث و
المجموعة الضابطة في القياس التتبعي لصالح المجموعة التجريبية مما يؤكد على أن 

بـرامج  للبيئة األسرية واالجتماعية واالقتصادية في ممارسات ثقافيـة و  اًهناك تأثير
ثقافية تهتم بها األسرة كما أن المستوى االقتصادي يؤثر على تنمية القدرة اإلبداعية 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  ى األطفال،كما توصلت إلى أنهلد
نفس المجموعة في القيـاس  ت درجات متوسطارجات أفراد المجموعة التجريبية ود

العقلية لتنمية القدرات حاجات النفسية واالجتماعية ومما يؤكد على االهتمام بالالبعدي،
كمـا ذكـرت   قدرات االبتكارية و تنميتها،االبتكارية لدى األطفال و الكشف المبكر لل

الدين ،مـدى  الباحثة أن قدرة الطفل على االبتكار تتأثر بعوامل منها درجة تعليم الو
ألسرة معتقدات اوتوفر أدوات الثقافة داخل المنزل،نشاط األسرة الثقافي داخل المنزل،

الممارسات الثقافية داخل األسرة من اآلباء نحو األبناء مما يؤدي ،وقيمها،وعاداتها و
 .إلى تنمية القدرات االبتكارية في مراحل الطفولة المبكرة 

الهتمام بالتشجيع للطفل و التعبيـر عـن   ضرورة ا:أوصت الدراسة بالتالي و
مـن   اًنفسه و توفير أدوات الثقافة داخل و خارج المنزل كما ذكرت الباحثـة عـدد  

العوامل التي ساعدت على فاعلية البرنامج المستخدم و استمرار فاعليته فـي فتـرة   
 المتابعة و هي التفاعل االجتماعي الذي يؤدي إلى عالقات اجتماعية سليمة و يهيـئ 

الفرصة للتعلم و تنمية القدرات االبتكارية، واإلعداد لتعلم و تنمية القدرات االبتكارية 



 

فاألطفال في كال الجنسين بنين و بنات يمرون ل بغض النظر عن الجنس،عند األطفا
للعب بنفس المرحلة العمرية و هي الطفولة المبكرة و التي تمتاز بالخيال الخصب و ا

 .م و تنمية القدرات و المهارات االبتكاريةى تعلاإليهامي مما يساعد عل
 التعليق على الدراسات السابقة

 :استفادت الباحثة من أدبيات الدراسات السابقة في
األطفال، التعبير الفني، التفكير اإلبـداعي،  قصص :تحديد مفهوم كل من •

 .اإلنتاج اإلبداعي ومهارات التفكير اإلبداعي

لدراسيتين المقترحتين في الدراسة الحاليـة  تحديد خطوات بناء الوحدتين ا •
في مجال التعبير الفني بالرسم لدى طفل ما قبل المدرسة و كيف تتضمن 

 .موضوع كل وحدة قصة من قصص األطفال

تحديد خطوات بناء مقياس تقييم مهارات التفكير اإلبـداعي فـي مجـال     •
 .التعبير الفني بالرسم لدى طفل ما قبل المدرسة

لدراسة الحالية وهو المنهج شبة التجريبي، حيث أن المـنهج  تحديد منهج ا •
 .الوصفي ال يؤدي إلى تحقيق أهداف الدراسة الحالية

تحديد عينة الدراسة وقد شملت أطفال المستوى الثالث برياض األطفـال   •
بمدينة مكة المكرمة والذين تتراوح أعمارهم بين خمس إلى ست سـنوات  

ياض األطفال بمدينة مكـة المكرمـة       و قد تم تحديد روضة واحدة من ر
 .و هي الروضة التاسعة بالمالوي

 .تحديد األدوات المناسبة لجمع البيانات الخاصة بالدراسة •

 .تحديد األسلوب اإلحصائي المناسب لمعالجة البيانات الخاصة بالدراسة •

من خالل العرض السابق نالحظ أن هناك العديد من الدراسـات السـابقة التـي    و
لت موضوع القصة، إال أن تلك الدراسات تختلف في الجوانـب التـي قامـت    تناو

 :بدراستها في القصة، فنجد أن
اهتمت بتحقيق القصة ألهداف التربية عند أطفال  )م١٩٨٨(الشهاوي دراسة •

ما قبل المدرسة،و خاصة المجال الجسمي،واالجتماعي، والروحي، أمـا الدراسـة   



 

فاعلية قصص األطفال في تنمية مهارات التفكير الحالية فقد سعت إلى التعرف على 
 .ر الفني لدى طفل ما قبل المدرسةاإلبداعي في مجال التعبي

و التي تحققت من فاعلية القصص فـي تنميـة    )م ١٩٩٠(عبده أما دراسة •
تعد الدراسة الحالية استكماالً لهذه الدراسة حيث سعت إلى فاالبتكارية لدى التالميذ، 

فكير اإلبداعي لدى طفل ما قبل المدرسة في مجال التعبير الفنـي  تنمية مهارات الت
 .بالرسم من قصص األطفال

ــٍل  • ــة ك ــا دراس ــنأم ــب م ــاء الخطي ــة )م١٩٩٧(وف حصــة  ودراس

،واللتان تناولتا القصة كأسلوب تدريسي مقترح، فـي مقـرري   )م١٩٩٩(اللحيدان
،فتلتقي مـع  رتيـب التاريخ في الصف السادس،والعلوم في الصفوف الدنيا على الت

لتنميـة  في استخدام قصص األطفال كأسـلوب تدريسـي مقتـرح    الدراسة الحالية 
 .مهارات التفكير اإلبداعي في مجال التعبير الفني بالرسم لدى طفل ما قبل المدرسة

أن قصـص األطفـال   أثبتت  التيو)م١٩٩٧(منال صبري إبراهيم أما دراسة •
المناسـبة لألطفـال   والفنية والعلمية،والرياضية،جتماعية،تضمنت معظم المفاهيم اال

فتلتقي مع الدراسـة  األطفال إما بشكل ضمني أو صريح،التي وردت في قصص و
قصـتين مختـارتين مـن    استخدام أن الدراسة الحالية سعت إلى  الحالية من حيث
من مفاهيم متعـددة اجتماعيـة وفنيـة،في    كل منهما  ما تضمنتهقصص األطفال و

تسعى لتنمية مهـارات  و ين تدور حول القصتين المختارتينيتاقتراح وحدتين تدريس
 .التفكير اإلبداعي في مجال التعبير الفني بالرسم لدى طفل ما قبل المدرسة

فاعلية أساليب عـرض  أثبتت والتي  )م٢٠٠١(عبير صديق أمين أما دراسة •
القصـة  : جاءت على الترتيـب المختارة في هذه الدراسة،و ةثالثالبأنواعها  القصة

بعمل دراسات مسـتقبلية   التي أوصتولحركية،مسرح العرائس،الرواية الشفهية، ا
 ة الخيال االبتكاري لدى الطفل وقامـت يعن مدى فاعلية برنامج نشاط فني في تنم

لتنميـة   تدريسـيتين ستفادة من هذه الدراسة في تصميم وحدتين الباالدراسة الحالية 
 .الرسم لدى طفل ما قبل المدرسةفي مجال التعبير الفني بالتفكير اإلبداعي 



 

و باالنتقال إلى الدراسات التي تناولت التعبير الفني نجد أن هناك العديد مـن   
الدراسات التي تناولت جانب التعبير الفني مع اختالف الهـدف مـن تناولـه فـي     

 :الدراسة،من هذه الدراسات
ني بالرسم اهتمت بدراسة التعبير الفالتي و )م٢٠٠٢(لطيفة المغيصيب ةدراس •
 وسيلة للكشف عن المشكالت الخاصة بالمراهقات ،كما أنـه يعـد وسـيلة    وكونه

من خالل الرسم لدى المراهقـات،  القدرة على التعبير لدراسة الرغبة في االبتكار و
في كونها تهتم بالكشف عن مهارات التفكير اإلبداعي في  مع الدراسة الحاليةتلتقي ف

 .باستخدام قصص األطفالدى طفل ما قبل المدرسة مجال التعبير الفني بالرسم ل

و التي اهتمت بتنمية العملية االبتكاريـة  ) م١٩٩٣(تهاني العادلي أما دراسة •
أن أساليب تنشـئة و تعلـيم    أكدت علىلدى األطفال في مجال المنتجات الخزفية، 

بداعي يجب أن يخاطب التفكير اإل كبير على اإلبداع،وأن تعليم الفنالطفل لها تأثير 
التفكيـر، وإتبـاع أسـلوب     لدى األطفال،مع ضرورة التشجيع على االستقاللية في

يات اإلنتاج الفنـي  المناقشة مع األطفال، مع ضرورة تعليم األطفال ألساسالحوار و
ترك الحرية للطفل للتعبير عما بداخله، كمـا أوصـت الدراسـة    بأسلوب مبسط و

ع الطفـل  األدوات التي تشجوالكتب،واللعب،و الخامات،وبضرورة توفير القصص ،
وتعد الدراسة الحالية استكماالً  لهذا الدراسـة مـن خـالل    على اإلبداع واالبتكار،

           لقـيم الفنيـة  ا تبسـيط ستخدام قصص األطفـال،واألدوات والخامـات المناسبة،و  ا
التفكير اإلبداعي لدى في تنمية  أسس التصميم في الوحدتين المقترحتينوالتشكيلة،و

 .طفل ما قبل المدرسة و لكن في مجال التعبير الفني بالرسم

فاعلية أسلوب التعلم التعاوني  والتي أكدت على )م٢٠٠٢(العمروأما دراسة  •
تلتقـي هـذه   هارات االبتكارية لـدى الطالب،ف في تنمية مهارات اإلنتاج الفني والم

سلوب تدريسي لتنمية مهـارات اإلنتـاج   الدراسة مع الدراسة الحالية في استخدام أ
الفني و مهارات التفكير اإلبداعي، إال أن الدراسـة الحاليـة اسـتخدمت أسـلوب     
التدريس القصصي في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي في مجـال التعبيـر الفنـي    

 .بالرسم لدى طفل ما قبل المدرسة



 

أثر إيجـابي فـي   أن للصور المرئية التي أثبتت  )م٢٠٠١(الزهراني دراسة  •
عملية التعلم، كما أنها تساعد في توصيل المعلومات للطالب بيسر وسهولة، فتلتقـي  

قصص األطفال  مع الدراسة الحالية في كون الدراسة الحالية استخدمت كذلك صور
القيم الفنيـة  كوسيلة لتبسيط المعلومات الفنيـة،و  المتضمنة في الوحدتين المقترحتين

مما يساعده في التعبيـر الفنـي   ما قبل المدرسة،لطفل صميم، أسس التو،التشكيليةو
في الدراسة مع استخدام الوسائل التعليمة المناسبة  م عن القصتين المختارتينبالرس

 .لعرض القصص و عرض صور أخرى مرتبطة بموضوع القصص

ألشـكال  أثر استخدام اتحققت من التي ) م٢٠٠٢(مها السالمي دراسة كذلك •
من النمو المعرفي و التعبير الفني لدى عينة من األطفال،  نة على كٍلالهندسية الملو

راً إيجابياً، تأثر باألشكال الهندسية تأثيأن التعبير الفني لدى أطفال رياض األطفال  و
استخدامها لتثري التعبيـر   عباس غندورة يمكن. وأن الحقيبة التعليمية التي أعدها د

إلى استخدام قصص  تخذت اتجاهاً مغايراً حيث سعتفقد االدراسة الحالية الفني،أما 
األطفال كمصدر و وسيلة إلثراء و تنمية التفكير اإلبداعي في مجال التعبير الفنـي  

 .بالرسم لدى طفل ما قبل المدرسة

مقياس لتقدير العالقة التأثيرية  و التي قدمت )م٢٠٠٢(بن يوسف أما دراسة •
وسطة من خـالل رسـومهم، فتلتقـي مـع     لتالميذ المرحلة المتلألسلوب المعرفي 

الدراسة الحالية في محاولة وضع مقياس تقييم لرسوم األطفال ،و لكنه في الدراسة 
الحالية خاص بتقييم مهارات التفكير اإلبداعي في مجال التعبير الفني بالرسم لـدى  

 .طفل ما قبل المدرسة

نجد أن جميع الدراسات  و باالنتقال إلى الدراسات التي تناولت التفكير اإلبداعي،
مع اإلبداعي لـدى األطفـال،   التي تم عرضها في هذا الفصل اهتمت بتنمية التفكير

إلبـداعي  العوامل التي تؤثر في نمو التفكير اختالف طريقة و أسلوب التنمية، أو ا
 :لدى طفل ما قبل المدرسة 

استخدام لعب األطفال فـي  باهتمت  )م١٩٨٣(سوزان يوسف دراسة •
بينما تهدف الدراسـة  ارات التفكير االبتكاري لدى أطفال الحضانة، ة مهتنمي



 

الحالية إلى التعرف على فاعلية استخدام القصص في تنمية مهارات التفكير 
 .اإلبداعي في مجال التعبير الفني بالرسم لدى طفل ما قبل المدرسة

 ارتباطيـه فقد أثبتت أن هناك عالقة )م١٩٨٧(زينب شافعي أما دراسة •
 كذلك دراسـة ، األسرياالجتماعي و يالثقافتفكير االبتكار و المستوى بن ال

دالـه  أنه ال توجـد فـروق   توصلت إلى  التيو )م١٩٩٨(منال عبد الحميد
ر االبتكاري، التفكيإحصائياً بين أطفال الحضر والريف في الخيال العلمي و

ره فـي  تأثينهما اهتمتا بالجانب االجتماعي وتان في كوتلتقي هاتان الدراسو
التفكير االبتكاري، أما الدراسة الحالية فتهتم بفاعلية قصص األطفـال فـي   
تنمية مهارات التفكير اإلبداعي في مجال التعبير الفني بالرسم لدى طفل ما 

 .قبل المدرسة

فقد تمكنتـا مـن    )م٢٠٠١(راشددراسة و )م١٩٨٤(السيد أما دراسة •
االبتكاري لدى طفل مـا قبـل   أنه يمكن فعالً تنمية مهارات التفكير  إثبات 

قد سعت ومنها برامج الرسم، وخدام البرامج المخطط لها مسبقاً،المدرسة باست
الدراسة الحالية كذلك إلى تنمية مهارات التفكير اإلبداعي في مجال التعبيـر  
الفني بالرسم لدى طفل ما قبل المدرسة من خالل استخدام قصص األطفال، 

 .ماالً للدارستين السابقتينفتعد الدراسة الحالية استك

البرنامج المقـدم   تناولت التي )م٢٠٠١(كريمة العيداني كذلك دراسة •
توصلت حتويه من أنشطة متعددة ومواد، وفي مدارس رياض األطفال،و ما ي

إلى فاعلية البرنامج المستخدم و دوره في تنمية القدرات االبتكارية لدى طفل 
ة بضرورة االهتمـام باألطفـال فـي    ما قبل المدرسة، و قد أوصت الدراس

مرحلة ما قبل المدرسة و تنمية قدرات التفكير اإلبتكاري لـديهم باسـتخدام   
تمتاز به هذه من خصـوبة الخيـال   البرامج و األنشطة المختلفة؛ و ذلك لما 

رات االبتكاريـة، و  اللعب اإليهامي الذي يساعد على تعليم و تنميـة القـد  و
تنميـة  إلـى  الدراسـة الحاليـة    ه الدراسة سعتاستكماالً لما أوصت به هذ

مهارات التفكير اإلبداعي في مجال التعبير الفني بالرسم لدى طفل ما قبـل  



 

المدرسة باستخدام وحدتين تدريسية مقترحة مستمدة من قصتين من قصص 
 .األطفال

أثبتت وجود تـأثيرات   التي )م١٩٨٩(عبد الحميد أخيراً لدينا دراسةو •
ــة علـــى ا ــدرادالـ ــة لقـ ــمفـــي ت االبتكاريـ ــاط الرسـ  نشـ

الطالقة،المرونة،واألصالة،وجاءت المرونة على رأس هذه القدرات،أما :وهي
الطالقـة،  : هـي والدارسة الحالية فقد تناولت مهارات التفكيـر اإلبـداعي   

المرونة، األصالة،اإلفاضة،الحساسية للمشكالت،واالحتفاظ باالتجـاه، فـي   
 .فل ما قبل المدرسةمجال التعبير الفني بالرسم لدى ط

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث
 إجراءات الدراسة

 منهج الدراسة •

 الدراسة متغيرات •

 مجتمع وعينة الدراسة •

 أدوات الدراسة •

تجربة خطوات تطبيق  •

 .الدراسة

 .جات اإلحصائيةالمعال •



 

 : مقدمة

تفصيلياً لإلجراءات والخطوات التي سارت عليهـا   يتضمن هذا الفصل وصفاً 
  يتضمن المنهج الذي قامت عليه الدراسـة،  من أجل تحقيق أهداف الدراسة،وحثة؛البا

دراسة، اد األدوات المستخدمة في المع بيان كيفية إعدوتحديد مجتمع وعينة الدراسة،
إخضاع البيانات طبيق التجربة الميدانية للدراسة،وبعد ذلك تووحساب صدقها وثباتها،
 : ذلك كالتاليللمعالجات اإلحصائية المناسبة و التي تم الحصول عليها

 : Study Of Curriculumمنهج الدراسة 

ـ  بعد االطالع على ب  ة وعلـم الـنفس،           عض كتب مناهج البحث فـي التربي
        الدراسات السابقة المتصلة بموضوع الدراسة الحاليـة، توصـلت الباحثـة إلـى     و

،   Quasi Experimentalالدراسة هو المنهج شبة التجريبي أن المنهج المناسب لهذه
المـنهج شـبه   ) م١٩٩٥( قد عرف العسافوذلك لمناسبته لطبيعة مشكلة الدراسة،و

    تطبيق عامل معين على مجموعة دون أخرى لمعرفـة مـا يحدثـه     "التجريبي بأنه
 ٣٠٦ص"من أثر

يهدف إلى إحداث تغيير للظاهرة " بأنه) م١٩٩٨( آخرونعبيدات وعرفه كما  
موضـوع  من ثم مالحظـة آثـار ذلـك التغييـر فـي الظـاهرة       ومحل الدراسة،

 ٢٨٠ص."الدراسة
كم في جميع المتغيرات اولة للتحيعبر عن مح" بأنه) م٢٠٠٢(ملحم رفهكما ع

أو تغييره بهدف الباحث بتطويعه يقوم ،حيث مل األساسية باستثناء متغير واحدالعواو
 ٣٨٨ص ".في العملية تأثيرهتحديد و قياس 

بما أن الدراسة الحالية تهدف إلى معرفة فاعلية استخدام قصص األطفـال  و  
 لدى طفل ما قبل المدرسة؛ اإلبداعيكمصدر للتعبير الفني في تنمية مهارات التفكير 

 . هذه الدراسة لمنهج شبة التجريبي هو الذي يناسبفإن ا
ذلـك لمعرفـة أثـر    وتين؛عينة الدراسة إلى مجموعبتقسيم  ت الباحثةقاموقد 

والمتمثـل فـي   القصصـي  التعليم باستخدام األسـلوب  : المتغير التجريبي المستقل
مهارات التفكير اإلبـداعي  :غير التابعمن قبل الباحثة،على المت الوحدتين المقترحتين



 

راسـة  قد قسمت عينة الدو،قبل المدرسة لدى طفل مابالرسم في مجال التعبير الفني 
مجموعة درست بالطريقة التقليدية،و  Controlledمجموعة ضابطة: إلى مجموعتين

وذلك بعد ضـبط التطبيـق   ؛درست باألسلوب القصصي Experimentedتجريبية 
تقييم مهارات التفكير اإلبداعي في مجال التعبير الفني بالرسـم لـدى   لمقياس  بليالق

طفل ما قبل المدرسة على مجموعة من إنتاج األطفال في مجـال التعبيـر الفنـي    
هـو التـدريس   ماعدا المتغيـر المسـتقل و  تم ضبط المتغيرات المؤثرة  بالرسم،كما

طفال المجموعتين ية ألجمع األعمال الفنبعد ذلك قامت الباحثة ب،باألسلوب القصصي
ها على مجموعة من المحكمـين  عرضالضابطة والتجريبية القبلية والبعدية،وقامت ب

ما قبل المدرسـة،   مهارات التفكير اإلبداعي لدى طفللتقييمها بواسطة مقياس تقييم 
 .المقترح من قبل الباحثة في الدراسة الحاليةو

 :الدراسة متغيرات

، الوحدة صصي المتمثل في الوحدتين المقترحتينقاألسلوب ال:المتغير المستقل -أ 
 ).عرفت السر( ، الوحدة الثانية)الدجاجة و حبة القمح( األولى

 .مهارات التفكير اإلبداعي في مجال التعبير الفني بالرسم:المتغير التابع -ب 

العمر و،االقتصــادي،والثقافي،والمســتوى االجتماعي: المتغيــرات المثبتــة -ج 
إمكانيات وها الروضة،التعليمية التي تقع فيالمنطقة و،ميةالغرفة التعليوالزمني،
 .الزمنومساحة العمل،والموضوع،و،الخاماتوالروضة،

 :Study Sample  &Study Society الدراسةوعينة مجتمع 

الملتحقـين  التعليميـة  مكـة المكرمـة    بمدينة ال ما قبل المدرسةجميع أطف •
ا بـين  الذين تتراوح أعمارهم مالتعليم،وحكومية التابعة لوزارة التربية البالروضات 
        ، فـي الفصـل الدراسـي الثـاني     إناثـاً ذكوراً وو نصف سنوات ست  خمس إلى

 :عينة الدراسة.هـ١٤٢٧/ هـ١٤٢٦لعام 

ا بحيـث تكـون ممثلـة    تم اختيارهقصدية اقتصر تطبيق الدراسة على عينة  •
) م١٩٩٨(بيدات وآخـرون ع بقدر اإلمكان، ألن العينة كما عرفها للمجتمع األصلي



 

جزء من مجتمع البحث األصلي، يختارها الباحث بأساليب مختلفة و تضم عدداً  هي"
 ١١٤ص".اد في المجتمع األصليمن األفر

 :قد قامت الباحثة باختيار عينة الدراسة وفق المراحل التاليةو

المكرمـة بطريقـة قصـدية لتطبيـق تجربـة       اختيار مدينة مكـة  .١
 .ا المدينة التي تسكن بها الباحثةالدراسة؛وذلك لكونه

حصر جميع الروضات الحكومية التابعة لوزارة التربية و التعليم بمكة  .٢
 .روضة ةعشر تسعالمكرمة و عددها 

      هي الروضة التاسعة بـالمالوي  اختيار روضة واحدة بشكل قصدي و .٣
 :ذلك لألسباب التاليةو

o توفر بيئة تعليمية مناسبة لتطبيق التجربة. 

o ر عدد مناسب من أطفال المستوى الثالث توف. 

o   توفر فصلين للمستوى الثالث بحيث يمثل أحد الفصلين المجموعـة
 .التجريبية و اآلخر المجموعة الضابطة

o لروضةوث التربوية على اختيار الباحثة لموافقة مركز البح. 

o البصرية التي استخدمتها الباحثة وفر العديد من الوسائل السمعية وت
 .طبيق تجربة الدراسةأثناء ت

o  معلماتهـا لتطبيـق   ترحيب الذي أبدته مديرة الروضة والوالتعاون
 .تجربة الدراسة

ـ    اختيار الفصلين الخاصين.٤ م اختيـار  بالمستوى الثالث بالروضـة، ثـم ت
الضابطة باستخدام القرعة، فكان فصـل المسـتوى   المجموعتين التجريبية و

طفلـة تـم   ون طفـالً و عددهم عشرويمثل المجموعة التجريبية،) أ  (الثالث
وتطبيـق  ضبط التطبيق القبلي أطفال منهم لتكرار غيابهم أثناء  استبعاد أربعة

طفـالً   التجريبية ستة عشر، فكان عدد أطفال المجموعة الوحدتين المقترحتين
، صصي المتمثل في الوحـدتين المقتـرحتين  تم تدريسهم باألسلوب الق وطفلة

ن طفالً عددهم عشرويمثل المجموعة الضابطة و )ب( فصل المستوى الثالثو



 

 ممـا أثناء ضبط التطبيق القبلي منهم لتكرار غيابهم  طفلة، تم استبعاد أربعةو
 الضابطة سـتة  فكان عدد أطفال المجموعةأدى إلى عدم توفر منتج فني لهم،

، بذلك تكـون عينـة   تم متابعة تدريسهم بالطريقة التقليدية طفلةعشر طفالً و
 .طفلةن طفالً ووثالثين ة من اثنيمكون الدراسة

 : Study Instruments دوات الدراسةأ
اإلجابة على فرضياتها قامت الباحثة بإعداد األدوات لتحقيق أهداف الدراسة و 

 :التالية
 رحتينن المقتالوحدتين التدريسيتي:أوالً

 :خطوات بناء الوحدة الدراسية األولى. ١

تهـدف إليـه   لما ومختارة،ته الوحدة من قصة ن خالل ما تضمنم:عنوان الوحدة •
 ). حبة القمحالدجاجة و:(التالي للوحدة األولىمن أهداف تم اختيار العنوان الوحدة 

 :أهميتهامقدمة الوحدة و •

التي يتعرف فيها الطفـل فـي   ،و)الدجاجة و حبة القمح(دة قصةتتناول هذه الوح 
ــض الطيور   ــى بعـ ــى علـ ــة األولـ ــات،       ،والنبالحيوانات،والمرحلـ اتـ

 .اللون،والحجم،والشكل:من حيث،وتشابهها،اختالفها،واألشخاص،والبيوتو
في المرحلة الثانية يتعرف الطفل على بعض المظاهر الحياتية اليومية لهذه و 

ألحياء األخرى، بأسلوب فني مؤكداً على بعـض عناصـر   األحياء عن غيرها من ا
 .ني الجيدمبنياً على قواعد التكوين الفالعمل الفني و

القصة التـي تـرتبط بتلـك األحيـاء             دراسة مشاهد تتمفي المرحلة الثالثة و 
،والتعاون القيم االجتماعية التي تحث عليها القصة كالعملوالمالمح التي تتميز بها،و
 .غيرهاواالعتماد على النفس و

قصة من مشاهد ال تضمنها كل مشهدة الرابعة تتناول التفاصيل التي المرحلو 
لطفل مشهداً أو أكثر منهـا  فيدرس امن حيث الشكل،والحركة،وقواعد التكوين الجيد،

يتم هذا فـي  وجمالي،والتعبير عنه بصورة مبسطة من رؤيته له، بشكل فني  محاوالً
 .صورة عمل فردي



 

تنتهي الوحدة برسم و تلوين مشهد من مشاهد القصة باختيار مجموعة لونية و 
يوظف الطفـل خـالل دروس   وني في التكوين الفني،ولم المنسجمة لتحقيق االنسجا

 .الوحدة خامة األلوان الخشبية تبعاً الحتياجات كل مشهد

يستغرق تدريس الوحدة أربعة أسابيع،بواقع ثالث ساعات :زمن تدريس الوحدة  •
 .في كل أسبوع؛أي اثنتي عشرة ساعة في األسبوع

 :أهداف الوحدة •
 :الطفلة قادراً على أن/ية تدريس الوحدة يصبح الطفلنهافي :األهداف المعرفية: أوالً
 .يسرد أحداث قصة الدجاجة و حبة القمح .١
 .يحدد مشاهد قصة الدجاجة و حبة القمح .٢

حبـة  ،والبيوت المتضمنة بقصة الدجاجة والنباتات،والحيواناتالطيور،ويذكر  .٣
 .القمح

 .حبة القمح،وألوان شخصيات قصة الدجاجة وأحجام،وأشكاليميز بين  .٤

حبـة  لألحياء المتضمنة بقصة الدجاجة ويشير إلى المظاهر الحياتية اليومية  .٥
 .القمح

 .يعدد عناصر العمل الفني .٦

 .يسمي أنواع الخط الهندسي .٧

 .يفرق بين النقطة و الخط الهندسي .٨

 .يوضح معنى التكوين في العمل الفني .٩

 .يحدد متطلبات التكوين الجيد .١٠

 .لعمل الفنيالمساحة في امن الحركة و يحدد معنى كٍل .١١

 .أوجه الشبة و الخالف بين الشكل و األرضية في العمل الفني يوضح  .١٢

 .الملمس في العمل الفنيمن اللون و يفسر معنى كٍل .١٣

 .يحدد األلوان األساسية و األلوان الثانوية .١٤

 .يذكر أنواع المالمس و وظائفها في الرسم .١٥

 .التباين الخطيمن التباين و يفسر معنى كٍل .١٦



 

 .نسجام اللونييوضح معنى اال .١٧

يشرح كيفية إظهار التفاصيل الكلية و الجزئية لكل عنصـر مـن العناصـر     .١٨
 .التشكيلية في التكوين

لقمـح  يلخص خطوات عمل تكوين لمشهد من مشاهد قصة الدجاجة و حبة ا .١٩
الجزئية للعناصر التشـكيلية بجانـب تحقيـق الحركـة           تتضح فيه التفاصيل الكلية و

 .التكوين و االنسجام اللوني في

/ ي نهاية تدريس الوحدة يصـبح الطفـل  ف":النفس حركية" األهداف المهارية : ثانياً 
 :الطفلة قادراً على أن

يجيد عمل تكوين يعبر عن مشهد من مشاهد قصة الدجاجة و حبـة القمـح    .١
الخط ،والخط المنكسـر ،وباستخدام القلم الرصاص يجمع فيه بـين الخـط المسـتقيم   

 .بالخط المرك،والمنحني
حبة القمـح  عن مشهد من مشاهد قصة الدجاجة و يتحكم في عمل لوحة تعبر .٢

حة باستخدام القلم الرصاص تتألف فيها عناصر التكوين في كل موحد بحيث يعم اللو
 .فراغاتها،ومساحاتها،وهانوع من الترابط يوحد بين أجزائ

لقلم بة القمح باستخدام احين لمشهد من مشاهد قصة الدجاجة ويتقن عمل تكو .٣
العالقات بـين عناصـر   لحركة الناتجة من تحرك األجسام وتحقق فيه االرصاص ت
 .العمل الفني

ينفذ لوحة تعبر عن أحد مشاهد قصة الدجاجة و حبة القمح باسـتخدام القلـم    .٤
 .الرصاص مؤكداً على الحركة في التكوين

يجيد عمل تكوين للوحة تعبر عن أحد مشاهد قصة الدجاجة و حبـة القمـح    .٥
الملمس ،والتباين الخطـي ،وتخدام القلم الرصاص تتوافر فيها العناصر التشـكيلية باس

 .سم ٣٠×٢٠بجانب الحركة في مساحة 

حبة القمح باستخدام القلـم  تعبر عن أحد مشاهد قصة الدجاجة ويبتكر لوحة  .٦
 .األرضية في التكوينعلى العالقة الفنية بين الشكل و الرصاص مؤكداً فيها



 

فيها  د قصة الدجاجة و حبة القمح مؤكداًعن بعض مشاه يستحدث لوحة تعبر .٧
 .سم ٣٠×٢٠ون بحيث ال تزيد مساحتها عن على القيم الفنية للّ

حبة القمح يتوافر فيه وين يعبر عن مشاهد قصة الدجاجة ويتحكم في عمل تك .٨
 ،والتباين،واالنسـجام   التنوع،واإليقاع،واالتزانقواعد التكوين،: عناصر التشكيليةقيم ال

 .الوحدةو

قمح يحقق فيها حبة العن مشهد من مشاهد قصة الدجاجة و يرسم لوحة تعبر .٩
 .التكوين الجيد للعناصرالشكل االبتكاري و

مؤكداً فيه  حبة القمحتكوين يعبر عن مشهد من مشاهد قصة الدجاجة و رسمي .١٠
 .الوحدة بين أجزاءهعلى التباين الخطي و

حبة القمح باسـتخدام  الدجاجة ود من مشاهد قصة لوحة تعبر عن مشهيرسم  .١١
 .الوحدة في التكوينتكامل والقلم الرصاص مؤكداً على ال

عن مشهد من مشاهد قصة الدجاجة و حبة القمح باسـتخدام  لوحة تعبر  يكون .١٢
 .الحركة بجانب قواعد التكوين الجيدية مؤكداً على االنسجام اللوني واأللوان الخشب

حبة القمح مؤكداً هد قصة الدجاجة وعن مشهد من مشا يجيد عمل لوحة تعبر .١٣
ير التقليدي للعناصر التشكيلية االستخدام غالعنصر الواحد،و على التنوع في استخدام

 .الجمالية في التكوينومحققاً الناحية التعبيرية و

حبـة القمـح   عن مشهد من مشاهد قصة الدجاجـة و  يبتكر رسم لوحة تعبر .١٤
وع التنالنسجام اللوني وقواعد التكوين الجيد وية مؤكداً على اباستخدام األلوان الخشب
وإظهـار  "الصياغات المبتكرة"الستخدام غير التقليدي للعناصرافي العنصر الواحد و

الجزئية لكل عنصر من العناصر المرسومة بجانب تحقيق الحركة التفاصيل الكلية و
 .في التكوين

 :الطفلة قادراً على أن/لطفلي نهاية تدريس الوحدة يصبح اف:األهداف الوجدانية:ثالثاً
 .حبة القمحإلى أحداث قصة الدجاجة و يصغي .١
 .حبة القمح أثناء ممارسة العمل الفنيو ةق عناصر قصة الدجاجيحق .٢



 

مشهد من مشاهد قصـة الدجاجـة       يبدي الرغبة في التعبير الفني بالرسم عن  .٣
 .حبة القمحو

حبة القمح أثناء جاجة ولحياتية المتضمنة بقصة الديختار بحرية من المظاهر ا .٤
 .ممارسة العمل الفني

عن مشهد من مشاهد قصة الدجاجة  يستشعر جمال الطبيعية من خالل التعبير .٥
 .حبة القمحو

سم لمشهد مـن مشـاهد قصـة    يظهر الرغبة في ممارسة التعبير الفني بالر .٦
 .حبة القمحالدجاجة و

 .حبة القمحيبدي رأيه في قصة الدجاجة و .٧

عن مشهد من مشاهد قصة الدجاجة  التشكيلية أثناء التعبيريختار من العناصر  .٨
 .حبة القمحو

 .يركز على تحقيق التكوين الجيد و الحركة أثناء ممارسة العمل الفني .٩

 .ينتبه إلى أهمية الشكل و األرضية في العمل الفني .١٠

 .األلوان الثانوية أثناء ممارسة التعبير الفنييختار من األلوان األساسية و .١١

الجزئية لكل عنصر من العناصـر  النسجام اللوني والتفاصيل الكلية وق ايحق  .١٢
 .حبة القمحعن مشهد من مشاهد قصة الدجاجة و التشكيلية أثناء عمل تكوين يعبر

 .التباين الخطي في العمل الفنييهتم بتحقيق الملمس و .١٣

 .يحافظ على نظافة العمل الفني .١٤

مشهد مـن مشـاهد قصـة     عن أثناء التعبير"الركن الفني"يحافظ على نظافة .١٥
 .حبة القمحالدجاجة و

 .حبة القمح في حياته اليوميةاستفادة من قصة الدجاجة ويستنتج  .١٦

ي بالرسم عن مشاهد قصة الدجاجة يقدر أعمال زمالئه في مجال التعبير الفن .١٧
 .حبة القمحو

 :محتوى الوحدة •

 :مالمح البيئة الزراعية: أوالً 



 

 .وت الريفية و طواحين الهواءالرأسية لبعض البيالخطوط األفقية و .١
 .أشكال األخشاب المستخدمة في البيوت الريفية .٢

 .الحيوانات التي تعيش في البيئة الزراعيةبعض الطيور و .٣

 .ألوان النباتات التي تتوافر في البيئة الزراعيةبعض أشكال و .٤

 :مظاهر الحياة اليومية في البيئة الزراعية: ثانياً

 .الجيد للعمل الفني التشكيلي التكوينعمل الفني وعناصر ال .١
 .بعض مظاهر الحياة اليومية للحي الريفي .٢

 .الحيواناتبعض مظاهر التجمعات للطيور و .٣

بعـض تقنيـات   :الحرف البيئية التي تميز الحي الريفيالصناعات التقليدية، و: ثالثاً
وطحن الحبوب،وصناعة الزراعة،والحصاد،:نتشارها مثلوأماكن االحرف المتأصلة،

 .غيرهاو الخبز
 :األنشطة التعليمية •

 :دراسة مالمح البيئة الزراعية: أوالً 
لما تتميز به من شـكل  طواحين الهواء؛فنية للبيوت الريفية القديمة، و دراسة .١

 .التصميم و الزخارف و الخطوط الهندسية المستخدمة
ـ دراسة فنية ألشكال و .٢ تخدمة فـي البيـوت الريفيـة          قطاعات األخشاب المس

 .ترابطهاها ووأوضاع

لزراعيـة        الحيوانات التي تعيش فـي البيئـة ا  دراسة فنية ألشكال الطيور،و .٣
 .الحركة،والجزئيةالشكل،والحجم،والملمس،واأللوان،والتفاصيل الكلية و:من حيث

ألوان النباتات التي تتوافر في البيئة الزراعية، لما تمتاز بـه  دراسة أشكال و .٤
 .فراغاتها،ومساحاتهائها،و،وترابط أجزامن انسجام لوني 

 .الدراسات السابقة في التعبير عن مشاهد القصةيطبق الطفل ما اكتسبه في  .٥

 :مظاهر الحياة اليومية في البيئة الزراعية: ثانياً

ـ لمخـابز، ا:فنية لمظاهر الحياة الشائعة مثل دراسة .١ واء،المزارع،     طواحين اله
 .الحيواناتوتجمعات الطيور و



 

الل الدراسة السابقة بعض القيم الفنية، مؤكداً على عنصر يحقق الطفل من خ .٢
عنصـر  عالقات بين عناصر العمل الفنـي، و اللحركة الناتجة من تحرك األجسام وا

 .ينفذ ذلك باأللوان الخشبيةستفيداً من عناصر العمل الفني،واللون، م

 :الحرف البيئية التي تميز الحي الريفيالصناعات التقليدية و: ثالثاً

  يتميز به ذلك المكان من الصناعات التقليديـة  م بعض مشاهد القصة وما رس .١
 . الحرف البيئيةو
 .دراسة فنية لشكل البيوت التي تشتهر بها تلك المنطقة و نقوشها المستخدمة .٢

ثـه  تراثـاً تتوار صلة التي تعد من الحرف القديمة ودراسة فنية للحرف المتأ .٣
 .غيرهاار،وطحن الحبوب،وصناعة الخبز وزراعة الحبوب،وحصاد الثم:األجيال مثل

 .تنفيذ مشهد ألحد الحرف السابقة مستوحى من البيئة الزراعية .٤

 :رسم مشاهد القصة: رابعاً

 .بحيث تحقق قيماً فنية بأسلوب مبتكر ؛تلوينهارسم مشاهد القصة و .١
بعاً الحتياجات األعمال الفنية وبما يحقق الناحيـة  توظيف العناصر التشكيلية ت .٢
 .الجمالية في التكوينبيرية والتع

 :هذا باإلضافة إلى

 .بقصص األطفالمنها ما يرتبط و ،امج التلفزيون الفنية التخصصيةمتابعة بر .١
 .االنسجام اللونية األلوان األساسية والثانوية ودراس .٢

 .جمع بعض الصور المرتبطة بموضوع القصة .٣

 .دةالمجالت المرتبطة بموضوع الوح،والكتباالستعانة بالقصص،و .٤

 :استراتجيات التدريس •

تلك بتها لتحقيق األنشطة التعليمية ومناسحسب طبيعتها و إستراتيجيةتم اختيار كل 
 :االستراتيجيات هي

 .سرد القصص إستراتيجية .١
 .االستنتاجية اإلستراتيجية .٢

 .المناقشةالحوار و إستراتيجية .٣



 

 .العرض العملي لتوضيح الجوانب العملية إستراتيجية .٤

 :يميةالوسائل التعل •
 :تم خالل تطبيق الوحدة الحالية استخدام عدد من الوسائل التعليمية هي

 .لوحة قالبة لعرض مشاهد القصة .١
 .تصميم لدائرة األلوان .٢

 .األلوان المتباينةتصميم لأللوان المنسجمة و .٣

 .صور لبعض األحياء الريفية القديمة .٤

 .صور لبعض الحرف و الصناعات الصغيرة في البيئة الريفية .٥

 .أفالم تسجيلية عن األحياء الريفية القديمة عرض .٦

 :طرق التقييم •
 .أسئلة شفهية لقياس مدى تحقيق األهداف المعرفية:الجانب المعرفي

 ":المهاري"الجانب النفس حركي 

 .المالحظة الدورية خالل الدروس المتتالية .١
 .تقييم العمل الفني مقياس تطبيق .٢

اء الدروس للتأكد من مدى مشاركتهم في مالحظة سلوك األطفال أثن:الجانب الوجداني
  .أسلوب تعاملهموالدروس 

  :زمن الوحدة و تسلسل دروسها •
ناصر التي مشاهد القصة للتعرف على العهذا الدرس استرجاع تم في :الدرس األول

التعرف ساحة،اللون،الشكل،األرضية،الملمس،والنقطة،الخط،الم:هيتشكل العمل الفني 
صــد بهــا قــيم العناصــر التشــكيلية،وهي ممثلــة يقعلــى قواعــد التكــوين و

ومتنوعـة  لتنفيذ تكوينات جيدة االتزان،اإليقاع، التنوع،التباين،االنسجام،الوحدة،و:في
قواعـد  ويتم التأكد من فهم األطفال للعناصـر التشـكيلية    ،مبتكرة لمشاهد القصةو

 .التكوين
ودراسة مشاهد القصـة،       الدرس تقديم الوحدة ككل لألطفال،تم في هذا  :الدرس الثاني

          واألشــخاص مــن ،والبيوت،والنباتات،والحيواناتودراســة أشــكال الطيور، 



 

العمارة الريفية مـن  دراسة مالمح لحجم،واللون،والتكوين،والحركة، واالشكل،و:حيث
 .األفالم التسجيليةو،والكتب،خالل الصور
ن األساسـية  األطفـال علـى األلـوا    فـي هـذا الـدرس تعـرف    :الدرس الثالث

فال على مفهوم االنسجام اللـوني  تعرف األطالباردة،كما واأللوان الدافئة ونوية،الثاو
لتحقيق لتي تعبر عن مشاهد قصة الدجاجة وحبة القمح،وكيفية تحقيقه في رسومهم او

تهم بتركيبـات األلـوان المنسـجمة    االنسجام اللوني في رسومهم البد مـن معـرف  
ضها وتحقق االنسجام اللوني،واأللوان التي تكمل تبط ببعمجموعات األلوان التي ترو

 .اللون السائد الذي يرتبط ببقية األلوانا،وبعضه

لما تخير  طفلة تبعاً/ كل طفلدرس استكمال تنفيذ الرسوم،هذا الفي تم :الدرس الرابع
حيث يـتم تحقيـق   يعد هذا الدرس المرحلة النهائية للعمل الفني وألوان،من مشهد و

الجزئية لكل عنصر د بجانب إظهار التفاصيل الكلية والتكوين الجيم اللوني واالنسجا
 .من العناصر المرسومة مع التأكيد على الحركة في التكوين

 :قائمة المراجع •

المـادة العلميـة لـدروس     هي المراجع التي رجعت إليها الباحثة في تحضيرو
 ).٣(حدة في ملحق رقملوحدة مع الوالباحثة قائمة مراجع ا تقد ألحقالوحدة، و

 :خطوات بناء الوحدة الدراسية الثانية .٢

تهـدف إليـه   ، لما مختارة ن خالل ما تضمنته الوحدة من قصةم :عنوان الوحدة •
 ). وحدة عرفت السر( :العنوان التالي للوحدة الثانيةالوحدة من أهداف تم اختيار 

 :مقدمة الوحدة و أهميتها •

يرسم الطفل منها مشـهداً بصـورة   و  ،"عرفت السر"تناول هذه الوحدة قصة ت
الخضروات المختلفة فـي  ،والنباتاترؤيته له، فيرى توزيع األشخاص،و مبسطة من

،      أحجامها،ومساحة الورقة المعطاة له، حيث تتخذ طابعاً يميزهـا بجميـع أشـكالها   
مل ألوانها، ثم يتناول تلك المكونات بتنفيذها في تكوين جيد، و يتم هذا في صورة عو

فردي، ثم تأتي مرحلة ثانية في العمل و هي إبراز التفاصـيل الكليـة و الجزئيـة    
 .المرتبطة بعناصر التكوين في كل متكامل



 

هي تنفيـذ المشـهد   الثالثة في العمل بهذه الوحـدة،و ثم ينتقل الطفل للمرحلة  
دام تأكيد العناصر المتضمنة بالقصة باسـتخ م مجموعة لونية متباينة إلبراز وباستخدا

الشـكل         :لمرحلة أفكار مشاهد القصة مـن حيـث  ا هذهتتنوع في األلوان الخشبية و
 .و المضمون تبعاً الختيار الطفل

األرضية في حقيق العالقة الفنية بين الشكل والمرحلة الرابعة يقوم الطفل بتو 
ـ العمل الفني مؤكداً على الحركة و اهد التكوين الجيد أثناء التعبير عن مشهد من مش

 .القصة
تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى الطفل  ةيستفاد من تلك المراحل األربعو 

اقتراحه إليجاد حلول قصة باستخدام األلوان الخشبية،وفي رسم مشهد من مشاهد ال
 .متنوعة بهذه األلوان ابتكاريه

يستغرق تدريس الوحدة أربعة أسابيع بواقع ثالث ساعات :زمن تدريس الوحدة  •
 .األسبوع؛أي اثنتي عشرة ساعة في األسبوع في

 :أهداف الوحدة •

 :الطفلة قادراً على أن/نهاية تدريس الوحدة يصبح الطفل في:األهداف المعرفية: أوالً
 .يسرد أحداث قصة عرفت السر .١

 .يعدد مشاهد قصة عرفت السر .٢

 .الشخصيات المتضمنة بالقصة يذكر .٣

 .شير إلى الخضروات المتضمنة بالقصةي .٤

 .بين الخضروات المتضمنة بالقصة من حيث الشكل و الحجم و اللونيفرق  .٥

 .فوائد الخضروات بالنسبة لإلنسان يذكر أحد .٦

 .يسمي األلوان المتضمنة بمشاهد القصة .٧

 .يحدد العناصر التشكيلية المتضمنة بمشاهد القصة .٨

 .من التكوين والحركة في العمل الفني يفسر معنى كٍل .٩

 .األرضية في العمل الفنية بين الشكل ولشرح العالقة الفنييوضح با .١٠

 .يلخص معنى التباين اللوني في العمل الفني .١١



 

 .يحدد مفهوم التكوين الجيد .١٢

يشرح كيفية إظهار التفاصيل الكلية والجزئية لكل عنصـر مـن العناصـر     .١٣
 .التشكيلية في العمل الفني

 .يوضح معنى القيم الفنية التشكيلية بأسلوبه الخاص .١٤

كوين لمشهد من مشاهد قصة عرفت السر تتضح فيه يلخص خطوات عمل ت .١٥
التفاصيل الكلية والجزئية للعناصر التشكيلية بجانب تحقيق الحركة والتباين اللـوني  

 .في التكوين

/ في نهاية تدريس الوحدة يصـبح الطفـل  ":المهارية" األهداف النفس حركية : ثانياً
 :الطفلة قادراً على أن

مشاهد قصة عرفت السـر باسـتخدام القلـم    يبتكر لوحة تعبر عن مشهد من  .١
 .الرصاص تتآلف فيها العناصر التشكيلية في كل موحد

يتقن عمل تكوين لمشهد من مشاهد قصة عرفـت السـر باسـتخدام القلـم      .٢
 .الرصاص تتحقق فيه الحركة في التكوين

ينفذ لوحة تعبر عن أحد مشاهد قصة عرفت السر تتـوافر فيهـا العناصـر     .٣
 .الحركة في التكوينالتشكيلية بجانب 

يبتكر لوحة تعبر عن أحد مشاهد قصة عرفت السر تتضح فيها العالقة الفنية  .٤
 .بين الشكل واألرضية في التكوين

يستحدث لوحة تعبر عن أحد مشاهد قصة عرفت السر تتضح فيها التفاصيل  .٥
 .الكلية والجزئية للعناصر التشكيلية في التكوين

 .ي لوحة تعبر عن أحد مشاهد قصة عرفت السريحقق القيم الفنية التشكيلية ف .٦

يجيد عمل لوحة تعبر عن مشهد من مشاهد قصة عرفت السر مؤكداً علـى   .٧
 .التباين اللوني باستخدام األلوان الخشبية بجانب التكوين الجيد

يبتكر لوحة تعبر عن مشهد من مشاهد قصة عرفت السر يؤكد فيهـا علـى    .٨
 .التباين الخطي والوحدة بين أجزاءها



 

يتحكم في عمل لوحة تعبر عن مشهد من مشاهد قصة عرفت السر يتحقـق   .٩
 .هالتنوع والوحدة والتكامل بين أجزائفيها ا

يجيد رسم لوحة تعبر عن مشهد من مشاهد قصة عرفت السر يحقـق فيهـا    .١٠
 .الشكل االبتكاري والتكوين الجيد

نـوع  يتقن لوحة تعبر عن مشهد من مشاهد قصة عرفت السر مؤكداً على الت .١١
في استخدام العناصر التشكيلية بجانب تحقيق الناحيـة التعبيريـة و الجماليـة فـي     

 .التكوين

التكوين الجيد للعناصر التشكيلية في عمل لوحة تعبر بتكاري ويحقق الشكل اال .١٢
 .عن مشهد من مشاهد قصة عرفت السر

 :ادراً على أنالطفلة ق/نهاية تدريس الوحدة يصبح الطفل في:األهداف الوجدانية: ثالثاً
 .يستمع بيقظة إلى أحداث قصة عرفت السر .١

يركز على تحقيق الشخصيات المتضمنة بالقصة أثناء ممارسة التعبير  .٢
 .الفني بالرسم عن أحد مشاهدها

يبدي الرغبة في التعبير الفني بالرسم عن مشهد من مشـاهد قصـة    .٣
 .عرفت السر

 .قصةيبادر بالتعبير الفني بالرسم عن مشهد من مشاهد ال .٤

يختار بحرية من مشاهد قصة عرفت السر أثنـاء ممارسـة التعبيـر     .٥
 .الفني

 .يشارك في المناقشة حول أهمية الخضروات بالنسبة لإلنسان .٦

يعتني بتحقيق التكوين الجيد و الحركة أثناء التعبير عن مشـهد مـن    .٧
 .مشاهد القصة

سـة  العالقة الفنية بين الشكل و األرضـية أثنـاء ممار  يبدي اهتماماً ب .٨
 .التعبير الفني

 .يحسن اختيار مجموعة لونية متباينة أثناء ممارسة التعبير الفني .٩

 .يركز على إبراز تفاصيل العناصر المتضمنة بالقصة .١٠



 

يهتم بإظهار التفاصيل الكلية و الجزئية لكل عنصـر مـن العناصـر     .١١
 .التشكيلية في العمل الفني

ثنـاء ممارسـة التعبيـر    ينتبه إلى أهمية تحقيق القيم الفنية التشكيلية أ .١٢
 .الفني

يحافظ على نظافة العمل الفني و الركن الفني أثناء ممارسة التعبيـر   .١٣
 .الفني بالرسم

 .يشعر بمدى االستفادة من قصة عرفت السر في حياته اليومية .١٤

 .يقدر أعمال زمالئه في مجال التعبير الفني بالرسم .١٥

 .يتقبل أراء زمالئه في عمله الفني .١٦
 :محتوى الوحدة •

 :مالمح الحقول الزراعية: الًأو
والمالبس         ،الخطوط المستقيمة والمنحنية لبعض العناصر كاألشـخاص  .١

 .والخضروات و غيرها،والنباتات

 .النباتات،والخضرواتأشكال األشخاص،و .٢

 .بعض الخضروات التي تزرع في الحقول الزراعية .٣

 :الزراعية مظاهر اللهو و اللعب في البيئة: اًثاني
 .لعمل الفني و التكوين الجيد للعمل الفني التشكيليعناصر ا .١

 .الزراعية بعض مظاهر اللعب اليومي في البيئة .٢

 .بعض مظاهر التجمعات لألطفال أثناء اللعب .٣

 :الحرف البيئية التي تميز البيئة الزراعية: ثالثاً
 .زراعة الخضروات و طرق حصادها .١

ات و طـرق  صناعة المواد الغذائية القائمة على زراعـة الخضـرو   .٢
 .تعليبها

 :األنشطة التعليمية •
 :دراسة مالمح الحقول الزراعية: أوالً



 

األلوان ،والخطوط الهندسية،والمالبس،وشخاصدراسة فنية لمالمح األ .١
 .المستخدمة

 .ترابطها،وأوضاعها،ودراسة فنية ألشكال الخضروات .٢

دراسة فنية ألشكال الخضروات التي تزرع في الحقول الزراعية من  .٣
 .الشكل،والحجم، والملمس، واأللوان، والتفاصيل الكلية والجزئية: حيث 

الزراعيـة       دراسة أشكال وألوان النباتات التي تتوافر فـي الحقـول    .٤
 .وفراغاتها ،ومساحاتها ،ما تتميز به من تباين لوني، وترابط بين أجزائهاو

يطبق الطفل ما اكتسبه من خالل الدروس السابقة في التعبيـر عـن    .٥
 .د القصةمشاه

 :الزراعية مظاهر اللعب و اللهو في البيئة: ثانياً
المسابقات، لعـب الكـرة، القطـة    : دراسة فنية لأللعاب الشائعة مثل .١

العمياء، فتحي يا وردة، المساكة، شرعت، نط الحبل، الحجلة، الفوازير، شـد  
 .الحبل و غيرها

تشـكيلية  يحقق الطفل من خالل الدراسات السابقة بعض القيم الفنية ال .٢
العالقات بين عناصر حركة الناتجة من تحرك األجسام، ومؤكداً على عنصر ال

ينفذ ذلك باأللوان اصر العمل الفني ،والعمل الفني، و عنصر اللون، مستفيداً بعن
 .الخشبية

 :الحرف البيئية التي تميز البيئية الزراعية: ثالثاً
ـ  رسم مشاهد القصة و .١       ن الصـناعات  ما تتميز به البيئة الزراعيـة م

 .و الحرف البيئية

ي تشتهر بها تلك البيئـة         الخضروات التدراسة فنية ألشكال النباتات و .٢
 .األلوان المستخدمةوالنقوش، و

تراثاً  القديمةللحرف البيئية المتأصلة التي تُعد من الحرف  دراسة فنية .٣
-الثمار جمع وقطف-روات،حصاد الزرعزراعة الخض: األجيال مثل تناقله

 .صناعة المواد الغذائية، حفظ المواد الغذائية وتعليبها وغيرها،



 

 .تنفيذ مشهد ألحد الحرف السابقة مستوحى من البيئة الزراعية .٤
 :رسم مشاهد القصة: رابعاً

 .رسم مشاهد القصة و تلوينها بحيث تحقق قيماً فنية بأسلوب مبتكر .١

مال الفنية و بما يحقق توظيف العناصر التشكيلية تبعاً الحتياجات األع .٢
 .الناحية التعبيرية والجمالية في التكوين

 : هذا باإلضافة إلى
مـا يـرتبط بقصـص    ج التلفزيون الفنية والتخصصية ومتابعة برام .١

 .األطفال

 .المجموعات اللونية المتباينة على دائرة األلواندراسة التباين اللوني و .٢

 .جمع بعض الصور المرتبطة بموضوع القصة .٣

 .المجالت المرتبطة بموضوع الوحدة،والكتبعانة بالقصص،واالست .٤

 :استراتجيات التدريس •

حسب طبيعتها و مناسبتها لتحقيق األنشطة التعليمية  إستراتيجيةتم اختيار كل 
 :و تلك االستراتجيات هي

 .سرد القصص إستراتيجية .١
 .االستنتاجية اإلستراتيجية .٢

 .الحوار و المناقشة إستراتيجية .٣

 .العرض العملي لتوضيح الجوانب العملية استراتيجيه .٤

 :الوسائل التعليمية  •

 :تم خالل تطبيق الوحدة الحالية استخدام عدد من الوسائل التعليمية هي
 .لوحة قالبة لعرض مشاهد القصة .١
 .تصميم لدائرة األلوان .٢

 .سبورة و أقالم ملونة .٣

 .صور لبعض الحقول الزراعية .٤

 .بيئة الزراعيةصور لبعض الحرف البيئية التي تميز ال .٥



 

 .عرض أفالم تسجيلية عن البيئات الزراعية .٦

 :طرق التقييم •
 .أسئلة شفهية لقياس مدى تحقيق األهداف المعرفية:الجانب المعرفي

 ":المهاري" الجانب النفس حركي

 .المالحظة الدورية خالل الدروس المتتالية .١
 .تصميم استمارة تقييم للعمل الفني .٢

الحظة سلوك األطفال أثناء الدروس للتأكد مـن مـدى   من خالل م:لجانب الوجدانيا
 .مشاركتهم في الدروس و أسلوب تعاملهم

 :زمن الوحدة و تسلسل دروسها •

تم في هذا الدرس تقديم الوحدة ككل لألطفال،ودراسة مشاهد القصة، :الدرس األول
ودراسة أشكال األشخاص والنباتات والخضروات، والتكوين، والحركة، ودراسـة  

 .البيئة الزراعية من خالل الصور والكتب واألفالم التسجيليةمالمح 
     تم في هذا الدرس استرجاع لمشاهد القصة مع اسـترجاع المفـاهيم   :الدرس الثاني

التعرف علـى  ،والمدركات األساسية التي سبق التعرف عليها في الدرس السابقو
لفنيـة بـين الشـكل    الجزئية لعناصر العمل الفنـي، والعالقـة ا  التفاصيل الكلية و

واألرضية،والقيم الفنية التشكيلية،والتأكد من فهم األطفال لها،وذلك لتنفيذ تكوينـات  
 .لمشاهد القصة يتحقق فيها الجانب الفني و الجمالي في آنٍ واحد

تم في هذا الدرس استرجاع األطفال ما تعلموه من األلوان األساسـية  :الدرس الثالث
ئة و البادرة، كما تعرف األطفال على مفهوم التباين اللـوني  والثانوية،و األلوان الداف

والتباين الخطي وكيفية تحقيقهما في رسومهم التي تعبر عن مشاهد القصة،و لتحقيق 
التضاد بـين  التباين اللوني في رسومهم البد من معرفتهم بالتضاد بين األلوان، مثل 

في شدة إشراقه وسطوعه كما  كل و مظهر اللوندرجة تباين شاأللوان األساسية، أو 
وتباين الضوء والعتامـة  ،واألخضر،والبرتقالي،واألزرق،واألحمرفي اللون األصفر،

وتباين الساخن والبارد، والتباين بين األلـوان المتممـة    ،في اللون األبيض واألسود
 .كالبرتقالي واألزرق



 

    تخير كـل طفـل    تم في هذا الدرس استكمال تنفيذ الرسوم، تبعاً لما:الدرس الرابع
طفلة من مشهد من مشاهد القصة و من مجموعة لونية متباينة، و يعد هذا الدرس و

المرحلة النهائية للعمل الفني حيث يتم تحقيق التباين اللوني و الخطي و التكـوين  
الحركة في التكوين مع إبراز التفاصيل الكلية و الجزئية لعناصـر العمـل   والجيد 
 .الفني

  :جعقائمة المرا •

هي المراجع التي رجعت إليها الباحثة في تحضير المـادة العلميـة لـدروس    و
 ). ٣ (الوحدة في ملحق رقم  الوحدة، و قد ألحقت الباحثة قائمة مراجع الوحدة مع

  :ضبط الوحدتين و التأكد من صالحيتهما. ٣

ا ما عن طريق عرضهمتم ضبطه نتهاء من بناء الوحدتين التدريسيتينبعد اال
عـرف علـى أرائهـم فـي     للتباستخدام استبانه تهدف مجموعة من المحكمين، على

ات من حيث األهـداف، والمحتـوى، واسـتراتجي   الوحدتين ومقترحاتهم لتطويرها،
 وطرق التقييم الموضوعة للوحـدة التدريس، واألنشطة التعليمية،والوسائل التعليمية،

غير (،أو)مناسب( تينفي خانة من خان) صح  (ذلك بوضع عالمةو؛) ٤( ملحق رقم
أمام كل عنصر من عناصر االستبانه لتعبر عن رأي المحكم فـي مناسـبة   ) مناسب

مقترحاتهم قامت الباحثة بعمل التعديالت وو في ضوء آراء المحكمين ،هبنود االستبان
فـي   تينالمقتـرح  سة نسخة كاملة للوحدتين التدريسيتينالالزمة، كما ألحقت بالدرا

 ). ٣ (ملحق رقم ا النهائية مصورته
في مجال التعبير الفني بالرسـم  مهارات التفكير اإلبداعي  مقياس تقييمبناء : ثانياً

 :لدى طفل ما قبل المدرسة

بالرسم لدى طفل مـا قبـل   تم تصميم مقياس تقييم مهارات التفكير اإلبداعي  
الضابطة  لمجموعتينل) البعدية القبلية و( طفال األأعمال الهدف منه تقييم المدرسة،و
ـ  ؛وو التجريبية ص األطفـال كمصـدر للتعبيـر    ذلك لمعرفة فاعلية اسـتخدام قص

مدى اكتساب أطفال ما قبل المدرسة لمهارات التفكير اإلبداعي فـي مجـال   الفني،و
 .التعبير الفني بالرسم بعد الدراسة باستخدام األسلوب القصصي



 

 :خطوات بناء المقياس. ١
لتفكير اإلبداعي في مجال التعبير الفني بالرسم تم بناء مقياس تقييم مهارات ا 

 :لدى طفل ما قبل المدرسة وفقاً للخطوات التالية
       هدفها، وذلـك لتوضـيح عنـوان الدراسـة،و    :صياغة مقدمة المقياس .أ 
المحاور التي تضـمنها   ثم توضيحالتي طبقت عليها تجربة الدراسة، العينةو

أخيراً طريقـة تقيـيم إنتـاج    ة، وحثتعريفها إجرائياً من قبل الباالمقياس،و
 .األطفال باستخدام المقياس المقترح

الطالقة،المرونـة،  :( محاور المقياس وعددها ستة محاور هـي تحديد  .ب 
 ).االحتفاظ باالتجاهاألصالة،اإلفاضة أو التوسيع،الحساسية للمشكالت،

ذلك باختيار ؛ وليكرت المتدرج الخماسي لتقييم إنتاج األطفالاستخدام  .ج 
بدرجة و تنتهي بخمـس درجـات    حدة من خمسة استجابات محتملة تبدأوا

ــي ــاً:ه ــوفر إطالق ــر مت ــوفر)١(غي ــر مت ــة )٢(،غي ــوفر بدرج ،مت
عمـل  وقد بلغت الدرجة الكلية لكل ،)٥(،متوفر جداً)٤(،متوفر)٣(وسطةمت

 ).درجة ٣٠(من إنتاج األطفال في المقياس

 :صدق المقياس .٢
في صورته األولية بعرضه على مجموعـة   للتأكد من صدق المقياس تم تحكيمه

من المحكمين من أعضاء هيئة التدريس بجامعة أم القرى في قسم المناهج وطـرق  
ت ريـاض  مشـرفا التدريس،وقسم التربية الفنية،وعدد من مشرفي التربيـة الفنية،و 

عشر  المحكمين خمسةبلغ عدد األطفال بإدارة التربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة،و
أمـام  ) صـح (بوضع عالمة ذلك ،و) ٢( تم إدراج أسمائهم في ملحق رقم ماً، محك

    تنتهي بـثالث درجـات  استجابات تبدأ بدرجة واحدة و ثاالستجابة المناسبة من ثال
استبانه حول مقياس  فيو،) ٣(، موافق بشدة)٢(ق إلى حد مامواف،)١(غير موافق:هي

   ال التعبير الفني بالرسم لـدى طفـل   مقترح لتقييم مهارات التفكير اإلبداعي في مج
 :وفقاً للخطوات التالية ، و قد تم بناء االستبانه) ٥( ما قبل المدرسة ملحق رقم 



 

هـدفها،       و ذلك لتوضيح عنـوان الدراسـة و  :صياغة مقدمة االستبانه .أ 
طريقة اإلجابة على بنـود  و وصف محاور المقياس،والهدف من استخدامه،و

 .لمقياس المقترحاالستبانه الخاصة با

 :ستبانه باالعتماد على المحاور التاليةتم بناء اال: بناء االستبانه .ب 

له ستة بنود تضمن كـل بنـد   : مدى صحة العبارة:المحور األول •
 .منها تعريفاً إجرائياً لكل محور من محاور المقياس الستة

حـول   و تضمن رأي المحكم في عدد من األسئلة:المحور الثاني •
 .ترح و عددها عشرة بنودمقياس المقال

و تضمن اآلراء و المقترحات الخاصة بـالمحكم  : المحور الثالث •
 .بشأن المقياس المقترح

بالرجوع إلى أراء و مقترحات المحكمين في :التأكد من صدق المقياس.    ج
االستبانة، الحظت الباحثة موافقة معظم المحكمين على محاور المقياس، و تم إخراج 

 ). ٥( ورته النهائية كما في ملحق رقم المقياس في ص
 :ثبات المقياس .٣

أن هـذا االختبـار يعطـي    ) "م١٩٩٦(يقصد بثبات االختبار كما ذكر حبيب
تقديرات ثابتة،أي لو كررنا اإلجراء في عملية القياس لحصلنا على نتائج متسقة عن 

 ٣١٥ص."هالفرد، إذن فدرجة الفرد ال تتغير جوهرياً بتكرار إجراء المقياس علي
أن يعطي نفس النتائج إذا ما أعيـد  وفي الدراسة الحالية يقصد بثبات المقياس 

قامت الباحثـة بتطبيـق المقيـاس علـى عينـة      ؛ لذلك تطبيقه على نفس المجموعة
التجريبية،بلغ ال القبلية للمجموعتين الضابطة واستطالعية عشوائية من أعمال األطف

مقياس على مجموعـة مـن   ألعمال مع الحيث قامت بعرض اعددها عشرون عمالً،
بعد مرور خمسة عشر يوماً قامت بعرض نفس األعمال على مجموعـة  المحكمين،و

    هيقصد به كما ذكـر قامت بحساب معامل ثبات المقياس،وثم المحكمين للمرة الثانية،
 ٣١٥ص".معامل االرتباط بين مرات اإلجراء المختلفة،)"م١٩٩٦(حبيب



 

راسة الحالية بحساب ثبات المقياس باسـتخدام برنـامج   وقامت الباحثة في الد
،حيث قامت بإدخال البيانات ومعالجتها إحصائياً باستخدام )SPss( التحليل اإلحصائي

،وتوصلت إلى النتـائج المتضـمنة فـي    )  K Pearson( معامل ارتباط بيرسون 
 ): ١( جدول

المحسوبة بطريقة إعادة  الدراسة وقيم معامل الثبات لمختف محاور أداة )  ١( ول جد
 ) ٢٠= ن ( التطبيق للعينة االستطالعية 

:معامل االرتباط بين التطبيق األول والثاني لمحور

**٠.٦٥٠ محور الطالقة-١

**٠.٧٥٠ المرونة محور - ٢

**٠.٨٥٣ األصالة محور - ٣

**٠.٨٣٢ اإلفاضة محور - ٤

**٠.٨٣٤ للمشكالت الحساسية محور - ٥

 **٠.٧٧٨ باالتجاه االحتفاظحورم-٦
**٠.٧٩٥الدرجة الكلية لجميع المحاور

نجد أن جميع قيم معامل االرتباط بين التطبيق األول ) ١(بالنظر إلى جدولو 
مما يدل على )٠.٠١(داللة إحصائية عند مستوىالثاني لجميع محاور المقياس ذات و

    مما يؤكـد  عالقة ارتباطيـه موجبـة،   ي للمقياسالثانأن العالقة بين التطبيق األول و
 .أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات

 :خطوات تطبيق تجربة الدراسة 
 :تم تطبيق تجربة الدراسة وفقاً للخطوات التالية 
ـ   .١ ـ ١٤٢٦ امفي بداية الفصل الدراسـي الثـاني لع هــ، الموافـق   ١٤٢٧/هـ

للتأكـد مـن   وضة التاسـعة  هـ، قامت الباحثة بالتوجه إلى الر١٢/١/١٤٢٧السبت
ذلك من حيث توفر فصلين من فصول المستوى انية تطبيق تجربة الدراسة بها،وإمك

الث بالروضة يبلـغ  قد وجدت الباحثة أن عدد أطفال المستوى الثالثالث بالروضة،و
          ،)المسـتوى الثالـث أ   ( لـى فصـلين  موزعين بالتسـاوي ع ن طفالً وطفلة،أربعي
     كمجموعـة تجريبيـة،  ) وى الثالـث أ  المست( ،وقد تم اختيار)لث بمستوى الثاال( و



 

كمجموعة ضابطة بالقرعة، بعد ذلك قامت الباحثة بالتأكـد  ) المستوى الثالث ب ( و
فصـلين  أن أطفـال ال  راسة من حيث العمر الزمني و الحظـت من تجانس عينة الد

 .إلى ست سنوات و نصف تتراوح أعمارهم ما بين خمس

تطبيق القبلي لمقياس تقييم مهارات التفكير اإلبداعي في مجـال التعبيـر   الضبط .٢
 :الفني بالرسم لدى طفل ما قبل المدرسة

الباحثة بجمع مجموعـة مـن أعمـال أطفـال المجمـوعتين التجريبيـة              قامت 
والضابطة،بواقع عملين من التعبير الفني الحر بالرسم لكل طفل،و الحظت الباحثـة  

دى إلى عدم توفر أعمال خاصـة  مما أة؛أربعة أطفال من كل مجموعتكرار غياب 
تم استبعادهم من المجموعتين، فأصبح عـدد أطفـال المجموعـة التجريبيـة        بهم ف

ستة عشر طفالً وطفلة،وعـدد أطفـال المجموعـة الضـابطة            ) المستوى الثالث أ (
الباحثة بترقيم األعمـال  بعد ذلك قامت ستة عشر طفالً وطفلة،) الثالث بالمستوى ( 

 :و ترتيبها في مجوعتين كالتالي
أعمال أطفال المجموعة الضـابطة قبـل تطبيـق    :المجموعة األولى •

      )عرفـت السـر  ( ،و الوحدة الثانيـة )الدجاجة وحبة القمح( الوحدتين األولى
 .بواقع عملين لكل طفلثالثون عمالً؛وعددها اثنان و

المجموعة التجريبيـة قبـل تطبيـق     أعمال أطفال: المجموعة الثانية •
       )عرفـت السـر  ( ،و الوحدة الثانيـة )الدجاجة وحبة القمح( الوحدتين األولى

 .بواقع عملين لكل طفلو عددها اثنان و ثالثون عمالً؛

بعد  ذلك قامت الباحثة بعرض أعمال األطفال على مجموعـة مـن المحكمـين    
فكير اإلبداعي في مجال التعبيـر الفنـي   لتحكيمها باستخدام مقياس تقييم مهارات الت

بالرسم لدى طفل ما قبل المدرسة، ثم قامت برصد الدرجات القبلية ألعمال األطفال 
 .في المجموعتين

 :) وحدة الدجاجة و حبة القمح( الوحدة األولى تدريس . ٣
بعد أن حصلت الباحثة على موافقة إدارة تعليم البنات بمنطقة مكة المكرمـة  

هــ  ١٤٢٧/هـ١٤٢٦ق تجربة الدراسة في الفصل الدراسي الثاني لعام على تطبي



 

، تم تسليم الخطاب لمديرة الروضة التاسعة )١(هـ ملحق رقم ٢١/٢/١٤٢٧بتاريخ 
السـبت الموافـق    للمجموعة التجريبية يوم األولى و بدأت الباحثة بتدريس الوحدة 

بواقع ليـة؛ متتاأسابيع لمدة أربعة األولى هـ، و استمر تدريس الوحدة ٢٥/٢/١٤٢٧
انتهت الباحثة من تدريس الوحدة يوم األربعاء الموافق ثالث ساعات في األسبوع، و

 .هـ٢١/٣/١٤٢٧
 :)وحدة عرفت السر(الوحدة الثانية تدريس  .٤

بعد االنتهاء مباشرة من تدريس الوحدة األولى بدأت الباحثة بتدريس الوحـدة  
استمر تدريس الوحـدة لمـدة أربعـة    هـ،و٢٤/٣/١٤٢٧وم السبت الموافق الثانية ي
انتهت الباحثة من تدريس الوحدة الثانية ساعات أسبوعياً،وبواقع ثالث متتالية أسابيع 

 .هـ١٩/٤/١٤٢٧يوم األربعاء الموافق 
التطبيق البعدي لمقياس تقييم مهارات التفكير اإلبداعي بالرسم لدى طفل ما قبـل   .٥

لوحدتين حصلت الباحثة على عملين لكل طفل من بعد االنتهاء من تدريس ا:المدرسة
    عمـالً بعـدياً،    عدد أعمال األطفال اثنين و ثالثينبلغ التجريبية،وأطفال المجموعة 

ل تدريس الوحدتين فتم من أطفال المجموعة التجريبية خال وذلك لتكرار غياب أربعة
 .من المجموعة استبعادهم

ـ  دتين التدريسـية ألطفـال المجموعـة    و في أثناء قيام الباحثة بتدريس الوح
بمتابعة تدريس ) ب ( قامت معلمات المستوى الثالث ،) أ ( التجريبية المستوى الثالث

 .وعة الضابطة بالطريقة التقليديةأطفال المجم
ن أطفال المجموعة الضـابطة  قامت الباحثة بجمع عملين لكل طفل م بعد ذلك

مـن   ت الباحثة تكرار غيـاب أربعـة  د الحظقخالل نفس فترة تدريس الوحدتين، و
من المجموعة، فكان عـدد   طة خالل تلك الفترة فتم استبعدهمأطفال المجموعة الضاب

 .ن عمالً بعدياثالثين وأطفال المجموعة الضابطة اثني أعمال
بعد ذلك قامت الباحثة بجمع جميع أعمال األطفال للمجمـوعتين الضـابطة        

 :في مجموعات كالتالي رتبتهالتجريبية البعدية وو ا



 

المجموعة الضابطة بعد تطبيق الوحدة أعمال أطفال : المجموعة الثالثة •
 .، وعددها ستة عشر عمالً)الدجاجة و حبة القمح( األولى

الضابطة بعد تطبيق الوحدة أعمال أطفال المجموعة :المجموعة الرابعة •
 .، وعددها ستة عشر عمالً)عرفت السر ( الثانية

أعمال أطفال المجموعة التجريبيـة بعـد تطبيـق    :امسةالمجموعة الخ •
 .، وعددها ستة عشر عمالً)الدجاجة وحبة القمح( الوحدة األولى

يبية بعـد تطبيـق   أعمال أطفال المجموعة التجر: المجموعة السادسة •
 .، وعددها ستة عشر عمالً)عرفت السر(الوحدة الثانية 
بعدية على مجموعة مـن  المت الباحثة بعرض مجموعة األعمال بعد ذلك قا

المحكمين لتحكيمها باستخدام مقياس تقييم مهارات التفكير اإلبداعي في مجال 
ثـة برصـد   التعبير الفني بالرسم لدى طفل ما قبل المدرسة، ثم قامـت الباح 

قد ألحقت الباحثة نمـاذج ألعمـال األطفـال فـي     درجات األعمال البعدية و
 ). ٧( الدراسة الحالية في ملحق رقم 

 :المعالجات اإلحصائية

استخدمت الباحثة لمعالجـة  البعدية،عمال األطفال القبلية ودرجات أ بعد رصد 
 :بيانات الدراسة األساليب اإلحصائية التالية

 .) Standard Deviation(االنحراف المعياريو،)Mean(الحسابيالمتوسط  .١

 .)Independent-Samples T Test(للعينات المستقلة، اختبار ت ـ .٢

 ). Levenes( ختبار تجانس التباين، ا .٣

 ). ANCOVA( تحليل التباين المصاحب  .٤
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع
 

عرض وتحليل نتائج : أوالً

 .الدراسة و تفسيرها

 

مناقشة نتائج الدراسة : ثانياً

ومقارنتها بنتائج الدراسات 

 .السابقة



 

 : مقدمة

صلت إليها في الدراسة الحالية، هذا الفصل تتناول الباحثة النتائج التي توفي  
مقارنتها بالدراسـات  من خالل عرض النتائج وتحليلها وتفسيرها،ومن ثم مناقشتها و

 .السابقة
 :عرض و تحليل نتائج الدراسة:أوالً

ال توجد فروق ذات دالله إحصائية بين متوسطي درجات (:اختبار الفرض األول .١
أطفال المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي بعد ضبط التطبيـق  
 القبلي لمقياس تقييم مهارات التفكير اإلبداعي في مجال التعبير الفني بالرسم لدى

 ).طفل ما قبل المدرسة عند محور الطالقة

قامت الباحثة باستخدام الختبار الفرض األول :التحليل الوصفي للفرض األول . أ
        علـى التـوالي  مصاحب الموضـح فـي الجـداول التاليـة     تحليل التباين ال

ــارو،)ج/٢ب،/٢أ، /٢( ــتقلة) ت( اختب ــات المس -Independent(للعين
Samples T Test(واختبار، )Levene’s ( لتجانس التباين. 

 )أ/٢(جدول رقم 
لمعرفة الفروق في متوسط درجات التطبيق القبلي لمقياس تقييم مهارات التفكير ) ت(اختبارنتائج يوضح 

 )الطالقة( اإلبداعي في مجال التعبير الفني بالرسم لدى طفل ما قبل المدرسة لمجموعتي الدراسة عند محور
 

المجموعة
 

 المتوسط
 
حراف االن

المعياري

Levene'sاختبار

 لتجانس التباين

 
قيمة 

 )ت(

 
درجة 
الحرية

 
مستوى 
 الداللة

 
متوسط 
االختالف  قيمة

 )ف( 

مستوى 
 الداللة

 تجريبية 
)١٦=ن (

٢.٧١١٠ 
 

٠.٣٣٢١ 
٠.٠٠٣

 
 د. غ 

 
١.٥٩٤

 
٣٠ 

 
 د. غ 

 
٠.١٨٧٤ 

 ضابطة 
) ١٦=ن(

٢.٥٢٣٦٠.٣٣٣٠

) ١.٥٩٤( بلغت ) ت ( بارنجد أن قيمة اخت) أ /  ٢(  وبالرجوع إلى جدول
لتجانس  )  Levene’s( ختبارال) ف(هي قيمة غير دالة إحصائياً،كما نجد أن قيمة و

وهي قيمة غير دالة إحصائياً،مما يؤكد تجانس المجمـوعتين  ) ٠.٠٠٣( التباين بلغت



 

لتفكير اإلبداعي فـي  الضابطة والتجريبية في التطبيق القبلي لمقياس تقييم مهارات ا
 .مجال التعبير الفني بالرسم عند محور الطالقة

فـي التطبيـق   ) ANCOVA(قبل البدء باستخدام تحليل التباين المصاحب و 
البعدي لمقياس تقييم مهارات التفكير اإلبداعي في مجال التعبير الفني بالرسم لـدى  

تحقق من شروط استخدام طفل ما قبل المدرسة عند محور الطالقة، قامت الباحثة بال
،باستخدام اختبار تجـانس الميـل للتطبيـق    )ANCOVA(تحليل التباين المصاحب

 .البعدي للمقياس
 )ب/٢(جدول رقم 

البعدي لتقييم مهارات التفكير اإلبداعي في مجال التعبير الفني ضح متوسط درجات المقياس القبلي ويو
العامل لمجموعتي ل للتفاعل بين المتغير المصاحب وجانس الميونتائج اختبار تبالرسم لدى طفل ما قبل المدرسة 

 )الطالقة(الدراسة عند محور
االنحراف  المتوسط القياس المجموعة

 المعياري
ــل  التباين أق

 درجة
أعلى 
 درجة 

اختبار تجانس 
 الميل

ــة  قيم
 )ف(

مستوى 
 الداللة 

 التجريبية
 )١٦=ن(

  ٣.٣٨ ٢.٢٣ ٠.١١٠٣ ٠.٣٣٢١ ٢.٧١١٠ القبلي 
٠.٠٣٧ 

 
 ٤.٣١ ٣.٨٥ ٠.٠١٨١ ٠.١٣٤٥ ٤.٠٥٩٧ البعدي د.غ

 الضابطة
 )١٦=ن(

 ٣.١٩ ٢.٠٤ ٠.١١٠٩ ٠.٣٣٣٠ ٢.٥٢٣٦ القبلي
 ٢.٧٧ ٢.٣١ ٠.٠١٨٥ ٠.١٣٥٩ ٢.٤٩٧١ البعدي

  تجانس الميـل اختبار في ) ف( أن قيمة نجد ) ب/٢( الجدول  بالرجوع إلىو
ياً عند جميع مستويات الداللة مما يشير إلـى  هي قيمة غير داله إحصائ،و )٠.٠٣٧(

        إمكانية مواصلة التحليل االستداللي للنتائج باسـتخدام تحليـل التبـاين المصـاحب    
 )ANCOVA .( 

 
 
 
 



 

 :ليل االستداللي للفرض األولالتح. ب
 )ج / ٢( جدول رقم 

المتوسطات البعدية للفرق بين  لمعرفة الداللة)  ANCOVA( نتائج اختبار تحليل التباين المصاحب يوضح 
مقياس تقييم مهارات التفكير اإلبداعي في مجال التعبير الفني لدرجات كل من المجموعة التجريبية والضابطة ل

 : )الطالقة(عند محور بالرسم لدى طفل ما قبل المدرسة

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 )ف ( قيمة 
مستوى 
 لةالدال

مربع 
 إيتا

٠.٩٨٠ ٠.٠٠١ ٧٠٦.٨٩١ ٩.٨٣٨ ٢ ١٩.٦٧٧ الموديل المصحح

٠.٨٩٨ ٠.٠٠١ ٢٥٥.٨١٣ ٣.٥٦٠ ١ ٣.٥٦٠ interceptالتقاطع

        التغاير
 )االختبار القبلي ( 

٠.٢٦٤ ٠.٠١ ١٠.٣٩٩ ٠.١٤٥ ١ ٠.١٤٥

األثر التجريبي  
٠.٩٧٧ ١٢٢٩.٨٠٥٠.٠٠١ ١٧.١١٦ ١ ١٧.١١٦ )المجموعة (

    ٠.٠١٤ ٢٩ ٠.٤٠٤ الخطأ

     ٣٦٤.٠١١٣٢ المجموع

     ٣١ ٢٠.٠٨٠ المجموع المصحح

لألثـر التجريبـي بـين    ) ف( نجد أن قيمـة  ) ج/٢( بالرجوع إلى الجدول
       داله إحصائياً عنـد مسـتوى الداللـة   هي قيمة و) ١٢٢٩.٨٠٥( ن بلغتالمجموعتي

،وهو يحدد لنا مقدار )٠.٩٧٧( بلغ  كما نالحظ أن حجم األثر التجريبي ،)٠.٠٠١( 
ممـا  لتجريبي المستقل ؛ما تم تغييره من درجات في العامل التابع بتأثير من العامل ا

يدل على وجود فروق ذات داللـه إحصـائية بـين متوسـطات درجـات أطفـال       
المجموعتين الضابطة و التجريبية في التطبيق البعدي لمقياس تقييم مهارات التفكيـر  

في مجال التعبير الفني بالرسم لدى طفل ما قبل المدرسـة عنـد محـور     اإلبداعي
 .الطالقة



 

نجد أن الفـرق بـين المتوسـطات البعديـة     ) ب/٢( بالرجوع إلى الجدولو
للمجموعتين الضابطة و التجريبية كان لصالح المجموعة التجريبية ذات المتوسـط  

 ) ٢.٤٩٧١( ألصغر مقابل المجموعة الضابطة ذات المتوسط ا) ٤.٠٥٩٧(األكبر 
توجـد فـروق ذات   : وقبول الفرض البديل ا رفض الفرض الصفريلتالي علينبا

دالله إحصائية بين متوسطي درجات أطفال المجموعتين التجريبية والضابطة فـي  

التطبيق البعدي بعد ضبط التطبيق القبلي لمقياس تقييم مهارات التفكير اإلبـداعي  

؛لصالح أطفال المجموعة لدى طفل ما قبل المدرسةفي مجال التعبير الفني بالرسم 

 .الطالقة التجريبية عند محور

ات ال توجد فروق ذات دالله إحصائية بين متوسطي درج(:اختبار الفرض الثاني .٢
الضابطة في التطبيق البعدي بعد ضبط التطبيـق  أطفال المجموعتين التجريبية و

ي مجال التعبير الفني بالرسم لدى القبلي لمقياس تقييم مهارات التفكير اإلبداعي ف
 ).ما قبل المدرسة عند محور المرونةطفل 

قامت الباحثة باستخدام الختبار الفرض الثاني :التحليل الوصفي للفرض الثاني . أ
ــاين ال ــل التب ــى  تحلي ــة عل ــداول التالي ــي الج مصــاحب الموضــح ف

-Independent(للعينات المسـتقلة ) ت( اختبار، و)ج/٣ب،/٣أ،/٣(التوالي
Samples T Test(واختبار، )Levene’s ( نلتجانس التباي. 

 )أ/٣(جدول رقم 
لمعرفة الفروق في متوسط درجات التطبيق القبلي لمقياس تقييم مهارات التفكير )ت(اختبارنتائج يوضح 

 )المرونة( لمجموعتي الدراسة عند محور ي بالرسم لدى طفل ما قبل المدرسةاإلبداعي في مجال التعبير الفن
 

المجموعة
 

 المتوسط
 

االنحراف 
المعياري

لLevene'sاختبار
 تجانس التباين

 
 قيمة

 )ت(

 
درجة 
الحرية

 
مستوى 
 الداللة

 
متوسط 
االختالف قيمة

 )ف( 

مستوى
 الداللة

 تجريبية 
)١٦=ن (

٢.٧١٥٣ 
 

٠.٣٢٤٤ 
٠.٠٠٩

 
 د. غ 

 
٢.٠١٥

 
٣٠ 

 
 د. غ 

 
٠.٢٢٥٣ 

 ضابطة 
) ١٦=ن(

٢.٤٨٩٩٠.٣٠٧٩



 

) ٢.٠١٥( بلغت ) ت ( نجد أن قيمة اختبار) أ /  ٣( وبالرجوع إلى جدول 
لتجانس  )  Levene’s( الختبار) ف(وهي قيمة غير دالة إحصائياً،كما نجد أن قيمة 

وهي قيمة غير دالة إحصائياً،مما يؤكد تجانس المجمـوعتين  ) ٠.٠٠٩( التباين بلغت
لي لمقياس تقييم مهارات التفكير اإلبداعي فـي  الضابطة والتجريبية في التطبيق القب

 .مجال التعبير الفني بالرسم عند محور المرونة
فـي التطبيـق   ) ANCOVA(قبل البدء باستخدام تحليل التباين المصاحب و 

البعدي لمقياس تقييم مهارات التفكير اإلبداعي في مجال التعبير الفني بالرسم لـدى  
، قامت الباحثة بالتحقق من شروط استخدام لمرونةما قبل المدرسة عند محور ا طفل

نس الميـل للتطبيـق   ،باستخدام اختبار تجـا )ANCOVA(تحليل التباين المصاحب
 .البعدي للمقياس

 )ب/٣(جدول رقم 
يوضح متوسط درجات المقياس القبلي و البعدي لتقييم مهارات التفكير اإلبداعي في مجال التعبير الفني 

ل المدرسة،ونتائج اختبار تجانس الميل للتفاعل بين المتغير المصاحب والعامل لمجموعتي بالرسم لدى طفل ما قب
  )المرونة(عند محور  الدراسة 

االنحراف  المتوسط القياس المجموعة
 المعياري

أقل  التباين
 درجة

أعلى 
 درجة

اختبار تجانس 
 الميل

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الداللة

 التجريبية
 )١٦=ن(

  ٣.٤٦ ٢.٢٣ ٠.١٠٥٣ ٠.٣٢٤٤ ٢.٧١٥٣ القبلي
٠.٠٣٨ 

 

 
 ٤.٣٨ ٣.٨٥ ٠.٠٢٥١ ٠.١٥٨٣ ٤.١٢٥٢ البعدي د.غ

 الضابطة
 )١٦=ن(

 ٣.٠٨ ٢.٠٤ ٠.٠٩٤٨ ٠.٣٠٧٩ ٢.٤٨٩٩ القبلي
 ٢.٩٢ ٢.١٥ ٠.٠٣٢٣ ٠.١٧٩٨ ٢.٤٥١٤ البعدي

في اختبار تجانس الميـل   ) ف( نجد أن قيمة ) ب/٣( وبالرجوع إلى الجدول 
،وهي قيمة غير داله إحصائياً عند جميع مستويات الداللة مما يشير إلـى  ) ٠.٠٣٨(

إمكانية مواصلة التحليل االستداللي للنتائج باسـتخدام تحليـل التبـاين المصـاحب            
 )ANCOVA .( 

 



 

 :التحليل االستداللي للفرض الثاني . ب
 )ج / ٣( جدول رقم 

للفرق بين المتوسطات البعدية لمعرفة الداللة )  ANCOVA( نتائج اختبار تحليل التباين المصاحب يوضح 
مقياس تقييم مهارات التفكير اإلبداعي في مجال التعبير الفني لدرجات كل من المجموعة التجريبية والضابطة ل

 :عند محور المرونة  بالرسم لدى طفل ما قبل المدرسة

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 )ف(مة قي
مستوى 
 الداللة

مربع 
 إيتا

٠.٩٧٤ ٥٣٢.٨٦٤٠.٠٠١ ١١.٣٢٨ ٢ ٢٢.٦٥٦ الموديل المصحح

٠.٨٢١ ١٣٣.٢١٠٠.٠٠١ ٢.٨٣٢ ١ intercept٢.٨٣٢التقاطع 

التغاير        
 )االختبار القبلي ( 

٠.٢٨٤ ٠.٠١ ١١.٤٨٤ ٠.٢٤٤ ١ ٠.٢٤٤

األثر التجريبي  
٠.٩٦٧ ٨٥٨.٥٧٩٠.٠٠١ ١٨.٢٥٣ ١ ١٨.٢٥٣ )المجموعة (

    ٠.٠٢١ ٢٩ ٠.٦١٧ الخطأ

     ٣٦٩.٢٧٩٣٢ المجموع

     ٣١ ٢٣.٢٧٣ المجموع المصحح

لألثـر التجريبـي بـين    ) ف( نجد أن قيمـة  ) ج/٣( بالرجوع إلى الجدول
وهي قيمة داله إحصـائياً عنـد مسـتوى الداللـة             ) ٨٥٨.٥٧٩(المجموعتين بلغت

،وهو يحدد لنا مقدار )٠.٩٦٧( حجم األثر التجريبي بلغ  ، كما نالحظ أن)٠.٠٠١(
مما أثير من العامل التجريبي المسـتقل؛ ما تم تغييره من درجات في العامل التابع بت

رجـات أطفـال   يدل على وجود فروق ذات داللـه إحصـائية بـين متوسـطات د    
التفكيـر   التجريبية في التطبيق البعدي لمقياس تقييم مهاراتالمجموعتين الضابطة و

اإلبداعي في مجال التعبير الفني بالرسم لدى طفل ما قبل المدرسـة عنـد محـور    
 .المرونة



 

نجـد أن الفـرق بـين المتوسـطات البعديـة      ) ب/٣( وبالرجوع إلى الجـدول 
للمجموعتين الضابطة و التجريبية كان لصالح المجموعة التجريبية ذات المتوسـط  

 ) ٢.٤٥١٤( بطة ذات المتوسط األصغرمقابل المجموعة الضا) ٤.١٢٥٢(األكبر 
توجـد فـروق ذات    :قبول الفرض البديل بالتالي علينا رفض الفرض الصفري

دالله إحصائية بين متوسطي درجات أطفال المجموعتين التجريبية والضابطة فـي  

التطبيق البعدي بعد ضبط التطبيق القبلي لمقياس تقييم مهارات التفكير اإلبـداعي  

؛لصالح أطفال المجموعة ر الفني بالرسم لدى طفل ما قبل المدرسةفي مجال التعبي

 .عند محور المرونة التجريبية

ال توجد فروق ذات دالله إحصائية بين متوسطي درجات (:اختبار الفرض الثالث .٣
أطفال المجموعتين التجريبية و الضابطة في التطبيق البعدي بعد ضبط التطبيـق  

تفكير اإلبداعي في مجال التعبير الفني بالرسم لدى القبلي لمقياس تقييم مهارات ال
 .)طفل ما قبل المدرسة عند محور األصالة

قامت الباحثة باستخدام الختبار الفرض الثالث :التحليل الوصفي للفرض الثالث . أ
ــاين ال ــل التب ــى  تحلي ــة عل ــداول التالي ــي الج مصــاحب الموضــح ف

-Independent(قلةللعينات المسـت ) ت( اختبار، و)ج/٤ب،/٤أ،/٤(التوالي
Samples T Test(واختبار، )Levene’s ( لتجانس التباين.  

 )أ/٤(جدول رقم 
لمعرفة الفروق في متوسط درجات التطبيق القبلي لمقياس تقييم مهارات التفكير ) ت(اختبارنتائج يوضح 

 )األصالة( ند محوراإلبداعي في مجال التعبير الفني بالرسم لدى طفل ما قبل المدرسة لمجموعتي الدراسة ع
 

المجموعة
 

 المتوسط
 

االنحراف 
المعياري

لLevene'sاختبار
 تجانس التباين

 
 قيمة 

 )ت(

 
درجة 
الحرية

 
مستوى 
 الداللة

 
متوسط 
االختالف قيمة

 )ف( 

مستوى
 الداللة

 تجريبية 
)١٦=ن (

٢.٦٤٦٤٠.٢٢٠٤ 
١.٦٤٠ 

 

 
 د. غ 

 
١.١٦٠ 

 

 
٣٠ 

 
 د. غ 

 
٠.١١٠٦ 

 ضابطة  
) ١٦=ن(

٢.٥٣٥٦٠.٣١١١



 

) ١.١٦٠( بلغـت  ) ت ( نجد أن قيمة اختبار) أ /  ٤(وبالرجوع إلى جدول 
لتجانس  )  Levene’s( الختبار) ف(وهي قيمة غير دالة إحصائياً،كما نجد أن قيمة 

وهي قيمة غير دالة إحصائياً،مما يؤكد تجانس المجمـوعتين  ) ١.٦٤٠( التباين بلغت
يبية في التطبيق القبلي لمقياس تقييم مهارات التفكير اإلبداعي فـي  الضابطة والتجر

 .مجال التعبير الفني بالرسم عند محور األصالة
فـي التطبيـق   ) ANCOVA(قبل البدء باستخدام تحليل التباين المصاحب و 

البعدي لمقياس تقييم مهارات التفكير اإلبداعي في مجال التعبير الفني بالرسم لـدى  
، قامت الباحثة بالتحقق من شروط استخدام ل المدرسة عند محور األصالةما قب طفل

،باستخدام اختبار تجـانس الميـل للتطبيـق    )ANCOVA(تحليل التباين المصاحب
 .البعدي للمقياس

 )ب/٤(جدول رقم 
يوضح متوسط درجات المقياس القبلي و البعدي لتقييم مهارات التفكير اإلبداعي في مجال التعبير الفني 

بالرسم لدى طفل ما قبل المدرسة،ونتائج اختبار تجانس الميل للتفاعل بين المتغير المصاحب والعامل لمجموعتي 
 ) األصالة(الدراسة  عند محور 

االنحراف  المتوسط القياس المجموعة
 المعياري

أقل  التباين
 درجة

أعلى 
 درجة

اختبار تجانس 
 الميل

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الداللة

 بيةالتجري
 )١٦=ن(

  ٣.٠٨ ٢.٢٧ ٠.٠٤٨٦ ٠.٢٢٠٤ ٢.٦٤٦٢ القبلي
٠.٢٣٩ 

 

 
 ٤.٣١ ٣.٨٨ ٠.٠١٣٠ ٠.١١٣٩ ٤.٠٥٢٤ البعدي د.غ

 الضابطة
 )١٦=ن(

 ٣.٢٧ ٢.١٥ ٠.٠٩٦٨ ٠.٣١١١ ٢.٥٣٥٦ القبلي
 ٢.٥٨ ٢.٠٤ ٠.٠٢١٩ ٠.١٤٧٩ ٢.٣٤٠ البعدي

تجانس الميـل   في اختبار ) ف( نجد أن قيمة ) ب/٤( وبالرجوع إلى الجدول 
،وهي قيمة غير داله إحصائياً عند جميع مستويات الداللة مما يشير إلـى  )٠.٢٣٩(

إمكانية مواصلة التحليل االستداللي للنتائج باسـتخدام تحليـل التبـاين المصـاحب            
 )ANCOVA .( 

 



 

 :التحليل االستداللي للفرض الثالث . ب
 )ج / ٤( جدول رقم 

للفرق بين المتوسطات البعدية لمعرفة الداللة )  ANCOVA( لتباين المصاحب نتائج اختبار تحليل ايوضح  
مقياس تقييم مهارات التفكير اإلبداعي في مجال التعبير الفني لدرجات كل من المجموعة التجريبية والضابطة ل

 :عند محور األصالة  بالرسم لدى طفل ما قبل المدرسة

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجة 
 ةالحري

متوسط 
 المربعات

مستوى )ف ( قيمة 
 الداللة

مربع 
 إيتا

٠.٩٨٣ ٠.٠٠١ ٨٢٤.٣١٢ ١١.٧٧٣ ٢ ٢٣.٥٤٧ الموديل المصحح

٠.٨٤٢ ٠.٠٠١ ١٥٤.٣٣٤ ٢.٢٠٤ ١ intercept٢.٢٠٤التقاطع 

االختبار ( التغاير 
 )القبلي 

٠.٢٠٨ ٠.٠١ ٧.٦٠٤ ٠.١٠٩ ١ ٠.١٠٩

األثر التجريبي  
٠.٩٨١ ١٥٢٥.٦١٦٠.٠٠١ ٢١.٧٩٠ ١ ٢١.٧٩٠ )المجموعة (

    ٠.٠١٤ ٢٩ ٠.٤١٤ الخطأ

     ٣٥٠.٩٤١٣٢ المجموع

     ٣١ ٢٣.٩٦١ المجموع المصحح

بين المجموعتين لألثر التجريبي ) ف( نجد أن قيمة ) ج/٤( بالرجوع إلى الجدول
، كمـا  )٠.٠٠١( هي قيمة داله إحصائياً عند مستوى الداللـة و) ١٥٢٥.٦١٦(بلغت

ما تم تغييره مـن   ،وهو يحدد لنا مقدار)٠.٩٨١(بلغ  حجم األثر التجريبي نالحظ أن
مما يدل علـى وجـود   أثير من العامل التجريبي المستقل؛درجات في العامل التابع بت

     فروق ذات دالله إحصائية بين متوسطات درجات أطفـال المجمـوعتين الضـابطة    
ارات التفكير اإلبداعي فـي مجـال   التجريبية في التطبيق البعدي لمقياس تقييم مهو

 .ما قبل المدرسة عند محور األصالةالتعبير الفني بالرسم لدى طفل 



 

ات البعدية للمجموعتين نجد أن الفرق بين المتوسط) ب/٤(بالرجوع إلى الجدولو
التجريبية كان لصـالح المجموعـة التجريبيـة ذات المتوسـط األكبـر      الضابطة و

 )٢.٣٤٠٨(ضابطة ذات المتوسط األصغر مقابل المجموعة ال) ٤.٠٥٢٤(

توجـد فـروق ذات   :وقبول الفرض البديل،بالتالي علينا رفض الفرض الصفري

دالله إحصائية بين متوسطي درجات أطفال المجموعتين التجريبية والضابطة فـي  

التطبيق البعدي بعد ضبط التطبيق القبلي لمقياس تقييم مهارات التفكير اإلبـداعي  

ي بالرسم لدى طفل ما قبل المدرسة؛لصالح أطفال المجموعة ير الفنفي مجال التعب

 .عند محور األصالةالتجريبية 

ات ال توجد فروق ذات دالله إحصائية بين متوسطي درج(:اختبار الفرض الرابع .٤
الضابطة في التطبيق البعدي بعد ضبط التطبيـق  أطفال المجموعتين التجريبية و
تفكير اإلبداعي في مجال التعبير الفني بالرسم لدى القبلي لمقياس تقييم مهارات ال

 .)المدرسة عند محور اإلفاضة أو التوسيعطفل ما قبل 
قامت الباحثـة باسـتخدام    رابعالختبار الفرض ال:التحليل الوصفي للفرض الرابع. أ

، )ج/٥ب،/٥أ،/٥(مصاحب الموضح في الجداول التالية على التـوالي تحليل التباين ال
    ،واختبـار )Independent-Samples T Test(للعينات المسـتقلة ) ت(اختبارو
 )Levene’s ( لتجانس التباين. 

 )أ/٥(جدول رقم 
لمعرفة الفروق في متوسط درجات التطبيق القبلي لمقياس تقييم مهارات التفكير ) ت(يوضح نتائج اختبار

 )اإلفاضة(موعتي الدراسة عند محورجاإلبداعي في مجال التعبير الفني بالرسم لدى طفل ما قبل المدرسة لم
 

المجموعة
 

 المتوسط
 

االنحراف 
المعياري

لLevene'sاختبار
 تجانس التباين

 
قيمة  

 )ت(

 
درجة 
الحرية

 
مستوى 
 الداللة

 
متوسط 
االختالف قيمة

 )ف( 

مستوى
 الداللة

 تجريبية 
)١٦=ن (

٢.٦٣٤٢٠.٢٢١٦ 
٠.٣١٩

 
 د. غ 

 
١.٨٦٨ 

 

 
٣٠ 

 
 د. غ 

 
٠.١٥٨٦ 

 ضابطة  
) ١٦=ن(

٢.٤٧٥٥٠.٢٥٧٤



 

) ١.٨٦٨( بلغـت  ) ت ( نجد أن قيمة اختبار) أ / ٥(وبالرجوع إلى جدول 
لتجـانس  )  Levene’s( الختبار) ف(وهي قيمة غير دالة إحصائياً،كما نجد أن قيمة 

وهي قيمة غير دالة إحصائياً،مما يؤكد تجانس المجمـوعتين  ) ٠.٣١٩( التباين بلغت
ضابطة والتجريبية في التطبيق القبلي لمقياس تقييم مهارات التفكير اإلبداعي فـي  ال

 .ير الفني بالرسم عند محور اإلفاضة أو التوسيعمجال التعب
فـي التطبيـق   ) ANCOVA(قبل البدء باستخدام تحليل التباين المصاحب و 

ني بالرسم لـدى  البعدي لمقياس تقييم مهارات التفكير اإلبداعي في مجال التعبير الف
، قامت الباحثة بـالتحقق مـن   ما قبل المدرسة عند محور اإلفاضة أو التوسيع طفل

،باستخدام اختبـار تجـانس   )ANCOVA(شروط استخدام تحليل التباين المصاحب
 .الميل للتطبيق البعدي للمقياس

 )ب/٥(جدول رقم 
ير اإلبداعي في مجال التعبير الفني يوضح متوسط درجات المقياس القبلي و البعدي لتقييم مهارات التفك

بالرسم لدى طفل ما قبل المدرسة،ونتائج اختبار تجانس الميل للتفاعل بين المتغير المصاحب والعامل لمجموعتي 
 ) اإلفاضة أو التوسيع(الدراسة عند محور

االنحراف  المتوسط القياس المجموعة
 المعياري

أقل  التباين
 درجة

أعلى 
 درجة

اختبار تجانس 
 لميلا
قيمة 

 )ف(
مستوى 
 الداللة

 التجريبية
 )١٦=ن(

  ٣.٠٤ ٢.٢٧ ٠.٠٤٩١ ٠.٢٢١٦ ٢.٦٣٤٢ القبلي
٠.٤٠٦ 

 

 
 ٤.٢٧ ٣.٩٢ ٠.٠٠٨١ ٠.٠٩٠١ ٤.٠٦٩٢ البعدي د.غ

 الضابطة
 )١٦=ن(

 ٢.٠٨ ١.٩٦ ٠.٠٦٦٢ ٠.٢٥٧٤ ٢.٤٧٥٥ القبلي
 ٢.٦٢ ٢.٠٨ ٠.٠٢٤١ ٠.١٥٥٢ ٢.٣٥٠٣ البعدي

في اختبار تجانس الميـل   ) ف( نجد أن قيمة) ب/٥( لى الجدول وبالرجوع إ
،وهي قيمة غير داله إحصائياً عند جميع مستويات الداللة مما يشير إلـى  )٠.٤٠٦(

إمكانية مواصلة التحليل االستداللي للنتائج باسـتخدام تحليـل التبـاين المصـاحب            
 )ANCOVA .( 
 



 

 :التحليل االستداللي للفرض الرابع.ب
 )ج / ٥( جدول رقم 

للفرق بين المتوسطات البعدية  لمعرفة الداللة) ANCOVA( نتائج اختبار تحليل التباين المصاحب يوضح 
مقياس تقييم مهارات التفكير اإلبداعي في مجال التعبير الفني لدرجات كل من المجموعة التجريبية والضابطة ل

 :ضة عند محور اإلفا بالرسم لدى طفل ما قبل المدرسة

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى )ف ( قيمة 
 الداللة

مربع 
 إيتا

٠.٩٨٣ ٠.٠٠١ ٨٢٧.٠٤٣ ١١.٨٥٢ ٢ ٢٣.٧٠٤ الموديل المصحح

٠.٨٢٢ ٠.٠٠١ ١٣٤.٢٨٩ ١.٩٢٤ ١ intercept١.٩٢٤التقاطع 

       التغاير
 )االختبار القبلي ( 

٠.١٤٠ ٠.٠٥ ٤.٧٠٥ ٠.٠٦٧ ١ ٠.٠٦٧

األثر التجريبي  
٠.٩٨٠ ١٤٢٤.١٦١٠.٠٠١ ٢٠.٤٠٩ ١ ٢٠.٤٠٩ )المجموعة (

    ٠.٠١٤ ٢٩ ٠.٤١٦ الخطأ

     ٣٥٣.٧٩٩٣٢ المجموع

     ٣١ ٢٤.١١٩ المجموع المصحح

لألثـر التجريبـي بـين    ) ف( نجد أن قيمـة  ) ج/٥( بالرجوع إلى الجدول
        مة داله إحصائياً عنـد مسـتوى الداللـة   وهي قي) ١٤٢٤.١٦١(المجموعتين بلغت

،وهو يحدد لنا مقدار )٠.٩٨٠(، كما نالحظ أن حجم األثر التجريبي بلغ )٠.٠٠١( 
مما أثير من العامل التجريبي المسـتقل؛ ما تم تغييره من درجات في العامل التابع بت

رجـات أطفـال   يدل على وجود فروق ذات داللـه إحصـائية بـين متوسـطات د    
التجريبية في التطبيق البعدي لمقياس تقييم مهارات التفكيـر  موعتين الضابطة والمج

اإلبداعي في مجال التعبير الفني بالرسم لدى طفل ما قبل المدرسـة عنـد محـور    
 .اإلفاضة
 



 

ات البعديـة  نجـد أن الفـرق بـين المتوسـط    )ب/٥(وبالرجوع إلى الجدول
التجريبيـة ذات المتوسـط   وعة التجريبية كان لصالح المجمللمجموعتين الضابطة و

ــر ــل المجمو)٤.٠٦٩٢(األكبـ ــط   مقابـ ــابطة ذات المتوسـ ــة الضـ عـ
توجد :وقبول الفرض البديل بالتالي علينا رفض الفرض الصفري؛)٢.٣٥٠٣(األصغر

فروق ذات دالله إحصائية بين متوسطي درجات أطفـال المجمـوعتين التجريبيـة    

لقبلي لمقياس تقيـيم مهـارات   والضابطة في التطبيق البعدي بعد ضبط التطبيق ا

لصـالح  التفكير اإلبداعي في مجال التعبير الفني بالرسم لدى طفل ما قبل المدرسة 

 .عند محور اإلفاضةأطفال المجوعة التجريبية 

ال توجد فروق ذات دالله إحصـائية بـين متوسـطي    (:اختبار الفرض الخامس .٥
يق البعدي بعد ضـبط  الضابطة في التطبات أطفال المجموعتين التجريبية ودرج

التطبيق القبلي لمقياس تقييم مهارات التفكير اإلبداعي في مجال التعبيـر الفنـي   
 .بالرسم لدى طفل ما قبل المدرسة عند محور الحساسية للمشكالت

تحليـل التبـاين   اسـتخدام  تـم  الختبار الفرض :التحليل الوصفي للفرض الخامس.أ
للعينـات  )ت(اختبـار ، و)ج/٦ب،/٦،أ/٦(في الجـداول التاليـة   مصاحب الموضحال

 .لتجانس التباين)Levene’s( ،واختبار)Independent-Samples T Test(المستقلة
 )أ/٦(جدول رقم 

بلي لمقياس تقييم مهارات التفكير لمعرفة الفروق في متوسط درجات التطبيق الق) ت(يوضح نتائج اختبار
الحساسية  درسة لمجموعتي الدراسة عند محورقبل الم اإلبداعي في مجال التعبير الفني بالرسم لدى طفل ما

 للمشكالت
 

المجموعة
 

 المتوسط
 

االنحراف 
المعياري

لLevene'sاختبار
 تجانس التباين

 
قيمة  

 )ت(

 
درجة 
الحرية

 
مستوى 
 الداللة

 
متوسط 
االختالف قيمة

 )ف( 

مستوى
 الداللة

 تجريبية 
)١٦=ن (

٢.٥٥١٢٠.٢٢٥٥ 
٠.٠٧٨

 
 د. غ 

 
٢.٠١٨ 

 

 
٣٠ 

 
 د. غ 

 
٠.١٥٦٣ 

 ضابطة  
) ١٦=ن(

٢.٣٩٤٩٠.٢١٢٦



 

) ٢.٠١٨( بلغـت  ) ت ( نجد أن قيمة اختبار) أ / ٦(وبالرجوع إلى جدول 
لتجـانس  )  Levene’s( الختبار) ف(وهي قيمة غير دالة إحصائياً،كما نجد أن قيمة 

يؤكد تجانس المجمـوعتين  وهي قيمة غير دالة إحصائياً،مما ) ٠.٠٧٨( التباين بلغت
الضابطة والتجريبية في التطبيق القبلي لمقياس تقييم مهارات التفكير اإلبداعي فـي  

 .لحساسية للمشكالتمجال التعبير الفني بالرسم عند محور ا
فـي التطبيـق   ) ANCOVA(قبل البدء باستخدام تحليل التباين المصاحب و 

اعي في مجال التعبير الفني بالرسم لـدى  البعدي لمقياس تقييم مهارات التفكير اإلبد
، قامت الباحثة بـالتحقق مـن   لحساسية للمشكالتما قبل المدرسة عند محور ا طفل

،باستخدام اختبـار تجـانس   )ANCOVA(شروط استخدام تحليل التباين المصاحب
 .الميل للتطبيق البعدي للمقياس

 )ب/٦(جدول رقم 
ي لتقييم مهارات التفكير اإلبداعي في مجال التعبير الفني يوضح متوسط درجات المقياس القبلي والبعد

بالرسم لدى طفل ما قبل المدرسة،ونتائج اختبار تجانس الميل للتفاعل بين المتغير المصاحب والعامل لمجموعتي 
 ) الحساسية للمشكالت(الدراسة عند محور

االنحراف  المتوسط القياس المجموعة
 المعياري

أقل  التباين
 درجة

 أعلى
 درجة

اختبار تجانس 
 الميل

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الداللة

 التجريبية
 )١٦=ن(

  ٣.٠٠ ٢.١٩ ٠.٠٥٠٩ ٠.٢٢٥٥ ٢.٥٥١٢ القبلي
٠.٣٠٧ 

 

 
 ٤.٣١ ٣.٩٢ ٠.٠١٢٨ ٠.١١٣٢ ٤.١٤٦١ البعدي د.غ

 الضابطة
 )١٦=ن(

 ٢.٨١ ٢.٠٤ ٠.٠٤٥٢ ٠.٢١٢٦ ٢.٣٩٤٩ القبلي
 ٢.٦٩ ٢.٣١ ٠.٠١٠٠ ٠.٠٩٩٩ ٢.٤٨٩٩ البعدي

في اختبار تجـانس الميـل    ) ف( نجد أن قيمة) ب/٦(وبالرجوع إلى الجدول 
،وهي قيمة غير داله إحصائياً عند جميع مستويات الداللة مما يشير إلـى  )٠.٣٠٧(

إمكانية مواصلة التحليل االستداللي للنتائج باسـتخدام تحليـل التبـاين المصـاحب            
 )ANCOVA .( 

 



 

 :داللي للفرض الخامسالتحليل االست.ب
 )ج/٦(جدول 

للفرق بين المتوسطات البعدية لدرجات كل من )ANCOVA(نتائج اختبار تحليل التباين المصاحبيوضح 
مقياس تقييم مهارات التفكير اإلبداعي في مجال التعبير الفني بالرسم لدى طفل المجموعة التجريبية والضابطة ل

 :مشكالت عند محور الحساسية لل ما قبل المدرسة

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى )ف ( قيمة 
 الداللة

مربع 
 إيتا

٠.٩٨٦ ١٠٣٩.٨٨٠٠.٠٠١ ١٠.٩٩٠ ٢ ٢١.٩٧٩ الموديل المصحح

٠.٨٦٨ ٠.٠٠١ ١٨٩.٩٦١ ٢.٠٠٨ ١ intercept٢.٠٠٨التقاطع 

التغاير       
 )االختبار القبلي ( 

٠.١٠٤ د. غ  ٣.٣٥٨ ٠.٠٣٥ ١ ٠.٠٣٥

األثر التجريبي  
٠.٩٨٤ ١٧٧٤.٥٠٦٠.٠٠١ ١٨.٧٥٣ ١ ١٨.٧٥٣ )المجموعة (

    ٠.٠١١ ٢٩ ٠.٣٠٦ الخطأ

     ٣٧٤.٥٧١٣٢ المجموع

     ٣١ ٢٢.٢٨٦ المجموع المصحح

بين المجموعتين لألثر التجريبي )ف(نجد أن قيمة) ج/٦(بالرجوع إلى الجدول
ــت ــي و)١٧٧٤.٥٠٦(بلغ ــه إه ــة دال ــة          قيم ــتوى الدالل ــد مس ــائياً عن حص

،وهو يحدد لنا مقدار مـا  )٠.٩٨٤(نالحظ أن حجم األثر التجريبي بلغكما ،)٠.٠٠١(
مما يدل ل؛تم تغييره من درجات في العامل التابع بتأثير من العامل التجريبي المستق

مـوعتين  رجات أطفال المجعلى وجود فروق ذات دالله إحصائية بين متوسطات د
التجريبية في التطبيق البعدي لمقياس تقييم مهارات التفكير اإلبداعي فـي  الضابطة و

مجال التعبير الفني بالرسم لدى طفل ما قبـل المدرسـة عنـد محـور الحساسـية      
 .للمشكالت



 

ات البعديـة  نجد أن الفـرق بـين المتوسـط   ) ب/٦( بالرجوع إلى الجدولو
جريبيـة ذات المتوسـط   لصالح المجموعة التالتجريبية كان للمجموعتين الضابطة و

 )٢.٤٨٩٩(مقابل المجموعة الضابطة ذات المتوسط األصغر ) ٤.١٤٦١(األكبر 
توجـد فـروق ذات    :وقبول الفرض البديل بالتالي علينا رفض الفرض الصفري

دالله إحصائية بين متوسطي درجات أطفال المجموعتين التجريبية والضابطة فـي  

د ضبط التطبيق القبلي لمقياس تقييم مهارات التفكير اإلبـداعي  التطبيق البعدي بع

ي بالرسم لدى طفل ما قبل المدرسة؛لصالح أطفال المجموعة في مجال التعبير الفن

 .التجريبية عند محور الحساسية للمشكالت
ال توجد فروق ذات دالله إحصـائية بـين متوسـطي    (:اختبار الفرض السادس.٦

الضابطة في التطبيق البعـدي بعـد ضـبط    التجريبية و ات أطفال المجموعتيندرج
التطبيق القبلي لمقياس تقييم مهارات التفكير اإلبداعي في مجال التعبير الفني بالرسم 

 ).لدى طفل ما قبل المدرسة عند محور االحتفاظ باالتجاه

تحليل التبـاين  استخدام الختبار الفرض تم :سالتحليل الوصفي للفرض الساد . أ
للعينـات  )ت(اختبارو،)ج/٧ب،/٧أ،/٧لجداول التالية على التواليابمصاحب ال

ــتقلة ــار،)Independent-Samples T Test(المس  ) Levene’s( واختب
 )أ/٧(جدول رقم   .لتجانس التباين
لمعرفة الفروق في متوسط درجات التطبيق القبلي لمقياس تقييم مهارات التفكير ) ت(يوضح نتائج اختبار
درسة لمجموعتي الدراسة عند محور االحتفاظ التعبير الفني بالرسم لدى طفل ما قبل الماإلبداعي في مجال 

 باالتجاه
 

المجموعة
 

 المتوسط
 

االنحراف 
المعياري

لLevene'sاختبار
 تجانس التباين

 
قيمة  

 )ت(

 
درجة 
الحرية

 
مستوى 
 الداللة

 
متوسط 
االختالف قيمة

 )ف( 

مستوى
 الداللة

 تجريبية 
)١٦=ن (

٢.٦٨٢٣٠.٢٢٨٦ 
١.٥٢١

 
 د. غ 

 
١.٩٠٢ 

 

 
٣٠ 

 
 د. غ 

 
٠.١٧٩٢ 

 ضابطة  
) ١٦=ن(

٢.٥٠٣١٠.٢٩٩٩



 

) ١.٩٠٢( بلغـت  ) ت ( نجد أن قيمة اختبار) أ / ٧( وبالرجوع إلى جدول
لتجـانس  )  Levene’s( الختبار) ف(وهي قيمة غير دالة إحصائياً،كما نجد أن قيمة 

وهي قيمة غير دالة إحصائياً،مما يؤكد تجانس المجمـوعتين  ) ١.٥٢١( التباين بلغت
الضابطة والتجريبية في التطبيق القبلي لمقياس تقييم مهارات التفكير اإلبداعي فـي  

 .الحتفاظ باالتجاهمجال التعبير الفني بالرسم عند محور ا
فـي التطبيـق   ) ANCOVA(قبل البدء باستخدام تحليل التباين المصاحب و 

قياس تقييم مهارات التفكير اإلبداعي في مجال التعبير الفني بالرسم لـدى  البعدي لم
، قامت الباحثة بالتحقق من شروط الحتفاظ باالتجاهما قبل المدرسة عند محور ا طفل

،باستخدام اختبـار تجـانس الميـل    )ANCOVA(استخدام تحليل التباين المصاحب
 .للتطبيق البعدي للمقياس

 )ب/٧(جدول رقم 
وسط درجات المقياس القبلي والبعدي لتقييم مهارات التفكير اإلبداعي في مجال التعبير الفني يوضح مت

بالرسم لدى طفل ما قبل المدرسة،ونتائج اختبار تجانس الميل للتفاعل بين المتغير المصاحب والعامل لمجموعتي 
 ) االحتفاظ باالتجاه(الدراسة عند محور

 االنحراف المتوسط القياس المجموعة
 المعياري

أقل  التباين
 درجة

أعلى 
 درجة

اختبار تجانس 
 الميل

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الداللة

 التجريبية
 )١٦=ن(

  ٣.٠٤ ٢.٣١ ٠.٠٥٢٢ ٠.٢٢٨٦ ٢.٦٨٢٣ القبلي
٢.٩٨٢ 

 

 
 ٤.٢٧ ٣.٩٢ ٠.٠٠٩٠ ٠.٠٩٤٩ ٤.١٢٩٢ البعدي د.غ

 الضابطة
 )١٦=ن(

 ٣.١٢ ٢.٠٨ ٠.٠٨٩٩ ٠.٢٩٩٩ ٢.٥٠٣١ القبلي
 ٣.٧٧ ٢.١٥ ٠.١٣١٩ ٠.٣٦٣٣ ٢.٤٧٢٩ البعدي

في اختبار تجـانس الميـل    ) ف( نجد أن قيمة) ب/٧(وبالرجوع إلى الجدول 
،وهي قيمة غير داله إحصائياً عند جميع مستويات الداللة مما يشير إلـى  )٢.٩٨٢(

   إمكانية مواصلة التحليل االستداللي للنتائج باسـتخدام تحليـل التبـاين المصـاحب         
 )ANCOVA ( 

 



 

 :التحليل االستداللي للفرض السادس.ب
 ) ج / ٧( جدول رقم 

للفرق بين المتوسطات البعدية لمعرفة الداللة )  ANCOVA( نتائج اختبار تحليل التباين المصاحب يوضح 
الفني  مقياس تقييم مهارات التفكير اإلبداعي في مجال التعبيرلدرجات كل من المجموعة التجريبية والضابطة ل

 :عند محور االحتفاظ باالتجاه بالرسم لدى طفل ما قبل المدرسة

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 )ف(قيمة 
مستوى 
 الداللة

مربع 
 إيتا

٠.٩٣١ ١٩٦.٠٩١٠.٠٠١ ١١.٢٠١ ٢ ٢٢.٤٠٣ الموديل المصحح

٠.٤٥٥ ٠.٠٠١ ٢٤.٢٢٥ ١.٣٨٤ ١ intercept١.٣٨٤التقاطع 

       التغاير 
 )االختبار القبلي ( 

٠.٢١٧ ٠.٠١ ٨.٠٢٦ ٠.٤٥٨ ١ ٠.٤٥٨

األثر التجريبي  
٠.٩١٤ ٣٠٩.٢٨٦٠.٠٠١ ١٧.٦٨ ١ ١٧.٦٦٨ )المجموعة (

    ٠.٠٥٧ ٢٩ ١.٦٥٧ الخطأ

     ٣٧٢.٧٦٧٣٢ المجموع

     ٣١ ٢٤.٠٦٠ المجموع المصحح
 

لألثـر التجريبـي بـين    ) ف(نجـد أن قيمـة  ) ج/٧(وع إلى الجـدول بالرج
مسـتوى الداللـة            ،وهي قيمة داله إحصـائياً عنـد  )٣٠٩.٢٨٦(المجموعتين بلغت

   ،وهو يحدد لنا مقـدار  )٠.٩١٤(كما نالحظ أن حجم األثر التجريبي بلغ ،)٠.٠٠١(
مما أثير من العامل التجريبي المسـتقل؛ ما تم تغييره من درجات في العامل التابع بت

رجـات أطفـال   جود فروق ذات داللـه إحصـائية بـين متوسـطات د    يدل على و
التجريبية في التطبيق البعدي لمقياس تقييم مهارات التفكيـر  المجموعتين الضابطة و

ل المدرسة عنـد االحتفـاظ   اإلبداعي في مجال التعبير الفني بالرسم لدى طفل ما قب
ات البعديـة  توسـط نجد أن الفرق بـين الم ) ب/٧( بالرجوع إلى الجدولباالتجاه،و



 

التجريبية كان لصالح المجموعة التجريبيـة ذات المتوسـط   للمجموعتين الضابطة و
 ).٢.٤٧٢٩(مقابل المجموعة الضابطة ذات المتوسط األصغر ) ٤.١٢٩٢(األكبر 

توجـد فـروق ذات   :وقبول الفرض البديل بالتالي علينا رفض الفرض الصفري

لمجموعتين التجريبية والضابطة فـي  دالله إحصائية بين متوسطي درجات أطفال ا

التطبيق البعدي بعد ضبط التطبيق القبلي لمقياس تقييم مهارات التفكير اإلبـداعي  

ي بالرسم لدى طفل ما قبل المدرسة؛لصالح أطفال المجموعة في مجال التعبير الفن

 .عند محور االحتفاظ باالتجاهالتجريبية 
ت دالله إحصائية بين متوسطي درجات ال توجد فروق ذا(:اختبار الفرض السابع.٧

أطفال المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي بعد ضبط التطبيق القبلي 
     لمقياس تقييم مهارات التفكير اإلبداعي في مجال التعبير الفني بالرسم لـدى طفـل  

 .)جميع المحاورما قبل المدرسة عند 
قامت الباحثة باسـتخدام  ر الفرض السابع الختبا:التحليل الوصفي للفرض السابع . أ

ــاين ال ــل التب ــى   تحلي ــة عل ــداول التالي ــي الج ــح ف ــاحب الموض مص
-Independent(للعينـات المسـتقلة  ) ت( اختبـار ، و)ج/٨ب،/٨أ،/٨التوالي

Samples T Test(واختبار، )Levene’s ( لتجانس التباين. 
 )أ/٨(جدول رقم 

متوسط درجات التطبيق القبلي لمقياس تقييم مهارات التفكير لمعرفة الفروق في ) ت(يوضح نتائج اختبار
 اإلبداعي في مجال التعبير الفني بالرسم لدى طفل ما قبل المدرسة لمجموعتي الدراسة عند جميع المحاور 

 
المجموعة

 
 المتوسط

 
االنحراف 
المعياري

لLevene'sاختبار
 تجانس التباين

 
قيمة  

 )ت(

 
درجة 
الحرية

 
مستوى 
 الداللة

 
متوسط 
االختالف قيمة

 )ف( 

مستوى
 الداللة

 تجريبية
 ١٦=ن

١.٤٥٠٢ ١٥.٩٤٠١ 
٠.٠٣٤

 
 د. غ 

 
٠.٨٥٥ 

 

 
٣٠ 

 
 د. غ 

 
١.٠١٧٥ 

 
 

 ضابطة
 ١٦=ن

١.٥٦٤١ ١٤.٩٢٢٦



 

) ٠.٨٥٥( بلغـت  ) ت( نجد أن قيمة اختبـار ) أ / ٨( لوبالرجوع إلى جدو
لتجـانس  )  Levene’s( الختبار) ف(قيمة وهي قيمة غير دالة إحصائياً،كما نجد أن 

وهي قيمة غير دالة إحصائياً،مما يؤكد تجانس المجمـوعتين  ) ٠.٠٣٤( التباين بلغت
الضابطة والتجريبية في التطبيق القبلي لمقياس تقييم مهارات التفكير اإلبداعي فـي  

 .مجال التعبير الفني بالرسم عند جميع المحاور
فـي التطبيـق   ) ANCOVA(ل التباين المصاحب قبل البدء باستخدام تحليو 

البعدي لمقياس تقييم مهارات التفكير اإلبداعي في مجال التعبير الفني بالرسم لـدى  
، قامت الباحثة بالتحقق من شروط استخدام ما قبل المدرسة عند جميع المحاور طفل

،باستخدام اختبار تجـانس الميـل للتطبيـق    )ANCOVA(تحليل التباين المصاحب
 .لبعدي للمقياسا

 )ب/٨(جدول رقم 
يوضح متوسط درجات المقياس القبلي والبعدي لتقييم مهارات التفكير اإلبداعي في مجال التعبير الفني 

بالرسم لدى طفل ما قبل المدرسة،ونتائج اختبار تجانس الميل للتفاعل بين المتغير المصاحب والعامل لمجموعتي 
 الدراسة عند جميع المحاور

االنحراف  المتوسط القياس ةالمجموع
 المعياري

أقل  التباين
 درجة

أعلى 
 درجة

اختبار تجانس 
 الميل

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الداللة

 التجريبية
 )١٦=ن(

  ١٨.٨٤ ١٣.٨٠ ٢.١٠٢٩ ١.٤٥٠٢ ١٥.٩٤٠١ القبلي
١.١٧٤ 

 

 
 ٢٥.٦٥ ٢٣.٨٤ ٠.٣٠١٣ ٠.٥٤٨٩ ٢٤.٥٨١٧ البعدي د.غ

 الضابطة
 )١٦=ن(

 ١٧.٧٣ ١٢.٦٥ ٢.٤٤٦٦ ١.٥٦٤١ ١٤.٩٢٦ القبلي
 ١٦.٣٤ ١٣.٥٠ ٠.٦٨٧١ ٠.٨٢٨٩ ١٤.٦٠٢٤ البعدي

في اختبار تجـانس الميـل    ) ف( نجد أن قيمة) ب/٧(وبالرجوع إلى الجدول 
،وهي قيمة غير داله إحصائياً عند جميع مستويات الداللة مما يشير إلـى  )١.١٧٤(

باسـتخدام تحليـل التبـاين المصـاحب             إمكانية مواصلة التحليل االستداللي للنتائج
 )ANCOVA .( 
 



 

 :التحليل االستداللي للفرض السابع.ب
 )ج/ ٨(جدول رقم

للفرق بين المتوسطات البعدية لمعرفة الداللة )ANCOVA(نتائج اختبار تحليل التباين المصاحبيوضح  
تفكير اإلبداعي في مجال التعبير الفني مقياس تقييم مهارات اللدرجات كل من المجموعة التجريبية والضابطة ل

 :جميع المحاورعند  بالرسم لدى طفل ما قبل المدرسة

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى )ف ( قيمة 
 الداللة

مربع 
 إيتا

٠.٩٨٩ ١٢٦٦.٢٢٣٠.٠٠١ ٤٠.١٦١ ٢ ٨٠٢.٣٢٢ الموديل المصحح

٠.٨٧٧ ٠.٠٠١ ٢٠٥.٩٤٨ ٦٥.٢٤٨ ١ intercept٦٥.٢٤٨التقاطع

       التغاير
٠.٣٨٠ ٠.٠١ ١٧.٧٩٧ ٥.٦٣٨ ١ ٥.٦٣٨)االختبار القبلي ( 

األثر التجريبي  
٠.٩٨٦ ٢١١٢.٩٤٨٠.٠٠١ ٦٦٩.٤١٧ ١ ٦٦٩.٤١٧ )المجموعة (

    ٠.٣١٧ ٢٩ ٩.١٨٨ الخطأ

     ١٣٠٩٤.٦٣٦٣٢ المجموع

     ٣١ ٨١١.٥١٠المجموع المصحح

لألثـر التجريبـي بـين    ) ف( نجد أن قيمـة  ) ج/٨( وع إلى الجدولبالرج
،وهي قيمة داله إحصائياً عنـد مسـتوى الداللـة            )٢١١٢.٩٤٨(المجموعتين بلغت

،وهو يحدد لنا مقدار ما )٠.٩٨٦(، كما نالحظ أن حجم األثر التجريبي بلغ )٠.٠٠١(
مما يدل مل التجريبي المستقل؛أثير من العاتم تغييره من درجات في العامل التابع بت

رجات أطفال المجمـوعتين  على وجود فروق ذات دالله إحصائية بين متوسطات د
التجريبية في التطبيق البعدي لمقياس تقييم مهارات التفكير اإلبداعي فـي  الضابطة و

 .مجال التعبير الفني بالرسم لدى طفل ما قبل المدرسة عند جميع المحاور
ات البعديـة  نجد أن الفـرق بـين المتوسـط   ) ب/٨( ولبالرجوع إلى الجدو

التجريبية كان لصالح المجموعة التجريبيـة ذات المتوسـط   للمجموعتين الضابطة و



 

ــر  ــة الضــابطة ذات المتوســط األصــغر  ) ٢٤.٥٨١٧(األكب ــل المجموع مقاب
)١٤.٦٠٢٤.( 

توجـد فـروق ذات    :وقبول الفرض البديل بالتالي علينا رفض الفرض الصفري

إحصائية بين متوسطي درجات أطفال المجموعتين التجريبية والضابطة فـي  دالله 

التطبيق البعدي بعد ضبط التطبيق القبلي لمقياس تقييم مهارات التفكير اإلبـداعي  

؛لصالح أطفال المجموعة في مجال التعبير الفني بالرسم لدى طفل ما قبل المدرسة

 .عند جميع المحاورالتجريبية 
لية استخدام قصص األطفال كمصدر للتعبير الفني فـي تنميـة   مما يشير إلى فاع

 .مهارات التفكير اإلبداعي في مجال التعبير الفني بالرسم لدى طفل ما قبل المدرسة
 :مقارنتها بالدراسات السابقةاقشة نتائج الدراسة ومن:ثانياً

 :ييل اختبار فرضياتها اتضح ماحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة ومن خالل الت
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات أطفال المجموعتين الضـابطة      •

والتجريبية لصالح أطفال المجموعة التجريبية في مقياس تقيـيم مهـارات التفكيـر    
 .اإلبداعي في مجال التعبير الفني بالرسم لدى طفل ما قبل المدرسة

 فـال علـى  ن استخدام قصص األطفال كمصدر للتعبير الفني، سـاعد األط إ •
ـ  القيم الاستيعاب أسس التصميم، و ى ظهـور  فنية التشكيلية للتصميم، مما سـاعد عل

 .بالرسم رات األطفال الفنيةمهارات التفكير اإلبداعي في تعبي

ترك الحرية لألطفال في التعبير عن القصص المختارة بعد دراسة الوحدتين  •
قد لمست الباحثة ذلـك  ،ورات التفكير اإلبداعيالمقترحة ساعد كذلك على ظهور مها

في تفرد إنتاج األطفال، كما الحظت استمتاعهم بالتعبير الفني عن القصـص بعـد   
 .تعلمهم عن طريق الوحدتين، بينما كانت تعبيراتهم الفنية قبل ذلك مكررة

ترى الباحثة أن تكرار األعمال للطفل ربما كان بدافع إتقانه لبعض األشـكال   •
تعلم الطفل ألسس لوحدتين وبعد دراسة اته اليومية، أما رسمها من مالحظاالتي تعلم 
التشكيلة أصبح الطفل أكثر شجاعة لرسم أشـكال جديـدة و   ،والقيم الفنية،والتصميم 

 .مبتكرة نابعة من خياله الذي تفاعل مع القصص



 

تعد قصص األطفال من أهم ما يقدم لطفل ما قبل المدرسة ؛وذلـك لكونهـا    •
خيالهم و ينمي فيهم دوافع التعبير عن أنفسهم،و بذلك تتفق نشاط ممتع لألطفال يثري 

  نتائج الدراسة الحالية مع الدراسات التي اهتمت بقصص أطفال ما قبـل المدرسـة،   
             ،ودراســة)م١٩٩٧(،ودراســة منــال صــبري)١٩٨٨(دراســة الشــهاوي:مثــل

 ).م٢٠٠١(عبير أمين

      مـن         كـلٍ  إليـه دراسـة  كما تؤكد نتائج الدراسة الحاليـة مـا توصـلت     •
أن أسـلوب التـدريس   ،)م١٩٩٩(دراسة حصة اللحيـدان ،و)م١٩٩٧(وفاء الخطيب

اسـتيعابهم  ما فيه من جذب النتباه األطفـال وتركيـزهم و  بالقصص له أثر إيجابي،ل
 .مقدمةللموضوعات ال

توصلت الدراسة إلى إمكانية قياس مهارات التفكير اإلبـداعي مـن خـالل     •
هذا مـا أكدتـه   اسة التعبيرات الفنية لألطفال،والفني مما يدل على أهمية در التعبير

 ).م٢٠٠٢(دراسة لطيفة المغيصيب

توصلت الدراسة كذلك إلى إمكانية تنمية تعبيرات األطفال الفنية، باسـتخدام   •
لمناسـبة وهـي بـذلك تتفـق مـع دراسـة تهـاني        الوسائل و طرق التـدريس ا 

 دراسـة  و،)م٢٠٠٢(ة العمـرو ،ودارس)م٢٠٠١(اني،ودراسة الزهر)م١٩٩٣(العادلي
 ).م٢٠٠٢(مها السالمي

بداعي لدى طفل توصلت كذلك الدراسة إلى إمكانية تنمية مهارات التفكير اإل •
هي بـذلك تتفـق مـع    بة،واألنشطة المناسما قبل المدرسة وذلك باستخدام البرامج و

      ،)م١٩٨٣(،ودراسـة سـوزان يوسـف   )م١٩٨٠(من عفـاف عـويس   دراسة كٍل
 ).م٢٠٠١(،ودراسة كريمة العيداني)م٢٠٠١(،ودراسة راشد)م١٩٨٤(ودراسة السيد

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 :مقدمة

 الفصل الخامس
 

 .نتائج الدراسة: أوالً

 

 التوصيات:ثانياً

 

 .المقترحات:ثالثاً
 



 

المقترحـات التـي   عرض لنتائج الدراسة والتوصـيات و تضمن هذا الفصل 
 :توصلت إليها الدراسة

 :الدراسة نتائج

ين متوسطي درجات أطفال المجمـوعتين  توجد فروق ذات دالله إحصائية ب .١
التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي بعد ضبط التطبيق القبلـي لمقيـاس   
تقييم مهارات التفكير اإلبداعي في مجال التعبير الفني بالرسم لدى طفل مـا  

 .عند محور الطالقةلصالح أطفال المجموعة التجريبية  ؛قبل المدرسة

ائية بين متوسطي درجات أطفال المجمـوعتين  توجد فروق ذات دالله إحص  .٢
التجريبية و الضابطة في التطبيق البعدي بعد ضبط التطبيق القبلي لمقيـاس  
تقييم مهارات التفكير اإلبداعي في مجال التعبير الفني بالرسم لدى طفل مـا  

 .عند محور المرونة ؛لصالح أطفال المجموعة التجريبيةقبل المدرسة

له إحصائية بين متوسطي درجات أطفال المجمـوعتين  توجد فروق ذات دال  .٣
التجريبية و الضابطة في التطبيق البعدي بعد ضبط التطبيق القبلي لمقيـاس  
تقييم مهارات التفكير اإلبداعي في مجال التعبير الفني بالرسم لدى طفل مـا  

 .عند محور األصالة ؛لصالح أطفال المجموعة التجريبيةقبل المدرسة

ات أطفال المجمـوعتين  ات دالله إحصائية بين متوسطي درجتوجد فروق ذ  .٤
الضابطة في التطبيق البعدي بعد ضبط التطبيق القبلـي لمقيـاس   التجريبية و

ي بالرسم لدى طفل مـا  تقييم مهارات التفكير اإلبداعي في مجال التعبير الفن
        عنـد محـور اإلفاضـة    قبل المدرسة؛لصالح أطفال المجموعة التجريبيـة  

 .أو التوسيع

ات أطفال المجمـوعتين  توجد فروق ذات دالله إحصائية بين متوسطي درج  .٥
الضابطة في التطبيق البعدي بعد ضبط التطبيق القبلـي لمقيـاس   التجريبية و

ي بالرسم لدى طفل مـا  تقييم مهارات التفكير اإلبداعي في مجال التعبير الفن
عنـد محـور الحساسـية    قبل المدرسة؛ لصالح أطفال المجموعة التجريبية 

 .للمشكالت



 

ات أطفال المجمـوعتين  توجد فروق ذات دالله إحصائية بين متوسطي درج  .٦
الضابطة في التطبيق البعدي بعد ضبط التطبيق القبلـي لمقيـاس   التجريبية و

تقييم مهارات التفكير اإلبداعي في مجال التعبير الفني بالرسم لدى طفل مـا  
 . موعة التجريبية عند محور االحتفاظ باالتجاه؛لصالح أطفال المجقبل المدرسة

توجد فروق ذات دالله إحصائية بين متوسطي درجات أطفال المجمـوعتين   .٧
التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي بعد ضبط التطبيق القبلـي لمقيـاس   
تقييم مهارات التفكير اإلبداعي في مجال التعبير الفني بالرسم لدى طفل مـا  

 .عند جميع المحاور صالح أطفال المجموعة التجريبية؛لقبل المدرسة
الدراسـة  ن اإلجابة علـى تسـاؤل   من خالل فروض الدراسة تمكنت الباحثة م

 :ق أهدافها حيث تم رفض الفروض الصفرية للدراسة مما يعنييتحقو
فاعلية استخدام قصص األطفال كمصدر للتعبير الفني في تنمية مهارات التفكيـر  

 .فل ما قبل المدرسةاإلبداعي لدى ط

 :التوصيات: ثانياً

من خالل ما توصلت إليه الباحثة من نتائج في الدراسة الحالية توصي الباحثة 
 :بما يلي

االهتمام بتوظيف قصص األطفال في تنمية مهارات و قدرات طفـل     .١
التعبير الفني مهارات التفكير اإلبداعي وو ما قبل المدرسة بشكل عام،

 .بشكل خاص

لـدى  ،التدريسية المناسبة لتنمية التعبير الفني بالرسم الوحدات إعداد  .٢
 .طفل ما قبل المدرسة

تـوجيههم التوجيـه   و دراسـتها فـال الفنية،و االهتمام بتعبيرات األط .٣
 .المناسب

دورهـا  وبأهميـة قصـص األطفال،  معلمات رياض األطفال  توعية .٤
 .بمساعدته على النمو في جميع الجوانالتربوي في تعليم الطفل و



 

 

 التذوق الجمالي لدى طفل ما قبل المدرسـة أهمية تنمية التعبير الفني و .٥
قصـص،  ال عـن طريـق  الجمال من حوله  يكتشف يةمن خالل كيف

 .غيرهاووالصور وقدرة اهللا في خلق الكون 

ام بإعداد معلمات رياض األطفال وتـدريبهن علـى التخطـيط    االهتم .٦
 .كير اإلبداعياألنشطة التي تساعد على تنمية التفللبرامج و

للكشف ال على استخدام المقاييس المقننة؛تدريب معلمات رياض األطف .٧
 .لدى طفل ما قبل المدرسةالمختلفة عن جوانب النمو 

 :المقترحات

 :تقترح الباحثة إجراء الدراسات التالية 
تأثير استخدام قصص األطفال في التدريس على التفكيـر االبتكـاري    .١

 .ألطفال ما قبل المدرسة

 .لتدريس بقصص األطفال باالعتماد على االنترنتا .٢

 .أثر قصص األطفال في تحقيق احتياجات المتعلمين الفردية .٣

دراسة عن االتجاهات المعاصرة في استراتيجيات التدريس لطفل مـا   .٤
 .قبل المدرسة

 .التعلم إتقاناستخدام قصص األطفال و .٥

عـن   تدريبي أثناء الخدمة لمعلمـات ريـاض األطفـال   بناء برنامج  .٦
 .االتجاهات الحديثة في التدريس

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :المراجعالمصادر و قائمة 

 .القرآن الكريم .١

قائمة المصادر  

 المراجعو



 

المنـاهج  .)م١٩٨٦.(إبراهيم،فوزي طـه و رجـب أحمـد الكلـزة     .٢

 .٢ط.مكتبة الطالب الجامعي.مكة المكرمة.المعاصرة

التربيــة البدنيــة ).م١٩٩٦.( نبيــل محمــد و آخــرون إبــراهيم، .٣

 .التوزيعدار األندلس للنشر و.حائل .ألطفالل

 ).ن.د.(معجم الغني).ت.د.(أبو العزم،عبد الغني .٤

المرشد فـي  ).م١٩٩٣.( جميل و محمد عبد الرحيم عدس أبو ميزر، .٥

 .التوزيعدار مجدالوي للنشر و.عمان.منهاج رياض األطفال

-المناهج التربوية المعاصرة مفاهيمهـا ).م٢٠٠٠.(أبو حويج،مروان .٦

تطـوير  -مشـكالت المنـاهج  -األساسـيات -أسسها وعملياتهـا -هاعناصر

 .الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر و التوزيع.الكويت.وتحديث

 ).ن.د( .تطبيقأدب األطفال دراسة و).م١٩٨٨.(عبد الفتاحأبو معال، .٧
 .٢ط).م.د( 

مقدمة في قصص ). ت.د.( إسماعيل،محمود حسن ومحمد أحمد مزيد .٨

 .شركة الجامعية للطباعة و التوريدات.هرة القا. األطفال

أدب الطفـل العربـي دراسـات             ).م١٩٩١.( محمـد حسـن   بريغش، .٩

 .الدار المصرية اللبنانية.القاهرة.و بحوث

دار .القـاهرة .التربيـة الثقافة الفنية  و).م١٩٦٥.( محمودالبسيوني، .١٠
 .المعارف

القـاهرة  .وم األطفال قبل المدرسـة رس).م١٩٩١. ( محمودالبسيوني، .١١
 .دار المعارف.

ــاالبغدادي، .١٢ ــد رضـ ــة ).م٢٠٠١.( محمـ ــطة اإلبداعيـ األنشـ

 .دار الفكر العربي.القاهرة.لألطفال

 
 

إعداد مقياس مقترح لتقـدير  ).م٢٠٠٢.(بن يوسف،وليد ياسين حسن .١٣

التعبير الفني لرسومات تالميذ المرحلة المتوسطة بمنطقة مكة المكرمة تبعـاً  



 

    جامعـة  .قسم التربية الفنيـة .رسالة ماجستير غير منشورة.لوبهم المعرفيألس
 .أم القرى

ال في المنظـور اإلسـالمي   أدب األطف).م١٩٩٩.(محمد أديبالجاجي، .١٤

 .دار عمار للنشر و التوزيع.عمان.تقويمو دراسة

          تعلــيم التفكيــر مفــاهيم ).م١٩٩٩.(فتحــي عبــد الــرحمنجروان، .١٥

 .ار الكتاب الجامعيد.العين.تطبيقاتو

محاضرات فـي تنميـة قـدرات    ).م٢٠٠٢.( رضا و آخرونالجمال، .١٦

 .حورس للطباعة و النشر.القاهرة.لطفل الروضة االبتكار

دار .عمـان .طرق تـدريس الفنـون  ).م١٩٩٧.( محمد حسينجودي، .١٧
 .المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة

مكتبة .الرياض.تعليم التفكير).م١٩٩٩.( إبراهيم أحمد مسلم الحارثي، .١٨
 .الشقري

علـم   التقويم القياس في التربية و).م١٩٩٦.(حبيب،مجدي عبد الكريم .١٩

 .مكتبة النهضة المصرية.القاهرة.النفس

دراسـات فـي الطفـل    بحوث و).م٢٠٠٠.(مجدي عبد الكريمحبيب، .٢٠

 .مكتبة األنجلو المصرية.القاهرة.المبدع

ـ .القاهرة. في أدب األطفال).م١٩٩١.( عليالحديدي، .٢١ ة االنجلـو  مكتب
 .٦ط.المصرية

الجديد في التربية ).هـ١٤١٩.( عبد العزيز توحيدهو  هرافدالحريري، .٢٢

المملكـة  رياض األطفـال فـي   رق التدريس للمرحلة االبتدائية وطالعملية و

 .التوزيعدار الخريجي للنشر و.الرياض.العربية السعودية

سـة  مؤس. الدوحـة .التوافق الجماليالفن و).م١٩٨٤.( بيلنالحسيني، .٢٣
 .الشرف

         حكايـات أطفـال   مدخل في قصـص و ).م١٩٩٧( .حسين،كمال الدين .٢٤

 .٢ط. مطبعة العمرانية لألوفست . الجيزة.ما قبل المدرسة



 

 ). ن .د.( القاهرة.مدخل في أدب األطفال).م١٩٩٩.(حسين،كمال الدين .٢٥

كتاب يدوي  _تحضير التعلم والتدريس).م١٩٩٩.( حمدان،محمد زياد .٢٦

 .دار التربية الحديثة).م.د.(داريين المدرسيينللمعلمين و اإل

ــرون  .٢٧ ــار وآخ ــدة،إمام مخت ــاهج ).م١٩٩٨.(حمي ــات المن تنظيم

 .٢ج .دار زهراء الشرق.القاهرة.وتطويرها

ريـاض  ).م١٩٩٣.( مرفت عبد الرؤف عرفاتخطاب،محمد صالح و .٢٨

 .مكتبة الفالح. الكويت.األطفال

ب القصـة  فاعليـة اسـتخدام أسـلو   ).م١٩٩٧.(وفاء حمزةالخطيب، .٢٩

باستخدام بعض الوسائل السمعية و البصرية في تدريس وحدة مـن مقـرر   

رسـالة  .مكة المكرمـة كتاب التاريخ للصف السادس االبتدائي للبنات بمدينة 
 .جامعة أم القرى.قسم المناهج و طرق التدريس.ماجستير غير منشورة

 دار الفكـر .القاهرة.األنشطة في رياض األطفال).م١٩٩٧. (عزةخليل، .٣٠
 .العربي

طرق تعليم التفكيـر  ).م١٩٩٧.(عبد الكريم و عفاف اللبابيديالخاليلة، .٣١

 .دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع.عمان.لألطفال

 .٢ط).ن.د).( ك.د.(طرق تدريس الفنون). م١٩٩١.( حمديخميس، .٣٢

المركز القومي .التنميةاإلبداع و).م١٩٩١.(حسين عبد العزيزالدريني، .٣٣
 .القاهرة.ندوة اإلبداع و التعليم العام.التنميةللبحوث التربوية و

. مقدمـة فـي ثقافـة و أدب األطفـال    ).ت.د.( مفتاح محمـد دياب، .٣٤
 .الدار الدولية للنشر و التوزيع.القاهرة

مهارات التدريس تطبيقاتهـا فـي   ).م١٩٩٥.( درويش،إبراهيم السيد .٣٥

 .دار المعارف.مصر.التربية الفنية

تنمية قـدرات االبتكـار لـدى    :دراش.برنامج د).م٢٠٠١.(علي،راشد .٣٦

 .دار الكتاب الحديث.الكويت.األطفال



 

عـالم  . القاهرة .علم نفس النمو).م١٩٩٥.(حامد عبد السالمزهران، .٣٧
 .٥ط.الكتب

مدخل إلـى أدب الطفولـة أسسـه    ).م٢٠٠٠.(أحمد علي عطيةزلط، .٣٨

 .جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.الرياض.أهدافه وسائطه

ــين  .٣٩ ــن حس ــة   ).م١٩٩٩.(زيتون،حس ــدريس رؤي ــميم الت تص

 .المجلد الثاني.عالم الكتب.القاهرة.منظومية

مهارات التدريس رؤيـة فـي تنفيـذ    ).م٢٠٠١.(حسن حسينزيتون، .٤٠

 .عالم الكتب.القاهرة. التدريس

تعليم التفكير رؤية في تنمية العقـول  ).م٢٠٠٣.(حسن حسينزيتون، .٤١

 .عالم الكتب.القاهرة.المفكرة

      دور الصـور المرئيـة   ).م٢٠٠١.(حمد هطيلالزهراني،عبد العزيز م .٤٢

و أثرها على عملية التعلم في التربية الفنية لطـالب المرحلـة المتوسـطة    

جامعة .قسم التربية الفنية.رسالة ماجستير غير منشورة.بمنطقة الباحة التعليمية
 .أم القرى

أثر استخدام األشـكال الهندسـية   .)م٢٠٠٢(السالمي،مها سالم محمد .٤٣

على كالً من النمو المعرفي و التعبير الفني لدى عينة مـن األطفـال    الملونة

رسـالة ماجسـتير غيـر    .سنوات برياض األطفال بمدينة جدة٥.٨:٤مابين 
 .جامعة أم القرى.قسم التربية الفنية.منشورة

ــد  .٤٤ ــد المجيـ ــرحان،الدمرداش عبـ ــاهج ).م١٩٨١.(سـ المنـ

 ٣ط.مكتبة الفالح.الكويت.المعاصرة
 االستقصـاء تعليم التفكير فعاليـات  ).م٢٠٠١( .هشام محمد سالمة، .٤٥

 .مكتبة األنجلو المصرية.القاهرة.داخل حجرة الدراسة

ــد و السيد، .٤٦ ــي محم ــناء عل ــرون س ــيكولوجية ).م١٩٩٨.(آخ س

 )م.د.(مطبعة الموسكي.اإلبداع



 

بعض برامج تنمية االبتكاريـة بـدار   ).م١٩٨٤. (أحمد البهيالسيد،  .٤٧

ير غير منشورة، كلية التربيـة جامعـة   رسالة ماجست.دراسة تجريبية.الحضانة
 .المنصورة

دار .القاهرة.طرق تدريس التربية الفنية).م١٩٨٨. ( محمود  الشال، .٤٨
 .العالم العربي

ــراحالشال، .٤٩ ــوم).م١٩٩٧. ( انش ــة              رس ــين المحلي ــال ب األطف

 ).ن.د).(م.د(.و العالمية

            ر االبتكاري لـدى أطفـال الحضـانة    التفكي).م١٩٨٧.(زينبشافعي،  .٥٠

معهـد  .رسالة ماجستير غير منشـورة  .و عالقته بالمستوى الثقافي األسري
 .جامعة عين شمس. الدراسات العليا للطفولة 

المنهج المدرسـي مـن   ).م١٩٩٦.(الشافعي،إبراهيم محمد و آخرون .٥١

 .مكتبة العبيكان.الرياض.منظور جديد

ــحاته، .٥٢ ــن ش ــات   ).م١٩٩١.( حس ــي دراس ــل العرب             أدب الطف

 .الدار المصرية اللبنانية.القاهرة .و بحوث

ــريف، .٥٣ ــارات  ).م١٩٩٩.( ناديةشـ ــار و مهـ ــة االبتكـ تنميـ

 .حورس للطباعة و النشر.القاهرة.االتصال

دار المفردات .الرياض.رسوم األطفال).م١٩٩٩.( فهد محمد الشمري، .٥٤
 .التوزيعللنشر و

           فـي أدب األطفـال أسسـه و تطـوره     ).ت.د.(محمد صالحالشنطي، .٥٥

 )ن.د).(م.د(.و قضاياه و نماذج منه و فنونه 

أهداف تربية سن مـا قبـل   . )م١٩٨٨.( الشهاوي،عبد العليم محمود  .٥٦

  .كلية التربية. جامعة طنطا .رسالة ماجستير غير منشورة  .المدرسة

التعليمية في ريـاض   األركان).م٢٠٠٠.( ماجدة محمود محمدصالح، .٥٧

 .التوزيعالمكتب العلمي للنشر و.ندريةاإلسك.و بيئة التعلم الذاتي األطفال 



 

ــيدصبحي، .٥٨ ــل   ).م٢٠٠٣.(س ــي لطف ــي و المعرف ــو العقل النم

 .الدار المصرية اللبنانية.القاهرة.الروضة

المنهج المطور لرياض األطفال ).ت.د.(هالة و نجوي مروهالصمادي، .٥٩

 .الرئاسة العامة لتعليم البنات). ١( األساسيالمنهج "التعلم الذاتي"

أدب األطفال في المرحلة االبتدائيـة  ).م١٩٩٨. (رشدي أحمدطعيمة، .٦٠

ــة  ــق مفهومــه والنظري ــهوالتطبي ــه وتأل -أهميت ــه -إخراجــهيف              تحليل

 .دار الفكر العربي.القاهرة.تقويمهو

كاريـة لـدى   لعملية االبتتنمية ا).م١٩٩٣.(العادلي،تهاني محمد نصر .٦١

        مجلـة علـوم  .مدى االستفادة منها في مجال المنتجـات الخزفيـة  األطفال و
 ).١(ع.يناير.المجلد الخامس.جامعة حلوان .بحوثو فنون دراسات و

دار .القاهرة .األنشطة المتكاملة لطفل الروضة).م٢٠٠١.(عاطف،هيام .٦٢
 .الفكر العربي

في مراحـل التعلـيم    قدرات التفكير االبتكاري).م١٩٩٣.(عبادة،أحمد .٦٣

 .جامعة البحرين.البحرين.العام

سيكولوجية التعبير الفني عند ).م١٩٩٤.( عبد العزيز،مصطفى محمد .٦٤

 .مكتبة األنجلو المصرية.القاهرة.األطفال

ــن  .٦٥ ــد حسـ ــد اهللا،محمـ ــال  ).م٢٠٠١.(عبـ ــص األطفـ            قصـ

 .دار قباء للطباعة و النشر و التوزيع.القاهرة.مسرحهمو

. قصص األطفال أصولها الفنية روادهـا ).ت.د.(عبد اهللا، محمد حسن .٦٦
 .العربي للنشر و التوزيع.القاهرة

أثر شخصيات القصة في تنميـة  ).م٢٠٠١.(عبد الحكيم،نجالء السيد .٦٧

. بعض القيم األخالقية لدى طفل الروضة من خالل برنامج قصصـي مقتـرح  
هـد الدراسـات و البحـوث    مع. جامعة القاهرة.رسالة ماجستير غير منشورة

 . قسم رياض األطفال والتعليم االبتدائي. التربوية



 

المرونة كمتغير أساسـي فـي تفكيـر     ).م١٩٨٩.(عبد الحميد،شاكر .٦٨

الجمعية المصـرية للدراسـات   .المؤتمر الخامس لعلم النفس في مصر.األطفال
 .القاهرة. النفسية 

ــماعيل .٦٩ ــاح، إس ــد الفت ــه ).م٢٠٠٣.( عب ــار و تنميت ــدى االبتك ل

 .مكتبة الدار العربية للكتاب.القاهرة.أطفالنا

ة مقارنـة لمسـتوى   دراس.) م١٩٩٨. ( عبد الفتاح،منال عبد الحميد .٧٠

رسـالة  . التفكير االبتكاري لدى أطفـال الريـف و الحضـر   الخيال العلمي و
قسـم  . ةكلية التربية باإلسماعيلي. جامعة قناة السويس. ماجستير غير منشورة

 .ي علم النفس التربو

 .التفكير عند األطفال).م٢٠٠١.( عبد الهادي،نبيل ونادية بني مصطفى .٧١
 .دار صفاء للطباعة و النشر و التوزيع.عمان

استخدام القصص في تنمية .)م١٩٩٠.(المطلب جاد عبده، محمد عبد .٧٢

. دراسـة تجريبيـة  .االبتكارية لدى تالميذ التعليم األساسي المحرومين ثقافياً 
 .كلية التربية . جامعة المنصورة. نشورة رسالة ماجستير غير م

ــطفى .٧٣ ــانة ).م١٩٩٥.(عبيد،مص ــال الحض ــة ألطف ــة الفني . التربي
 .المكتب العلمي للكمبيوتر و النشر و التوزيع .اإلسكندرية

   أدواتـه  البحث العلمي مفهومـه و ).م١٩٩٨.(عبيدات،ذوقان وآخرون .٧٤

 ).ن.د).(م.د.(أساليبهو

عمـان  .تعليم التفكيـر مدرسة وال).م١٩٩٦.(عدس، محمد عبد الرحيم .٧٥
 .دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع.

ــرحيم .٧٦ ــد ال ــيم ).م٢٠٠١.(عدس،محمــد عب دور األســرة فــي تعل

 .دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع.عمان .التفكير

المـدخل إلـى البحـث فـي العلـوم      ).م١٩٩٥.(العساف،صالح حمد .٧٧

 .مكتبة العبيكان.الرياض.السلوكية



 

تنمية مهارات التفكير من خالل المناهج ).م٢٠٠٢.(محمدمحمود علي، .٧٨

 .دار المجتمع للنشر و التوزيع. جدة.التعليمية رؤية مستقبلية

فاعلية اسـتخدام اسـتراتيجية   ).م٢٠٠٢.(عبد العزيز رشيد لعمرو،ا .٧٩

التعلم التعاوني في تدريس التربية الفنية على تنمية مهارات اإلنتـاج الفنـي   

رسـالة ماجسـتير غيـر    .دراسة شبة تجريبية.متوسطةلدى طالب المرحلة ال
 .جامعة أم القرى. قسم المناهج و طرق التدريس. منشورة

بــرامج طفــل مــا قبــل ).م٢٠٠٣.(العناني،حنــان عبــد الحميــد .٨٠

 .دار صفاء للنشر و التوزيع.عمان.المدرسة

 لتعبيري لطفـل مـا قبـل المدرسـة    النشاط ا).ت.د.( مواهبعياد، .٨١
 .معارفمنشأة ال.سكندريةاإل.

برنامج لتنمية القدرات . )م٢٠٠١.( كريمة عبد اإلمام جاسمالعيداني، .٨٢

االبتكارية لدى أطفال مرحلة ما قبل المدرسة في دولـة اإلمـارات العربيـة    

قسـم   .كلية التربية. جامعة عين شمس .ةرسالة دكتوراة غير منشور .المتحدة
 .الصحة النفسية

 منشأة المعارف .ندريةاإلسك .أدب األطفال).م١٩٩٨.(فوزيعيسى، .٨٣

مكتبـة دار  . عمان.التفكير عند األطفال).م٢٠٠٤.(محمود محمدغانم، .٨٤
 .الثقافة للنشر و التوزيع

دورها في التربيـة القصة القرآنية و). م١٩٧٧. (أحمد أحمد غلوش، .٨٥

 .ذو القعدة.السنة األولى.) ١.( جامعة الرياض.كلية التربية مجلة دراسات.

دار .عمـان .تعليم التفكير للمرحلة األساسية.)م٢٠٠١.(نايفة قطامي،ال .٨٦
 الفكر للطباعة و النشر

ــال تطــوره و).م١٩٩٠.(يوســف القطــامي، .٨٧ ــر األطف طــرق تفكي

 .التوزيعاألهلية للنشر و.عمان.تعليمه

مكتبـة  .القاهرة.رياض األطفالالطفل و).م١٩٩٨. (هدى محمد قناوي، .٨٨
 .٢ط.االنجلو المصرية



 

 .بيـروت .ال في ضوء اإلسـالم أدب األطف).م١٩٩٨.(نجيبالكيالني، .٨٩
 .٤ط.مؤسسة الرسالة للطباعة و النشر و التوزيع

اتجاهات حديثة في المنـاهج وطـرق   ).م٢٠٠١.(كوجك،كوثر حسن .٩٠

عالم .القاهرة.)االقتصاد المنزلي(التدريس التطبيقات في مجال التربية األسرية
 .٢ط.الكتب

دراسة  أدب الطفولة واقع و تطلعات).م٢٠٠١.( اللبدي، نزار وصفي .٩١

 .دار الكتاب الجامعي. العين. نظرية  و تطبيقية

 ).ن.د.(معجم المحيط).ت.د.(اللجعي،أديب و شحادة الخوري .٩٢

دام القصة في تدريس استخ).م١٩٩٩.(حصة بن عبد العزيزاللحيدان، .٩٣

ـ ١٤٢١صـفر .الريـاض .مجلة الدراسات و البحوث التربويـة  .العلوم           .هـ
)٨٩ -٨٦( 

-المكونـات  -األسـس : المـنهج ).م١٩٩٥( .اللقاني،أحمد حسـين  .٩٤

 .عالم الكتب.القاهرة.التنظيمات

معجـم المصـطلحات   ).م١٩٩٦.(أحمد حسين و علي الجمل اللقاني، .٩٥

 .عالم الكتب. القاهرة.التربوية المعرفة في المناهج و طرق التدريس

ــدين و   .٩٦ ــالح ال ــد ص ــود  مجاور،محم ــد المقص ــي عب  فتح
دار .الكويـت .تطبيقاته التربويـة المنهج المدرسي أسسه و .)م١٩٨٧.(الديب
 .٧ط.القلم

برنامج مقترح لتنمية خيـال  ) .م٢٠٠١.( عبير صديق أمين محمد، .٩٧

جامعـة  .ستير غير منشورةرسالة ماج. الطفل باستخدام أساليب عرض القصة
ـ  معهد الدراسات و.القاهرة والتعلـيم   اض األطفـال البحوث التربوية قسـم ري
 .االبتدائي

الطفل و مهارات التفكير في ريـاض  ).م٢٠٠١.(فهيم مصطفىمحمد، .٩٨

األطفــال و المدرســة االبتدائيــة رؤيــة مســتقبلية للتعلــيم فــي الــوطن 

 دار الفكر العربي.القاهرة.العربي



 

الفاعلية في المناهج وطرق التدريس ).هـ١٤١٩.(مختار،حسن علي .٩٩

مكتبـة الجامعـة للخـدمات    .مكـة المكرمـة  .حول قضايا تعليمية معاصـرة 
 .أم القرى جامعة.الطالبية

أثر التعبير الفني على التوافق النفسـي  ).م٢٠٠٢.(لطيفة المغيصيب، .١٠٠

رسالة ماجستير غيـر   .لدى التلميذات القطريات في مرحلة المراهقة الوسطى
 .جامعة أم القرى.قسم التربية الفنية. منشورة

مجلـة  .دور القصة في حياة الطفـل ).م١٩٩٣.(حبيب معالالمطيري، .١٠١
 .م١٩٩٣يوليو  –محرم ).٩٩-٩٦.(الحرس الوطني

أدب  ).ت.د.(محمد عبد الـرحيم الفيصـل  عبد المعطي نمر وموسى، .١٠٢

 .التوزيعدار الكندي للنشر و. األردن.إربد .األطفال

تقويم المفاهيم المتضـمنة  .) م١٩٩٧. ( منال صبري إبراهيمموسى، .١٠٣

. رسالة ماجستير غيـر منشـورة   .في القصص المقدمة لطفل رياض األطفال
 .معهد الدراسات و البحوث التربوية . اهرةجامعة الق

حـورس  .القاهرة.تعبيرات األطفال البصرية).م٢٠٠٠.( عليالمليجي، .١٠٤
  .٢ط.للطباعة

مناهج البحـث فـي التربيـة و علـم     ).م٢٠٠٢.(ملحم،سامي محمد .١٠٥

 .دار المسيرة.األردن.عمان.النفس

دار .الريـاض .أساسيات المنـاهج ).م٢٠٠٠.(المكاوي،محمد أشرف .١٠٦
 .وليالنشر الد

فـال  سمات االبتكاريـة لـدى أط  ).م١٩٨٢.(محمود عبد الحليممنسي، .١٠٧

المعارف دار . االقتصاديتوى االجتماعي والمسالحضانة وعالقتها بالذكاء و
 .القاهرة.

استراتيجيات التعلم و التعلـيم فـي   ).م١٩٩٧.(الناشف،هدى محمود .١٠٨

 .دار الفكر العربي.القاهرة.الطفولة المبكرة



 

تصميم البرامج التعليمية ألطفال مـا  ).م٢٠٠٣.(الناشف،هدى محمود .١٠٩

 .دار الكتاب الحديث.القاهرة.قبل المدرسة

ــيالهرفي، .١١٠ ــد عل ــة  ).م١٩٩٦.(محم ــة نظري ــال دراس             أدب األطف

 .دار المعالم الثقافية.حساءاأل.يةو تطبيق

المناهج أسس بناء ).م٢٠٠٤.(حلمي أحمد و محمد أمين مفتي الوكيل، .١١١

 ).ن.د).(م.د.(و تنظيماتها

طرق تدريس رياض األطفال مـن  ).م٢٠٠٠.(حامد أحمدياسين،نوال  .١١٢

 .جامعة أم القرى.مكة المكرمة.اللعب إلى التعلم

أثر استخدام لعب األطفـال علـى تنميـة    ).م١٩٨٣.(سوزانيوسف،  .١١٣

كليـة  .رسالة ماجستير غير منشـورة .التفكير االبتكاري لدى أطفال الحضـانة 
 .جامعة اإلسكندرية.ربيةالت

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المالحق



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )١(ملحق رقم 
 

 خطابات رسمية
يد معهد البحوث العلمية و إحياء خطاب عم •

 .التراث اإلسالمي موجه إلى عميد كلية التربية

خطاب سعادة عميد كلية التربية موجه لسعادة  •
) بنات(مدير عام التربية و التعليم بمكة المكرمة 

 .للسماح بتطبيق أداة الدراسة

خطاب مديرة وحدة الدراسات و البحوث  •
هيل مهمة الطالبة التربوية موجه لمديرة الروضة لتس
 .لتطبيق أداة الدراسة

خطاب إفادة مديرة الروضة موجه إلى سعادة  •
 رئيس قسم المناهج و طرق التدريس

 
 
 



 

 
 



 

 



 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) ٢( ملحق رقم 
قائمة بأسماء المحكمين 

 ألدوات الدراسة 
 



 

 أسماء المحكمين ألدوات الدراسة

 جهة العمل الدرجة العلميةاسم المحكم م

أستاذ المناهج إبراهيم بن محمود فالته.د.أ ١
 يسوطرق التدر

كلية التربية جامعة 
 أم القرى

أستاذ التربية الفنيةفيرقبنأحمد.د ٢
 المشارك

كلية التربية جامعة 
 أم القرى

أميرة بنت عبد الرحمن   . د ٣
 منير الدين

أستاذ المناهج   
و طرق التدريس 
في التربية الفنية 

 المساعد

كلية التربية جامعة 
 أم القرى 

مشرفة تربوية قشإحسان بنت صالح بن.أ ٤
 لرياض األطفال

إدارة التربية    
 و التعليم بمكة

أستاذ الفنون حمزة بن عبد الرحمن باجودة.د ٥
 اإلسالمية المساعد

كلية التربية جامعة 
 أم القرى

أستاذ طرق تدريسخديجة بنت محمد سعيد جان. د ٦
 شاركالعلوم الم

كلية التربية جامعة 
 أم القرى

مديرة الروضة عبد الكريم نيازيبنتخديجة.أ  ٧
 التاسعة

وزارة التربية   
 و التعليم

أستاذ المناهج محمد الدهمانيبندخيل اهللا.د ٨
وطرق التدريس 

 .المشارك

كلية التربية جامعة 
 أم القرى

أستاذ االتصال رقية بنت عبد اللطيف مندورة. د ٩
     التربوي 

و تكنولوجيا التعليم 
 ساعدالم

كلية التربية جامعة 
 أم القرى



 

 

 جهة العمل الدرجة العلميةاسم المحكم م

وزارة التربية    معلم تربية فنيةصالح راوهبنأمينبنزهير. أ ١٠
 و التعليم

أستاذ المناهج سالم بن أحمد محمود خليل.د ١١
وطرق التدريس 

 المشارك

كلية التربية جامعة 
 أم القرى

ماجستير مناهج  نت كمال عبد الحيسحر ب. أ ١٢
و طرق تدريس 
تربية فنية جامعة 

 أم القرى

مديرة وحدة القبول 
 بجامعة أم القرى 

المشرفة التربويةسهام بنت بناني.أ ١٣
األولى برياض 

 األطفال

إدارة التربية    
 و التعليم بمكة

صباح بنت محمد صالح.د ١٤
 الخريجي

  أستاذ االتصال 
نولوجيا التعليم و تك

 المساعد

كلية التربية جامعة 
 أم القرى

وزارة التربية    معلم تربية فنيةطاهر بن محمد قيري.أ ١٥
 و التعليم

عزت بن عبد العزيز .د ١٦
 الطبراوي

كلية التربية جامعة  أستاذ مساعد 
 أم القرى

مديرة وحدة عنبرة بنت حسين األنصاري. أ ١٧
 البحوث التربوية

 وزارة التربية  
 و التعليم 

 



 

 
 

 
 
 
 
 

 جهة العمل الدرجة العلميةاسم المحكم م

مشرف تربوي .عادل بن حامد أبو رزيزة.أ ١٨
 تربية فنية  

إدارة التربية    
 والتعليم بمكة 

مديرة روضة مكة.عفاف بنت عبادي خياط.أ ١٩
 المطورة

وزارة التربية   
 و التعليم

مستوربنفلوه بنت ستر.أ ٢٠
 اللحياني

مشرفة تربوية 
 لرياض األطفال

إدارة التربية    
 و التعليم بمكة

معلمة بالروضة ليلي بنت أحمد قاسم الجيزاني. أ ٢١
 التاسعة

وزارة التربية   
 و التعليم

مشرفة تربوية منيرة بنت عوض الحارثي. أ ٢٢
 لرياض األطفال

إدارة التربية    
 و التعليم بمكة

مشرفة تربوية منتهى بنت حسن بتاوي. أ ٢٣
 لرياض األطفال

إدارة التربية    
 و التعليم بمكة

أستاذ المناهج حامد ياسينبنتنوال. د.أ ٢٤
 وطرق التدريس

كلية التربية جامعة 
 أم القرى

مشرف تربوي نذير بن مصطفى ياوز. أ ٢٥
 تربية فنية 

مساعد مدير مركز 
 اإلشراف التربوي

مشرفة تربوية هند بنت بكر بايونس. أ ٢٦
 برياض األطفال

إدارة التربية    
 و التعليم بمكة



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 ) ٣( ملحق رقم 
 الوحدتين التدريسيتين المقترحتين

الدجاجة و حبة : الوحدة األولى
 .القمح

 .عرفت السر: دة الثانيةالوح



 

 الوحدة األولى
 الدجاجة و حبة القمح

 :مقدمة

التي يتعرف فيها الطفـل  ،و" الدجاجة و حبة القمح" قصة  تتناول هذه الوحدة 
ر والحيوانات والنباتات والبيوت واألشـخاص،  مرحلة األولى على بعض الطيوفي ال
 .اللونالشكل والحجم و: تشابهها من حيثاختالفها وو
في المرحلة الثانية يتعرف الطفل على بعض المظاهر الحياتية اليومية لهذه و 

اَ على بعـض عناصـر   األحياء عن غيرها من األحياء األخرى، بأسلوب فني مؤكد
 .د التكوين الفني الجيدمبنياً على قواعالعمل الفني و

التي تـرتبط بتلـك األحيـاء          وفي المرحلة الثالثة سيتم دراسة مشاهد القصة 
قصـة كالعمـل            المالمح التي تتميز بها،والقيم االجتماعية التـي تحـث عليهـا ال   و

 .غيرهاوالتعاون واالعتماد على النفس و
من مشاهد القصة  ها كل مشهدتضمنة الرابعة تتناول التفاصيل التي يالمرحلو 

قواعد التكوين الجيد، فيدرس الطفل مشهداً أو أكثر منها من حيث الشكل،والحركة،و
    محاوالً التعبير عنه بشـكل فنـي   ير عنه بصورة مبسطة من رؤيته له،محاوالَ التعب
 .يتم هذا في صورة عمل فرديوجمالي،و

صة باختيار مجموعة لونية تلوين مشهد من مشاهد القوتنتهي الوحدة برسم و 
 .منسجمة لتحقيق االنسجام الوني في التكوين الفني

يوظف الطفل خالل دروس الوحدة خامة األلوان الخشبية تبعاً الحتياجـات  و 
 .دكل مشه

يستغرق تدريس الوحدة أربعة أسابيع بواقع ثالث ساعات في :زمن تدريس الوحدة 
 .كل أسبوع أي اثنتي عشرة ساعة

 :دةدروس الوح

 .مشاهد القصة،التكوين،الحركة:س األولالدر •

 .هـ١٤٢٧/ ٢٩/٢هـ إلى٢٥/٢/١٤٢٧من



 

 .قواعد التكوينالعناصر التي تشكل العمل الفني،:الدرس الثاني •
 .هـ٣/١٤٢٧/ ٧هـ  إلى١٤٢٧/ ٣/ ٣من
 .االنسجام اللوني في التكوين: الدرس الثالث •
 .هـ١٤٢٧/  ٣/ ١٤هـ إلى  ١٤٢٧/   ٣ /١٠من 
إخراج العمل الفنـي،  ابع استكمال عملية التلوين ، التكوين الجيد، الدرس الر •

 .هـ١٤٢٧/  ٣/ ٢١هـ إلى  ١٤٢٧/ ٣/ ١٧إنهاء الوحدة، من 
 :أهداف الوحدة

 :الطفلة قادراً على أن/يصبح الطفل في نهاية تدريس الوحدة:األهداف المعرفية: أوالً
 .يسرد أحداث قصة الدجاجة و حبة القمح .١

 .ة الدجاجة و حبة القمحيحدد مشاهد قص .٢

 .حبة القمحوالبيوت المتضمنة بقصة الدجاجة و النباتات،والحيواناتيذكر الطيور، .٣

 .حبة القمح،وألوان شخصيات قصة الدجاجة وأحجام،وأشكال يميز بين .٤

 .حبة القمحلألحياء المتضمنة بقصة الدجاجة ويشير إلى المظاهر الحياتية اليومية  .٥

 .يعدد عناصر العمل الفني .٦

 .يسمي أنواع الخط الهندسي .٧

 .يفرق بين النقطة و الخط الهندسي .٨

 .يوضح معنى التكوين في العمل الفني .٩

 .يحدد متطلبات التكوين الجيد .١٠

 .من الحركة و المساحة في العمل الفني يحدد معنى كٍل .١١

 .األرضية في العمل الفني أوجه الشبة و الخالف بين الشكل و يوضح .١٢

 .لملمس في العمل الفنيامن اللون و يفسر معنى كٍل .١٣

 .األلوان الثانويةيحدد األلوان األساسية و .١٤

 .وظائفها في الرسميذكر أنواع المالمس و .١٥

 .التباين الخطيمن التباين و يفسر معنى كٍل .١٦

 .يوضح معنى االنسجام اللوني .١٧



 

الجزئية لكل عنصـر مـن العناصـر    ح كيفية إظهار التفاصيل الكلية ويشر .١٨
 .التشكيلية في التكوين

لقمـح  ص خطوات عمل تكوين لمشهد من مشاهد قصة الدجاجة و حبة ايلخ .١٩
   الجزئية للعناصر التشكيلية بجانب تحقيـق الحركـة   تتضح فيه التفاصيل الكلية و
 .و االنسجام اللوني في التكوين

الطفلة / ي نهاية تدريس الوحدة يصبح الطفلف":النفس حركية"األهداف المهارية:انياًث
 :قادراً على أن

حبة القمح باستخدام عن مشهد من مشاهد قصة الدجاجة و يد عمل تكوين يعبريج .١
     الخط المستقيم والخط المنكسر والخـط المنحنـي   القلم الرصاص يجمع فيه بين

 .الخط المركبو

حبـة القمـح   عن مشهد من مشاهد قصة الدجاجـة و  يتحكم في عمل لوحة تعبر .٢
لتكوين في كل موحد بحيـث يعـم   باستخدام القلم الرصاص تتألف فيها عناصر ا

 .ها و مساحاتها و فراغاتهاحة نوع من الترابط يوحد بين أجزائاللو

حبة القمح باسـتخدام القلـم   ين لمشهد من مشاهد قصة الدجاجة ويتقن عمل تكو .٣
العالقات بين عناصـر  لحركة الناتجة من تحرك األجسام والرصاص يتحقق فيه ا

 .العمل الفني

أحد مشاهد قصة الدجاجة و حبـة القمـح باسـتخدام القلـم     ينفذ لوحة تعبر عن  .٤
 .الرصاص مؤكداً على الحركة في التكوين

يجيد عمل تكوين للوحة تعبر عن أحد مشاهد قصـة الدجاجـة و حبـة القمـح      .٥
        باستخدام القلم الرصاص تتوافر فيها العناصـر التشـكيلية و التبـاين الخطـي     

 .سم ٣٠×٢٠و الملمس بجانب الحركة في مساحة 

يبتكر لوحة تعبر عن أحد مشاهد قصة الدجاجة و حبة القمـح باسـتخدام القلـم     .٦
 .الرصاص مؤكداً فيها على العالقة الفنية بين الشكل و األرضية في التكوين

يستحدث لوحة تعبر عن بعض مشاهد قصة الدجاجة و حبة القمح مؤكـداَ فيهـا    .٧
 .سم ٣٠×٢٠ا عن ون بحيث ال تزيد مساحتهعلى القيم الفنية للّ



 

يتحكم في عمل تكوين يعبر عن مشاهد قصة الدجاجة و حبة القمح يتوافر فيه قيم  .٨
      قواعد التكوين، االتزان و اإليقـاع، و التنـوع و التبـاين،    : العناصر التشكيلية

 .و االنسجام و الوحدة

قمح يحقـق فيهـا   عن مشهد من مشاهد قصة الدجاجة و حبة اليرسم لوحة تعبر  .٩
 .التكوين الجيد للعناصركل االبتكاري والش

عن مشهد من  مشاهد قصة الدجاجة و حبة القمح مؤكـداً  تكوين يعبر يرسم  .١٠
 .هالوحدة بين أجزائالتباين الخطي وفيه على 

الدجاجة و حبة القمح باسـتخدام   من مشاهد قصة دلوحة تعبر عن مشهيرسم  .١١
 .ينكامل و الوحدة في التكوتقلم الرصاص مؤكداً على ال

حبة القمح باسـتخدام  عن مشهد من مشاهد قصة الدجاجة و ن لوحة تعبريكو .١٢
األلوان الخشبية مؤكداً على االنسجام اللوني والحركة بجانـب قواعـد التكـوين    

 .الجيد

يجيد عمل لوحة تعبر عن مشهد من مشاهد قصة الدجاجة و حبة القمح مؤكداً  .١٣
خدام غيـر التقليـدي للعناصـر    على التنوع في استخدام العنصر الواحد و االست

 .التشكيلية و محققاً الناحية التعبيرية و الجمالية في التكوين

حبـة القمـح   عن مشهد من مشاهد قصة الدجاجـة و  يبتكر رسم لوحة تعبر .١٤
    قواعد التكـوين الجيـد   ية مؤكداً على االنسجام اللوني وباستخدام األلوان الخشب

الصـياغات  " للعناصـر   دام غير التقليدياالستخو و التنوع في العنصر الواحد
الجزئية لكل عنصر من العناصر المرسـومة  وإظهار التفاصيل الكلية و" المبتكرة

 .بجانب تحقيق الحركة في التكوين
 :الطفلة قادراً على أن/ي نهاية تدريس الوحدة يصبح الطفلف:األهداف الوجدانية:ثالثاً
 .إلى أحداث قصة الدجاجة و حبة القمح يصغي .١

 .ق عناصر قصة الدجاج و حبة القمح أثناء ممارسة العمل الفنييحق .٢

يبدي الرغبة في التعبير الفني بالرسم عن مشهد من مشاهد قصة الدجاجة و حبة  .٣
 .القمح



 

يختار بحرية من المظاهر الحياتية المتضمنة بقصة الدجاجة و حبة القمح أثنـاء   .٤
 .ممارسة العمل الفني

   خالل التعبير عن مشهد من مشاهد قصـة الدجاجـة   يستشعر جمال الطبيعية من  .٥
 .و حبة القمح

يظهر الرغبة في ممارسة التعبير الفني بالرسم لمشهد من مشاهد قصة الدجاجـة   .٦
 .و حبة القمح

 .يبدي رأيه في قصة الدجاجة و حبة القمح .٧

   يختار من العناصر التشكيلية أثناء التعبير عن مشهد من مشاهد قصة الدجاجـة   .٨
 .ة القمحو حب

 .يركز على تحقيق التكوين الجيد و الحركة أثناء ممارسة العمل الفني .٩

 .ينتبه إلى أهمية الشكل و األرضية في العمل الفني .١٠

 .يختار من األلوان األساسية و األلوان الثانوية أثناء ممارسة التعبير الفني .١١

ناصـر  الجزئية لكل عنصر من العيحقق االنسجام اللوني والتفاصيل الكلية و .١٢
 .حبة القمحوالتشكيلية أثناء عمل تكوين يعبر عن مشهد من مشاهد قصة الدجاجة 

 .ق الملمس و التباين الخطي في العمل الفنييحق .١٣

 .يحافظ على نظافة العمل الفني .١٤

أثناء التعبير عن مشهد من مشـاهد قصـة   " الركن الفني" يحافظ على نظافة  .١٥
 .الدجاجة و حبة القمح

 .حبة القمح في حياته اليوميةصة الدجاجة ويستنتج استفادة من ق .١٦

يقدر أعمال زمالئه في مجال التعبير الفني بالرسم عن مشاهد قصة الدجاجة  .١٧
 .و حبة القمح

 :محتوى الوحدة

 :مالمح البيئة الزراعية: أوالً 

 .الرأسية لبعض البيوت الريفية و طواحين الهواءالخطوط األفقية و .١

 .بيوت الريفيةأشكال األخشاب المستخدمة في ال .٢



 

 .الحيوانات التي تعيش في البيئة الزراعيةبعض الطيور و .٣

 .ألوان النباتات التي تتوافر في البيئة الزراعيةبعض أشكال و .٤

 :مظاهر الحياة اليومية في البيئة الزراعية: ثانياً

 .التكوين الجيد للعمل الفني التشكيليعناصر العمل الفني و .٤

 .ي الريفيبعض مظاهر الحياة اليومية للح .٥

 .الحيواناتبعض مظاهر التجمعات للطيور و .٦

 :الحرف البيئية التي تميز الحي الريفيعات التقليدية،والصنا: ثالثاً

          الزراعـة،  : أمـاكن انتشـارها مثـل    بعض تقنيات الحرف المتأصـلة، و 
 .غيرها،وطحن الحبوب،وصناعة الخبز والحصادو

 :األنشطة التعليمية

 :المح البيئة الزراعيةدراسة م: أوالً 

دراسة فنية للبيوت الريفية القديمة، و طواحين الهواء لما تتميز به من شـكل   .١
 .الخطوط الهندسية المستخدمةوالزخارف والتصميم 

شـاب المسـتخدمة فـي البيـوت الريفيـة                األخ أنواعدراسة فنية ألشكال و .٢
 .ترابطهاوأوضاعها و

لحيوانات التي تعيش في البيئة الزراعية مـن  دراسة فنية ألشكال الطيور و ا .٣
 .الحركة،والتفاصيل الكلية والجزئية واأللوانالشكل،والحجم،والملمس،وحيث 

دراسة أشكال و ألوان النباتات التي تتوافر في البيئة الزراعية، لما تمتاز بـه   .٤
 .من انسجام لوني و ترابط أجزائها و مساحاتها و فراغاتها

به من خالل تلك الدراسات السابقة في التعبير عن مشاهد يطبق الطفل ما اكتس .٥
 .القصة

 :مظاهر الحياة اليومية في البيئة الزراعية: ثانياُ

المخابز، طواحين الهواء، المزارع، : دراسة فنية لمظاهر الحياة الشائعة مثل  .١
 .و تجمعات الطيور و الحيوانات



 

فنية، مؤكداً على عنصر يحقق الطفل من خالل الدراسة السابقة بعض القيم ال .٢
     الحركة الناتجة من تحرك األجسام و العالقات بين عناصر العمـل الفنـي،   
و عنصر اللون، مستفيداً من عناصر العمل الفني، و ينفـذ ذلـك بـاأللوان    

 .الخشبية

 :الصناعات التقليدية و الحرف البيئية التي تميز الحي الريفي: ثالثاً

يتميز به ذلك المكان من الصناعات التقليديـة   رسم بعض مشاهد القصة و ما .١
 . و الحرف البيئية

 .دراسة فنية لشكل البيوت التي تشتهر بها تلك المنطقة و نقوشها المستخدمة .٢

ة و تراثـاً تتوارثـه   دراسة فنية للحرف المتأصلة التي تعد من الحرف القديم .٣
 ..الخبز زراعة الحبوب،وحصاد الثمار،وطحن الحبوب،وصناعة:األجيال مثل

 .من البيئة الزراعية ى الحرف السابقة مستوحاةحدتنفيذ مشهد إل .٤

 :رسم مشاهد القصة: رابعاً

 .رسم مشاهد القصة و تلوينها بحيث تحقق قيماً فنية بأسلوب مبتكر .١

توظيف العناصر التشكيلية تبعاً الحتياجات األعمال الفنية و بما يحقق الناحية  .٢
 .ينلجمالية في التكووا التعبيرية

 :هذا باإلضافة إلى

 .ة و ما يرتبط بقصص األطفالمتخصصبعة برامج التلفزيون الفنية الامت .١

 .دراسة األلوان األساسية و الثانوية و االنسجام اللوني .٢

 .جمع بعض الصور المرتبطة بموضوع القصة .٣

 .االستعانة بالقصص و الكتب و المجالت المرتبطة بموضوع الوحدة .٤

 :استراتجيات التدريس

حسب طبيعتها و مناسبتها لتحقيق األنشطة التعليمية  إستراتيجيةتم اختيار كل  
 :و تلك االستراتيجيات هي

 .سرد القصص إستراتيجية .١

 .االستنتاجية اإلستراتيجية .٢



 

 .الحوار و المناقشة إستراتيجية .٣

 .العرض العملي لتوضيح الجوانب العملية إستراتيجية .٤
 :الوسائل التعليمية

 :لوحدة الحالية استخدام عدد من الوسائل التعليمية هيتم خالل تطبيق ا
 .لوحة قالبة لعرض مشاهد القصة .١

 .تصميم لدائرة األلوان .٢

 .و األلوان المتباينة ةتصميم لأللوان المنسجم .٣

 .الريفية القديمة عض القرىصور لب .٤

 .صور لبعض الحرف و الصناعات الصغيرة في البيئة الريفية .٥

 .الريفية القديمة ىعرض أفالم تسجيلية عن القر .٦
 :طرق التقييم

 .أسئلة شفهية لقياس مدى تحقيق األهداف المعرفية:الجانب المعرفي

 :"المهاري" يالجانب النفس حرك

 .المالحظة الدورية خالل الدروس المتتالية .١

 .تصميم استمارة تقييم العمل الفني .٢

ى مشـاركتهم  مالحظة سلوك األطفال أثناء الدروس للتأكد من مد:الجانب الوجداني
 .أسلوب تعاملهموفي الدروس 
 الدرس األول

.الدجاجة و حبة القمح :عنوان الوحدة
.التكوين، الحركةمشاهد القصة،:موضوع الدرس

.هـ١٤٢٧/  ٢ / ٢٩هـ  إلى  ١٤٢٧/  ٢/  ٢٥من :التاريخ
.في األسبوع ساعاتثالث :لزمن ا

ـ  :تقديم الدرس ال، ودراسـة مشـاهد   تم في هذا الدرس تقديم الوحدة ككـل لألطف
ت واألشـخاص مـن   القصة،ودراسة أشكال الطيور والحيوانات والنباتـات والبيـو  



 

العمارة الريفية مـن  دراسة مالمح ،والحركة،والتكوينلون،والوالحجم،والشكل،:حيث
.األفالم التسجيليةخالل الصور والكتب و

 :المدركات األساسية

األشخاص بمنطقـة  البيوت وبعض أشكال وأحجام وألوان الطيور والنباتات و .١
 .القرية الريفية

 .بعض المظاهر الحياتية بمنطقة القرية الريفية .٢

 .عناصر العمل الفني .٣

 .التكوين الجيد .٤

 .الحركة .٥
 :األهداف السلوكية

 :الطفلة قادراً على أن/ في نهاية تدريس هذا الدرس يصبح الطفل:األهداف المعرفية
 .يعدد مشاهد قصة الدجاجة و حبة القمح .١

 .تعرف على مظاهر الحياة بالقرية الريفية المتضمنة بالقصةي .٢

 .يسمي الطيور و الحيوانات و النباتات المتضمنة بالقصة .٣

البيوت المتضـمنة  يتعرف على أشكال وأحجام وألوان الطيور والحيوانات و .٤
 .بالقصة

 .يفرق بين أشكال و أحجام و ألوان عناصر القصة .٥

 .يسمي عناصر العمل الفني .٦

 .من النقطة و الخط الهندسي وم كٍليحدد مفه .٧

 .يفرق بين أنواع الخطوط المختلفة في الرسم .٨

 .يعدد أوضاع الخط المستقيم .٩

 .من التكوين الجيد و الحركة في العمل الفني يتعرف على معنى كٍل .١٠

 .يعطي أربعة أمثلة للحركة في رسوم مشاهد القصة .١١
/ الدرس يصبح الطفـل  في نهاية تدريس هذا ":المهارية" ةاألهداف النفس حركي

 :الطفلة قادراً على أن



 

ينفذ عمل تكوين يعبر عن مشهد من مشاهد قصة الدجاجـة و حبـة القمـح     .١
ـ  المنحنـي و الخـط    طباستخدام القلم الرصاص يجمع فيه بين الخط المستقيم و الخ

 .الخط المركبالمنكس و

 ذلكمشاهد قصة الدجاجة و حبة القمح ويبتكر عمل لوحة تعبر عن مشهد من  .٢
 .باستخدام القلم الرصاص تتآلف فيها عناصر التكوين الجيد في كل موحد 

قلـم  الدجاجة و حبة القمح باستخدام  يتقن عمل تكوين لمشهد من مشاهد قصة .٣
الرصاص يتحقق فيه الحركة الناتجة من تحرك األجسام و العالقات بـين عناصـر   

 .العمل الفني

باستخدام القلم الرصـاص أثنـاء    يجيد التنويع في أوضاع الخطوط الهندسية .٤
 .التعبير عن مشهد من مشاهد قصة الدجاجة و حبة القمح

 :الطفلة قادراً على أن/ ي نهاية تدريس هذا الدرس يصبح الطفلف:األهداف الوجدانية
 .إلى أحداث قصة الدجاجة و حبة القمح ينصت .١

 .يستشعر جمال الطبيعية في مشاهد القصة .٢

هد قصة الدجاجة و حبة القمح أثنـاء ممارسـة   يختار بحرية مشهد من مشا .٣
 .التعبير الفني بالرسم

 .يتقبل أراء و توجيهات المعلمة أثناء ممارسة العمل الفني .٤

عن مشهد من مشاهد القصة باستخدام القلم يمارس بحماس عمل تكوين يعبر  .٥
 .الرصاص

 .يحافظ على عمله الفني و أدواته و خاماته .٦

 :الوسائل التعليمية

بة لعرض القصة بجانب التأثيرات الصـوتية و نبـرات الصـوت    لوحة قال .١
 .المختلفة لشخصيات القصة

 .الريفية القديمة صور لبعض القرى .٢

 .صور لبعض الحرف و الصناعات الصغيرة في البيئة الريفية .٣

 .الريفية عرض ألفالم تسجيلية عن القرية .٤



 

 .سبورة .٥

 :الخامات و األدوات

 .سم٣٠*٢٠أوراق رسم بيضاء مقاس  .١

 .أقالم سبورة .٢

 .يرصاصالأقالم  .٣

 .اتبرايات و محاي .٤

 :األنشطة التعليمية

تبدأ المعلمة في سرد أحداث القصة و تستعرض مظاهر الحياة بالقرية الريفية  •
 .مشيرة إلى الطيور و الحيوانات و النباتات المتضمنة بالقصة

ة تناقش المعلمة مع األطفال أشكال و أحجام الطيور و الحيوانـات المتضـمن   •
 .بالقصة، مستخدمة التأثيرات الصوتية و نبرات الصوت المختلفة لشخصيات القصة

تحاول المعلمة أن تساعد األطفال في التوصل إلى مشاهد القصة التي يعبـر   •
 .عنها األطفال بالرسم في تكوين جيد

النقطة، الخط الهندسي، " تتناقش المعلمة مع األطفال عن عناصر العمل الفني  •
           ، مع إعطاء أمثلـة لهـذه العناصـر مـن مشـاهد القصـة       "جم، اللونالشكل، الح

و شخصياتها و كيفية استخدام هذه العناصر في التعبير الفني بالرسم عـن مشـاهد   
 .القصة باستخدام القلم الرصاص

من التكوين الجيد و الحركة فـي   لمعلمة مع األطفال حول مفهوم كٍلتناقش ات •
 .يل من مشاهد القصة  شخصياتهاالعمل الفني مع التمث

يحاول األطفال االستفادة بقدر اإلمكان من المناقشـة و رأي المعلمـة عـن     •
 .المفاهيم السابقة للتوصل إلى أحسن النتائج

يتحمس األطفال لتنفيذ مشاهد القصة باستخدام الخامات و األدوات الالزمـة   •
 .مؤكدين على التكوين الجيد و الحركة في العمل الفني

يتم التقييم عن طريق مالحظة سلوك األطفال لمعرفة مدى مـا تحقـق مـن    :لتقييما
 .و الوجدانية ةاألهداف النفس حركي



 

 :أيضاً عن طريق األسئلة الشفهية التالية و

 أذكر مشاهد القصة، مظاهر الحياة بالقرية الريفية المتضمنة بالقصة؟ •

 الطيور و الحيوانات و النباتات المتضمنة بالقصة؟ سم •

 ذكر أشكال و أحجام و ألوان عناصر القصة؟اُ •

 من عناصر العمل الفني الموجود بمشاهد القصة؟ ٣عدد  •

 حدد أنواع الخطوط الهندسية؟ •

 ؟...........أو .......أو .....الخط المستقيم يكون إماأكمل  •
من التكوين الجيد و الحركة في العمل الفني بإعطاء  اشرح مفهوم كٍل •

 قصة؟أمثلة من مشاهد ال

 الدرس الثاني

.الدجاجة و حبة القمح:عنوان الوحدة
.العناصر التي تشكل العمل الفني، قواعد التكوين:سموضوع الدر

.هـ١٤٢٧/ ٣/  ٧هـ إلى  ١٤٢٧/ ٣/ ٣من :التاريخ
.في األسبوعساعات ثالث :الزمن

 استرجاع لمشاهد القصة للتعرف على العناصر التي هذا الدرسيتم في :تقديم الدرس
   ضـية،الملمس، األرة،الخط،المساحة،اللون،الشكل،النقط:وهـي تشكل العمل الفنـي  

: لة فـي التعرف على قواعد التكوين و يقصد بها قيم العناصر التشكيلية، و هي ممثو
االتزان، اإليقاع، التنوع،التباين،االنسجام،الوحدة، ولتنفيذ تكوينات جيـدة ومتنوعـة   

كد من فهم األطفال للعناصـر التشـكيلية و قواعـد    مبتكرة لمشاهد القصة ،يتم التأو
.التكوين

 :المدركات األساسية

 .العناصر التي تشكل العمل الفني .١

 .الخط المستقيم و أوضاعه المختلفة .٢

 .الخط المنحني و أنواعه .٣

 .الخط المركب .٤



 

 .قواعد التكوين .٥

 :األهداف السلوكية

 :الطفلة قادراً على أن/ لفي نهاية تدريس هذا الدرس يصبح الطف:األهداف المعرفية
 .يتعرف على العناصر التي تشكل العمل الفني .١

 .يحدد أنواع الخطوط الهندسية .٢

 .يذكر أوضاع الخط المستقيم .٣

 .يحدد أنواع الخط المنحني .٤

 .يتعرف على قواعد التكوين .٥

 .يقارن بين المساحات المختلفة في رسوم مشاهد القصة .٦

 .اهد القصة من حيث الشكليقارن بين المالمس المختلفة في رسوم مش .٧

 .يشير إلى التباين الخطي في رسوم مشاهد القصة .٨

 .يوضح بالشرح العالقة بين الشكل و األرضية في العمل الفني .٩

 .يقارن بين الخطوط المتباينة في رسوم مشاهد القصة .١٠

قلم الرصاص لمشهد من مشاهد قصـة  يلخص خطوات عمل تكوين ب .١١
 .ناصر التشكيلية و قواعد التكوين الجيدالدجاجة و حبة القمح تتضح فيه الع

الطفلة / في نهاية تدريس هذا الدرس يصبح الطفل":المهارية" ةاألهداف النفس حركي
 :قادراً على أن

يجيد رسم أنواع الخطوط الهندسية المختلفة أثناء التعبير عن مشهد من مشاهد  .١
 .القصة

بير عن مشـهد مـن   يظهر اختالف المالمس و المساحات المختلفة أثناء التع .٢
 .مشاهد القصة

مشهد من مشـاهد  األرضية أثناء التعبير عن يحقق العالقة الفنية بين الشكل و .٣
 .قلم الرصاص بجانب تحقيق التباين الخطيالقصة باستخدام 

يبتكر عمل تكوين بالقلم الرصاص لمشهد من مشاهد قصة الدجاجة و حبـة   .٤
 .عد التكوين الجيدالقمح تتضح فيه العناصر التشكيلية بجانب قوا



 

 :الطفلة قادراً على أن/نهاية هذا الدرس يصبح الطفل في:األهداف الوجدانية
 .يبدي رأيه في مشاهد القصة .١
يختار من مشاهد القصة أثناء التعبير الفني بالرسم عن مشهد مـن مشـاهد    .٢

 .القصة

ء يركز على تحقيق التكوين الجيد و العالقة الفنية بين الشكل و األرضية أثنا .٣
 .ممارسة العمل الفني

يهتم بإظهار المالمس و المساحات المختلفة و التباين الخطي أثنـاء التعبيـر    .٤
 .الفني بالرسم عن مشهد من مشاهد القصة

 .يتقبل أراء المعلمة أثناء التعبير الفني بالرسم عن مشهد من مشاهد القصة .٥

 .يحترم أراء زمالئه أثناء ممارسة العمل الفني.٦

 :عليميةالوسائل الت

بيان عملي يوضح كيفية التنويع في استخدام الخطوط الهندسية أثنـاء   .١
 .الرسم

 .لوحة قالبة توضح مشاهد القصة وفقاً لتسلسل أحداثها .٢

 .وسيلة تعليمية توضح أنواع الخطوط الهندسية المختلفة .٣

 :الخامات و األدوات

 .سم٣٠*سم٢٠أوراق رسم بيضاء  .١

 .برايات .٢

 محايات .٣
 :األنشطة التعليمية

يستكمل األطفال عملية رسم مشاهد القصة التي استقروا عليهـا فـي    •
 .قلم الرصاصباستخدام الدرس السابق 

تتناقش المعلمة مع األطفال حول كيفيـة رسـم الخطـوط الهندسـية      •
 .المختلفة و أوضاع و أنواع كل منها أثناء التعبير عن مشاهد القصة



 

لعالقة الفنية بين الشكل تتناقش المعلمة مع األطفال عن كيفية تحقيق ا •
قلـم  قصة باسـتخدام  و األرضية أثناء التعبير الفني بالرسم عن مشاهد ال

 .الرصاص و كذلك إمكانية تحقيق التباين الخطي في الرسوم

تتناقش المعلمة مع األطفال حول خطوات عمل تكوين لكل مشهد من  •
كوين من مشاهد القصة و كيف تتضح فيه العناصر التشكيلية و قواعد الت

 .خالل المساحات المختلفة

تتناقش المعلمة مع األطفال حول كيفية تحقيق المالمس المختلفة فـي   •
 .كيفية التنويع و تجريبهم لهذه المالمسو العمل الفني

 .و طفلة أثناء العملتتابع المعلمة كل طفل  •

تحاول المعلمة أن تساعد األطفال في التوصل إلى معرفـة األخطـاء    •
 .اديها للوصول إلى منتج فني جيدالتي يجب تف

 .يستكمل األطفال العمل •

 .تتناقش المعلمة مع األطفال حول أعمالهم الفنية •

بعضـهم و رأي   اءرطفال االستفادة بقدر اإلمكـان مـن آ  يحاول األ •
 .المعلمة للتوصل إلى أحسن النتائج

 :التقييم

ذه من أعمال أثناء يتم التقييم من خالل مناقشة المعلمة مع األطفال فيما تم تنفي .١
 .و الوجدانية ةالموقف التعليمي للتحقق من األهداف النفس حركي

 :للتحقق من األهداف المعرفية عن طريق األسئلة الشفهي التالية .٢

 حدد العناصر التي تشكل العمل الفني ؟ •

 ذكر أنواع الخطوط الهندسية؟اُ •

 عدد أنواع الخط المنحني، و أوضاع الخط المستقيم؟ •

 اعد التكوين؟ذكر قواُ •

 فارن بين المساحات المختلفة في مشاهد القصة؟ •

 قارن بين المالمس المختلفة في مشاهد القصة؟ •



 

 وضح بالشرح العالقة بين الشكل و األرضية في العمل الفني؟ •

 اشرح معنى التباين الخطي؟ •

 الدرس الثالث

 .الدجاجة و حبة القمح:عنوان الوحدة
 .ي التكويناالنسجام اللوني ف :موضوع الدرس

 .هـ١٤٢٧/  ٣/  ١٤هـ إلى ١٤٢٧/  ٣/ ١٠من  :التاريخ
.في األسبوع ساعاتثالث  :الزمن

ى األلوان األساسية والثانويـة،            يتعرف األطفال علهذا الدرس في :تقديم الدرس
     األلوان الدافئة و الباردة، كما يتعرف األطفال على مفهـوم االنسـجام اللـوني    و
   حقيقه في رسومهم التي تعبر عن مشاهد قصة الدجاجة و حبـة القمـح،   كيفية تو
ـ  و رفتهم بتركيبـات األلـوان   لتحقيق االنسجام اللوني في رسومهم البد مـن مع

تحقـق االنسـجام اللـوني،    عات األلوان التي ترتبط ببعضها ومجموالمنسجمة و
.لواناللون السائد الذي يرتبط ببقية األواأللوان التي تكمل بعضها، و

 :المدركات األساسية

 .األلوان األساسية و الثانوية .١

 .األلوان الدافئة و الباردة .٢

 .االنسجام اللوني في التكوين .٣

 .تركيبات األلوان المنسجمة .٤

 .مجموعات األلوان التي ترتبط بعضها .٥

 .األلوان التي تكمل بعضها .٦

 .اللون السائد الذي يرتبط ببقية األلوان .٧

 :األهداف السلوكية  

 :الطفلة قادراً على أن/ في نهاية تدريس هذا الدرس يصبح الطفل :هداف المعرفيةاأل
 .يتعرف على األلوان األساسية و األلوان الثانوية .١

 .يحدد األلوان الدافئة و الباردة .٢



 

 .يذكر معنى االنسجام اللوني في التكوين .٣

 .يتعرف على تركيبات األلوان المنسجمة .٤

 .تبط بلون واحديحدد مجموعات األلوان التي تر .٥

 .يحدد األلوان التي تكمل بعضها و تحقق االنسجام اللوني .٦

 .يستنتج اللون السائد الذي يرتبط ببقية األلوان و يحقق االنسجام اللوني .٧

 .يعطي أمثلة لمجموعات لونية منسجمة .٨

يقارن بين ألوان المالمس الموجودة في مشاهد القصة من حيـث مـدى    .٩
 .توافر االنسجام اللوني

 .د األلوان المنسجمة الموجودة في مشاهد القصةيحد .١٠

/ في نهاية تدريس هذا الدرس يصبح الطفـل ":المهارية" ةالنفس حركياألهداف 
 :الطفلة قادراً على أن

يجيد استخدام األلوان الخشبية في تلوين مشهد من مشاهد القصـة باسـتخدام    .١
 .مجموعة لونية منسجمة

ل تركيبات أللوان منسجمة أثناء تلـوين  يتقن استخدام األلوان الخشبية في عم .٢
 .مشهد من مشاهد القصة

يبتكر في تكوين مشهد من مشاهد القصة باستخدام مجموعات األلوان التـي   .٣
 .ترتبط بلون واحد أو التي تكمل بعضها و تحقق االنسجام اللوني

يبدع في تكوين مشهد من مشاهد القصة باستخدام لون سائد يرتبط بمجموعة  .٤
 .ن التي تحقق االنسجام اللونيمن األلوا

يجيد إظهار اختالف المالمس الموجودة في مشاهد القصة أثناء التلوين بألوان  .٥
 .منسجمة

 :الطفلة قادراً على أن/ هذا الدرس يصبح الطفل في نهاية:األهداف الوجدانية
يظهر الرغبة في التعبير افني بالرسم عن مشهد من مشاهد القصة بـالتلوين   .١

 .جمةبألوان منس

 .يختار بحرية من األلوان المنسجمة أثناء ممارسة العمل الفني .٢



 

 .يهتم بتحقيق االنسجام اللوني أثناء التعبير عن من مشاهد القصة .٣

 .يهتم بتحقيق الملمس في العمل الفني باستخدام مجموعات لونية منسجمة .٤

يبدي اهتمامه بالشكل و األرضية و أثناء تلوين مشهد مـن مشـاهد القصـة     .٥
 .موعة لونية منسجمةبمج

 .يحترم آراء و توجيهات المعلمة أثناء تلوين العمل الفني بألوان منسجمة .٦

 .يحافظ على أدوات التلوين أثناء ممارسة العمل الفني .٧

 .يحافظ على نظافة العمل الفني .٨

 .يتقبل آراء زمالئه في عمله الفني .٩

 :الوسائل التعليمية

 .لوحة قالبة لعرض مشاهد القصة .١

 .لواندائرة األ .٢

 .سبورة و أقالم ملونة .٣

 .نماذج لمجموعات لونية منسجمة على دائرة األلوان .٤

 :الخامات و األدوات

 .ألوان خشبية عريضة خاصة بأطفال ما قبل المدرسة .١

 .اتمحاي .٢

 .برايات .٣
 :األنشطة التعليمية

تجلس المعلمة مع األطفال في الركن الفني و تسترجع معهم مشـاهد   •
يم و المدركات التي سبق التعرف عليهـا فـي   القصة، و تذكرهم بالمفاه

 .الدرسين السابقين

األحمرـ األزرق (ساسية تتناقش المعلمة مع األطفال حول األلوان األ •
،      )األخضـر  -البرتقـالي  -البنفسـجي (  ، و األلوان الثانوية)ـ األصفر

  ،واأللـوان البـاردة        ) البرتقـالي  -األصـفر  -األحمر( ةو األلوان الدافئ
 .من خالل دائرة األلوان) األزرق -البنفسجي -األخضر( 



 

تتناقش المعلمة مع األطفال حول مفهوم االنسجام اللوني و تركيبـات   •
األلـوان  لتي ترتبط ببعضـها، و األلوان المنسجمة، و مجموعات األلوان ا

 .التي تكمل بعضها، و اللون السائد الذي يرتبط ببقية األلوان

ألطفال حول خطوات التلوين التي سـيتبعها كـل   تتناقش المعلمة مع ا •
 .طفل تبعاَ للمشهد الذي يعبر عنه

 .تتابع المعلمة كل طفل أثناء العمل •

تساعد المعلمة األطفال تفادي األخطاء للوصول إلى عمل فنـي جيـد    •
 .يتحقق فيه االنسجام اللوني

يتوصل األطفال إلى إمكانيات األلوان الخشبية في إيجاد عالقة فنيـة   •
 .األرضية في العمل الفني و تحقيق المالمس المختلفةو بين الشكل

 .تتناقش المعلمة مع األطفال حول أعمالهم الفنية •

يتحمس األطفال في استخدام األلوان و األدوات الالزمة لتنفيذ العمـل   •
 .الفني الستكمال العمل فيه في الدرس القادم بإذن اهللا

 :التقييم

و الوجدانية عن طريـق مالحظـة سـلوك     ةركييتم تقييم األهداف النفس ح .١
 .األطفال أثناء الدرس

 :أما األهداف المعرفية فيتم تقيمها عن طريق األسئلة الشفهية التالية .٢

 حدد األلوان األساسية و الثانوية؟ •

 ذكر األلوان الدافئة و الباردة؟اُ •

 فسر معنى االنسجام اللوني؟ •

 ذكر أربع مجموعات لونية منسجمة؟اُ •

 لوان المنسجمة الموجودة في مشاهد القصة؟عدد األ •

 سرد ألوان المالمس الموجودة في مشاهد القصة؟اُ •

 الدرس الرابع
 .الدجاجة و حبة القمح :عنوان الوحدة



 

استكمال عملية التلوين، التكوين الجيد، إخراج العمـل الفنـي ،   :موضوع الدرس
إنهاء الوحدة

 .هـ١٤٢٧ / ٣/  ٢١هـ  إلى ١٤٢٧/  ٣/  ١٧من  :التاريخ
 .ثالث ساعات في األسبوع :الزمن 

طفلة تبعاً لما / استكمال تنفيذ الرسوم، كل طفلفي هذا الدرس يتم :تقديم الدرس
حيـث يـتم   يعد هذا الدرس المرحلة النهائية للعمل الفني وتخير من مشهد و ألوان،
جزئية لكل التكوين الجيد بجانب إظهار التفاصيل الكلية و التحقيق االنسجام اللوني و

.عنصر من العناصر المرسومة مع التأكيد على الحركة في التكوين
 :المدركات األساسية

 .االنسجام اللوني .١

 .التكوين الجيد .٢

 .التنوع في العنصر الواحد .٣

 .الصياغات المبتكرة لعناصر العمل الفني .٤

 .التفاصيل الكلية و الجزئية لكل عنصر من عناصر العمل الفني .٥

 .نالحركة في التكوي .٦
 :األهداف السلوكية

 :الطفلة قادراً على أن/ في نهاية تدريس هذا الدرس يصبح الطفل:األهداف المعرفية

 .يفسر معنى االنسجام اللوني .١

 .يوضح بالشرح مفهوم التكوين الجيد .٢

 .يشرح كيف يتم التنوع في العنصر الواحد أثناء ممارسة العمل الفني .٣

 .عمل الفنييشير إلى الصياغات المبتكرة لعناصر ال .٤

 .يفرق بين التفاصيل الكلية والجزئية لكل عنصر من عناصر العمل الفني .٥

 .يوضح معنى الحركة في التكوين .٦



 

يلخص خطوات عمل تكوين لمشهد من مشاهد قصة الدجاجة و حبة القمـح   .٧
     تتضح فيه التفاصيل الكلية و الجزئية للعناصر التشـكيلية بجانـب الحركـة    

 .التكوين و االنسجام اللوني في

 :الطفلة قادراً على أن/في نهاية الدرس يصبح الطفل":المهارية"ةنفس حركياألهداف 

يجيد عمل تكوين يعبر عن مشهد من مشاهد قصة الدجاج و حبة القمـح   .١
االتزان،اإليقـاع،  ": ( قواعـد التكـوين  "يتوافر فيه قيم العناصر التشكيلية

 .).التنوع، التباين، االنسجام الوني، الوحدة

يبتكر لوحة تعبر عن مشهد من مشاهد القصة يحقق فيها الشكل االبتكاري  .٢
 .و التكوين الجيد للعناصر

م لوحة تعبر عن مشهد من مشاهد القصة مؤكداً على االنسـجام  سيتقن ر .٣
 .اللوني و الحركة بجانب قواعد التكوين الجيد

في يجيد عمل لوحة تعبر عن مشهد من مشاهد القصة مؤكداً على التنوع  .٤
 .استخدام العنصر الواحد و محققاً الناحية التعبيرية و الجمالية في التكوين

يبتكر لوحة تعبر عن مشهد من مشاهد القصة مؤكداً على االنسجام اللوني  .٥
و قواعد التكوين الجيد و التنوع في العنصر الواحد و إظهار التفاصـيل  

ـ   ب تحقيـق  الكلية و الجزئية لكل عنصر من العناصر المرسـومة بجان
 .الحركة في التكوين

 :الطفلة قادراً على أن/ في نهاية تدريس هذا الدرس يصبح الطفل:األهداف الوجدانية

 .يبدي رأيه في قصة الدجاجة و حبة القمح .١

 .ييركز على تحقيق التكوين الجيد و الحركة أثناء ممارسة العمل الفن .٢

جزئية لكل عنصـر مـن   يهتم بتحقيق االنسجام اللوني و التفاصيل الكلية و ال .٣
 .العناصر التشكيلية أثناء عمل تكوين يعبر عن مشهد من مشاهد القصة

 .يحافظ على نظافة الركن الفني أثناء ممارسة العمل الفني .٤

 .يقدر أعمال زمالئه في مجال التعبير الفني بالرسم عن مشاهد القصة .٥

 .يبدي رأيه في رسوم زمالئه .٦



 

 :الوسائل التعليمية
 .رض مشاهد القصةلوحة قالبة لع .١

 .دائرة األلوان .٢

 .سبورة و أقالم سبورة ملونة .٣

 .نماذج لمجموعات لونية منسجمة على دائرة األلوان .٤

 :الخامات و األدوات

 .ألوان خشبية عريضة خاصة بأطفال ما قبل المدرسة .١

 .اتمحاي .٢

 .برايات .٣

 :األنشطة التعليمية

التعرف عليهـا  تذكر المعلمة األطفال بالمفاهيم و المدركات التي سبق  •
في الدرس السابق، و تذكرهم بمفهوم االنسجام اللـوني و المجموعـات   

 .اللونية المنسجمة

تتناقش المعلمة مع األطفال معنى التكوين الجيد، و كيفية التنوع فـي   •
 .العنصر الواحد إليجاد صياغات مبتكرة لعناصر العمل الفني

و الجزئيـة لكـل    تتناقش المعلمة مع األطفال حول التفاصيل الكليـة  •
 .عنصر من عناصر العمل الفني و الحركة في التكوين

يحاول األطفال االستفادة بقدر اإلمكـان مـن آراء بعضـهم و رأي     •
 .المعلمة للتوصل إلى أحسن النتائج

يمارس األطفال بحماس عملية استكمال و إخراج الرسوم في شـكلها   •
 .النهائي مع مالحظات المعلمة و توجيهاتها

 .المعلمة مع األطفال حول أعمالهم الفنية تتناقش •

 . تنهي المعلمة الوحدة و تركز على أهم النقاط األساسية •

عد و المبادئ و القيم التي تمت تسترجع المعلمة مع األطفال أهم القوا •
 .في هذه الوحدة دراستها



 

 :التقييم

الوحدة  ما تم تنفيذه من أعمال فنية أثناء الدرس و أثناء تدريستناقش المعلمة  .١
 .ككل

و يتم التقييم النهائي للوحدة بتقديم األسئلة الشفهية التاليـة لقيـاس الجانـب     .٢
  :المعرفي

 فسر معنى االنسجام اللوني و التكوين الجيد في العمل الفني؟ •

اشرح كيف يتم التنوع في العنصـر الواحـد و تحقيـق الصـياغات      •
 المبتكرة لعناصر العمل الفني؟

لية و الجزئية لكل عنصر من عناصر العمـل  فرق بين التفاصيل الك •
 الفني؟

 وضح معنى الحركة في التكوين؟ •

مقياس تقييم المنتج الفني و مهارات ( و تقييم المنتج الفني من خالل المقياس  .٣
 ).التفكير اإلبداعي



 

 صور قصة الدجاجة و حبة القمح
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 الوحدة الثانية
 عرفت السر

 :مقدمة

و يرسم الطفل منها مشهداً بصـورة  " عرفت السر"تناول هذه الوحدة قصة ت 
مبسطة من رؤيته له، فيرى توزيع األشخاص و النباتات و الخضروات المختلفة في 

بجميـع أشـكالها وأحجامهـا           مساحة الورقة المعطاة له،حيث تتخذ طابعاً يميزهـا  
ي تكوين جيد، و يتم هذا في صورة عمل ألوانها، ثم يتناول تلك المكونات بتنفيذها فو

الجزئيـة  ثم تأتي مرحلة ثانية في العمل وهي إبـراز التفاصـيل الكليـة و    فردي،
 .المرتبطة بعناصر التكوين في كل متكامل

ثم ينتقل الطفل للمرحلة الثالثة في العمل بهذه الوحدة، و هي تنفيـذ المشـهد    
كيد العناصر المتضمنة بالقصة باستخدام باستخدام مجموعة لونية متباينة إلبراز و تأ

األلوان الخشبية و تتنوع في تلك المرحلة أفكار مشاهد القصة مـن حيـث الشـكل         
 .و المضمون تبعاً الختيار الطفل

و المرحلة الرابعة يقوم الطفل بتحقيق العالقة الفنية بين الشكل و األرضـية   
ن الجيد أثناء التعبير عن مشـهد مـن   في العمل الفني مؤكداً على الحركة و التكوي

 .مشاهد القصة
تنمية مهارات التفكير اإلبـداعي لـدى    ةو ما يستفاد من تلك المراحل األربع 

الطفل في رسم مشهد من مشاهد القصة باستخدام األلوان الخشبية، و اقتراحه إليجاد 
 .متنوعة بهذه األلوان ابتكاريهحلول 

؛اثنتي عشـرة  ساعات في األسـبوع بواقع ثالث  أربعة أسابيع:زمن تدريس الوحدة
.ساعة في األسبوع
 :دروس الوحدة

التكوين، الحركة في العمل  مشاهد القصة، العناصر التشكيلية،: الدرس األول •
 .هـ١٤٢٧/ ٣/  ٢٨هـ إلى ١٤٢٧/ ٣/ ٢٤من الفني،



 

ل الفني، القيم الفنيـة  التفاصيل الكلية و الجزئية لعناصر العم: الدرس الثاني •
 .هـ١٤٢٧/ ٤/ ٥هـ إلى ١٤٢٧/ ٤/  ١من التشكيلية،

/ ١٣/٤هــ إلـى  ٨/٤/١٤٢٧التباين اللوني في التكـوين،من : ثالثالدرس ال •
 .هـ١٤٢٧

إخراج العمل الفنـي،  استكمال عملية التكوين، التكوين الجيد، : الدرس الرابع •
 .هـ١٤٢٧/ ٤/  ١٩هـ إلى ١٤٢٧/  ٤/  ١٥من إنهاء الوحدة،
 :أهداف الوحدة

 :الطفلة قادراً على أن/ في نهاية تدريس الوحدة يصبح الطفل:األهداف المعرفية:أوالً
 .يسرد أحداث قصة عرفت السر .١

 .يعدد مشاهد قصة عرفت السر .٢

 .الشخصيات المتضمنة بالقصة يذكر .٣

 .يشير إلى الخضروات المتضمنة بالقصة .٤

 .يفرق بين الخضروات المتضمنة بالقصة من حيث الشكل و الحجم و اللون .٥

 .فوائد الخضروات بالنسبة لإلنسان يذكر أحد .٦

 .يسمي األلوان المتضمنة بمشاهد القصة .٧

 .يحدد العناصر التشكيلية المتضمنة بمشاهد القصة .٨

 .من التكوين و الحركة في العمل الفني يفسر معنى كٍل .٩

 .يوضح بالشرح العالقة الفنية بين الشكل و األرضية في العمل الفني .١٠

 .للوني في العمل الفنييلخص معنى التباين ا .١١

 .يحدد مفهوم التكوين الجيد .١٢

يشرح كيفية إظهار التفاصيل الكلية و الجزئية لكل عنصـر مـن العناصـر     .١٣
 .التشكيلية في العمل الفني

 .يوضح معنى القيم الفنية التشكيلية بأسلوبه الخاص .١٤



 

يلخص خطوات عمل تكوين لمشهد من مشاهد قصة عرفت السر تتضح فيه  .١٥
لية و الجزئية للعناصر التشكيلية بجانب تحقيق الحركة و التبـاين  التفاصيل الك

 .اللوني في التكوين

/ في نهاية تدريس الوحـدة يصـبح الطفـل   ":المهارية"األهداف النفس حركية :ثانياً
 :الطفلة قادراً على أن

قلـم  ؛ عرفـت السـر باسـتخدام    يبتكر لوحة تعبر عن مشهد من مشاهد قصة .١
 .ناصر التشكيلية في كل موحدالرصاص تتآلف فيها الع

قلم الرصـاص  مشاهد قصة عرفت السر باستخدام  يتقن عمل تكوين لمشهد من .٢
 .تتحقق فيه الحركة في التكوين

ينفذ لوحة تعبر عن أحد مشاهد قصة عرفت السـر تتـوافر فيهـا العناصـر      .٣
 .التشكيلية بجانب الحركة في التكوين

لسر تتضح فيها العالقة الفنيـة  يبتكر لوحة تعبر عن أحد مشاهد قصة عرفت ا .٤
 .بين الشكل و األرضية في التكوين

يستحدث لوحة تعبر عن أحد مشاهد قصة عرفت السر تتضح فيها التفاصـيل   .٥
 .الكلية و الجزئية للعناصر التشكيلية في التكوين

 .يحقق القيم الفنية التشكيلية في لوحة تعبر عن أحد مشاهد قصة عرفت السر .٦

بر عن مشهد من مشاهد قصة عرفت السر مؤكـداً علـى   يجيد عمل لوحة تع .٧
 .التباين اللوني باستخدام األلوان الخشبية بجانب التكوين الجيد

يبتكر لوحة تعبر عن مشهد من مشاهد قصة عرفت السر يؤكـد فيهـا علـى     .٨
 .هاالتباين الخطي و الوحدة بين أجزائ

يتحقق فيها  يتحكم في عمل لوحة تعبر عن مشهد من مشاهد قصة عرفت السر .٩
 .هانوع و الوحدة و التكامل بين أجزائالت

يجيد رسم لوحة تعبر عن مشهد من مشاهد قصة عرفت السر يحقـق فيهـا    .١٠
 .الشكل االبتكاري و التكوين الجيد



 

يتقن لوحة تعبر عن مشهد من مشاهد قصة عرفت السر مؤكداً على التنـوع   .١١
التعبيرية و الجمالية فـي   في استخدام العناصر التشكيلية بجانب تحقيق الناحية

 .التكوين

يحقق الشكل االبتكاري و التكوين الجيد للعناصر التشكيلية في عمـل لوحـة    .١٢
 .تعبر عن مشهد من مشاهد قصة عرفت السر

 :الطفلة قادراً على أن/نهاية تدريس الوحدة يصبح الطفل في:األهداف الوجدانية:ثالثاً
 .إلى أحداث قصة عرفت السر يستمع .١

ى تحقيق الشخصيات المتضمنة بالقصة أثناء ممارسة التعبيـر  يركز عل .٢
 .الفني بالرسم عن أحد مشاهدها

عرفت شهد من مشاهد قصة يبدي الرغبة في التعبير الفني بالرسم عن م .٣
 .السر

 .يبادر بالتعبير الفني بالرسم عن مشهد من مشاهد القصة .٤

 .ير الفنييختار بحرية من مشاهد قصة عرفت السر أثناء ممارسة التعب .٥

 .يشارك في المناقشة حول أهمية الخضروات بالنسبة لإلنسان .٦

يعتني بتحقيق التكوين الجيد و الحركة أثناء التعبير عـن مشـهد مـن     .٧
 .مشاهد القصة

يبدي اهتماماً بتحقيق العالقة الفنية بين الشكل و األرضية أثناء ممارسة  .٨
 .التعبير الفني

 .ثناء ممارسة التعبير الفنييحسن اختيار مجموعة لونية متباينة أ .٩

 .يركز على إبراز تفاصيل العناصر المتضمنة بالقصة .١٠

يهتم بإظهار التفاصيل الكلية و الجزئية لكل عنصـر مـن العناصـر     .١١
 .التشكيلية في العمل الفني

ينتبه إلى أهمية تحقيق القيم الفنية التشكيلية أثنـاء ممارسـة التعبيـر     .١٢
 .الفني



 

ني و الركن الفني أثناء ممارسة التعبيـر  يحافظ على نظافة العمل الف .١٣
 .الفني بالرسم

 .يشعر بمدى االستفادة من قصة عرفت السر في حياته اليومية .١٤

 .يقدر أعمال زمالئه في مجال التعبير الفني بالرسم .١٥

 .يتقبل أراء زمالئه في عمله الفني .١٦

 :محتوى الوحدة

 :مالمح الحقول الزراعية: أوالً

ية لبعض العناصر كاألشخاص والمالبس والنباتات لمنحناالخطوط المستقيمة و .١
 .غيرهاوالخضروات و

 .أشكال األشخاص و الخضروات و النباتات .٢

 .بعض الخضروات التي تزرع في الحقول الزراعية .٣

 :مظاهر اللهو و اللعب في الحقول الزراعية: ثانياً

 .عناصر العمل الفني و التكوين الجيد للعمل الفني التشكيلي .١

 .اللعب اليومي في الحقول الزراعيةبعض مظاهر  .٢

 .بعض مظاهر التجمعات لألطفال أثناء اللعب .٣

 :الحرف البيئية التي تميز البيئة الزراعية: ثالثاً

 .زراعة الخضروات و طرق حصادها .١

 .صناعة المواد الغذائية القائمة على زراعة الخضروات و طرق تعليبها .٢
 :األنشطة التعليمية

 :قول الزراعيةدراسة مالمح الح: أوالً

دراسة فنية لمالمح اِألشخاص و المالبس و الخطوط الهندسـية و األلـوان    .١
 .المستخدمة

 .دراسة فنية ألشكال الخضروات و أوضاعها و ترابطها .٢

دراسة فنية ألشكال الخضروات التي تزرع في الحقول الزراعية من حيـث   .٣
 .و الجزئيةالشكل، و الحجم، و الملمس، و األلوان، و التفاصيل الكلية 



 

دراسة أشكال و ألوان النباتات التي تتوافر في الحقول الزراعية و ما تتميـز   .٤
 .به من تباين لوني، و ترابط بين أجزائها و مساحاتها و فراغاتها

يطبق الطفل ما اكتسبه من خالل الدروس السابقة في التعبير عـن مشـاهد    .٥
 .القصة

 :اعيةمظاهر اللعب و اللهو في الحقول الزر: ثانياً

المسابقات، لعب الكرة، القطة العمياء، فتحـي    : دراسة فنية لأللعاب الشائعة مثل .١
 .يا وردة، المساكة، شرعت، نط الحبل، الحجلة، الفوازير، شد الحبل و غيرها

يحقق الطفل من خالل الدراسات السابقة بعض القيم الفنية التشكيلية مؤكداً علـى   .٢
جسام، و العالقات بين عناصر العمل الفني، عنصر الحركة الناتجة من تحرك األ

 .و عنصر اللون، مستفيداً بعناصر العمل الفني و ينفذ ذلك باأللوان الخشبية

 :الحرف البيئية التي تميز البيئية الزراعية: ثالثاً
رسم مشاهد القصة و ما تتميز به البيئة الزراعية مـن الصـناعات و الحـرف     .١

 .البيئية

لنباتات و الخضروات التي تشتهر بها تلك البيئة و النقـوش    دراسة فنية ألشكال ا .٢
 .و األلوان المستخدمة

دراسة فنية للحرف البيئية المتأصلة التي تعتد من الحرف القديمة و تراثاً يتناقله  .٣
زراعة الخضروات، حصاد الثمار، صناعة المواد الغذائية، حفـظ  : األجيال مثل

 .االمواد الغذائية و تعليبها و غيره

 .تنفيذ مشهد ألحد الحرف السابقة مستوحى من البيئة الزراعية .٤

 :رسم مشاهد القصة: رابعاً

 .رسم مشاهد القصة و تلوينها بحيث تحقق قيماً فنية بأسلوب مبتكر .١

توظيف العناصر التشكيلية تبعاً الحتياجات األعمال الفنية و بما يحقق الناحية  .٢
 .التعبيرية و الجمالية في التكوين

 : باإلضافة إلى هذا

 .ة و ما يرتبط بقصص األطفالمتخصصمتابعة برامج التلفزيون الفنية و ال .١



 

 .دراسة التباين اللوني و المجموعات اللونية المتباينة على دائرة األلوان .٢

 .جمع بعض الصور المرتبطة بموضوع القصة .٣

 .االستعانة بالقصص و الكتب و المجالت المرتبطة بموضوع الوحدة .٤

 :يات التدريساستراتيج

حسب طبيعتها و مناسبتها لتحقيق األنشطة التعليمية  إستراتيجيةيتم اختيار كل 
 :و تلك االستراتجيات هي

 .سرد القصص إستراتيجية .١

 .االستنتاجية اإلستراتيجية .٢

 .الحوار و المناقشة إستراتيجية .٣

 .العرض العملي لتوضيح الجوانب العملية إستراتيجية .٤

 :الوسائل التعليمية

 :خالل تطبيق الوحدة الحالية استخدام عدد من الوسائل التعليمية هي تم
 .لوحة قالبة لعرض مشاهد القصة .١

 .تصميم لدائرة األلوان .٢

 .سبورة و أقالم ملونة .٣

 .صور لبعض الحقول الزراعية .٤

 .صور لبعض الحرف البيئية التي تميز البيئة الزراعية .٥

 .عرض أفالم تسجيلية عن البيئات الزراعية .٦

 :لتقييمطرق ا

 .أسئلة شفهية لقياس مدى تحقيق األهداف المعرفية:طرق التقييم للجانب المعرفي

 ":المهاري" طرق التقييم للجانب النفس حركي

 .المالحظة الدورية خالل الدروس المتتالية •

 .تصميم استمارة تقييم للعمل الفني •
الـدروس   من خالل مالحظة سلوك األطفـال أثنـاء  :طرق التقييم للجانب الوجداني

 .للتأكد من مدى مشاركتهم في الدروس و أسلوب تعاملهم



 

 الدرس األول

.عرفت السر:عنوان الوحدة
.التكوين، الحركة في العمل الفنيمشاهد القصة،العناصر التشكيلية،:موضوع الدرس

.هـ١٤٢٧/   ٣/  ٢٨إلى   هـ ١٤٢٧/  ٣/  ٢٤من  :التاريخ
.في األسبوع ساعاتثالث  :الزمن
طفـال، ودراسـة مشـاهد    يتم في درس اليوم تقديم الوحدة ككـل لأل :الدرستقديم 
ودراسة أشكال األشخاص والنباتات والخضـروات، والتكـوين، والحركـة،    القصة،

.ودراسة مالمح البيئة الزراعية من خالل الصور والكتب واألفالم التسجيلية
 :المدركات األساسية

 .روات بالحقول الزراعيةالخضاتات وألوان النببعض أشكال وأحجام و .١

 .بعض مظاهر اللعب و اللهو في الحقول الزراعية .٢

 .العناصر التشكيلية .٣

 .التكوين الجيد .٤

 .الحركة .٥
 :األهداف السلوكية

 :الطفلة قادراً على أن/ في نهاية تدريس هذا الدرس يصبح الطفل:األهداف المعرفية
 .يذكر مشاهد قصة عرفت السر .١

 .صةيسمي الخضروات المتضمنة بالق .٢

 .أشكال و أحجام و ألوان النباتات و الخضروات المتضمنة بالقصة يميز .٣

 .يحدد شخصيات القصة .٤

 .يشير إلى فوائد الخضروات بالنسبة لإلنسان .٥

 .األلعاب الشائعة في البيئة الزراعية يذكر .٦

 .يعدد العناصر التشكيلية المتضمنة بالقصة .٧

 .يفسر معنى التكوين و الحركة في العمل الفني .٨

 .أمثلة للحركة في رسوم مشاهد القصة يعطي .٩



 

 :الطفلة قادراً على أن/في نهاية الدرس يصبح الطفل":المهارية"األهداف نفس حركية

قلم مشاهد قصة عرفت السر باستخدام  ينفذ تكويناً للوحة تعبر عن مشهد من .١
 .الرصاص تتضح فيها العناصر التشكيلية

السر تتضح فيها العالقة  يبتكر لوحة تعبر عن مشهد من مشاهد قصة عرفت .٢
 .الفنية بين الشكل و األرضية في التكوين

قلم الرصاص مشاهد قصة عرفت السر باستخدام  يتقن عمل لوحة لمشهد من .٣
 .تتحقق فيها الحركة في التكوين

يستحدث لوحة تعبر عن أحد مشاهد قصة عرفت السر تتضح فيها التفاصيل  .٤
 .التكوين الكلية و الجزئية للعناصر التشكيلية في

 :الطفلة قادراً على أن/ في نهاية تدريس هذا الدرس يصبح الطفل:األهداف الوجدانية
 .يستمع باهتمام إلى أحداث قصة عرفت السر .١

 .يبدي الرغبة في التعبير الفني بالرسم عن مشهد من مشاهد القصة .٢

 .يختار بحرية من مشاهد القصة أثناء ممارسة العمل الفني .٣

 .خضروات بالنسبة لإلنسانيركز على أهمية ال .٤

يبدي اهتماماً بتحقيق العالقة الفنية بين الشكل و األرضية أثناء ممارسة العمل  .٥
 .الفني

 .يحافظ على نظافة العمل الفني .٦

 :الوسائل التعليمية

لوحة قالبة لعرض القصة بجانب التأثيرات الصـوتية و نبـرات الصـوت     .١
 .المختلفة لشخصيات القصة

 .و الخضروات المتضمنة بالقصةصور لبعض النباتات  .٢

 .صور لبعض األلعاب الشائعة في البيئة الزراعية .٣

 .صور لبعض الحرف الشائعة في البيئة الزراعية .٤

 .عرض أفالم تسجيلية عن البيئات الزراعية .٥

 .سبورة .٦



 

 :الخامات و األدوات

 .سم ٣٠*٢٠أوراق رسم بيضاء  .١

 .أقالم سبورة ملونة .٢

 .مراسم .٣

 .برايات .٤

 .اتمحاي .٥

 .شبية عريضة خاصة بأطفال ما قبل المدرسةألوان خ .٦

 :األنشطة التعليمية

هـي  تستعرض عناصرها األساسية وتبدأ المعلمة في سرد أحداث القصة و  •
 .األطفال و األم و النباتات و الخضروات التي تزرع في الحقول الزراعية

ــات             • ــال و النبات ــال حــول أشــكال األطف ــاقش المعلمــة مــع األطف تتن
ضروات وأحجامها وألوانها المختلفة، وتلقي الضوء على أهم شخصـيات القصـة،   والخ

 .مستخدمة التأثيرات الصوتية ونبرات الصوت المختلفة لشخصيات القصة

توضح المعلمة لألطفال أهمية الخضروات في حياة اإلنسان و كيفية زراعتها   •
 .وحصادها والصناعات الغذائية القائمة عليها

مع األطفال حول بعض مظاهر اللعب اليـومي فـي البيئـة     تتناقش المعلمة •
الزراعية و األلعاب الشائعة بها، و تشير إلى تجمعات األطفال فـي مجموعـات أثنـاء    

 .اللعب

تحاول المعلمة أن تساعد األطفال في التوصل إلى شاهد القصة التـي يعبـر    •
 .عنها األطفال بالرسم في تكوين جيد

عن عناصر العمل الفني و التكوين الجيد للعمـل   تتناقش المعلمة مع األطفال •
الفني التشكيلي و الحركة في التكوين، مع إعطاء أمثلة لهذه المدركات من خالل مشـاهد  

 .القصة  و شخصياتها

يحاول األطفال االستفادة من المناقشة و أراء المعلمة عن المفـاهيم السـابقة              •
 .ن النتائجو المدركات السابقة للتوصل إلى أحس



 

قلم الرصـاص فـي   مشاهد القصة المختارة باستخدام يتحمس األطفال لتنفيذ  •
 .تكوين جيد مع تحقيق الحركة في العمل الفني

 :التقييم

يتم تقييم هذا الجانب عن طريق مالحظة سـلوك األطفـال لمعرفـة مـدى             .١
 .ما تحقق من األهداف في المجاالت الثالثة

 :ة الشفهية التاليةو أيضاً عن طريق األسئل .٢

 عدد مشاهد قصة عرفت السر و شخصياتها؟ •

 الخضروات المتضمن بالقصة؟ سم •

 اذكر أشكال و أحجام و ألوان النباتات و الخضروات المتضمنة بالقصة؟ •

 حدد فوائد الخضروات بالنسبة لإلنسان؟ •

 اذكر بعض األلعاب الشائعة في البيئة الزراعية؟ •

العمل الفني مع إعطاء أمثلة مـن مشـاهد    فسر معنى التكوين و الحركة في •
 القصة؟

 الدرس الثاني

.عرفت السر:عنوان الوحدة
القيم الفنيـة  التفاصيل الكلية والجزئية لعناصـر العمـل الفنـي،و   :موضوع الدرس

.التشكيلية
.هـ١٤٢٧/  ٤ / ٥  إلى هـ ١٤٢٧/   ٤/  ١  من:التاريخ
.في األسبوع ساعاتثالث :الزمن

م في درس اليوم استرجاع لمشاهد القصة مع اسـترجاع المفـاهيم               يت:تقديم الدرس
والمدركات األساسية التي سبق التعرف عليها في الدرس السابق و التعـرف علـى   

التفاصيل الكلية و الجزئية لعناصر العمل الفنـي، والعالقـة الفنيـة بـين الشـكل               
أكد من فهم األطفال لها، وذلك لتنفيذ تكوينـات  واألرضية،والقيم الفنية التشكيلية،والت

.لمشاهد القصة يتحقق فيها الجانب الفني و الجمالي في آنٍ واحد
 



 

 :المدركات األساسية

 .التفاصيل الكلية و الجزئية لعناصر العمل الفني .١

 .القيم الفنية التشكيلية .٢

 .العالقة الفنية بين الشكل و األرضية .٣

 .العمل الفنيالجانب الفني و الجمالي في  .٤

 :األهداف السلوكية

 :الطفلة قادراً على أن/ في نهاية تدريس هذا الدرس يصبح الطفل:األهداف المعرفية

الجزئية لعناصر العمل الفني من خالل مشاهد يتعرف على التفاصيل الكلية و .١
 .القصة

 .يوضح بالشرح مفهوم القيم الفنية التشكيلية بأسلوبه الخاص .٢

 .بين الشكل و األرضية في العمل الفني يلخص مفهوم العالقة .٣

 .يحدد مفهوم التكوين الجيد .٤

 .يشرح كيفية تحقيق الجانب الفني و الجمالي في رسم مشاهد القصة .٥

 :الطفلة قادراً على أن/في نهاية الدرس يصبح الطفل":المهارية"األهداف نفس حركية

ا علـى  يبتكر لوحة تعبر عن مشهد من مشاهد قصة عرفت السر مؤكداً فيه .١
 . التكوين الجيد بجانب التفاصيل الكلية و الجزئية للعناصر التشكيلية

يتقن لوحة تعبر عن مشهد من مشاهد قصة عرفت السر يؤكـد فيهـا علـى     .٢
 .تحقيق القيم الفنية التشكيلية

يتحكم في عمل لوحة تعبر عن مشهد من مشاهد قصة عرفت السر يؤكد فيها  .٣
 .هاين أجزائوحدة والتنوع و التكامل بعلى ال

يجيد رسم مشهد من مشاهد قصة عرفت السر تتضح فيه العالقة الفنية بـين   .٤
 .الشكل واألرضية

يحقق الناحية التعبيرية و الجمالية في تكوين لوحة تعبر عن مشهد من مشاهد  .٥
 .قصة عرفت السر

 



 

 :الطفلة قادراً على أن/ في نهاية تدريس هذا الدرس يصبح الطفل:األهداف الوجدانية

 .يركز على تحقيق التفاصيل الكلية و الجزئية لعناصر العمل الفني .١

يهتم بتحقيق القيم الفنية التشكيلية في تعبيره الفني بالرسم لمشهد من مشـاهد   .٢
 .القصة

 .يستجيب لشرح المعلمة عن مفهوم الجانب الفني و الجمالي في العمل الفني .٣

 .مشاهد القصةيبدي الرغبة في التعبير الفني بالرسم عن مشهد من  .٤

 .يتقبل آراء و توجيهات المعلمة أثناء ممارسة العمل الفني .٥
 :الوسائل التعليمية

بيان عملي يوضح كيفية إبراز التفاصيل الكلية و الجزئية لـبعض عناصـر    .١
 .العمل الفني

صور لمشاهد القصة تتضح فيها القيم الفنية التشكيلية و العالقة الفنيـة بـين    .٢
 .الشكل و األرضية

 .قالبة توضح مشاهد القصة لوحة .٣

 .وسيلة تعليمية توضح الجوانب الجمالية و الفنية المتعلقة بمشاهد القصة .٤
 :الخامات و األدوات

 .سم ٣٠*٢٠أوراق رسم بيضاء  .١

 .تسهل مسك الطفل للقلم الرصاص أسفنجيةأقالم رصاص مزودة بمقابض  .٢

 .برايات .٣

 .اتمحاي .٤
 :األنشطة التعليمية

سم مشاهد القصة التي استقروا عليها فـي الـدرس   يستكمل األطفال عملية ر •
 .السابق باستخدام القلم الرصاص

تتناقش المعلمة مع األطفال حول كيفية إبراز التفاصـيل الكليـة و الجزئيـة     •
 .لبعض عناصر العمل الفني يتبع ذلك بيان عملي للتوضيح



 

قهـا فـي   تتناقش المعلمة مع األطفال عن القيم الفنية التشكيلية و كيفيـة تحقي  •
رسومهم بجانب العالقة الفنية بين الشكل و األرضية، باستخدام القلم الرصاص مسـتعينة  

 .بوسيلة تعليمية عبارة عن لوحة قالبة توضح مشاهد القصة و المفاهيم السابقة

تتناقش المعلمة مع األطفال حول الجوانب الجمالية و الفنية و خطوات عمـل   •
 .ح فيه هذه الجوانبتكوين لمشهد من مشاهد القصة تتض

 .تتابع المعلمة كل طفل و طفلة أثناء العمل •

تحاول المعلمة أن تساعد األطفال في التوصل إلى معرفة األخطاء التي يجب  •
 .تفاديها للوصول إلى منتج فني و مبتكر

 .يستكمل األطفال ممارسة العمل الفني •

 .تتناقش المعلمة مع األطفال حول إنتاجهم الفني •

ال االستفادة بقدر اإلمكان من آراء و توجيهات المعلمة للتوصل يحاول األطف •
 .إلى أفضل النتائج

 :التقييم

يتم التقييم من خالل مناقشة المعلمة مع األطفال فيما تم تنفيذه من أعمال أثناء  .١
 .الموقف التعليمي للتحقق من األهداف النفس حركية و الوجدانية

 :ريق األسئلة الشفهية التاليةيتم التحقق من األهداف المعرفية عن ط .٢

 اشرح كيفية إبراز التفاصيل الكلية و الجزئية لعناصر العمل الفني؟ •

        وضح مفهوم كالً من القيم الفنية التشكيلية و العالقـة الفنيـة بـين الشـكل      •
 و األرضية في العمل الفني؟

 ذكر مفهوم التكوين الجيد؟اُ •

 العمل الفني؟وضح معنى الجانب الفني و الجمالي في  •

 أمثلة للقيم الفنية التشكيلية الموجودة في عملك الفني؟٣ أعط •

الجزئية لعناصر العمل الفني الموجودة في عملـك  استخرج التفاصيل الكلية و •
 الفني؟



 

أمثلة للعالقة الفنية بين الشكل و األرضية في رسم المشـهد الـذي    ٣أعطي  •
 تعبر عنه؟

 الدرس الثالث

.سرعرفت ال:عنوان الوحدة
 .التباين اللوني في التكوين:موضوع الدرس

هـ١٤٢٧/  ٤/   ١٣هـ إلى ١٤٢٧/  ٤/  ٨من :التاريخ
.في األسبوع ساعاتثالث :الزمن

مـن األلـوان األساسـية        في درس اليوم يسترجع األطفال ما تعلموه :تقديم الدرس
   م التبـاين اللـوني   كما يتعرف األطفال على مفهوالبادرة،والثانوية،واأللوان الدافئة و

لتحقيق سومهم التي تعبر عن مشاهد القصـة،و كيفية تحقيقهما في رالتباين الخطي وو
التضـاد بـين   :مثلمن معرفتهم بالتضاد بين األلوان،التباين اللوني في رسومهم البد 

سطوعه كما ن األساسية، أو درجة تباين شكل ومظهر اللون في شدة إشراقه واأللوا
ـ         تباين الضـوء  واألحمـر واألزرق والبرتقـالي واألخضـر،و   فر في اللون األص

ـ العتامة في اللون األبيض واألسود وتباين الساخن والبارد،وو ين األلـوان  التباين ب
.األزرقالمتممة كالبرتقالي و
 :المدركات األساسية

 .األلوان األساسية و الثانوية .١

 .األلوان الدافئة و الباردة .٢

 .التباين اللوني .٣

 .باين بين األلوان األساسيةالت .٤

 .درجة تباين شكل و مظهر اللون .٥

 .تباين الضوء و العتامة في اللون األبيض و األسود .٦

 .تباين الساخن و البارد .٧

 .التباين بين األلوان المتممة .٨

 .التباين الخطي .٩



 

 :األهداف السلوكية

 :على أن الطفلة قادراً/ في نهاية تدريس هذا الدرس يصبح الطفل:األهداف المعرفية

 . يحدد األلوان األساسية و األلوان الثانوية .١

 .يعدد األلوان الدافئة و البادرة .٢

 .يذكر معنى التباين اللوني .٣

 .يعطي خمسة أمثلة لمجموعات لونية متباينة .٤

 .يشير إلى مجموعات لونية متباينة في مشاهد القصة .٥

 .يفسر معنى التباين الخطي .٦

 .د القصةيتعرف على الخطوط المتباينة في مشاه .٧

 :الطفلة قادراً على أن/في نهاية الدرس يصبح الطفل":المهارية"نفس حركيةاألهداف 

يجيد استخدام األلوان الخشبية في رسم مشهد من مشاهد قصة عرفت السـر   .١
 .باستخدام مجموعة لونية متباينة

يتقن استخدام األلوان الخشبية في عمل تركيبات أللوان متباينة أثنـاء تلـوين    .٢
 .من مشاهد القصةمشهد 

يبتكر لوحة تعبر عن مشهد من مشاهد قصة عرفت السر مؤكداً على التباين  .٣
 .اللوني باستخدام األلوان الخشبية بجانب التكوين الجيد

يبتكر لوحة تعبر عن مشهد من مشاهد قصة عرفت السر يؤكد فيهـا علـى    .٤
 .هاالتباين الخطي و الوحدة بين أجزائ

 :الطفلة قادراً على أن/ ية تدريس هذا الدرس يصبح الطفلفي نها:األهداف الوجدانية

يظهر الرغبة في التعبير الفني بالرسم عن مشهد من مشاهد القصة باستخدام  .١
 .مجموعة لونية متباينة

 .يفاضل بين األلوان المتباينة أثناء ممارسة التعبير الفني بالرسم .٢

عن مشهد مـن مشـاهد   يركز على تحقيق التباين اللوني أثناء التعبير الفني  .٣
 .القصة

 .ت المعلمة أثناء تلوين العمل الفنييستجيب لتوجيها .٤



 

يحافظ على خامات و أدوات التلوين أثناء ممارسة التعبير الفني بالرسم عـن   .٥
 .مشهد من مشاهد القصة

 .يحافظ على نظافة العمل الفني .٦

 .يتقبل النقد الموجه من زمالئه أثناء تلوين العمل الفني .٧

 :تعليميةالوسائل ال

 .لوحة قالبة لعرض مشاهد القصة .١

 .دائرة األلوان .٢

 .سبورة و أقالم ملونة .٣

 .نماذج لمجموعات لونية متباينة على دائرة األلوان .٤

 :الخامات و األدوات

 .ألوان خشبية عريضة خاصة بأطفال ما قبل المدرسة .١

 .اتمحاي .٢

 .برايات .٣

 :األنشطة التعليمية

  لفني و تسترجع معهم مشاهد القصـة  تجلس المعلمة مع األطفال في الركن ا •
و تذكرهم بالمفاهيم و المدركات التي سبق التعرف عليها في الدرسين السابقين و تذكرهم بمـا  

دة األولى عن األلوان األساسية ،واأللـوان الثانويـة، واأللـوان الدافئـة،     تم دراسته في الوح
 .األلوان الباردةو

لهـم أن مـن   التباين اللوني، توضح  تتناقش المعلمة مع األطفال حول مفهوم •
ومظهـر اللـون،       درجة تباين شـكل  لوان األساسية،والتباين اللوني بين األ:أمثلة التباين اللوني

التبـاين بـين   وتباين الضوء والعتامة في اللون األبيض واألسود، و تباين الساخن و البارد، و
 .ماذج لهذه األمثلةاأللوان المتممة مستعينة بوسائل تعليمية عبارة عن ن

تتناقش المعلمة مع األطفال حول مفهوم التباين الخطي و كيفية تحقيقـه فـي    •
 .رسومهم مستعينة ببعض مشاهد القصة لتوضيح ذلك



 

تتناقش المعلمة مع األطفال حول خطوات التلوين التي سيتبعها كل طفل تبعاً  •
 .للمشهد الذي يعبر عنه

 .تتابع المعلمة كل طفل أثناء العمل •

تساعد المعلمة األطفال في تفادي األخطاء للوصول إلى عمل فني جيد يتحقق  •
 .فيه التباين اللوني و التباين الخطي

 .تتناقش المعلمة مع األطفال حول إنتاجهم الفني •

 .يتحمس األطفال في استخدام األلوان و األدوات الالزمة لتنفيذ العمل الفني •

 :التقييم

 و األهداف الوجدانية عن طريق " المهارية" ية تم تقييم األهداف النفس حرك .١

 .مالحظة سلوك األطفال أثناء الدرس

 :أما األهداف المعرفية فيتم تقييمها عن طريق األسئلة الشفهية التالية .٢

 حدد األلوان األساسية و الثانوية؟ •

 ذكر األلوان الدافئة و الباردة؟اُ •

 اشرح مفهوم التباين اللوني؟ •

 خطي؟وضح معنى التباين ال •

 ذكر خمسة أمثلة للتباين اللوني؟اُ •

 مشاهد القصة؟عدد األلوان المتباينة الموجودة في  •
 الدرس الرابع

.عرفت السر:عنوان الوحدة
 .إنهاء الوحدةإكمال التلوين،التكوين الجيد،إخراج العمل الفني و:موضوع الدرس

.هـ١٤٢٧/  ٤/   ١٩هـ إلى ١٤٢٧/  ٤/   ١٥من :التاريخ
.في األسبوع ساعاتثالث :الزمن

   يتم في هذا الدرس استكمال تنفيذ الرسوم، تبعاً لما تخيـر كـل طفـل    :تقديم الدرس
يعد هـذا الـدرس   وطفلة من مشهد من مشاهد القصة ومن مجموعة لونية متباينة،و



 

       لتكوين الجيد حيث يتم تحقيق التباين اللوني والخطي وا المرحلة النهائية للعمل الفني
.كة في التكوين مع إبراز التفاصيل الكلية و الجزئية لعناصر العمل الفنيو الحر

 :المدركات األساسية

 .التباين اللوني .١

 .المجموعات اللونية المتباينة .٢

 .التباين الخطي .٣

 .الحركة في التكوين .٤

 .التفاصيل الكلية و الجزئية لعناصر العمل الفني .٥

 :األهداف السلوكية

 :الطفلة قادراً على أن/ تدريس هذا الدرس يصبح الطفل في نهاية:األهداف المعرفية

 .يفسر معنى التباين اللوني في العمل الفني .١

 .يشرح مفهوم التكوين الجيد .٢

يوضح بالشرح كيفية إظهار التفاصيل الكلية و الجزئية لكل عنصر مـن   .٣
 .العناصر التشكيلية في العمل الفني

 .يوضح معنى الحركة في التكوين .٤

تتضح فيه التفاصيل ل تكوين لمشهد من مشاهد القصة يلخص خطوات عم .٥
تحقيق الحركة و التباين اللوني الجزئية للعناصر التشكيلية بجانب الكلية و

 .الخطي في التكوينو

 :لطفلة قادراً على أنا/في نهاية الدرس يصبح الطفل":المهارية"األهداف نفس حركية

حقق فيها التبـاين  سر ييبتكر لوحة تعبر عن مشهد من مشاهد قصة عرفت ال .١
 .الخطياللوني و

لسر يحقـق فيهـا   يتقن رسم لوحة تعبر عن مشهد من مشاهد قصة عرفت ا .٢
 .التكوين الجيد للعناصر التشكيلية بجانب الحركةالشكل االبتكاري و



 

عن مشهد من مشاهد قصة عرفت السر مؤكـداً فيهـا    بريجيد عمل لوحة تع .٣
الجيد و التفاصيل الكلية و الجزئية لكـل  على التباين اللوني و قواعد التكوين 

 .عنصر من العناصر المرسومة

يستحدث لوحة تعبر عن مشهد من مشاهد قصة عرفت السر مؤكداً فيها على  .٤
القيم الفنية التشكيلية و التكوين الجيد و التباين اللـوني و الخطـي بجانـب    

 .الحركة

 :الطفلة قادراً على أن/ طفلفي نهاية تدريس هذا الدرس يصبح ال:األهداف الوجدانية

 .يبدي رأيه في قصة عرفت السر .١

يركز على تحقيق التباين اللوني و الحركة و التكوين الجيد في رسـم لوحـة    .٢
 .تعبر عن مشهد من مشاهد القصة

 .يختار مجموعة لونية متباينة بجانب التباين الخطي أثناء ممارسة العمل الفني .٣

جزئية للعناصر التشكيلية و الشكل االبتكاري يهتم بإبراز التفاصيل الكلية و ال .٤
 .أثناء ممارسة العمل الفني

نـي  أثناء ممارسة التعبيـر الف  يحافظ على نظافة العمل الفني و الركن الفني .٥
 .بالرسم

 .يتقبل أراء زمالئه في إنتاجه الفني .٦

يبدي رأيه في إنتاج زمالئه في مجال التعبير الفني بالرسم عن مشـهد مـن    .٧
 .ة المختارةمشاهد القص

 :الوسائل التعليمية

 .لوحة قالبة لعرض مشاهد القصة .١

 .دائرة األلوان .٢

 .سبورة و أقالم سبورة ملونة .٣

 .نماذج لمجموعات لونية متباينة على دائرة األلوان .٤

 :الخامات و األدوات

 .ألوان خشبية عريضة خاصة بأطفال ما قبل المدرسة .١



 

 .اتمحاي .٢

 .اتبراي .٣

 :األنشطة التعليمية

لمعلمة األطفال بالمفاهيم و المدركات التي سبق التعرف عليهـا  تذكر ا •
في الدروس السابقة، و تذكرهم بمفهوم التباين اللـوني و المجموعـات اللونيـة    

 .المتباينة و التباين الخطي

تذكر المعلمة األطفال بمفهوم التكوين الجيد، و الحركة في العمل الفني  •
حقيق هذه المفاهيم و المدركات في رسم مشـاهد  و القيم الفنية التشكيلية و كيفية ت

 .القصة

المعلمة مع األطفال عن كيفية إبراز التفاصيل الكلية و الجزئية  تتناقش •
 .للعناصر التشكيلية و كيف يسهم ذلك في تحقيق الشكل االبتكاري في العمل الفني

يحاول األطفال االستفادة بقدر اإلمكـان مـن أراء المعلمـة و أراء     •
 .للتوصل إلى منتج فني مبتكربعضهم 

يمارس األطفال بحماس عملية استكمال و إخراج الرسوم في شـكلها   •
 .النهائي مع مالحظة المعلمة و توجيهاتها

 .تتناقش المعلمة مع األطفال حول إنتاجهم الفني •

تنهي المعلمة الدروس و تركز على المدركات و التعميمات األساسية  •
 .كلالمرتبطة بالدرس و الوحدة ك

        يستخلص األطفال من خالل المناقشة مـع المعلمـة أهـم القواعـد      •
 .في الوحدة و المبادئ و القيم التي تمت دراستها

 :التقييم

حول ما تم تنفيذه من أعمال فنية أثناء الدرس  األطفال تتناقش المعلمة مع .١
 .و أثناء تدريس الوحدة ككل

هية التالية لقيـاس الجانـب   فسئلة الشو يتم التقييم النهائي للوحدة بتقديم األ .٢
 :المعرفي



 

المشـهد   اين اللوني في العمل الفني من خـالل فسر معنى التب •
 الذي تعبر عنه؟

من التكوين الجيد و الحركة في العمل الفنـي   اشرح مفهوم كٍل •
 من خالل أحد مشاهد القصة؟

وضح بالشرح كيف يمكن إظهار التفاصيل الكلية و الجزئيـة   •
 العناصر التشكيلية في العمل الفني؟ لكل عنصر من

 اذكر معنى التباين الخطي من خالل أحد مشاهد القصة؟ •

 مجموعات لونية متباينة على دائرة األلوان ؟ حدد خمس •

وضح بالشرح كيف يمكن تحقيق التباين اللوني بجانب التبـاين   •
 الخطي في العمل الفني؟

 .تج الفنين خالل مقياس تقييم المنو تقييم المنتج الفني م .٣



 

 السرصور قصة عرفت 
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 .ربيالع

مكتبـة  . التعبير الفني عنـد األطفـال  ).م١٩٩٤.(مصطفى محمدعبد العزيز، .١٦
 .القاهرة.األنجلو المصرية

المكتب العلمـي  . التربية الفنية ألطفال الحضانة). م١٩٩٥.( مصطفىعبيد، .١٧
 اإلسكندرية. للكمبيوتر و النشر و التوزيع

 .هرةالقا. مكتبة ابن سينا.تعليم فن الرسم). ت.د.( عناياتالمهدي، .١٨

الدليل اإلرشادي لمعلمات التربية الفنية لجميع .)ت.د.(مشرفات التربية الفنية .١٩

 .المملكة العربية السعودية . الرئاسة العامة لتعليم البنات. المراحل الدراسية

المرشد التربوي لمعلمة ريـاض األطفـال فـي    ). م١٩٩٥.( عزيزيوسف، .٢٠

 اإلسكندرية. التوزيعو المكتب العلمي للكمبيوتر والنشر .التعبير الفني
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استبانه حول مدى مناسبة 
   المحتوى،واألنشطة التعليمية،

جيات التدريس،والوسائليو استرات
تحقيق التعليمية،وطرق التقييم، ل

دة األهداف اإلجرائية لكل وح
 .تدريسية على حدة

 



 

 المملكة العربية السعودية     
 وزارة التعليم العالي      

 جامعة أم القرى        
 كلية التربية           

 قسم المناهج وطرق التدريس
 
 

استبانه حول مدى مناسبة المحتوى،واألنشطة 
تدريس،والوسائل التعليمية،وطرق التعليمية،واستراتجيات ال

 التقييم،لتحقيق األهداف اإلجرائية 
 لكل وحدة تدريسية على حدة

 
 
 
 

 :إعداد الطالبة
 العنود بنت سعيد بن صالح أبو الشامات

 
 :إشراف

 .سالم بن أحمد محمود خليل.د
 
 
 
 هـ١٤٢٧هـم١٤٢٦الفصل الدراسي األول 



 

 .حفظه اهللا..............:..........................سعادة الدكتور
 .أستاذ مساعد •

 .أستاذ مشارك •

 .أستاذ •

 :وبعد   ...السالم عليكم ورحمة اهللا و بركاته
نظراً لخبرة سعادتكم في مجال التربية، و أن سعادتكم من المختصـين فـي   
مناهج و طرق تدريس التربية الفنية و رياض األطفال،فإنه يسعد الباحثة أن تتعرف 

فاعليـة  "عض الجوانب الخاصة بموضوع الدراسـة،وهي بعنـوان  على رأيكم في ب
استخدام قصص األطفال كمصدر للتعبير الفني في تنمية مهارات التفكير اإلبـداعي  

 ".لدى طفل ما قبل المدرسة
ويهدف البحث إلى التعرف على أثر استخدام األسلوب القصصي و الطريقـة  

ارات التفكير اإلبداعي لدى طفل ما قبل التقليدية في مجال التعبير الفني في تنمية مه
المدرسة،وقد توصلت الباحثة إلـى األهـداف اإلجرائيـة للوحـدتين التدريسـيتين      

 .المقترحتين في هذا البحث
و تتشرف الباحثة أن تعرض على سعادتكم في هـذه االسـتبانه األهـداف    

ــة لكــل وحــدة تدريسية،والمحتوى،واألنشــطة التعليمية،واســتراتجي ات اإلجرائي
 .التدريس،والوسائل التعليمية،وطرق التقييم التي ترى أنها مناسبة لتحقيق األهداف

مناسـب أو غيـر   (في إحـدى الخـانتين  )صح(وترجو الباحثة وضع عالمة
؛وذلك حسب رؤيتكم لمدى مناسبة كل بند من البنود وعناصـره، لتحقيـق   )مناسب

لباحثة أن تتفضلوا بإبـداء  األهداف اإلجرائية لكل وحدة تدريسية على حدة، ويسعد ا
أية مالحظات ترون إضافتها والباحثة تشكر لسعادتكم تعاونكم مع خـالص الشـكر       

 والتقدير،،،
 

 :الباحثة
 العنود بنت سعيد بن صالح أبو الشامات
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 :مقياس الدراسة

مهارات التفكير اإلبداعي  تقييم مقياس. أ
في مجال التعبير الفني بالرسم لدى طفل 

 .ما قبل المدرسة
 استبانه حول مقياس مقترح لتقييم.ب

مهارات التفكير اإلبداعي في مجال 
التعبير الفني بالرسم لدى طفل ما قبل 

 .المدرسة



 

 
       المملكة العربية السعودية            

 وزارة التعليم العالي       
         جامعة أم القرى                

 كلية التربية                   
 قسم المناهج و طرق التدريس        

 

 
 

مهارات التفكير اإلبداعي في مجال التعبير  ييمتقمقياس 

 الفني بالرسم لدى طفل ما قبل المدرسة

 
 :إعداد

 الح أبو الشاماتالعنود بنت سعيد بن ص 
 

 
 
 

 : إشراف
 سالم بن أحمد بن محمود خليل : د

 



 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 .المحترم        : سعادة المحكم 

 
 :و بعد...السالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته

فاعلية استخدام قصص األطفال كمصدر " قامت الباحثة بإجراء دراسة عنوانها
، و ذلك "التفكير اإلبداعي لدى طفل ما قبل المدرسة للتعبير الفني في تنمية مهارات

كجزء من متطلبات الحصول على درجة الماجستير من قسـم المنـاهج و طـرق    
 .التدريس بجامعة أم القرى بمكة المكرمة

قد هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام كٍل من األسلوب القصصي و
ي بالرسم في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي و الطريقة التقليدية في مجال التعبير الفن

لدى طفل ما قبل المدرسة، بحيث تم تطبيق وحدتين تدريسية مقترحة، الوحدة األولى 
 ".عرفت السر" ،و الوحدة الثانية و عنوانها"الدجاجة و حبة القمح" و عنوانها 

وقد تم تطبيق الوحدتين على أطفال المستوى الثالث الملتحقـين بالروضـة    
التاسعة بالمالوي،  وقد بلغ عددهم اثنان و ثالثون طفالً و طفلةً تتراوح أعمـارهم  
بين خمس إلى ست سنوات ونصف،   وقد أسفر التطبيق عن مجموعة من النتـائج  
الفنية، و لتقييم هذا المنتج الفني قامت الباحثة بوضع مقياس لتقييم مهارات التفكيـر  

 :و قد تضمن المقياس ستة محاور هياإلبداعي لدى طفل ما قبل المدرسة،
و تعني قدرة الطفل على إنتاج رسوم تتميز بوفرة و كثـرة  : الطالقة .١

القيم الفنية و التشكيلية المعبرة عن القصتين المختـارتين فـي هـذه    
 .الدراسة

و تعني قدرة الطفل على إنتاج رسوم لها قيم فنية تشـكيلية  : المرونة  .٢
 .تين المختارتين في هذه الدراسةمتعددة و متنوعة تعبر عن القص

وتعني قدرة الطفل على إنتاج رسوم فنيـة جديـدة و غيـر    : األصالة .٣
مكررة ضمن مجموعة األطفال تعبر عن القصتين المختارتين في هذه 

 .الدراسة



 

وتعني قدرة الطفل على إضافة تفاصـيل فنيـة   : اإلفاضة أو التوسيع .٤
ثري تعبير الطفل عـن  تشكيلية جديدة        و متنوعة في رسومه ت

 .القصتين المختارتين في هذه الدراسة

وتعني قدرة الطفل على اإلحساس بالمشـكالت  : الحساسية للمشكالت .٥
 الموجودة في القصتين المختارتين و التعبير الفني عنهما بالرسم

و تعني قدرة الطفل على االحتفاظ بمسار تفكيـره  : االحتفاظ باالتجاه  .٦
 .بالرسم عن القصتين المختارتين في هذه الدراسةأثناء التعبير الفني 

 
وترجو الباحثة من سعادتكم االطالع على المنتج الفنـي الخـاص باألطفـال و    
المرفق مع المقياس ، و وضع عالمة أمام الدرجة التي يستحقها كل عمل فـي كـل   

 ....محور من محاور المقياس، شاكرة لكم حسن تعاونكم معنا
 و العرفان،،، لكم منا جزيل الشكرو

          
 الباحثة         

 العنود بنت سعيد بن صالح أبو الشامات     
          

     
 : يرجي كتابة البيانات التالية

        : االسم

             :الوظيفة

 :المؤهل
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 



 

 
 

 
 
 



 

 يةالمملكة العربية السعود   
 وزارة التعليم العالي    

 جامعة أم القرى     
 كلية التربية       

 قسم المناهج وطرق التدريس
 
 

 استبانه حول مقياس مقترح
 لتقييم مهارات التفكير اإلبداعي في مجال التعبير الفني بالرسم 

 لدى طفل ما قبل المدرسة
 
 
 
 
 

 :إعداد الطالبة
 اتالعنود بنت سعيد بن صالح أبو الشام

 
 

 :إشراف
 ود خليلسالم بن أحمد محم.د

 
 
 



 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم    
 

 .حفظه اهللا........................................:..................عادة الدكتورس
o أستاذ مساعد. 

o أستاذ مشارك. 

o أستاذ. 

 :و بعد.....السالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته
القيام بدراسة عن فعاليـة اسـتخدام قصـص     أتشرف باإلحاطة بأنني أعتزم

األطفال كمصدر للتعبير الفني في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى طفل ما قبـل  
 .المدرسة

ل كل وحـدة  قد توصلت الباحثة إلى وضع تصور لوحدتين تعليميتين تتناوو  
تتضمن كل وحدة موضوعاً مرتبطاً بعنـوان الوحـدة،   قصة من قصص األطفال،و

، و الوحـدة الثانيـة عنـوان    "الدجاجة و حبة القمح" وحدة األولى عنوان قصتهافال
، و المطلوب من تدريس الوحدتين هو التعبير عـن مشـاهدها   "عرفت السر"قصتها
 .بالرسم

و لتقيـيم هـذا   و قد أسفر تطبيق الوحدتين عن مجموعة من النتائج الفنيـة،   
هارات التفكير اإلبـداعي فـي مجـال    وضعت الباحثة مقياساً لقياس مالمنتج الفني، 

التعبير الفني بالرسم لدى أطفال ما قبل المدرسة، و يتضمن هذا المقياس ستة محاور 
 :رئيسية هي

 .الطالقة .١

 .المرونة .٢

 .األصالة .٣

 .اإلفاضة أو التوسيع .٤

 .الحساسية للمشكالت .٥

 .االحتفاظ باالتجاه .٦



 

حور من محاور المقياس، المدونة في كل مة وبرجاء التكرم بقراءة العبارات اآلتي
العبارات  أمام االستجابة التي تتفق و رأيكم في مدى صحة)  صح(  و وضع عالمة

و وضع عالمة تبين رأيك في األسئلة المرفقة بالمقيـاس مـع   و وضوح صياغتها، 
 .اقتراح أي تعديالت ترى أنها مناسبة بشأن المقياس

 
 

 التقدير،،،،ل خالص الشكر وو تفضلوا بقبو                              
                                   الباحثة                              
 صالح أبو الشامات بن سعيدبنت العنود      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٦(ملحق رقم 
 :أسماء أطفال عينة الدراسة

 
 .أطفال المجموعة الضابطة.أ

 
 . أطفال المجموعة التجريبية.ب

 



 

 أسماء أطفال المجموعة الضابطة

 بالروضة التاسعة ) ب(أطفال المستوى الثالث 

 
 االسم  الرقم 
 أبرار أحمد الزهراني ١
وضحى عبد اهللا الوذيناني ٢
 نورة محمد الحارثي ٣
 عزيزة فايز الشهري ٤
 ديما ناصر القحطاني ٥
 أثير سامي تكروني ٦
 مشاري ساعد النفيعي ٧
 زياد راشد الشلي ٨
 حمد عبد اهللا الوذيناني ٩
 محمد سعد النفيعي ١٠
 جاسر عبد اهللا العتيبي ١١
 سلطان سعود الحارثي ١٢
محمد سراج الطويرقي ١٣
 شوق محمد الفاهمي ١٤
 السروابيعروب فهد  ١٥
 ثامر حسين المولد ١٦

 

 
 
 
 



 

 أسماء أطفال المجموعة التجريبية

 بالروضة التاسعة) أ ( أطفال المستوى الثالث 

 
 االسم  الرقم 

 زياد محمد األحمدي ١
 الد سلطان الخالديخ ٢
 إيالف بندر النمري ٣
على عبد الرحمن النفيعي ٤
 ربى صالح النفيعي ٥
غدير عبد اهللا اإلحيوي ٦
عبد اهللا عبد ربه العبدلي ٧
صفوان محزي الزهراني ٨
 سارة ناصر السبيعي ٩
 أصايل محمد ينبعاوي ١٠
 رغد سعود السويهري ١١
 محمد سعود القرشي ١٢
 ء طالل الحارثيغيدا ١٣
 إيالف ماجد الزهراني ١٤
 ريم عبد اهللا العتيبي ١٥
سما عبد العزيز الزهراني ١٦
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عمال من أنماذج 
 األطفال 

 
 



 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 



 

 
 
 

 



 

 
 
 
 



 

 

 
 
 



 

 
 

 
 



 

 

 
 
 



 

 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 



 

 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

 

 
 
 



 

 

 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 


