
 ببورسعيد المبكرة للطفولة التربية لكلية العلمية مجلةال

 (251)             0202 ديسمبر آخر – أكتوبر أول( العدد ) الحادي والعشرون     

رسوم توظيف الخصائص الفنية والتعبيرية للمدرك الشكلي ل
لروضةاألطفال كمدخل لتنمية مهارات التشكيل الفني لدى طفل ا    

 *.محمد سيد أحمد صالح ديناد/  *                    
 

 0201/ 02/10تم الموافقة على النشر           7/11/0201تم إرسال البحث 
 

 : البحثملخص 
 

بحث  الحثيلإ ىلثن ية يثض بهثر  هثيتاك اليلثني  ال ةثإ لثد    ث  يهدف ال   
لل ثثثثثدتك اللثثثثثنلإ لتمثثثثثو   واليهبيتيثثثثثض ال ةيثثثثثض التوضثثثثثض بيمثثثثثيئدا  الئ ثثثثثي  

الي ثث ي  لثثبت الييتيبثثإ   ذ ال ثثةها الييتيبثثإ األ  ثثي و ويثث  اادي ثثيد دلثثن
و ييثثثتاو  و  لثثثضا  (   ثثث ا 13ذ  ال ي ودثثثض الواحثثثدة لهيةثثثض بحثثث   نوةثثثض  ثثث   

( مثثثثةواكو وي ل ثثثثك أدواك البحثثثث   ثثثث  ب ي ثثثثض   ح ثثثثض 6-5   أد ثثثثيت    ثثثث
بتةثي ا  هيتاك اليلني  ال ةإ لثد    ث  التوضثضو و ثواد يهلي يثض  ث  ئث   

لتمثثو  األ  ثثي   ثثإ  يو يثثف الئ ثثي   ال ةيثثض واليهبيتيثثض لل ثثدتك اللثثنلإ
  ثثث  التوضثثثض بيمثثثيئدا  ئي ثثثيك   لثثد ال ةثثثإ اليلثثثني  بهثثثر  هثثثيتاك ية يثثض
 ك ةيي ا البح  د  الييلإ:و د أم ت  البي ض.

 ال ي ودثثثثض أ  ثثثثي  دتيثثثثيك  يومثثثث إ بثثثثي  ىح ثثثثي ييا  دالثثثثض  ثثثثتو  يويثثثثد -3
 ال ةثثثثثإ اليلثثثثثني   هثثثثثيتاك لثثثثثبهر والبهثثثثثد  القبلثثثثثإ القييمثثثثثي   ثثثثثن الييتيبيثثثثثض
 .البهد  القييس ل يلح النلإ و ي ودهي

 ال ي ودثثثض أ  ثثثي  دتيثثثيك  يومثثث إ بثثثي  ىح ثثثي ييا  دالثثثض  ثثثتو  يويثثثد ا -2
 ال ةثثثثإ اليلثثثثني   هثثثثيتاك لثثثثبهر والييبهثثثثإ البهثثثثد  يمثثثثي القي  ثثثثن الييتيبيثثثثض
 .النلإ و ي ودهي

                                                           
   .اإلسكندرية جامعة - المبكرة للطفولة التربية كلية -التربية الفنية بقسم العلوم األساسية مدرس *
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ب   يض ي بيث  البتةثي ا القثي   دلثن يو يثف الئ ثي   البح   ويو إ    
ل ثثي لثثت  ثث   ؛ال ةيثثض واليهبيتيثثض لل ثثدتك اللثثنلإ لتمثثو  األ  ثثي   ثثإ التوضثثيك

ال ةثثثثإ لل  ثثثث و وضثثثثتوتة يثثثثدتي   اليلثثثثني   هثثثثيتاك بهثثثثر يثثثث فيت  ثثثثإ ية يثثثثض
ل يك التوضثيك دلثن ني يثض يو يثف الئ ثي   ال ةيثض واليهبيتيثض لل ثدتك  ه

ألةهثي يقثو  بثدوت الهي ث  ال مثيدد  ثإ ية يثض  هثيتاك  حاللنلإ لتمو  األ  ثيل
     التوضض بيميئدا  ئي يك البي ض.  اليلني  ال ةإ لد

 

Employing The Artistic and Expressive Characteristics 
of The Formal Perception of Childrn’s Drawings as an 

Approach to The Development of the Artistic 
Formation Skills of the Kindergarten Child 

 

Dr/ Dina Salah Mohamed Sayed Ahmed. * 
 

 

Abstract: 
 

    The current research aims to develop some of the 
artistic formation skills of the kindergarten child using the 
artistic and expressive characteristics of the formal 
perception of children's drawings. The research depends 
on the experimental approach of semi-experimental 
design of one group was used in the research. The 
research sample consisted of (31) children. Their ages 
ranged from (5-6) years old. The research tools consisted 
of a note card for the artistic formation skills of the 
Kindergarten child, and educational materials through the 
program of employing the artistic and expressive 
characteristics of the formal perception of children’s 
drawings in developing some artistic formation skills of 

                                                           
* Lecturer of Art Education, Department of Basic Sciences - Faculty of 
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the kindergarten child using environmental materials. The 
results of the research indicated that:  
1-There are statistically significant differences between 

the mean scores of the children of the experimental group 

in the pre and post measurements of some artistic 

formation skills and their total sum in favor of the post 

measurement.  

2-There are no statistically significant difference between 

the mean scores of the children of the experimental group 

in the post and follow-up measurements of some artistic 

formation skills and their total sum. 
     The importance of applying the program based on 
employing the artistic and expressive characteristics of 
the formal perception of children’s drawings in 
kindergartens, because of its impact on the development 
of some of the child’s artistic formation skills, and the 
need to train kindergarten teachers on how to employ the 
artistic and expressive characteristics of the formal 
perception of children’s drawings because they play the 
role of a catalyst in developing skills The artistic 
formation of a kindergarten child using environmental 

materials. 
  :Keywords الكلمات المفتاحية

 

 .للمدرك الشكلي لرسوم األطفال والتعبيرية الفنية الخصائص -

The Artistic and Expressive Characteristics of  The 
Formal Perception of Children’s Drawings 

 Artistic Formation Skills              .مهارات التشكيل الفني -

 Kindergarten Child                     .الروضة طفل -
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 مقدمة:
 

ُيهد  تحلض ال  ولض  إ  يددة األميس لي يع  تاح  ة و ال تدو  يولد    
ال    دلن ال  تة ليس لت لغض أو  نت أو  هيقدو ا يمي يع الي ييز بي  

ييلن  األلييء ولن   ع يقد  ال     إ الم  يزداد  هيت ت ويييتبتو و 
يولت وتغبييتو و ي ييهل ت  إ  ذه ال تحلض يةهنس دلن و وييحدد  لئ ييت

 ال تاح  الييليضو ولذلك يحييج ىلن وميلض للية يس د   ذه ال ليدت.
 

يهيبت تمو  األ  ي     ال وضوديك الهي ض اليإ ا ي  بهي بهر    
ال ةيةي  ال هي تي و و إ يهةإ ن   ي يةيزه األ  ي     تمو   إ لغض 

ةي ت اليلني  ال ئيل ضو يةق  النفيت    ال هيةإ يهبيتيض   تاديهي د
لل ئي بضو ويدئ   إ  ديديضا  واأل نيت له و و إ بذلك يئتج د  نوةهي لغضا 

ة ي  اللغيك الب تيض والت زيض اليإ    ئ لهي يمي يع األ  ي  أ  ييدوا 
ء بهي أة مه  ويضع  إ أ نيت   تؤ  يديدةو إ يهي نفيت ال هيةإ اليإ ي يل

و  يح   بتاءة ال  ولض وت ض ال ليدت وااة هياك    ئ    هإ تم
          دةي ت الي ي  والحيويض  إ    يديد يحتك ال ليدت واألحيميس 

 (.371و 2006لأل  ي   أبو ال هي إو
 

ل ه  ة ميض ال    و ليدته  ييدةا  لذلك يهيبت تمو  األ  ي  أداةا     
ذا ني  يميئد  الن   نلغضا واييي ييت ودوا هت وي وته لة مت ولآلئ  تي و وا 

أولن يمي يع اليهبيت    ئ لهيو  إ  ال    ا يمي يع أ  ي وع النل يك 
حبي يك   وتغبيك   و ليدت   و    ق ده و ي ينية ت    أحيميس   و   ف   ووا 

أئت  إل ي ض الحوات ويحقي  اليوا    ع ال       ئ      بد     دائ   
ل    ب م ن اليهبيتاك الب غيض اليإ يةبع    أد ي ت ي  ح بهي ا بديلض   لغض  

 (.21  و2032أا و إ لغض التم   البلبيلإو



 ببورسعيد المبكرة للطفولة التربية لكلية العلمية مجلةال

 (212)             0202 ديسمبر آخر – أكتوبر أول( العدد ) الحادي والعشرون     

ويميدد اإل ميك بيلقل  الت ي  واأل    وال تلية األ  ي  دلن ي ويت     
أزتات ذا الي وت يميدد دلن النييبض وزت و  ودض يه  الحتنيض الد يقض

  حتنيك  ضبو ض ن هيتاك اليلني    بمه  وال هي  األئت  اليإ يي ل
 (.752و 2020ال ةإ بئي يك البي ض  الهيي و

 

ويي    ح ض ة و  هيتاك اليلني  ال ةإ لل        د  حميمييه   إ     
و ذا اليني    و وحد   ىيييد يني   بي  الئبتاك الب تيض والل ميض  إ لن   

د  األ نيت وال ليدت  واليهبيت ي ن    ح يت  إ الية ي  ال ةمي  اليلقي إ
ميئدا  الئ و  واأللوا  وال   س والئي يك ال ةيضو ويبدأ الة و  ةذ أ  بي

يبدأ لتوع ال    به   ئ و  يهبت بهي د  ذايت ف  انيلي ت للئي يك ال ةيض 
 .وييتيبهي

 

وا   ىدتاك د لييك ملوك األ  ي   إ التم  ينلف د  أ  ن  لن      
ويبةإ دليهي د لييك   هيةض    هوته  إ  ي ض   ي وته ال     إ ذ ةتو يت 

أو     ئ   ة و األلني  دةدهو وأةت يي  يلييع األ  ي   إ ن  لن   
ي يتموةهي    ئ   الي وتاك الذ ةيض اليإ يميدد    إ   يتميه    تيقض  

دلن ة و ال  ي ي  والئبتاكو ويهد  هيتاك اليلني  ال ةإ    ال هيتاك 
    ت  اليلني   و    حي  اميئدا ت ل ي ودض  ال حببض ل    التوضض

ال ةإ "نيلق  والل   واليلني  بيلئيو  والوت  بيل ل ي  ال ك 
واليتني ...الخ"و    ئ   يقليد  ي يتاهو و إ  ذا ال دد أندك بهر 
الدتاميك دلن ضتوتة يقدي  ويلييع األ  ي  دلن   يتمض  هيتاك اليلني  

لل    والي نيد دلن أ  يض ىييحض ال ت ض لل    ال ةإ ليحمي  أميلي  اليهل  
 Vande)لليهبيت د  ة مت ب ي ودض    الي ي ي  ال ةيض ال ئيل ض 

Zande,Robin,2007,Garvis,2012).  
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وا   تميلض ال ةو   إ  تحلض ال  ولض ال بنتة  إ  ميددة ال غيت دلن     
ال ت   انيمي   هيتاك ي نةه      ه  فقي ييه  ويهي د ي وت ي دلن

ال ييحض لأل  ي و  يل   ةلي  دقلإ ينمبت  ي ودض    ال هيتاك اإلدتانيضو 
بيلقي  اليهبيتيض ويي ل   إوأ   هيتاك اليلني  ال ةإ  إ يتبيض ب تيض يهة

تؤيض األلييءو و   ف   يل   يييح لل     ت ض انيليف الهيل     حولت 
 ,Davis,2008,p.89)و إ د ليض التؤيض ييحق  الودإ 

Chernoff,2009,pp.77-78).   
و إ ضوء  ي مب  يت  البيحفض أةت ابد    اادي يد دلن  ت      

وأميلي  يه   دلن ىييحض ال ت ض لل    ب   ينو  ال م و   إ ال و ف 
ميتايييييك يتب  بي  ال    والبي ض لي إ ا ال ي تجو واميئدا   ت  وا  اليه

  إ ال يي ع  يح  ا ل م وليض و وضوع اليهل  وييه   ةت دة تاا  هياا 
واليهبيتيض لل دتك  ال ةيض و    ةي يهيبت يو يف الئ ي  ي ت ييتو 

اللنلإ ل    التوضض  و األملو  الةييح  إ ية يض بهر  هيتاك اليلني  
ةيقي     اليهبيتاك ال م حض ا    التم  واليلوي و وااال ةإ لد  ال    بدءا 
 اليلني  بيأل  لض اك اليلني  ال ةإ و ةهي: دا   هيت ىلن ال هيليض بيميئ

والئيو و لتا   الميي و اليلني  بيلوت و اليلني  بيل ل ي و اليلني  
بيل بيدضو واليلني  بيل و  وأ بي  ال  ...(و واميئدا  اإليقيديك ال ئيل ض 

ىدداد بتةي ا  إبي  ال م ح وال يم ؛ وبذلك ييءك أ  يض البح   
واليهبيتيض لل دتك اللنلإ لتمو   ال ةيض ي  بيميئدا  يو يف الئ 

     التوضض.  األ  ي  لية يض بهر  هيتاك اليلني  ال ةإ لد
 

 :البحثمشكلة 
 

  ح ثثثثثود يي ثثثثثوت الييتيبيثثثثثض لغثثثثثيك أ هثثثثثت اامثثثثثي  ع ال يثثثثثداةإ ل دتمثثثثثض    
واليثثثإ يقثثثو  البيحفثثثض بيإللثثثتاف دلثثثن  يلبثثثيك اليتبيثثثض  -اإلمثثثنةدتيض ب حي  ثثثض
 ي ثي  بيو يثف الئ ثي   ال ةيثض واليهبيتيثض لل ثدتك الن  لض اى -اله ليض بهي
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  ث  التوضثضو   اللنلإ لتمو  األ  ي   إ ية يض  هيتاك اليلني  ال ةإ لثد
واا ي ثثيت دلثثن  ثثت  وأمثثيلي  يقليديثثض  ثثإ اليلثثني  ال ةثثإ وامثثيئدا  التمثثو  

يثت اليهب  ثإ ال لثن ك  ث  دديثداا  يهثيةو  ييهلهث  اليي زة دةد اليلني و   ي
دثثث  أة مثثثه  بيللغثثثض ال ةيثثثض اليهبيتيثثثض  ثثث  ئثثث   التمثثث و ونثثثذلك يهثثثيةو   ثثث  

 ثثثثثإ  هثثثثثيتاك اليلثثثثثني  ال ةثثثثثإ بيمثثثثثيئدا  ئي ثثثثثيك البي ثثثثثض واليقةيثثثثثيك    ثثثثثوت  
 ال ئيل ض.

 

و د أليتك ةيي ا بهر الدتاميك ىلن ويود بهر الق ثوت  ثإ يو يثف     
 . ثثثثثثثي  ثثثثثثثدائ  دتامثثثثثثثيض يديثثثثثثثدة  ثثثثثثثإ ية يثثثثثثثض  هثثثثثثثيتاك اليلثثثثثثثني  ال ةثثثثثثثإ لأل 

(Lee,Seung,2009; Horlik,2006; Raymond,2007)               
 

وأو ثثك الهديثثد  ثث  الدتامثثيك بضثثتوتة يثثدتي  ال هل ثثيك دلثثن امثثيئدا      
أحثثد  ال ثثت  واإلمثثيتايييييك اليثثإ ية ثثإ لثثد  ال  ثث  الهديثثد  ثث  ال هثثيتاك 

ىدثيدة  اله ليض ىلن يية  اميئدا  ال هيتاك اإليي يديضو والي نيثد دلثن أ  يثض
الة ثثت  ثثإ اإلمثثيتايييييك ال قد ثثض ل  ثث  التوضثثض  ثث  ئثث   األةلثث ض ال ةيثثض 

(Bobick,2012;Kuang,2007)   و وأ  األ  ثثثثي  يهبثثثثتو  دثثثث   لثثثثيدت
وا   التمثثو يك يمثثيدد  ثثإ  ووآتا هثث   ثث  ئثث   اليهبيثثت ال ةثثإ  ثثإ تمثثو ييه 

امثثثثثثثثثثيةييج اليتنيبثثثثثثثثثثيك الهقليثثثثثثثثثثض لثثثثثثثثثثد  األ  ثثثثثثثثثثي  حثثثثثثثثثثو  ا تاء وال لثثثثثثثثثثيدت 
 . (Chang,2012) ي ي وال 

 

وا    هل ض تيير األ  ي   إ الهة ثت األميمثإ  ثإ بتةثي ا الثيهل   ثإ     
 ثثثثذه ال تحلثثثثض حيثثثث  يي لثثثث  أ  يلهثثثث  أدواتاا  ئيل ثثثثض  ثثثثإ يحقيثثثث  الةيييثثثثيك 
اليتبويض الئي ض لهذه ال تحلضو    يمثي يع التوضثض ال ثزودة ب حثد  ومثي   

بثثدو   هل ثثض  يئ  ثثض و ؤ لثثض  اليهلثثي  وأت ثثن اإل نيةثثيك أ  يحقثث  أ ثثدا هي
                        يثثثثثثثثثثثثثثثث  ي ا دل يثثثثثثثثثثثثثثثثيا  ثثثثثثثثثثثثثثثثإ ي يثثثثثثثثثثثثثثثثع ال يثثثثثثثثثثثثثثثثياك ال هةيثثثثثثثثثثثثثثثثض واألنيدي يثثثثثثثثثثثثثثثثض 

 (.12و  2030والفقي يض   حيميسو
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وأندك ةيي ا بهر الدتاميك ىلن أ  يض ىييثيد  ثت  يديثدة لقثتاءة أ نثيت     
ىلثثثثن القثثثثدتة    ثثثثي  ي يقثثثثتو األ  ثثثثي  و هثثثثيت ه  و هثثثثيتايه و ة ثثثثتاا ىلثثثثن أ  األ

اليثثثإ ي نثثثةه   ثثث  اليهبيثثثت د ثثثي بثثثدائله  و ثثثي ييثثثو  ب  نثثثيت   ليقثثثدي   اللغويثثثض
 ه هثثث  النثثثي إ حثثثو  بي ثثثيه و ويهثثثد التمثثث  أحثثثد اإلمثثثيتايييييك ال ه ثثثض ليقيثثثي  
               ي ثثثثوتاك األ  ثثثثي   ثثثث  ئثثثث   امثثثثيئدا  ال  ثثثثتداك والهةي ثثثثت اليثثثثإ يينثثثثو 

    ل تيقثثثثثض اليثثثثثإ ي نثثثثثت بهثثثثثي ال  ثثثثث   ثثثثث  اليهبيثثثثثت ال ةثثثثثإ بيلتمثثثثثو يك لي ثثثثثوت ا
            وي يثثثثث  األ  ثثثثثي  ىلثثثثثن اإلمثثثثثي ييع بةلثثثثثي  التمثثثثث ولذلك  ثثثثثإ  اامثثثثثي يدة  ثثثثث  

   . ه يا يف تمو ييه  ي بح بدي ا  ةهيييا  دتايه  دلن ي ل
 

(Bian,et.al,2017;Barraza&Robottom,2008;Bowker,2007;
Davis,2005)    

 ل  ثثثث  التوضثثثثض اليهلي يثثثثض البي ثثثثض يحمثثثثي   ثثثثإ أ  أ  يثثثثدئ  وة ثثثثتاا ىلثثثثن    
لأل  ثثثثثثي  بيمثثثثثثيئدا  الئ ثثثثثثي   ال ةيثثثثثثض   قةةثثثثثثض وأةلثثثثثث ض  ةيثثثثثثيك وامثثثثثثيئدا 

 هثثثثيتاك   ثثثث  يحمثثثث  أ  ي نثثثث  واليهبيتيثثثثض لل ثثثثدتك اللثثثثنلإ لتمثثثثو  األ  ثثثثي 
 ؛2031نثثثثثثثثثثثثي  و ودلثثثثثثثثثثثثإو ؛2032اليهثثثثثثثثثثثثي إو  اليلثثثثثثثثثثثثني  ال ةثثثثثثثثثثثثإ لثثثثثثثثثثثثديه 

حمثثثثثثثثثثثثثثث و ال    ثثثثثثثثثثثثثثث و ودبثثثثثثثثثثثثثثثد ؛2032الليذلإوواللثثثثثثثثثثثثثثثتبيةإو والثثثثثثثثثثثثثثثتؤوفو
  ي يميددإ يدتي  حواس ال       ئ   أةل ض التم و  و(2033وحيإو

لية يثض بهثر  هثثيتاك اليلثني  بثثيلوت و اليلثني  بئي ثثيك البي ثض وال ل ثثي و 
واليلثثثني  بيل بيدثثثثض ليحمثثثي   هثثثثيتاك اليلثثثني  ال ةثثثثإ وية يثثثض  ثثثثدتايه  دلثثثثن 

وأح ثدو ىبثتا ي و  ؛2032ىبثتا ي و ؛2030البغثدا و ؛2020اإلبداع  الهيثي و
(و لذا  هو يحييج ىلن أملو  ليهلي ت وية يض  هثيتاك اليلثني  2031والهن و

ال ةثثثإو و ثثثو يو يثثثف الئ ثثثي   ال ةيثثثض واليهبيتيثثثض لل ثثثدتك اللثثثنلإ لتمثثثو  
األ  ي  ن تيقض  ي ض  إ ية يض بهر  هيتايت اليلثنيليض ال ةيثض لهيةثض البحث  

   ال ةيثض واليهبيتيثض الحيلإ الذ  ييةيو  دتامثض اله  ثض بثي  يو يثف الئ ثي
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  ثث    لثثد ال ةثثإ اليلثثني  لل ثثدتك اللثثنلإ لتمثثو  األ  ثثي   ثثإ ية يثثض  هثثيتاك
 و إ ضوء ذلك ييحدد  لنلض البح   إ المؤا  الت يس الييلإ: .التوضض

 

للمدرك الشكلي لرسوم  والتعبيرية الفنية ما فاعلية توظيف الخصائص
 طفل الروضة؟ ىدل الفني التشكيل مهارات بعض في تنمية األطفال

 

 ويي تع     ذا المؤا  األم لض ال تديض الييليض:
 

  التوضض؟ال ي لبض لأل  ي   إ  تحلض  ي  هيتاك اليلني  ال ةإ  
   واليهبيتيثض ال ةيثض  ي الئ واك ال ز ض إلدداد بتةي ا يو يثف الئ ثي 

  لثد ال ةثإ اليلثني   هثيتاك بهثر  ثإ ية يثض لل دتك اللنلإ لتمو  األ  ي 
 التوضض ؟    
  ثثإ   ثثي دوت الئ ثثي   ال ةيثثض واليهبيتيثثض لل ثثدتك اللثثنلإ لتمثثو  األ  ثثي 

     التوضض ؟  لد ال ةإ اليلني   هيتاك بهر ية يض
 

 :البحث فهد
 

  ث  التوضثض  لثد  ال ةإ اليلني   هيتاك بهر يهدف البح  ىلن ية يض   
   ي .لل دتك اللنلإ لتمو  األ واليهبيتيض ال ةيض بيميئدا  الئ ي  

 

 :البحث ميةأه
 ويي ف   إ:  

 

 األهمية النظرية :
 

  ةثثدتة الدتامثثيك اليثثإ يةيولثثك ية يثثض  هثثيتاك اليلثثني  ال ةثثإ ل  ثث  التوضثثض
 بيميئدا  الئ ي   ال ةيض واليهبيتيض لل دتك اللنلإ لتمو  األ  ي .

  ىلقثثثيء الضثثثوء دلثثثن الثثثدوت ال هثثثي  ليو يثثثف الئ ثثثي   ال ةيثثثض واليهبيتيثثثض
  لثد ال ةثإ اليلثني   هثيتاك بهثر ية يثض  ثإ األ  ي  لإ لتمو لل دتك اللن

 التوضض.    
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  ي ثثثثي  بية يثثثثض  هثثثثيتاك ل يويثثثثت ة ثثثثت القثثثثي  ي  دلثثثثن اله ليثثثثض اليهلي يثثثثض 
  ثثث  التوضثثثض بيمثثثيئدا  الئ ثثثي   ال ةيثثثض واليهبيتيثثثض   اليلثثثني  ال ةثثثإ لثثثد

 لل دتك اللنلإ لتمو  األ  ي .
 
 

 األهمية التطبيقية:
 

   ي  دلن بهر  هيتاك اليلثني  ال ةثإ بيمثيئدا  الئ ثي   يدتي  األ
ال ةيثثض واليهبيتيثثض لل ثثدتك اللثثنلإ لتمثثو  األ  ثثي ؛   ثثي  ثثد ي يثثد  ثثإ يحمثثي  

  هيتاك اليلني  ال ةإ.
 ىدداد ب ي ض   ح ض  هيتاك اليلني  ال ةإ لد      التوضض.  
 لل ثثثدتك واليهبيتيثثثض ال ةيثثثض الئ ثثثي   ىدثثثداد بتةثثثي ا  ثثثي   دلثثثن يو يثثثف 

 التوضض.      لد ال ةإ اليلني   هيتاك ية يض  إ األ  ي  اللنلإ لتمو 
 

 : البحثحدود 
 :األو   ثث  الهثثي   الدتامثثإ يثث  ي بيثث  البحثث   ثثإ ال  ثث  الحدددود النمنيددة

2020. 
  :ح ثثود يي ثثوت الييتيبيثثض لغثثيك   دتمثثض  ثثإ يي فثث  و ثثإالحدددود المكانيددة 

 اإلمنةدتيض. ب حي  ض
 :مةواك.6-5أد يت ديةض البح       يتاوحك الحدود العمرية ) 
 :ا ي ثثثثتك الحثثثثدود اليهلي يثثثثض دلثثثثن بهثثثثر  هثثثثيتاك  الحدددددود األكاديميددددة

 اليلني  ال ةإ.
 

 منهج البحث:
 

ذ  ال ي ودثض  إيبةن البحث  ال ثةها الييتيبثإ ذ  الي ث ي  لثبت الييتيبث   
 -بهثثد  – ثثع القييمثثيك ال ينثثتتة   بلثثإ  و  لثثضا  (   ثث ا 13الواحثثدة ودثثدد   

 /بهثثإ( لب ي ثثض   ح ثثض  هثثيتاك اليلثثني  ال ةثثإ لثثد    ثث  التوضثثض  ىدثثداديي
 البيحفض(.
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 وبيلييلإ ينو   يغيتاك البح  الحيلإ ن ي يلإ:  
البتةثثثثي ا القثثثثثي   دلثثثثن يو يثثثثف الئ ثثثثي   ال ةيثثثثثض  المتغيددددر المسددددتقل: -1

 واليهبيتيض لل دتك اللنلإ لتمو  األ  ي .
 و     التوضض. هيتاك اليلني  ال ةإ المتغيرات التابعة: -0
الثذنيء الهثي و واله ثت  المتغيرات الوسيطة بدي  أفدراد المجموعدة الواحددة: -3

 الز ةإو و د يحققك البيحفض    ضب   ذه ال يغيتاك  ب  ىيتاء البح .
 
 

 :البحث أدوات
 

 (البيحفض /ىدداد ب ي ض   ح ض  هيتاك اليلني  ال ةإ لد      التوضض.  
 

 مواد تعليمية: 
 

 األ  ثي  لتمثو  اللثنلإ لل دتك واليهبيتيض ال ةيض  يف الئ ي  بتةي ا يو  
 .(البيحفض /ىدداد  التوضض      لد ال ةإ اليلني   هيتاك  إ ية يض

 

 :مصطلحات البحث
 

 يهتف البيحفض ىيتا ياي ال   لحيك الييليض:
 :الخصائص الفنية والتعبيرية للمدرك الشكلي لرسوم األطفال 

ني   ه ي نيةك     بيليهبيت دةهي دلن أ  م ح   و أ  ئ و  يقو  ال    
ويي يز يلك الئ و  بقدتيهي دلن ىبتاز و دوا هت لتم  يلك الئ و 

ئ ي   حميض ولنليض يهبت د  حييييت و يولتو بيإلضي ض ىلن ى هيت 
بهدف يو يف  ذه   يي  التم  واليلوي ؛  دتايت وئبتايت ال نيمبض  إ

ي  ال ةإ ال ي فلض  إ "اليلني  بيلوت و التمو  لية يض بهر  هيتاك اليلن
 .اليلني  بئي يك البي ضو اليلني  بيميئدا  ال بيدض واليلني  بيل ل ي "

  :المهارة 
 إ أداء  ه ض  هيةض أو ةلي   هي  بيألميلي  واإليتاءاك ال    ض    

 (.2035وب تيقض  حيحض  الهةز و
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 :التشكيل الفني 
 

ي و ي ن  اميئدا ت نوميلض  هيةضو أو د   ألني  لهي  يبههي الئ  و   
 (.316و  2036الي يع بهي لي يلهي   ةدي و

 

 و  دتة ال    دلن األداء وال ييغض ال ةيض  تعرفه الباحثة إجرائيًا:   
لبهر الئي يك     ة ل  المي تة األدا يض ل ةي ذ حمتو ويو يف تمو ت 

 .   أي  ىةييج أد ي   ةيض
 

 خطوات السير في البحث:
 

  والدتاميك الميبقض ب وضوع البح   إاا  ع دلن أدبييك البح  الهل
 الحيلإ.

  ي  ي  األدواك الئي ض بيلبح و والي ند     د هي وفبييهيو وي بيقهي
 دلن ديةض امي  ديض    أ  ي  التوضض.

 ديةض البح  األميميض. ائيييت 
 توضض.ي بي  ب ي ض   ح ض  هيتاك اليلني  ال ةإ  بلييا لد      ال 
 اللنلإ لل دتك واليهبيتيض ال ةيض الئ ي  يو يف  ي بي  بتةي ا 

 ال ةإ اليلني   هيتاك بهر لية يض لتمو  األ  ي  دلن ال ي ودض الييتيبيض
 لديه .

 .ي بي  ب ي ض ال  ح ض بهدييا 
  ي ع البييةيك و هيلييهي ىح ي يايو وي ميت الةيي ا  إ ضوء اإل يت

 الة ت  والبحو  الميبقض.
 . اليو ييك وال قيتحيك  إ ال يي 
 . تايع البح  
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 : (والدراسات السابقة يطار النظر اإلأدبيات البحث )
 

 
 

 مهارات التشكيل الفني لطفل الروضة:أواًل: 
 

 هثثثثثيتاك اليلثثثثثني  ال ةثثثثثإ اليثثثثثإ ي يتمثثثثثهي ال  ثثثثث  ا يةح ثثثثثت  ثثثثثإ نوةهثثثثثي    
تاك الضثتوتيض بث     ال هثي واحدةا  ةلي يك  ؤ يت ي يتس لذايهي لية إ  هيتةا 

أ   ذه ال هيتاك يهد يهبيتاا د  ال      ي يهنس ال ليدت والقدتاك ال نتيثض 
والثثودإ اإلدتانثثإ وال قثثثدتاك اإلبداديثثض والثثذو  الي ثثثيلإو ول هثثيتاك اليلثثثني  
ال ةثثثإ ىمثثثهي   ثثثإ ىبثثثتاز ي ثثثوت ودثثثإ ال  ثثث  وامثثثيئدا ت للهديثثثد  ثثث  الئبثثثتاك 

   ي يتينز دليثت الئبثتة ال ةيثض  ي ثوت اإلدتانيض ويهيبت ال  ح ض الب تيض أ 
 لل    حميمييت يييه األلوا  واأللني  والئي يك ال ةيض وال   س.

 

وبثثثثثذلك ُدثثثثثتف اليلثثثثثني  ال ةثثثثثإ لل  ثثثثث  ب ةثثثثثت: د ثثثثث  ألثثثثثني  لهثثثثثي  يبههثثثثثي    
أو الي يثثثثثع بهثثثثثي لي يلهثثثثثيو ويهثثثثثد  ئثثثثي و ي نثثثثث  امثثثثثيئدا ت نومثثثثثيلض  هيةثثثثثضال

  ثثثثثف ا يلثثثثثني  ال  ثثثثث  بهييةثثثثثض  . ثثثثث  أة ثثثثثي  اللهثثثثث  ياليلثثثثثني  ال ةثثثثثإ ة  اثثثثث
ال ل ثثثي  لينثثثوي  ألثثثني   مثثث حض أو  يمثثث ض  ثثثو ةثثثوع  ثثث  أةثثثواع اللهثثث  

 (.316و 2036البةي إ ال ةيلت بي  األ  ي    ةدي و 
 

ومدد  التعريددف السددابك للتشددكيل الفنددي تددم تعريفدده إجرائًيددا فددي البحددث    
بهر  ثثثثو  ثثثثدتة ال  ثثثث  دلثثثثن الي يدثثثث  بيل ثثثثييغض ال ةيثثثثض لثثثث الحددددالي للطفددددل:

الئي ثثثيك وال ثثثواد ال ةيثثثض اليثثثإ يةيمثثث  حييييثثثت و يولثثثت ويو يثثثف الئ ثثثي   
ةيثثيج ألثثني  يهبثثت دثث  ا ي ي ييثثت ويوضثثح  ثثد   ال ةيثثض واليهبيتيثثض لتمثثو تو وا 

 ىدتانت لهةي ت بي يت.
 

 أهداف تنمية مهارات التشكيل الفني لدى طفل الروضة:
 

أ  يمثثي ت  يمثثيدد  هثثيتاك اليلثثني  ال ةثثإ لل  ثث  دلثثنالنمددو الحركددي:  -3
   ئ   اميئدا  الهض ك النبيتة وال غيتةو ويحن ثت يك الذتاع دلن حتن
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و 2005 إ حتنض اإلبهي  وي وت د  ض اليآزت بي  حتنض الهي  واليد  ئلي و
 15.) 

يمثثيدد  هثثيتاك اليلثثني  ال ةثثإ دلثثن ىةيثثيج يهبيثثتاك  ةيثثض النمددو الفنددي:   -0
ال ئيل ثثض  فثث  الثثوت      يمثث ض  ثث  الئي ثثيكي مثث حض ىلثثن ييةثث  بةثثيء ألثثن

                وال ل ثثثثثثثثثي  وال ثثثثثثثثثي   يةثثثثثثثثثو الئبثثثثثثثثثتاك ال ةيثثثثثثثثثض واليثثثثثثثثثذو  الي ثثثثثثثثثيلإ دةثثثثثثثثثد 
 (.363و 2002ال     الةيلفو

يميدد  هيتاك اليلني  ال ةثإ ال  ث  دلثن ىدتاك ألثني  النمو العقلي :  -1
األلثثثثثييء والي ييثثثثثز بيةهثثثثثي  ثثثثث  حيثثثثث   اللثثثثثن و اللثثثثثو و الحيثثثثث ...(و ونثثثثثذلك 

نيليف وح  اامي  ع واليئي  لأللييء    حولثت  ثإ البي ثض ال  ح ض واا
 (.75و 2001و حينييهي بيليلني   دبد الل يفو

ية و ال    ايي يدييا    ئ   ال ليتنض  ع األ تا  جتماعي: النمو اال -4
            ن ثثثثثثي يحيثثثثثثت  وويةثثثثثيو  ويبثثثثثثيد  األدواك  يلثثثثثثهت ال  ثثثثثث  بياةي ثثثثثيء للي يدثثثثثثض

                         ال مثثثثثثثثثثثثثثثثثيددة أل تاةثثثثثثثثثثثثثثثثثت  ثثثثثثثثثثثثثثثثثإ األد ثثثثثثثثثثثثثثثثثي  حقثثثثثثثثثثثثثثثثثو  ا ئثثثثثثثثثثثثثثثثثتي  ويقثثثثثثثثثثثثثثثثثد  
 (.332و 2032ال ةيض   ه إو

 هيايثثثت وييثثث فت مثثثلونت يي يثثثز   ثثث  التوضثثثض بنفثثثتة اةنفعدددالي: النمدددو اال  -5
ة هيليثثثثض وي هثثثثت اإلة هثثثثياك وي هثثثثت اإلة هثثثثياك ال ي تنثثثثزة حثثثثو  بيلحيلثثثثض اا

  ال  ثثث  ىلثثثن الةقثثثد وي يثثث والثثثذاك  الئيثثث و الفقثثثض بثثثيلة سو اللثثثهوت بيلثثثذة (
 (.31و 2001ويمي يع يقيي  ة مت   لبضو

 

 مهارات التشكيل الفني الالنم تقديمها لطفل الروضة:
 

 هثثيتاك اليلثثني  ال ةثثإ ال  لثثو  ينويةهثثي لثثد  ال  ثث   يهثثددةو نثث   ةهثثي     
يهيبثثت ومثثيلض  ثث  ومثثي   اليهبيثثت دثث  الثثذاكو و ثثذه ال هثثيتاك بيإلضثثي ض ىلثثن 

وي   دتايثت ال نتيثض والة مثيض يلن   يمثيدد ال  ث  دلثن ينثاليهبيت د  الذاك ب
يي يديضو ب  أ  بهضهي يميدد دلثن ينثوي  القثدتاك الحتنيثض واليمث يضو واا
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مينلثثثيف ك  يهثثثددة وحتيثثثض  ثثثإ الو ثثثك ة مثثثت ل ولثثثو ُأييحثثثك لأل  ثثثي  ئي ثثثي
 ثثثإةه  مثثثيهل و  أة مثثثه  ب ة مثثثه  ال هثثثيتاك ال ةيثثثض اليثثثإ دثثث   تيقهثثثي مثثثوف 

يو ي   ي يتيدو   ولت لآلئتي و و   أ    ذه ال هيتاك ال ةيثض  يي نةو    
  ي يلإ:

   حثثثددو بيمثثثيه ي  ألثثثوا   يةودثثثض وأدواك الغيثثثت التمثثث  واليلثثثوي  اليلقثثثي إ و 
   ئيل ض.

  أو  ثثث  أيثثث   ي ثثثي ا  ي ايىةيثثثيج ينويةثثثيك  ةيثثثض بثثثيلق  والل ثثث  لينثثثوي  لثثث
 اليهبيت د   وضوع.

    هي لينوي  ألوا  يديدة.و وئل اليهي    ع األلوا  بحتيض 

  أوحك ىليت ب نتةو ف  وتة أو تم ض أديبك ال    و  القدتة دلن . 

  األ ثثثثثثثثيبع   يثثثثثثثثولإو ي   والئي ثثثثثثثثيك ال يةودثثثثثثثثض بيأليثثثثثثثثد  و يلثثثثثثثثني  الهيثثثثثثثث
 .(35  و2030ال ةها ال  وت لتيير األ  ي و ؛12  و2007وبدو و

 

و  معلمدة مهارات التشكيل الفني لدى الطفدل  فالبدد أ  تكد يولكي تنم    
 : م  هذه المهارات رياض األطفال متمكنةً 

 

     غتس التو  اابينيتيض وينوي  اييي يك ملونيض ئيتة دةد ال. 

   نيليف البي ثض ال حي ثض بثت ويه ث  دلثن ية يثض حوامثت ايميدد ال    دلن
 .الئ مض

   ية يض القدتاك الذاييض لل    نإ ية و نلئ يض  يني لض لديت ئبتة  هت يض
هثثثثي ال ئيل ثثثثض نثثثثيلئبتة الب ثثثثتيض والل مثثثثيض للهةي ثثثثت الي يليثثثثض واللثثثثنليض بيواةب

 ال ويودة ببي يت.

   يلثثثييع ال  ثثث  دلثثثن اليهبيثثثت د ثثثي بدائلثثثت  ثثث  ئثثث   ال ثثث  الثثثذ  ييهل ثثثت
نميبت   ي ي  واييي يك و هيتاك و ي  يديدة.  وا 

  نمي  ال    الفقي ض ال ةيض  .ية يض الحس الي يلإ واليذو  ال ةإ وا 
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  ثثث  دثثث   تيثثث  ال ثثثت  واللهثثث  وية يثثثض ئييلثثثت  ثثث  ئثثث   اللهثثث  يهلثثث  ال  
 اإليهي إ.

   يميدد دلن ية يض دض ك ال  ث  الد يقثض إلنمثي  ال  ث  بهثر  هثيتاك
 اليلني  ال ةإ.

  .ىنمي  ال    ال هيتة  إ اميئدا  األدواك والئي يك ال ةيض ال يةودض 

  يع واإلة ثثيك ةيبثثيه ود ثثض ال  ح ثثض و هثثيتة اامثثييثثدتي  ال  ثث  دلثثن اا 
 وال ه .

  حيثثتا  آتاء ا ئثثتي  وية يثثض تغبيثثت دد ال  ثث  دلثثن اليهبيثثت دثث  آتا ثثت وايمثثي
 ثثثثثإ اليهثثثثثيو  وال لثثثثثيتنض  ثثثثثإ اللهثثثثث  الي ثثثثثيدإ  ال ثثثثثةها ال  ثثثثثوت لتيثثثثثير 

 (.320و  2036الهةيد و؛ 35و  2030األ  ي و
 

 الروضة: طفل يكتسبها التي مهارات التشكيل الفني
 

  ال ةإ  و اليية  ال يد  لله   ال ةإو ويينو     يق د بيية  اليلني   
 ييغض الهةي ت ال ةيض وية ي هي ي يليثيا به  ثيك يلثنيليض يئثد   نثتة اله ث  

 ال ةإ ويهنس أ نيت و ليدت والقدتاك ال ةيض لل   .
 

و  حمومثثض   وال ق ثثود بيل هثثيتة  ثثإ القثثدتة دلثثن يتي ثثض األ نثثيت ىلثثن  هثثي      
 ثثض وال توةثثض واأل ثثيلض  ثثإ يو يثثف األداء ال ثثيق   ثثع يثثوا ت دتيثثض  ثث  ال  

 ثثث  ال هثثث    ثثثإ اليهثثثد والو ثثثك والقيثثثي  به ثثث   ثثثي وذلثثثك دلثثثن أمثثثيس   بي ي ثثثيد  
 (.2002والمتدض والد ض  الحدادو 

 

( أ  ال هثثثيتة  ثثثإ نثثث   ثثثي يمثثثي يع ال ثثثتد أداءه  ثثثإ 2001ويثثثذنت دةثثثد      
ذلثك ةيييثض يثدتي  أو مثواء نثي   أو حتنيثض   دقليثض   اللح ض التا ةض    أد ثي   

 بثيتزةا  بدو  يثدتي و نيلقثدتة دلثن التمث  واليئ ثي  والقثدتة ال ةيثض يحيث   نيةثضا 
  إ الية ي  الهقلإ لإلةمي .
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 إ  ذا اايييهو  إ  ويي   البح  الحيلإ  ع  ي أوتده البيحفو     آتاء      
ميمثت أ  ال هيتة  إ اليلني  ال ةإ يهةإ  دتة ال    دلثن يتي ثض أ نثيته وأحي

ويهنثثثس  دتايثثثت  دتنييثثثت يي ثثثف بيل   ثثثض وال توةثثثض واأل ثثثيلضو   ثثثيق    بثثث داء  
 بينيتيض واإلبداديض ويهل ض ال ةإ بني ض يواةبت.و دتايت اا

 

   : مكونات المهارة في التشكيل الفني
ئي  هثي ىا أ  يو ت ثي ييث لف  ث   ي ودثض بيلتغ     يبيي  ال هيتاك وا    

ويهثثض ة ثثت أ ثثحي  لهثثي  ثث  ويهثثيك ة ثثت  يهثثددةو   يةيو  نوةثثيك ت يمثثيض يثث
( أ  2000 ثثثثث  أبوح ثثثثث و و ثثثثثيد    ييثثثثثيه الة مثثثثثإو حيثثثثث  ذنثثثثثت نثثثثث   اا

ال نوةثثيك اليثثإ ييثث  يوا ت ثثي  ثثإ  هثثيتاك اليلثثني  ال ةثثإ  ثثإ أتبهثثض  نوةثثيك 
 أميميض: 

 

يهةثثثإ أ  ال فيثثثت لنثثثإ يثثثؤد  دوتاا  ثثثإ ال هثثثيتة ال نثثثو  الحمثثثإ لل هثثثيتة: و  .1
ت  إ اله لييك الحميض اإلدتانيضو ويهةإ ذلك أواا أ  يي  أ  يي  اليهي    ه

 ينو  ال فيت  إ ة ي  دضو الحس.

ال نثثو  اإلدتانثثإ لل هثثيتة: يهي ثثد دلثثن القثثدتاك اإلدتانيثثض لل ثثيهل و ويلثث    .0
الييبع الب ت و الذانتة الب تيضو الي ييثز الب ثت و ال ي فث  بيلد ثض الب ثتيضو 

ل ي فثث  بقثثدتة ال ثثيهل  دلثثن الي ييثثز بثثي  الفبثثيك اإلدتانثثإو والي ييثثز الل مثثإو ا
 أةواع ال   س ال ئيل ض. 

دوت د ليثثثيك الثثثذانتة  ثثثإ ال هثثثيتة:   ثثثإ بهثثثر ال هثثثيتاك يي لثثث  الثثثيهل    .3
بهر اليئزي  ولو  ؤ ييا لل هلو ثيكو ويثتيب  ذلثك ب وضثوديك  ثد  الثذانتة 

 .  د  ااةيبيه(

لقثثثدتاك اليآزتيثثثض ال نثثثو  الحتنثثثإ الية يثثثذ  لل هثثثيتة: يق ثثثد بهثثثذا ال نثثثو  ا .4
بهر ويل   ةودي     اليآزت  ف  يثآزت اليثد والهثي  ويثآزت القثد  والهثي و  ث

 .فةي  أو أنفت هيتاك اليلني  ال ةإ يي ل  ا
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  ووصفت مكونات المهارة كاآلتي:
 

 ني   اله  .إء و ين ينو   د ايي  د   الل نالي ييز:  و  هت ض  ي 

 ا؟اليذنت:  و  هت ض  ي يةبغإ د لتو ول يذ 

 .ح  ال لن ك: و و  هت ض ني يض يقتيت  ي يةبغإ د لت 

 .  ال هيليض اليدويض: و و  هت ض ني يض أداء اله 

 2007ال هيليض الي يليض: و و يهةإ و ف األداء  ن ي و.) 
 

 مكونات مهارة التشكيل الفني م  وجهة النظر التربوية:
 

 هت ض ود ليثيك اليية  ال هت إ  ال هت ض  إ ال هيتة(: ويي ل  ال هيتة  -3
 دقليضو وينو  ال هت ض يزءاا اغةن دةت    األداء ال هيت .

الييةثثثث  األدا ثثثثإ:  واألداء  ثثثثو  ثثثثي ي ثثثثدت دثثثث  ال ثثثثيهل   ثثثث  اة هثثثثياك  -2
مثثلونيض  يبلثثض لل  ح ثثض و ثثو ين ثث  الييةثث  ال هت ثثإو وأداء ال هثثيتة بمثثهولض 

 ويمت ود ض ومتدضو  ع  تادية ىيقي  ال هيتة واألداء ال ي ت.

( لل هثثثثيتة : و ثثثثو يحثثثثدد ب مثثثثيو  دا هيثثثثض ييةثثثث  الويثثثثداةإ  ااة هثثثثيلإال -3
ال يل  ألداء ال هيتة أو إلنيميبهيو و و  ي   ب حيمثيس ال ثيهل  واة هيايثت 

  نل ي زاد دةده  ي  ولغف لية يذ ال هيتة ني  األداء أ ض .
 

و ثث  ئثث   الهثثتر المثثيب  ل نوةثثيك ال هثثيتة  ثثإ اليلثثني  ال ةثثإو ييضثثح    
وةيك ال هيتة  يدائلض و يليبنض وا ية    د  بهضثهي الثبهرو و ثإ أ   ن

ي يثثع األحثثوا   ثثإ  ال هثثيتة  ثثإ  يثثي  اليلثثني  ال ةثثإ لهثثي  ي ودثثض يواةثث و 
اليية  ال هت إ ويتيب  بيليية  الحتنثإ األدا ثإ ويثتيب  بيلييةث  الويثداةإ 
ض اإلة هثثثيلإ ويواةثثث  ي يليثثثض حمثثثيضو وييضثثثي ت  ثثثذه اليواةثثث  ي يههثثثي لية يثثث

  هيتاك اليلني  ال ةإ.
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 مراحل اكتساب المهارة في التشكيل الفني للطفل:
 
 

 :(22و 2033اللتيفو إ ني يإ و و ال هيتةانيمي   ويي ف   تاح   
 

 أواًل: المرحلة المعرفية:
 

دثث  دةي ثثت ال هثثيتةو  ل  يثثضا   هت يثثضا  و يهثثي ينثثو  ال  ثث   ثثد انيمثث  بةيثثضا    
   ثثوتة ني لثثض دثث   هثثيتة اليلثثني  ال ةثثإ ال ثثتاد ودلثثن ال هل ثثض أ  يقثثو  بيقثثدي

ية يثثثذ ي بيأل فلثثثضو األداء اله لثثثإو اليثثثددي  ال هةثثثو و واليغذيثثثض ال تيثثثدة لل  ثثث  
و ثثيح الحثثوات وال ةي لثثيك  ثثع األ  ثثي  لينثثوي  ئ ثثض ل  يثثض نيهي ثث  ئ ثثواك 

 .ال هيتة 
 

 ثانيًا: مرحلة التثبيت:
 

يمثثي   هثثيتة اليلثثني  ال ةثثإ نل تحلثثض األميمثثيض  ثثإ اليثثدتي  دلثثن او ثثإ ا   
لل   و ودةثد و ثو  ال  ث  ل مثيو   يقثد   ث  اليثدتي  ينيمث  القثدتة دلثن 

و والهثثدف الت يمثثإ  ثث   ثثذه ال تحلثثض  ثثو  ثثة     ية ثثي  ال هثثيتة  ثثإ نثث   ودثثد  
ئتاج ال هيتة.   ي حيح أملو  وا 

 

 ثالثًا: مرحلة السيطرة الذاتية:
 

أ  بثثدو  أئ ثثيءو والمثثتدض  ثثإ  ض  وينثثو  ال  ثث   ثثد أيثثيد أداء ال هثثيتة بد ثث   
دثثثثث   ي ثثثثثي بيثثثثثةه  ضثثثثثتوت  أداء ال هثثثثيتةو والي ثثثثثع بثثثثثي  الد ثثثثثض والمثثثثتدض والي ي

 .نيمي  ال هيتة ا
 

 مهارات التشكيل الفني المستخدمة في البحث الحالي:
 

ييةوع  هيتاك اليلني  ال ةإ ويق د بهي    ي بي  اليقةييك الئي ض بنث     
 ذه اليقةييك  ع ال     إ ال تحلض اله تيض  ث  ئي ض  ع  تادية أ  ييةيم  

 مةواك. 5-6
  مهارة التشكيل بالورك: -1
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ييهثثدد أةثثثواع الثثوت   ثثث  حيثثث  ال ل ثثسو اللثثثو و ال مثثيحضو والمثثث ك   ةهثثثي    
وت  النيةمثثثثو و وت  النتيثثثثو و وت  النوتيلثثثثضو وت  القثثثث  والل ثثثث و وت  

ه  ك الوت يضو األد ي و  ض ك و  ي يك الوت و ال ةيدي  الوت يضو ال 
وييثثث  دلثثثن ال هل ثثثض  مثثثيددة األ  ثثثي  دلثثثن ية يثثثض  هثثثيتاك اليلثثثني  ال ةثثثإ 
 ابيميئدا  الثوت   ث  ئث   يثو يت األةثواع ال ئيل ثض  ث  األوتا  حيثن يي نةثو 

 ثث  اليهبيثثت دثث  أة مثثه  وية يثثض  ثثدتايه و وبثثيلتغ   ثث  أ  ئي ثثض الثثوت  مثثهلض 
 ض دةد اليلني  بهي.الي زي  والق ع ىا أةهي يه إ ي فيتاك  يةود

 

و ثثث  ال  نثثث  ية يثثثض بهثثثر  هثثثيتاك اليلثثثني  ال ةثثثإ بثثثيلوت  لل  ثثث   ثثث      
ئثثثث   بهثثثثر األةلثثثث ض  فثثثث   الفةثثثثإو ال ثثثثإو البثثثثت و اللثثثثفو وبةثثثثيء ويتنيثثثث  
الثثوت (و  ةيثثد ال هثثيتاك يبثثدأ بثثيلي زي  واللثثف فثث  ييثثدتج ىلثثن القثث  والل ثث  

          ال مثثثثثثثيحيكو والبثثثثثثثت  حيثثثثثثثن ي ثثثثثثث  ىلثثثثثثثن يوليثثثثثثثف الثثثثثثثوت   ئيلثثثثثثثف األلثثثثثثثوا  و 
 (.22-72و 3225وال   س   ح دو واأللقتو

 

 مهارة التشكيل بخامات البيئة :  -0
 

   ئ   اليوليف بيميئدا  ئي يك البي ض  ف  األ  لضو الئيو و لتا       
الميي و ال و  ال  ...ىلخ(و ة   بيل    ىلن يهبيتاك  ةيثض يه ث  دلثن ية يثض 

واليهي ث   ثع الئي ثيك اللثي هض بيلبي ثض بهثدف تبث  ال هيتاك الحتنيثض والهقليثض 
ال    بيلبي ض ال حي ض   ث  ئث   ئي ثض ال ثو  وال ث  يمثيئد  ال  ث   هثيتاك 
 ف  البةثثثثثيء ويتنيثثثثث  له ثثثثث   يمثثثثث و القثثثثث  والل ثثثثث (و والئيثثثثثو  واأل  لثثثثثض 
ولتا   المثيي  لية يثض  هثيتاك  ف  الةمثياو اللثفو البثت و القث  واليتنيث (و 

ك ي ف  الهةي ت اللنليض اليثإ يولثف بهثي  ثإ  الئي ثض يهبثت وحي  أ  الئي ي
   دةي ت اليلني  ال ةإو ويزداد ئبتة ال    ال ةيثض دةثد تؤيثض  د  دة ت  

يديثدة  ثإ  ثييغيهيو يلك الئي ثيك و  يتمثض اليوليثف بهثي وانيلثيف أمثيلي  
نيمثثي  ال هثثيتة وذلثثك  ثث  ئثث   ىدتانثثت ل بيهثثض نثث  ئي ثثض   ثثي يثثؤد  ىلثثن ا
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ي لليثثزء اليثثإ يوضثثع بثثت ب ثثي ييةيمثث   ثثع التمثثو  اليثثإ  ثثي  بية يثثذ ي و  ء يهثث
 وتؤييت ال ةيض لهي نوحدة  ليتنض.

 

ياو ونل ثثي  ثيليوليف بيلئي ثثيك بيلةمثثبض لل  ث  د ليثثض ذ ةيثثض وا لثهوتيض  هثث    
لثثت  ثث  حيثث   نثثي  ال  ثث   ثثيدتاا دلثثن امثثييهي  ئ ثثي   الئي ثثيك الُ قد  ثثض

ض(و ني  ال     يدتاا دلثن اليوليثف بثي   ثذه  الئ و اللو و ال ل سو وال ميح
الئي ثثيكو والح ثثو   ةهثثي دلثثن لغثثض يلثثنيليض و ثثي  يهبيتيثثض يهبثثت دثث  أ نثثيته 
ويةلث هي إلةيثيج أد ثثي   بينثتة   ثي يمثثيدد دلثن ة ثو ىدتانثثت ال ةثإ واليلثثني  

   (.  11و 2030أبو زيدو ؛310و 3222ال ةإ حمي و
 :مهارة التشكيل باستخدام الطباعة -3

 

 القوالثثثثثث  أو البثثثثثثيتزة بإمثثثثثثيئدا  الب ثثثثثث ض وال بيدثثثثثثض بيأللثثثثثثني  ال بيدثثثثثثض    
 و فيثثثتة التوضثثثضو   ثثث  يةيمثثث  اليثثثإ  هثثثيتاك اليلثثثني  ال ةثثثإ أحثثثد ال يمثثث ض

 ييهلثثت لثثت ال حبثث  بثثيللو     ثثت أو إءاللثث غ ثثس ئثث    ثث   ي ي ثثت ألةثثتا
 ضال بيدثث دةثثد ييتنثثت الثثذ  اللثثن  واأللثثوا  و ثثإ الهثثي و لثثنلت  ثث  ي يثثزاا  أنفثثت
 .( 11و 2032وإاليهي   الوت  دلن

 

 :بالصلصال التشكيلمهارة  -4
 

ويهد ال ل ثي   ث  الئي ثيك ال ةيمثبض ل  ث  التوضثضو حيث  ا يي لث      
مثثيئدا هي  ثثإ اليلثثني و بثث  يي لثث  اليهي ثث  اليثثدو  أدواك ئي ثثض ي ثثه  ا

وبهثثثر األدواك البمثثثي ض ال ييحثثثضو إلييحثثثض ال ت ثثثض لل  ثثث  إل هثثثيت البمثثثي  
 .ييت ال ةيضبدادى

ويهيبثثثت ال ل ثثثي  والهيثثثي    ثثث  الئي ثثثيك وال ثثثواد اليثثثإ يمثثث ح لل  ثثث      
المي تة دليهيو و   ئ لهي ي ن  لل     إ م  التوضض ىئثتاج الهديثد  ث  

وذلك ألةت  نثو   يبث  لليلثني  بوامث ض  ثؤفت  ينثيةينإ  ؛األلني  اابينيتيض
 (.2036دو  أ  ي قد ي يمنهي   ةدي و
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 :(143 ص0222)عبد العنين  لصلصال عامةً وم  ممينات ا
 

   أ ضثثثث   ثثثث   أ   ةثثثيك أ نثثثثيت ي نثثثث  لل  ثثثث  ية يثثثثذ ي بيل ل ثثثثي  بمثثثثهولض
 ذ ي بيأللوا  أو الئ و .يية 

   ييثثيح لل  ثث   ت ثثض يغييثثت أ نثثيته و  ي ي ثثت وألثثنيلت دثث   تيثث  الحثثذف
واإلضثثي ضو األ ثثت الثثذ  ي ثثه  ىذا امثثيئد  ال  ثث  األلثثوا و  هثثو ا يمثثي يع 

 ه الحيلض القيي  بيليغييتاك اليإ يتيد ي لنإ يبدو اللوحض ن ي يتيد. إ  ذ

  أ  آفيت األ يبع واألدواك اليإ يميئد هي ال    أفةيء يهبيثته ال يمث  أو
 ال م ح ييتك م وحيا ئلةضو وأئت  ةيد ض   ي يؤفت  إ  ي يت الي يليض.

  ييةثثثثوع  ثثثثت  اليلثثثثني  بيل ل ثثثثي  لنثثثثإ ييةيمثثثث   ثثثثع األد ثثثثيت الز ةيثثثثض
 ل ئيل ض  هةيك  تيقض الضغ  بيليدي و و ةيك اميئدا  اللتا ح والحبي .ا

 دلثوا يض    يقب  ال    دلن اليلني  بيتأة أنبت ويلني  ال ل ي  ىلثن   ثع  
لليهبيثت   ث  حيث  الحيث و فث  يحثيو   ثييغيهي ويي يههثي  ث  يديثد    يليبهض  

اي قثك  ثذه الةيييثض يثذ يو و د  ال هيةإ الذاييثض والئييليثض للتمثو  اليثإ  ثي  بية 
 (.2037و بتنيكو32و و2003 ىبتا ي و  ع ن     

 

واليلثني  ال ةثإ  دي ثض   و  ي مب ؛ ي ن  القثو  أ  يثض ال ث  لل  ث  ب ث ض      
 ثثثثإ ىيقثثثثي  حوامثثثثت ويثثثثددي   داتنثثثثت  نبيثثثثت   ل ثثثثي لثثثثت  ثثثث  أفثثثثت   ؛ئي ثثثثض   ب ثثثث ض  

  ثث     يتمثثض اليلثثني  ال ةثثإ يهثثد  ثث  أ ضثث  األمثثيلي  إلدتاك ال .ال يةودثثض
و هيلييهثي ب  ضث  الومثي    ث  ويهثض   يةودثض   أبهيد  ئيل ض بحوامت لئي يك  

ة ثثتهو وذلثثك أل  حييثثض ال  ثث   ثثإ  تحلثثض التوضثثض ىلثثن اامينلثثيف وحثث  
اامي  ع وال ضثو  لنث   ثي يحثي  بهيل ثت دائث  وئثيتج البي ثض ا حثدود لهثي 

حييثض يثؤد   هإ الدا ع األميمإ وتاء نث   هث  يقثو  بثت ال  ث و و هث  يلثك ال
  ال    ويهثد اليلثني  ال ةثإ ب  ىلن  ه  وامييهي  ن   و  و ه  ي دت       

 ة يثثثياا ئ ثثثبيا إللثثثبيع  ثثثذه الحييثثثض وتغبثثثض ال  ثثث  الدا  ثثثض لليقليثثثد وال حينثثثي
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واليئيثث  واابينثثيتو ويثثي  ذلثثك بيو يثثف الئ ثثي   ال ةيثثض واليهبيتيثثض لتمثثثو  
يثثثت  ثثثإ ة مثثثت  ثثث  ئثثث   فق إاأل  ثثثي  اليثثثإ يزيثثثد  ثثث  لثثثهوته بيلتضثثثي وية ثثث

يثثثثثيك اليلثثثثثني  ال ةثثثثثإ ية يثثثثثض ذو  ال  ثثثث  بي يلتمثثثثو ييت ويهبيتايثثثثثت ال ةيثثثثثضو و 
  بئي يك البي ض ال يةودض    ئ   يلنيلت لهذه التمو  بيلئي يك ال ةيض.

 

 الخصائص الفنية والتعبيرية للمدرك الشكلي لطفل الروضة:  -0
 

  ثي   تحلثض التوضثضو  هثإ  ةو  ال  ث   ث  أ ث    ثيييح الثيهل  األولثن أل   
 ح ثثزة للحثثثواس و حتنثثثض للي نيثثثت بيمثثيئدا  حثثثواس المثثث ع والب ثثثت والل ثثثسو 
وييضثث    حيثثو   تنبثثيا يه ثث  دلثثن  مثثيو  يتي ثثض ال  ثث  الذاييثثض لل حيثثو  
و   ف  تبث  ال حيثو  بئبثتة ال  ث  و حي ثتو وي ثيح األبثوا  ليةثوع القثتاءاك 

 إ  إ اليهبيت.وال هيةإ ويهزز  بو  اإلئي ف ن بدأ أميم
 

( أ  تمو  األ  ي   ثإ لثن   ث  ألثني  5و  2003ويذنت القتي إ     
واةهنثثثثيس للئ ثثثثيض ال  ثثثث  اليوا ثثثث   هثثثثإ ب فيبثثثثض تمثثثثيلض  ويهثثثثض لآلئثثثثتي  

ةحتا هثثيو و ثثإ حيايهثثي اللثثهوتيض وال لثثهويض  هثثإ   يثثي  ل ه هثثي مثثوا هي أو ا
 والنلف د  أغوات ي ويقوي هي ويوييههي. 

 

( ىلثن أ  التمثو   ثإ لغثض ال  ث  لليوا ث  32  و2001د  ويليت المثي   
لض للنلثف دث  لئ ثيض تيقي ثت و ثإ ومثيالي نيت وييغيت وييلن   ع ة وه واو 

تيقثيء ال  ثي ت ال ئيل ثض لة ثو دقلثت وأ نثيته و لثيدته وويداةثت ال    وني يض ا
بدادييثثت وئييلثثت و ي ثثت وأئ  ثثتو ن ثثي يهت ثثت دبثثد الح يثثد   ( نثث   ثثي 2032وا 

ال  ثثثث  بثثثثيلقل  الت ثثثثي  أو بثثثثيأللوا  بحيثثثث  يهنثثثثس  ثثثثي  ثثثثإ ذ ةثثثثت  يتمثثثث ت
ويوضحتو بدو  أ  يدئ     ا ئتي   ثإ د ليثض اليهبيثت دث   ثي  ثإ ة مثت 

حميمت بيلل  .إءوب ملوبت الئي  بت وبلئ ييت وتؤييت وا 
 

 ثثو أ  ئ ثثو  يقثثو   ومدد  هنددا تددم تعريددف رسددوم األطفددال إجرائًيددا ب ندده:   
أ  مثثث ح نثثثي   ه ثثثي نيةثثثك دوا هثثثت لتمثثث  يلثثثك ال  ثثث  بثثثيليهبيت دةهثثثي دلثثثن 
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الئ و و ويي يز يلثك الئ ثو  بقثدتيهي دلثن ىبثتاز ئ ثي   حمثيض ولثنليض 
يهبت د  حييييت و يولتو بيإلضي ض ىلن ى هيت  دتايثت وئبتايثت ال نيمثبض  ثإ 
 يي  التم  واليلوي و بهدف ية يض بهر  هيتاك اليلني  ال ةإ ال ي فلض  إ 

يلثثثثثني  بئي ثثثثثيك البي ثثثثثضو اليلثثثثثني  بيمثثثثثيئدا  ال بيدثثثثثض "اليلثثثثثني  بثثثثثيلوت و ال
 .واليلني  بيل ل ي "

 

األ  ثثي  لهثثث  دثثثيل ه  الئثثثي  ال  يثثثز األ ثثي  الثثثذ  يئيلثثثف دثثث  دثثثيل      
مثيقبي  الحقثي  و  تيقيثت  ثإ االنبيتو  يل    لت اميهدادايت وتغبييت و يولثت و 

ل  الثثذايإ لل  ثث  ديثثتاف بهثثذا الهثثيبت ال  يثثز  ثثإ اليهبيثثت ال ةثثإو وااولثثت أمثثلو 
 يحي  ىدتاك الئ ي   وااييي يك اليإ يي يز بهي يهبيتاك األ  ي  ال ةيض.

مةواك يقتيبثياو وال  ث   (7-2 ويقع  تحلض يحضيت ال دتك اللنلإ بي  م  
 ثثثإ  ثثثذه ال تحلثثثض ينثثثو   ثثثد ةضثثثا يمثثث يةييا ودقليثثثيا وايي يديثثثيا دثثث  ذ   بثثث  

لوا هيثثثض ويغلثثث  دلثثثن التمثثثو  يي يثثثز ب ةهثثثي  ح لثثثض بثثثيلئبتة ا ه   ثثثبحك ت ثثثوز 
لنثث   ئثثي    ويي يثثز  ثثذه ال تحلثثض بيلبحثث  دثث  ت ثثز   والةيحيثثض لثثبت الهةدمثثيض

ولذلك ي هثت  حثيواك  يةودثض لتمث  دة ثت واحثد نيإلةمثي   ثف ا يثتاه  إءل
يةثثوع ولديثثت  ةيه ثث  دا ثثتة للثثتأس واليمثث و وئ ثثو  د وديثثض لألتيثث  ونثث   ثثت 

لثن ة ثثوه ال ةثإو ن ثثي يي يثز  ثثذه و ثذا يثثةهنس د ياييثيه ذايثثإ ولثيس  وضثثوديا 
ال تحلثثض بثث   ال  ثث  يتمثث   ثثي يهت ثثت ا  ثثي يثثتاهو وأ  لثثت اييثثيه ذايثثإ لله  ثثيك 
ال نيةيثثثثثثثضو بيإلضثثثثثثثي ض ىلثثثثثثثن أ  ال  ثثثثثثث  ي يثثثثثثث  للهثثثثثثث  بثثثثثثثيلوت  وال ل ثثثثثثثي  

صدائص رسدوم أطفدال ويمك  توضيح خ(و 25و 2007وال نهبيك يود و
 :(33-33ص ص  0214 البشبيشي  0212)الهجا  الروضة فيما يلي

 

تمثثثثثثو   ح لثثثثثثض بثثثثثثيلئبتة الوا هيثثثثثثض: ةيييثثثثثثض للةضثثثثثثا الهقلثثثثثثإ واليمثثثثثث إ  -1
واإليي ثثثيدإ ةمثثثثي يع أ  ةيبثثثي   ثثثثي ىذا نيةثثثك التمثثثثو  يهبثثثت دثثثث  ىةمثثثثي  أو 

ةهثي تمثو  يهي ثد دلثن الي نيثت  وحيوا  أو غيت ذلك   ي يحثي  بهثيل  ال  ث  وا 
 ال مي ت    الوا ع.
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  ثف ا ىذا أتاد ال  ث  أ  يهبثت  تمو  يغل  دليهي الةيحيض لثبت الهةدمثيض: -0
دثث  ىةمثثي   ينثثو  الثثتأس دبثثيتة دثث  لثثبت دا ثثتة واألذتع واألتيثث  يهبثثت دةهثثي 

وي نةةثثثي أ  ةتيثثثع  ثثثذا ىلثثثن الةلثثثي  الحتنثثثإ  وبئ ثثثو   مثثثيقي ض أو  ةحةيثثثض
 .والهضلإ الذ  يي يز بت  إ  ذا اله ت

ع يةثثوع  ثثإ تمثثو  الهة ثثت الواحثثد: ي حثث  أ  تمثثو  ال  ثث  يي يثثز بثثيليةو  -3
لهثثذا  ووي يثث  ال  ثث  ىلثثن أ  يثث يإ نفيثثتاا  ثث  الحتنثثيك ذاك األة ثثي  ال ئيل ثثض

و و  إ  ذه ال تحلض ن ف     يبح   وي هت تمو ت للهة ت الواحد  يةودض
ةهي  تحلض بح  وييتي   إ التمو .  د  ت وز  هيةض ل  يميةد ىليهي بهد وا 

ض مثثواء اللثثن  اإلةمثثيةإ  ثثو ال وضثثوع ال حبثث  لثثد  أ  ثثي   ثثذه ال تحلثث -4
 .ولد أو بةك

ايييه ذايإ ةحو اله  ثيك ال نيةيثض لأللثييء: ىدتانثت يهي ثد دلثن ال هت ثض  -5
وليس التؤيض الب ثتيض ىةثت ىدتاك ذايثإ ا  وضثودإو  يل  ث  ا يه ثت وضثع 
األلييء  إ أ ينةهثي بقثدت  ثي يهةيثت أ  ينثو   ويثودة دلثن الوت ثض أو المث ح 

ز ثثيت  ثث  يهةيثثت أ  ينثثو  األز ثثثيت الثثذ  أ ي ثثتو  هةثثد اليهبيثثت دثث  ىةثثثيء بثثت أ
يهبت د  اإلةيء وآئت يهبت د  األز ثيت  يبدائ  اإلةيء ىة ي ينو   ةيك تم ا 

 .ب تف الة ت د  اله  ض ال نيةيض بي  الهة تي 
امثثيئدا  اللثثو   ثث  أيثث  ال يهثثض والي ت ثثض بثثي  الهةي ثثت: ةيييثثض المثثب   -2

يثثثيه دةثثثد ي يمثثثيئد  المثثثيب  دثثث  اله  ثثثيك ال نيةيثثثض لأللثثثييء  هثثثو ة ثثثس ااي
األلثثوا و ىذ أ  امثثيئدا ت لهثثي امثثيئدا  ذايثثإ ا يهي ثثد دلثثن التؤيثثض الب ثثتيض 
أللوا  األلييءو لذا ةلي ده و و يمثيئد  اللثو  األح ثت يهبثت بثت دث  المث يء 
الزت ثثثيء واللثثثو  األح ثثثت يهبثثثت بثثثت دثثث  األلثثثييت الئضثثثتاءو  يل  ثثث  يمثثثيئد  

يهثثثض الة مثثثيض وا يه ثثثت ىذا نيةثثثك اللثثثو   ثثث  أيثثث  الي ت ثثثض بثثثي  الهةي ثثثت وال 
 الم يء بلو  أح ت أو غيته.

 تمو  ي ن  الي ت ض  يهي بي  الذنت واألةفن. -7
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تمو  غيت  قيدة بثيلوا عو وغيثت  قيثدة بيلةمث  ويهي ثد دلثن  ثدتة ال  ث   -3
 دلن اليئي .

تمثثثثو  يح ثثثث  بهثثثثر ال هثثثثيةإ اليهبيتيثثثثض اليثثثثإ يهنثثثثس حيلثثثثض اللثثثثئ   -2
 ال تمو .

 لةييا     يهض ال    بهذا الينتات.تمو  ييم  بيلينتات ا -12

 تمو  ي هت بهي اا ي ي  بيلنلييك دو  اليز ييك. -11
 

  ثثثثث  و ثثثث   ثثثثثذا ال ة لثثثث  يثثثثث يإ ا ي ي ةثثثثثي بيه يثثثث  الحثثثثثس ال ةثثثثإ لثثثثثد      
ألةت ييض   ةوديا    اليهبيت اإلبدادإ  حققيا بثذلك ىتضثيء للثذاك  ؛التوضض

يثثع  هثثيتاك اليلثثني  والية ثثيس دثث  ال لثثيدتو ويةثثدتج يحثثك  ثثذا اليهبيثثت ي 
وية ي هثثي ي يليثثيا به  ثثيك يلثثنيليض يئثثد   نثثتة اله ثث  ال ةثثإ ويهنثثس  وال ةثثإ

 .  ليدت وأ نيت ال    و دتايت ال ةيض
 

  دوافع الرسم والتشكيل الفني عند األطفال: -
 

ة هثثياك والهوا ثثفو دثث  ال لثثيدت واا التمثث   ثثو ومثثيلض ال  ثث  لليهبيثثت    
لثئب ييت أ  ييوا ث   ثع ا ئثتي و و ةثيك دوا ثع ويحيو  ال  ث  بتمثو ييت و 

 ثث   نثث  ييي ثث   ثثذه الهوا ثث و ويوضثثح نثث   يثثد ع ال  ثث  لليهبيثثت ال ةثثإ وا ي 
-321و 70-52و 2002دبثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثد الهزيثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثزو ؛2032 الهيثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثو و 

327(Supsakova,2009,p :ذه الهوا    ي ي يلإ  
 

  اإللثثبيع الحثثس حتنثثثإ  ثث  ئثث   القثثثبر و مثثك األدواك ال ةيثثض إلةيثثثيج
أل  ال  ثثث   ثثثإ  ثثثذه ال تحلثثثض  ؛ ي ثثثيك وتمثثثو يك ةيييثثثض للة ثثثو اليمثثث إيئ

ينثثثثو   ولهثثثثيا بحتنثثثثيك أدضثثثثيء يمثثثث ت و ثثثثي يثثثثةي  دةهثثثثي  ثثثث  آفثثثثيت التمثثثث  
 والئ و  دلن م ح الوت ض. 

  اللهثث  يهيبثثت التمثث  لثثد  األ  ثثي  أحثثد   ثثي ت اللهثث  اليلقثثي إ و  ثثدت
 واليمليض. ضلل يه
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 اليويت لد  ال   .الية يس د  اإلة هياك ال نبويض ويقلي   

 مثثيهداد ض األ  ثي  للتمث  يهيبثت غتيثزة أو االثدا ع ال  ثت  حيث  أ    يتمث
   ت .

 و  ي ثبح اللغثض اليهبيت د  الذاك  يل    ا يحم  اليهبيت بيللغض الل  يض
 ي ي  بي ئتي  واليهبيت د ي يلغلت بيل  .اليلنيليض وميلض ل 

 ي يك ال ئيل ض  يق و  أوتا  الييتي  واإلنيليف  يأل  ي  يئيبتو  الئ
 دلن أ  م ح         ويهض ة ت  . ةويلئب و  ب   أدا

 ينيتيض  ثو د ث  يؤنثد الثذاكو  هةثد ي نيد الذاك  يله   الذ  يي ف بيإلب
ب ةه   يدتو  دلن يغييت  يةد يج األ  ي   إ اليلني  ال ةإ يه يه  ىحميما ا

يييد د  يك يديدة.   تاغ ال  حض وا 

  أةواع الينيف  ع البي ض اليإ يهي  بهي ال   . ي د ينو  ةودا    

  يقليثثد ال  ثث  لآلئثثتي   ثث  النبثثيت وال ثثغيت  قثثد ي ثثيتس التمثث  نتغبثثض  ةثثت
  إ اليقليد.

 .ى هيت ال    لذايت ويميي  ئبتيت وةقلهي لآلئتي     ئ   تمو ت 
 

الخصدددائص الفنيدددة والتعبيريدددة للمددددرك الشدددكلي لرسدددوم  توظيدددف أهميدددة -
 :طفل الروضة ىلد الفني التشكيل مهارات في تنمية األطفال

 

يهبثثت ال  ثث  دثث  ة مثثت ود ثثي بدائلثثت بيمثثيئدا  التمثث  والثثذ  يهيثثز دثث      
يحويلت ىلن ن   أو أ نيتو  يل    حية ثي ي ثيتس  ةوةثت وألهيبثت ىة ثي يمثيئد  
بثداع  ثدتنيك ي يليثض يديثدةو ويةثيا  ث   ئبتايت و دتنييت الميبقت  إ ئلث  وا 

الئبتة الي يليض  ع اله ليض اإلدتانيثض وذلثك  ث  ئث   اليهي ث  ال بيلثت ايحيد 
 ثثع الئي ثثيك واألدواك ال ةيثثض ةثثوع  ثث  الئبثثتة المثثيتة أو اللثثذة اليثثإ ي هثثد ىلثثن 

 ث  ال هث  والة ثثوو ولثذلك  ثإ  تمثو  األ  ثي  يمثيدد دلثثن  اليو ث  ىلثن  زيثد  
 ثثثيه  ال بيهيثثثض ض النفيثثثت دثثث  بيية يثثثض  هثثثيتاك اليلثثثني  ال ةثثثإ لل  ثثث  و هت ثثث

 يي يديض.واا
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 ويمك  تلخيص أهميتها في النقاط التالية:
 

  ال ةو     أ     يييح اليهل  األولن أل  ي   تحلض ال  ولض ال بنثتةو  هثإ
  ح زة للحواس و حتنض للي نيت بيميئدا  حواس الم ع والب ت والل س.

 .يفت  بي ض ال    ال  يض بيل واد الب تيض الل ميض والم هيض 

   يبةثثإ القثثدتة دلثثن اليتنيثثز وحثث  ال لثثن ك والي نيثثت اإلبثثدادإ واا ي ثثي
 بيلقي  والدا هيض الذاييض.

   ييض    حيو   تنبيا يه ث  دلثن  مثيو  يتي ثض ال  ث  الذاييثض لل حيثو
 و   ف  تب  ال حيو  بئبتة ال    و حي ت.

 و  مينلثثثي يض   و ثثثع وزتاتة اليتبيثثثض واليهلثثثي هبيتيثثثض ايولثثثد أةلثثث ض حتنيثثثض ي
 ال  لنض األتدةيض الهيل يض(.

 بينيت .تة ال    دلن اليئي  والي نيت ااية يض  د 

 .ه  األ  ي  لذوايه  وية يض ح  اامي  ع  

 .لهوت ال    بفقيت  إ ة مت وي نيد ذايت 

 ن  مثثثثيددة يهثثثثيز ال  ثثثث  الحثثثثس حتنثثثثإ  المثثثث عو الب ثثثثتو الل ثثثثس( دلثثثث
 ض ك الد يقض.تيبي يك دضليض ملي ض و   ف  ية يض الهانيمي  ا

 .ىلبيع حييض ال    ىلن اليهبيت غيت ال قيد 

 .اميئدا  املو  الييتي  واملو  ح  ال لن ك 

 .يحقي  لهوت األ  ي  بيلةيي  واإلةييز 

 ؛312و  2007ية يثثثثثثثثثثثثثثثثض اليثثثثثثثثثثثثثثثثذو  ال ةثثثثثثثثثثثثثثثثإ والي ثثثثثثثثثثثثثثثثيلإ  زحثثثثثثثثثثثثثثثثثي و 
 (.31-36و   2005الهةيد و

 

يمثثثه   ثثثإ  وأنثثثدك بهثثثر الدتامثثثيك أ   تحلثثثض يحضثثثيت ال ثثثدتك اللثثثنلإ    
 يقب  ال    دلن اليلني  بيثتأة  ويددي   هيتة اليلني  بيل ل ي  والهيي  

   حي  الحي و ف  يحثيو    يليبهض   دلوا يض   أنبت ويلني  ال يةض ىلن   ع  
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                   ثثثثثثثثثثثييغيهي ويي يههثثثثثثثثثثثي  ثثثثثثثثثثث  يديثثثثثثثثثثثد لليهبيثثثثثثثثثثثت دثثثثثثثثثثث  ال هثثثثثثثثثثثيةإ الذاييثثثثثثثثثثثض 
 (.2037بتنيكو ؛32و و2003والئييليض  ىبتا ي و

 

وأ   ةثثثو  األ  ثثثي  اليلثثثنيليضو " ثثثإ لغثثثض يلثثثنيليض ييحثثثدفو   ثثث  ئ لهثثثي     
 حيولي  يو ي  يزء    ئبتايه  الذاييض ىلثن الهثيل  الئثيتيإو ويي لث   هث  

ة هثثثثيايه  ال ئيل ثثثثض ول ثثثثي يتيثثثثدو  لثثثثك ئلثثثث  ت ثثثثوز ئي ثثثثضو ييغيثثثثت يبهثثثثيا اذ
 (.16و 3212يو يلت     هلو يك"  دف ي و

 

 اليلني  ال ةإ و  ث  التوضثضر الدتاميك اليإ يةيولك أوضحك به د و    
 هثثثثيتاك اليلثثثثني  ال ةثثثثإ ل  ثثثث  أ  ال ثثثث  نثثثثي  لثثثثت األفثثثثت البثثثثيل   ثثثثإ يحمثثثثي  

يمثه   يثتو وا   امثيئدا  الئي ثيك ال يةودثضالتوضض وية يثض الحثس الي ثيلإ لد
 ثثثثإ ية يثثثثض اإلبثثثثداع واابينثثثثيت وحثثثث  ال لثثثثن ك لثثثثد  ال  ثثثث    يلثثثث و ودبثثثثد 

ىبثثثثثثثثثثتا ي و وأح ثثثثثثثثثثدو  ؛2000الهةيثثثثثثثثثثد و ؛2037ح يثثثثثثثثثثدوالح يثثثثثثثثثثدو ودبثثثثثثثثثثد ال
(و ن ي أليتك ةيي ا بهر الدتامثيك األئثت  2032ىبتا ي و ؛2031والهن و

أ  الئ ثثثي   ال ةيثثثض واليهبيتيثثثض لل ثثثدتك اللثثثنلإ لتمثثثو  األ  ثثثي  نثثثي  لهثثثي 
األفت  إ ية يثض بهثر  هثيتاك اليلثني  ال ةثإ ل  ث  التوضثضو  فث  ال بيدثض 

لثثيديض بيل دتمثثض  ثث  ئثث   التمثثو  وال حمومثثيك ود ثث  ي ثثي ي  للوحثثيك ىت 
وال هيليثثيك اليدويثثضو وامثثيئدا  تمثثو  ال  ثث  إلةيثثيج ي ثث ي  زئت ثثإ  ةيمثث  

 تذ  يثثودة ديليثثض و ي ثثض ي ثثث ي    ثثثت    ل  بثثس األ  ثثي  للو ثثو  ب ةثثيا  
  ثث و  ؛2032حمثثيةإو ؛2006 تيب ثثض بيهبيثثت ال  ثث  وحمثثت ال ةإ  ح ثثدو

 (.2033ودبد ال حم و وحيإو 
 

 مددا دور  "    ةثثي أيثثي  البحثث  دثث  المثثؤا  ال تدثثإ الفيلثث  لثثت و ثثو:و ثث
 فددي تنميددة الخصددائص الفنيددة والتعبيريددة للمدددرك الشددكلي لرسددوم األطفددال

 لدي طفل الروضة؟ الفني التشكيل مهارات بعض
 

 وبذلك ي  اليو   ىلن ال تور الييليض:
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 :البحثفروض 
 

 ال ي ودثثثثض ي أ  ثثثث دتيثثثثيك  يومثثثث إ بثثثثي  ىح ثثثثي ييا  دالثثثثض  ثثثثتو  يويثثثثد -3
 ال ةثثثثثإ اليلثثثثثني   هثثثثثيتاك لثثثثثبهر والبهثثثثثد  القبلثثثثثإ القييمثثثثثي   ثثثثثإ الييتيبيثثثثثض
 .البهد  القييس ل يلح النلإ و ي ودهي

 ال ي ودثثثض أ  ثثثي  دتيثثثيك  يومثثث إ بثثثي  ىح ثثثي ييا  دالثثثض  ثثثتو  يويثثثد ا -2
 ال ةثثثثإ اليلثثثثني   هثثثثيتاك لثثثثبهر والييبهثثثثإ البهثثثثد  القييمثثثثي   ثثثثإ الييتيبيثثثثض
 .النلإ و ي ودهي

 

  ات البحث:إجراء
 

ييةيو  البح   إ  ذا اليزء اإليتاءاك ال يبهض واألدواك ال مثيئد ض بثدءاا    
ومثثوف   ث  يحديثد ال ثثةها ال مثيئد و ذ  الي ث ي  لثثبت الييتيبثإو والهيةثثضو

 يي  دتر ذلك بيلي  ي .
 

 منهج البحث:
 

يبةن البحث  ال ثةها الييتيبثإ ذ  الي ث ي  لثبت الييتيبثإ ذ  ال ي ودثض    
ييبهثثإ( لب ي ثثض   ح ثثض  هثثيتاك -بهثثد  –دة والقييمثثيك ال ينثثتتة   بلثثإالواحثث

نثثو   يغيثثتاك اليلثثني  ال ةثثإ لثثد    ثث  التوضثثض "ىدثثداد البيحفثثض"و وبيليثثيلإ ي
 :البح  الحيلإ ن ي يلإ

 

 واليهبيتيثثثثض ال ةيثثثثض الئ ثثثثي   دلثثثثن القثثثثي   البتةثثثثي ا :المسددددتقل المتغيددددر 
 .لل دتك اللنلإ لتمو  األ  ي 

 التوضض     ال ةإو اليلني   هيتاك :لتابعةا المتغيرات. 
 واله ثت الهثي و الثذنيء :الواحددة المجموعدة أفدراد بدي  الوسيطة المتغيرات 

 .البح  ىيتاء  ب  ال يغيتاك  ذه ضب     البيحفض يحققك و د الز ةإو
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 عينة البحث:
 

يهثثثثثدف الهيةثثثثثض اامثثثثثي  ديض ىلثثثثثن الي نثثثثثد  ثثثثث   العيندددددة االسدددددتطالعية: -3
الفبثثثيك(و ينوةثثثك الهيةثثثض  -مثثثينو يتيض ألدواك البحثثث   ال ثثثد الئ ثثي   ال

 إب ثثد  د ثثت ز ةثث   ثث  التوضثثض ثث   و  لثثضا  (   ثث ا 67اامثثي  ديض  ثث   
  ( مةواك.5-6    

 (   ثثثث ا 13ميمثثثثيض للبحثثثث   ثثثث   ينوةثثثثك الهيةثثثثض األ العينددددة األساسددددية: -2
  ( مةواك.6-5     إب د  د ت ز ة     التوضض    و  لضا 

 

 أدوات البحث: 
 

 (البيحفض /ىدداد ب ي ض   ح ض  هيتاك اليلني  ال ةإ لد      التوضض.
 

 مواد تعليمية: 
 

 ية يثض  إ األ  ي  لتمو  واليهبيتيض لل دتك اللنلإ ال ةيض بتةي ا الئ ي  
 .(البيحفض /ىدداد التوضض.      لد ال ةإ اليلني   هيتاك

 

 الروضة:أواًل: بطاقة مالحظة مهارات التشكيل الفني لطفل 
 

 ي ك البيحفض بهدة ئ واك إلدداد ب ي ض   ح ض  هيتاك اليلني  ال ةثإ    
ن ثثي  ويثثيلئ  ل  ثث  التوضثثض و قثثيا لل هثثيتاك اليثثإ اي ثث  دليهثثي المثثيدة ال ح

 : يلك الئ واك  ي ي يلإ
 

 :الهدف م  بطاقة المالحظة 
 

   ثث  لثثد  ال ةثثإ اليلثثني  بهثثر  هثثيتاك  يثثيس ىلثثن الب ي ثثض  ثثذه يهثثدف    
 .التوضض

 

 :خطوات إعداد بطاقة المالحظة 
ي ثثثك اامثثثي يدة  ثثث  اإل ثثثيت الة ثثثت  للبحثثث  الحثثثيلإو ونثثثذلك ال قثثثيييس     

وب ي يك ال  ح ض ال ئيل ض اليإ اميئد ك  إ الدتاميك الميبقض  إ يحديثد 
 الهبيتاك ال يض ةض  إ الب ي ض ونييبيهيو وذلك    ئ  :
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  والنيثثث  وال تايثثثع الهل يثثثض ذاك اا ثثث ع دلثثثن بهثثثر األدبيثثثيك اليتبويثثثض
 (و2030البغثثثثداد   "  - ثثثثإ حثثثثدود دلثثثث  البيحفثثثثض -ال ثثثثلض بيلبحثثثث  الحثثثثيلإ

اللثثثتيف (و 2002 حمثثثي  (و 2037  بئيثثثكو ودبثثثد الح يثثثدو ودبثثثد الح يثثثد
 2033"). 

 

   هثثثيتاك أميمثثثيض  تيب ثثثض ب هثثثيتاك بيليلثثثني  5الثثثي لك الب ي ثثثض دلثثثن  )
 هيتة اليلني  بيل و /أ بي   -بيلوت ال ةإ لل     ي فلض  إ   هيتة اليلني  

 هثثيتة اليلثثثني   - هثثثيتة ال بيدثثض - هثثيتة اليلثثثني  بيأل  لثثض والئيثثو  -ال ثث 
 بيل ل ي (.

 

   ثثييغض   ثثتداك الب ي ثثض: يثث   ثثييغض   ثثتداك الب ي ثثض بحيثث  يينثثو  نثث 
  ثثثثثتدة  ثثثثث   ه ثثثثثض ُي لثثثثث   ثثثثث  ال  ثثثثث  أدا هثثثثثيو و ثثثثثد تادثثثثثك البيحفثثثثثض بهثثثثثر 

لمث  ال  ث و   هثي  الب ي ثضو و ثإ أ  ينثو   ةيمثبضا اإلديبيتاك دةثد اإلدثداد ل
و و تادثية مث  ض األدواك والومثي   اليهلي يثض ال مثيئد ض  ثثإ وبمثي ضا  ومثهلضا 

ال ه ثثضو وأ  ينثثو   ثثييغض ال ه ثثض بيللغثثض الهي يثثض اليثثإ ي ه هثثي ال  ثث و وأ  
 وا يحيو  دلن أ  غ ور  إ النل يك. ينو  ال ه ض واضحضا 

 

 حظة:تعليمات بطاقة المال
 

    تد    يي  ي بي  الب ي ض دلن األ  ي  بلن . 

   ل هيض   يقو  البيحفض بقتاءة  هي  ال قييس دلن األ  ي  ب تيقض. 

 .أ  ي ه  ال    ال ه ض ال  لوبض  ةت  ب  أدا هي 

   ىد ثثثثيء و ثثثثك  ثثثث  التاحثثثثض أفةثثثثيء الي بيثثثث  حيثثثثن ا يلثثثثهت ال  ثثثث  بيل لثثثث
 واليه .

  يزيي يض لل    أفةيء ي بي  الب ي ض.يتادن  ةيمبض ال توف ال بيهيض وال 
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 :وصف البطاقة 
 

(   ثثتدةاو ويلثث   ئ ثثس  هثثيتاك أميمثثيضو ويثث  35يينثثو  ال قيثثيس  ثث       
( و ثف ب ي ثض 3اليهبيت د  ن   هيتة بثهدد    ال  تداك ويوضثح يثدو   

   ح ض  هيتاك اليلني  ال ةإ  إ  وتيهي األوليض:
 

 مهارات التشكيل الفني في صورتها األولية( وصف بطاقة مالحظة 1جدول )
 المفردات عدد المهارات
 1 . هيتة اليلني  بيلوت 

 1 . هيتة اليلني  بيل و  وأ بي  ال  
 1 . هيتة اليلني  بيأل  لض والئيو 

 1 . هيتة ال بيدض
 1 . هيتة اليلني  بيل ل ي 

 35 ال ي وع
 

 

 ات التشكيل الفني:لبطاقة مالحظة مهار  السيكومترية الخصائص 
 

 ي ثثثك البيحفثثثض بحمثثثي   ثثثد  ب ي ثثثض   ح ثثثض  هثثثيتاك اليلثثثني  ال ةثثثإ     
 Lawshe Contentبيميئدا   د  ال حن ثي  و ثد  ال حيثو  ل ولثإ 

Validity Ratio (CVR)   األوليثثض  ي ثوتيه  ثثإالب ي ثض يث  دثثتر حيثث
ودلثث   الهلثثو  األميمثثيض ودلث  ة ثثس ال  ثث  ث  أمثثييذة  اأمثثييذا ( 33 دلثن دثثدد 

  ثثثثحوبيا  بيليي هثثثثيك ال  ثثثثتيض وال ةثثثثي ا و ثثثثت  اليثثثثدتيس  الثثثثة س اليتبثثثثو 
واليهتيثثف  ووالهثثدف  ةثثت وب قد ثثض ي هيديثثض يضثث ةك يوضثثيحيا ل يثثي  البحثث 

 هثيتاك لقيثيس  يو ثد ه يبهدف الي نثد  ث   ث حييه واإليتا إ ل   لحييت
بداء   ح ييه  حو  اليلني  ال ةإو  :وا 

  الب ي ض. ك  تداوضو  و    ض  ييغض 



 ببورسعيد المبكرة للطفولة التربية لكلية العلمية مجلةال

 (211)             0202 ديسمبر آخر – أكتوبر أول( العدد ) الحادي والعشرون     

   الب ي ض.   تداكاايمي  بي 
  .وضو  يهلي يك اميئدا  الب ي ض 

 .يهدي  أو حذف أو ىضي ض  ي يتوةت مييديه  يحييج الن ذلك 
 

بحمثثي  ةمثث  اي ثثي  ال حن ثثي  المثثيدة أدضثثيء  ي ثثض  ضالبيحفثث كو ثثد  ي ثث    
   حي :  د  ي فيث  الب ي ض     أم لض مؤا   ن   ناليدتيس بيليي هيك دل

ن ثثي  ي ثثك البيحفثثض بحمثثي    هثثيتاك اليلثثني  ال ةثثإولقيثثيس الب ي ثثض  ثثتداك  
لحمثثثي  ةمثثثبض  ثثثد   Lawshe ثثثد  ال حيثثثو  بيمثثثيئدا   هيدلثثثض اولثثثإ 

لنثث  مثثؤا   ثث  أمثث لض  Content Validity Ratio (CVR)ال حيثثو   
 .ب ي ض   ح ض  هيتاك اليلني  ال ةإ

 اولثثإ ل  ثثتداك و هي ثث   ثثد ةمثث  اي ثثي  ال حن ثثي   (2يثثدو   يوضثثح و 
 ب ي ض   ح ض  هيتاك اليلني  ال ةإ.

بطاقة مالحظة  لمفردات يومعامل صدك الوشنسب اتفاك المحكمي  ( 0) جدول
 (11) =مهارات التشكيل الفني 

 العدد  م

 الكلي 

 للمحكمين

 عدد 

 مرات 

 االتفاق

 عدد 

 مرات 

 االختالف

 نسبة 

 االتفاق

  % 

 معامل 

 صدق الوشي

CVR 

 القرار 

 لُمتعلق ا

 بالمفردة

 تُعدل وتُقبل 1.010 01.01 1 11 11 1

 تُقبل 1.111 111.11 1 11 11 2

 تُعدل وتُقبل 1.010 01.01 1 11 11 3

 تُقبل 1.111 111.11 1 11 11 4

 تُعدل وتُقبل 1.010 01.01 1 11 11 5

 تُعدل وتُقبل 1.010 01.01 1 11 11 6

 تُقبل 1.111 111.11 1 11 11 7

 تُقبل 1.111 111.11 1 11 11 0

 تُقبل 1.111 111.11 1 11 11 0

 تُعدل وتُقبل 1.636 01.02 2 0 11 11

 تُعدل وتُقبل 1.010 01.01 1 11 11 11

 تُقبل 1.111 111.11 1 11 11 12

 تُعدل وتُقبل 1.010 01.01 1 11 11 13
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 العدد  م

 الكلي 

 للمحكمين

 عدد 

 مرات 

 االتفاق

 عدد 

 مرات 

 االختالف

 نسبة 

 االتفاق

  % 

 معامل 

 صدق الوشي

CVR 

 القرار 

 لُمتعلق ا

 بالمفردة

 تُعدل وتُقبل 1.636 01.02 2 0 11 14

 تُقبل 1.111 111.11 1 11 11 15

 %03.030 متوسط النسبة الكلية لإلتفاق على المقياس

 1.070 للمقياس ككل يمتوسط نسبة صدق الوش
 

اي ثثي  المثثيدة أدضثثيء  ي ثثض اليثثدتيس  ةمثث أ  ( 2ي حثث   ثث  يثثدو        
-13.12بثثثثي    كيتاوحثثثث الب ي ثثثثض  ثثثث  أمثثثث لض مثثثثؤا   نثثثث   نبيليي هثثثثيك دلثثثث

ةمثثثثثبض اي ثثثثثي  المثثثثثيدة   يومثثثثث  ( أ 2ي حثثثثث   ثثثثث  يثثثثثدو   ن ثثثثثي  (.300%
( و ثثثإ ةمثثثبض  تي هثثثض %21.212ب ي ثثثض بلغثثثك  ال   ثثثتداكال حن ثثثي  دلثثثن 

 .  ح ض  هيتاك اليلني  ال ةإوُيليت ىلن  د  ب ي ض 
 

( أ  2ل ولثإ ي حث   ث  يثدو    (CVR)ود  ةمبض  د  ال حيو      
يي يثثثع بقثثثي   ثثثد  ب ي ثثثض   ح ثثثض  هثثثيتاك اليلثثثني  ال ةثثثإ ي يثثثع   ثثثتداك 

ننثثثثث   للب ي ثثثثثضقبولثثثثثضو ن ثثثثثي بلثثثثث   يومثثثثث  ةمثثثثثبض  ثثثثثد  ال حيثثثثثو      حيثثثثثو 
ييغض و ثثثد  ي ثثثثك البيحفثثثثض بيهثثثثدي   ثثثث و( و ثثثإ ةمثثثثبض  ثثثثد   قبولثثثثض0.172 

 تاء ويوييهيك الميدة ال حن ي .بهر   تداك الب ي ض يبهيا  
 

 :بطاقةالثبات  -د
 

  هيدلثثثثض "نثثثثوبت" ضالبيحفثثثث كلحمثثثثي  فبثثثثيك ب ي ثثثثض ال  ح ثثثثض امثثثثيئد    

Cooper ذنت " يثثثثدلإ"حيثثثث  يثثثث Medley  أ   تيقثثثثض حمثثثثي  فبثثثثيك ب ي ثثثثض
ال  ح ثثثثض يي لثثثث  امثثثثيئدا  أنفثثثثت  ثثثث    حثثثث   افةثثثثي  أو أنفثثثثت( ل  ح ثثثثض 

دث  ا ئثتو وأ  يمثثيئد   هل  الواحثد ة مثتو وأ  يه ث  نثث   ةه ثي  مثيق ا يل ثا
 إ أفةثيء  يثتة  يحد    ال  ح ي  ة س الت وز ليميي  األداءاك اليإ  ن   

ةيهثثإ نثث   ةه ثثي  ثث  اليمثثيي   ثثإ اليو يثثك ة مثثتو أ   ثثإ ال  ح ثثضو وأ  ي
ةهييثض ال يثتة الز ةيثض النليثض ال ئ  ثض لل  ح ثضو و ثإ ضثوء ذلثك ي نثث  أ  
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يحدد ددد  تاك ااي ي  بي  ال  ح ي و وددد  تاك دثد  ااي ثي   ثإ أفةثيء 
ال يثتة النليثض لل  ح ثثضو فث  يحمثث  ةمثبض ااي ثي  بثثي  ال  ح ثي و بيمثثيئدا  

 و لحمي  ةمبض ااي ي و و إ: Coper ض " نوبت" هيدل

 
و ثثد حثثدد " نثثوبت "  مثثيو  الفبثثيك بدالثثض ةمثثبض ااي ثثي و اليثثإ ييثث  أ      
   و 3212 وإال  يث  نفت ليد  دلن اتي ثيع فبثيك األداة    (%15  ينو 
62 ). 

              

قثض اي ثي   تي ضالبيحفث كوإليييد فبيك الب ي ض  إ البحث  الحثيلإ امثيئد     
( 2ال  ح ثثثي   بهثثثر الثثثز  ء بيلتوضثثثض(و وي ثثثك ال  ح ثثثض دلثثثن دثثثدد  

 .أ  ياا 
الةمثثث  ال  ويثثثض اي ثثثي  ال  ح ثثثي   ثثثإ ب ي ثثثض  إويوضثثثح اليثثثدو  ا يثثث    

   ح ض  هيتاك اليلني  ال ةإ.
 

 مالحظة مهارات التشكيل الفنيالنسب المئوية التفاك المالحظي  في بطاقة ( 3)جدول 
 

 القائم

 المالحظةب

 نسبة االتفاق بين المالحظين الثالثة %

 الطفل

 األول

 الطفل

 يالثان

 الطفل

 الثالث

 الطفل

 الرابع

 54.49 55.99 55.49 54.49 المالحظ األول

 59.84 55.98 55.99 59.39 المالحظ الثاني

 58.59 58.5 53.89 58.5 المالحظ الثالث

 844.94 843.11 815.89 845.95 مجموع نسب االتفاق

 58.98 53.88 55.48 59.89 متوسط نسب االتفاق

 9.51 8.94 3.95 8.85 االنحراف المعياري

 4.88 8.98 3.49 8.94 % معامل االختالف
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أ   يومثث  ةمثث  فبثثيك اليحليثث  يتاوحثثك  ثثي بثثي   (1  حثث   ثث  يثثدو  يُ     
تي ثثثثثيع فبثثثثثيك ب ي ثثثثثض ا( ويثثثثثد   ثثثثثذه الةمثثثثث  دلثثثثثن 21.31%  -12.73% 

ن ثثي ييضثثثح أ   هثثثي  ك اائثثثي ف بثثثي  يتاك اليلثثثني  ال ةثثثإو   ح ثثض  هثثث
( %2.22 -%0.21يتاوحثثثثك بثثثثثي    لأل  ثثثثثي  األتبهثثثثضال  ح ثثثثي  الف فثثثثض 

وُيلثثيت  هثثي  ك اائثثي ف ال ةئ ضثثض بثثي  ال  ح ثثي  الف فثثض ىلثثن اتي ثثيع 
 .  ح ض  هيتاك اليلني  ال ةإ فبيك ب ي ض

 

 :بطاقةال طريقة تصحيح -د
 

يهثثتر دلثن األ  ثي و وال  لثثو    نوةثض  ث  ئ مثثض دلثت  ه ثضالب ي ثض    
 ةثثت اإلييبثثثض دةهثثي دثثث   تيثث  األداء اله لثثثإو و ثث   ةثثثي ينثثو  دتيثثثض األداء 
نيليثثثثيلإ:  يمثثثثي يع األداء ...ا يمثثثثي يع األداء(و وينثثثثو  دتيثثثثض الي ثثثثحيح 

 ( بيليتيي .0-3نيلييلإ  
 

  ال ةثثثإ و قثثثيا و ي ثثثك البيحفثثثض بي ثثثحيح ب ي ثثثض   ح ثثثض  هثثثيتاك اليلثثثني    
 (:2و ن ي يوضح يدو   Triple Likert Scale الف فإل قييس لينتك 

 

 ( الدرجات المستحقة عند تصحيح بطاقة مالحظة مهارات التشكيل الفني4جدول )
 درجةال داءمستوى األ

 المستحقة

 8 أدى

 صفر لم يؤدي

 صفر للدرجات في البطاقة رىالنهاية الصغ

 89 ت في البطاقةللدرجا ىالنهاية العظم
 

 ثانيًا: مواد تعليمية:
 

 األ  ثي  لتمثو  اللثنلإ لل ثدتك واليهبيتيثض ال ةيثض بتةي ا يو يف الئ ثي  
  .التوضض      لد ال ةإ اليلني   هيتاك  إ ية يض
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 مقدمة:
 

 ثثثثث    ي ودثثثثثضا  ييضثثثثث   الئ ثثثثثي   ال ةيثثثثثض واليهبيتيثثثثثض لتمثثثثثو  األ  ثثثثثي     
تمثثثثو   يو يثثثثفبهثثثثدف للثثثثنلإو الئ ثثثثي    ثثثثإ  تحلثثثثض يحضثثثثيت ال ثثثثدتك ا

دث  لد      التوضضو  لية يض بهر  هيتاك اليلني  ال ةإ األ  ي  ال ةيض؛
ئ ي  ثهي  نواليهثتف دلث وامينلثيف الئي ثيك ن تي  ىييحض ال يثي  لثت ىلث

 وني يض ال هيليض ال ةيض    ئ   الييتي  وال  يتمض. وو نوةييهي
 

 ال ةيثثض ا يو يثثف الئ ثثي  بتةثثي  ثثإ ىدثثداد وي بيثث   ضو ثثد ايبهثثك البيحفثث   
 ال ةثثإ اليلثثني   هثثيتاك  ثثإ ية يثثض األ  ثثي  لتمثثو  اللثثنلإ لل ثثدتك واليهبيتيثثض

 الئ واك الييليض: التوضض      لد
 

   للبتةي االهدف الهي. 
  بيلئ ثثثي   ال ةيثثثض واليهبيتيثثثض لل ثثثدتك اللثثثنلإ أ ثثثداف ىيتا يثثثض  تيب ثثثض

يلثثثثني  ال ةثثثثإ ل  ثثثث  لتمثثثثو  األ  ثثثثي و وأ ثثثثداف ىيتا يثثثثض  تيب ثثثثض ب هثثثثيتاك ال
 .التوضض

 .ال  ض ال ميهد ض 

 اللثثنلإ لل ثثدتك واليهبيتيثثض ال ةيثثض الئ ثثي   يو يثثف أمثثس بةثثيء بتةثثي ا 
 التوضض.      لد ال ةإ اليلني   هيتاك بهر ية يض  إ األ  ي  لتمو 

  ثد  البتةثثي ا القثثي   دلثثن يو يثثف الئ ثثي   ال ةيثثض واليهبيتيثثض لل ثثدتك 
 اللنلإ لتمو  األ  ي .

 بتةثثثثي ا يو يثثثثثف الئ ثثثثثي   ال ةيثثثثض واليهبيتيثثثثثض لل ثثثثثدتك   يثثثثد  حيثثثثثو يحد
 .اللنلإ لتمو  األ  ي  وز   ي بيقت

  للبتةي ا.الومي   اليهلي يض 

   ال ميئد ض.أميلي  اليهل 

   أةل ض بتةي ا يو يف الئ ي   ال ةيض واليهبيتيض لل دتك اللثنلإ يقوي
 . لتمو  األ  ي 
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 هثثيتاك اليلثثني  ال ةثثإ لثثد    ثث  ية يثثض بهثثر   :الهدددف العددام للبرنددامج
الئ ثثثثثي   ال ةيثثثثثض واليهبيتيثثثثثض لل ثثثثثدتك اللثثثثثنلإ لتمثثثثثو   التوضثثثثثض بيمثثثثثيئدا 

مد  األهدداف اإلجرائيدة تدتلخص  ةتم تحديد مجموعد لذلكا وتحقيقً األ  ثي و 
 في:
  بيلئ ثثثثي   ال ةيثثثثض واليهبيتيثثثثض لل ثثثثدتك اللثثثثنلإ لتمثثثثو  أ ثثثثداف اتيب ثثثثك

 .األ  ي 
  ال ةثثثثثإ لل  ثثثثث  بيمثثثثثيئدا  الئي ثثثثثيك ب هثثثثثيتاك اليلثثثثثنيأ ثثثثثداف اتيب ثثثثثك  

 .وال هيتاك ال ةيض
 بيلئ ثثثي   ال ةيثثثض واليهبيتيثثثض لل ثثثدتك اللثثثنلإ  تيب ثثثض  ىيتا يثثثض أ ثثثداف

 :لتمو  األ  ي  وأ داف  تيب ض ب هيتاك اليلني  ال ةإ ل    التوضض
 

بالخصائص الفنيدة والتعبيريدة للمددرك الشدكلي  مرتبطة إجرائية أواًل: أهداف
 ل:لرسوم األطفا

 يتم  ال    ألني  د  الز وت والةبيييك . 

 يتم  ال    ألني  د  ال تاليك . 

 يتم  ال    ألني  د  ال يوت . 

  يتم  ال    ألني  د  الحيواةيك. 

  يتم  ال    ألني  د  يم  اإلةمي. 

 .يتم  ال    ألني  د  األم يك 

  يتم   ال    لن  البحت وال تان. 

 م يءتم  ال    لن  ال ي تة  إ الي. 

 تم  ال    ألني  د  ال وانتي . 

 تم  ال    لن  الل س والق تي. 

 يتم  ال    أةواع الئ و  الهةدميض ال يةودض. 

 ال يةودض يتم  ال    أةواع األلني  الهةدميض ال م حض. 
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 ال يةودض يتم  ال    أةواع األلني  الهةدميض ال يم ض. 

 يتم  ال     لن    بس الذنوت . 

 بس اإلةي يتم  ال    لن     . 
 "يتم  ال    لن  الد يض "األتايوز . 

 
 :بمهارات التشكيل الفني لطفل الروضةمرتبطة  إجرائية أهدافثانًيا: 

 

 لن  ال    الوت  ب تيقض النواجي. 

     ةإ   يؤلف ال    بي    ع الوت  ال ئيل ض ال ميحض  إ د . 

   بض   ةيم يةيا ال    د  ا  ةييا بيميئدا  الوت  بمتدض. 

 يلن  ال    الوت  ب تيقض الينويت. 

 .يلن  ال    الوت  ب تيقض اللف 

  يلن  ال    الوت  ب تيقض الةميا اليدو. 

 يق  ويل   ال و  وال   له   حيواةيك. 

    ةإ   يؤلف ال    بي  ال و  وال    إ ينوي . 

  يم ضا  يتن  بيل و  وال   ألنياا  . 

 ال ةإيلف ال    الئيو  ف  يق هي ليلن  اله   . 

 يق  ال    ويل   األ  لض له   ألني   يةودض. 

   يلن  ال    بيلئيو  ولتا   الميي  له   الةميا د  أةواع الئ و. 

 .يلن  ال    ال ل ي  ب تيقض الينويت 

 .يلن  ال    ال ل ي  ب تيقض الضغ  له   اللن  ال تاد ية يذه 

 تاد ية يذهيلن  ال    بيل ل ي  ب تيقض الحبي  له   اللن  ال . 

 .يلن  ال    ال ل ي  ب تيقض اللتا ح له   اللن  ال تاد ية يذه 

 .ي بع ال    اللن  د   تي  ب  ض األ يبع والنف 

 .ي بع ال    اللن  د   تي  ب  ض اللونض 
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 .ي بع ال    اللن  ب تيقض القيل  ال بيدإ 

 ويحيت   ي ض اله   اليدو . ال    يقدت 

 ي.ي  ةيا أد يلت ىئتايا  ال    يئتج 
 

 :6-5   ثثث ييثثثتاو  أد ثثثيت    أ  ثثثي  التوضثثثض الثثثذي  الفئدددة المسدددتهدفة )
 .مةواك

 الشكلي للمدرك والتعبيرية الفنية الخصائص توظيف أسس بناء برنامج 
 :الروضة طفل ىلد الفني التشكيل مهارات تنمية في األطفال لرسوم

 

 تادثثثية ئ ثثثي   أ  ثثثي   تحلثثثض يحضثثثيت ال ثثثدتك اللثثثنلإ واحييييثثثييه   
 .اليدتيبيض

 وحيثثن ا ييمثثت   إلفثثيتة اةيبثثيه األ  ثثي  ؛ ثثدد يك األةلثث ض ت ويةثثوعيثثو ي
 .ال ل 

  اليثثدتي  ال ينثثتت ألةلثث ض البتةثثي ا؛ ليفبيثثك  هثثيتاك اليلثثني  ال ةثثإ دةثثد
 .ال   

   امثثيئدا  ال هثثززاك اليثثإ يي يثثثز ب ةهثثي ذاك  هةثثن لل  ثثث و و ةثثي ابثثد  ثثث
 .ألنفت  ي ضا ل    التوضضاإلليتة ىلن أ  ال هززاك الةلي يض  إ ا

 ااةيبثيه  نلزييدة  دتة ال    دلث ؛يقدي  ال فيتاك الب تيض الل ميض ال يةودض
 واليتنيز.

 .   أ  ينو  األدواك والئي يك آ ةض ااميئدا  بيلةمبض لل 

   والييتي  نيليف ئ ي   الئي يكإلىييحض ال ت  لأل  ي. 

 ينثثثثثو  بهيثثثثثداا دثثثثث  يثثثثثو يت ال نثثثثثي  ال ةيمثثثثث  لي بيثثثثث  البتةثثثثثي ا دلثثثثثن أ  
 .ال لييك

  للمدددرك والتعبيريددة الفنيددة برنددامج توظيددف الخصددائص ىتحديددد محتددو 
 الروضة طفل ىلد الفني التشكيل مهارات في تنمية األطفال لرسوم الشكلي

 :ونم  تطبيقه
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األدبيثيك اليتبويثض الهتبيثض  ث ع دلثن  ي ودثض  ث  بهد اا ض ي ك البيحف    
و دي ثثثض    هثثثيتاك اليلثثثني  ال ةثثثإ لأل  ثثثي  ب ثثث ض  واأليةبيثثثض  ثثثإ  يثثثي  يهلثثثي  

وذلثثك لليهثثتف دلثثن  هثثيتاك اليلثثني   ئي ثثض   و يثثي  تمثثو  األ  ثثي  ب ثث ض  
ال ةثثثثثإ ال ز ثثثثثض  ثثثثث  ئثثثثث   يو يثثثثثف أةلثثثثث ض التمثثثثث   فثثثثث  دتامثثثثثض نثثثثث   ثثثثث  

 Arteche et al,2010, Bandeira  ؛2007الحتبثإو؛ 2032 الهبثو و

et al,2008) دتر ليلك األةل ض: إو ي ي يل  
 

  مهارات التشكيل الفني المتضمنة في برنامج توظيف الخصائص الفنيدة
 :والتعبيرية لرسوم األطفال

 

 يض   األةل ض الييليض:يو  هيتة اليلني  بيلوت و  -3
 

 يلن  ب تيقض النواج له   ز وت وةبيييك. 
 .يلن  ب تيقض الينويت واللف له    تاليك 

    ميقي ض.يلن  بيلوت  الةميا اليدو  له   ئ و 
 

 يض   األةل ض الييليض: هيتة اليلني  بيل و  وال  و وي -2
 

 .يلن  بيل   وال و      ويتني  ول  ( له   ألني  د  حيواةيك 
 .يلن  بيل   وال و      ويتني  ول  ( له   ألني  د   يوت 

  يلن  بيل و  لن   ي تة. 

 .يلن  بيل و  لن  األتايوز 

  ول  ( له   ألني  د  الحلتاك. يلن  بيل و  وال       ويتني 
 

 وييض   األةل ض الييليض: هيتة اليلني  بيأل  لض والئيو و  -1
 

  يلن  بيأل  لض     ويتني  ول  ( له   ألني  د  الحيواةيك. 
  يلثثثثثن  بيأل  لثثثثثض   ثثثثث  ويتنيثثثثث  ول ثثثثث ( له ثثثثث  ألثثثثثني  دثثثثث  البحثثثثثت

 واألم يك. 
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 ذنوت واإلةي (يلن  الئيو  ب تيقض اللف والق  ليلني    بس  ال. 

   يلثثثثن  الئيثثثثو  ولثثثثتا   المثثثثيي  ب تيقثثثثض الةمثثثثيا اليثثثثدو  له ثثثث  ئ ثثثثو
  ميقي ض و ةحةيض.

 

 وييض   األةل ض الييليض: هيتة اليلني  بيميئدا  ال بيدضو  -2
 

  ألييت و تاليك د   تي  ب  ض األ يبع والنف ي بع ألنياا. 
  ز وت ول س د   تي  ب  ض اللونض.  ي بع ألنياا 

   ب تيقض القيل  ال بيدإ تد  ال وان ألنياا ي بع. 
 

 وييض   األةل ض الييليض: هيتة اليلني  بيل ل ي و  -5
 

 .يلن  بيل ل ي  ب تيقض الضغ  لن  وتود وحيواةيك 
  .يلن  بيل ل ي  ب تيقض اللتا ح لن  م نض 

  يةودض.  ةيلن  بيل ل ي  ب تيقض الحبي  والضغ  واللتا ح ألني  حت  
 

 : األنشطة تطبيك نم  -
 

 ي بيقثت وي بث  ةلثي ي  أمثبوديياو ويث  ويةلي ا ( 16      نو  البتةي ا    
 ح ثثثثثود يي ثثثثثوت   دتمثثثثثض  ثثثثثإ 2020  ثثثثث  دثثثثثي   ثثثثثإ ال  ثثثثث  الدتامثثثثثإ األو 

  ثتة نث   إ الواحد الةلي   دة وي يويك منةدتيضاإل ب حي  ض الييتيبيض لغيك
 . ي األ  بي  ال تديض لل تو  و قاي ( د يقضاو25 – 10    

 

  التعليمية للبرنامجالوسائل: 
 

امثثيهيةك البيحفثثض ب ي ودثثض  ثث  الومثثي   اليهلي يثثض لنثثإ يحقثث  أ ثثداف      
البتةثثثثي ا و حيثثثثواهو وائيل ثثثثك  ثثثثذه الومثثثثي   بثثثثيئي ف الةلثثثثي  حيثثثثن ينثثثثو  
لأل  ي  دوتاا  هثياا ئث   ية يثذ أةلث ض البتةثي او وييحقث   بثدأ يني ث  الئبثتة 

 إ:الحميض و ذه الومي    
 وسائل لفظية: 
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 فثثثث  اليوييهثثثثيك اللثثثث هيضو ال ةي لثثثثضو يوضثثثثيح الهثثثثدف  ثثثث  الةلثثثثي و بهثثثثر 
 ال هلو يك د     التم  و هيتاك اليلني  ال ةإ.

 وسائل بصرية: 

دثثث   تيثثث  ال ثثثوتو ب ي ثثثيك   ثثثوتةو تمثثثو  يوضثثثيحيض  ةيمثثثبض ل وضثثثوع 
 الةلي و ة يذج  ة ذه بيلئي يك.

 بيانات عملية: 

  لبيثي  ني يثض ية يثذ األداء اله لثإ ال هثيت  ال  لثو  د   تيث  القثي   بثيليهلي
 لن   هيتة     هيتاك اليلني  ال ةإ.

 

  ال ميئد ض: أميلي  اليهل 
 

 .اليهل  بيل  ح ض -3
 .هل  ال تد الي -2

 .ح  ال لن ك -1

 .ال  يتمض اله ليض -2

 اليهل  بيل  يتمض. -5

 و بيهيهي. األةل ض ال ةيضب ي يي     ههي     األميلي وي ب  يلك 
 

  أنشدددطة برندددامج توظيدددف الخصدددائص الفنيدددة والتعبيريدددة للمددددرك تقدددويم
 :الشكلي لرسوم األطفال

 

 :ندلالبح  الحيلإ و د ادي د 
 

و بحي  ا يي  ااةيقي     أةل ض البتةي اأفةيء ي بي   التقويم المرحلي: -3
و ا بهثثد الي نثثد  ثث  ىيقثثي  ال  ثث  للةلثثي  المثثيب ىئثثت آ ةلثثي    نىلثث  ةثثإ   ةلثثي   
ت الة ت ىلثن ةقثي  القثوة والضثهف أفةثيء  يثي ه  بثيألداء اله لثإو ويقثوي  ويويي

  د  يحق  األ داف  إ ال تاح  ال ئيل ض.
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 ي بيثثثث   بهثثثثد ااةيهثثثثيء  ثثثث  ي بيثثثث  األةلثثثث ض  بيلثثثثتةا  يم النهددددائي:و التقدددد -2
: ب ي ثثثض   ح ثثثض  هثثيتاك اليلثثثني  ال ةثثثإ لثثثد    ثثث  وذلثثثك بي بيثثث  وبهثثد (
 . "ديةض البح ".التوضض

 

 :البحث ومناقشتها وتفسيرها نتائج
 

ائيبثثثثيت  ثثثثحض  ثثثثتور البحثثثث  وي مثثثثيت  البيحفثثثثض  ثثثثإ  ثثثثذا اليثثثثزءيةثثثثيو  ي   
 كبدايثضا ادي ثد. والدتامثيك المثيبقض  و ةي لض الةيي ا  إ ضوء اإل يت الة ت 

البيحفض  إ اليحلي  اإلح ي إ للبييةيك للي ند     حض  ثتور البحث   ث  
 يض:ياألميلي  اإلح ي يض ا  دد هي دلن

 

ويمثثثثيئد   Paired-samples t-test"ك" للهيةثثثثيك ال تيب ثثثثض  ائيبثثثثيت -3
              ل قيتةثثثثثثثثثثثثض  يومثثثثثثثثثثثث يك الثثثثثثثثثثثثدتييك لثثثثثثثثثثثثة س ال ي ودثثثثثثثثثثثثض  ثثثثثثثثثثثثإ  ةيمثثثثثثثثثثثثبيي  

  .(Pallant, J, 2007, P232)  ئيل يي 

لليهثثثثثثتف دلثثثثثثن حيثثثثثث  يثثثثثث فيت يو يثثثثثثف  (η2)حيثثثثثث  اليثثثثثث فيت  تبثثثثثثع ىييثثثثثثي  -2
ل  ث  التوضثض  ثإ ية يثض بهثر  الئ ي   ال ةيض واليهبيتيض لل دتك اللثنلإ

(و 3 - هثثيتاك اليلثثني  ال ةثثإ لديثثثتو وييثثتاو   ي ثثض حيثثث  اليثث فيت  ثث    ثثث ت
( يهةثثثإ حيثثث  يثثث فيت 0.3أ  القي ثثثض   Cohen (1988)نثثثو ي    حيثثث  يثثثت 

( حيثثث  يثثث فيت  يومثثث و  ثثثإ حثثثي  يهةثثثإ 0.1 ثثثةئ رو بية ثثثي يهةثثثإ القي ثثثض  
 ( حي  ي فيت  تي ع. 0.5القي ض  

(Corder, G; Foreman, D, 2009, p59)   
 

 ثثثإ اليحليثثث  اإلح ثثثي إ للبييةثثثيك حز ثثثض البثثثتا ا  ضالبيحفثثث كو ثثثد امثثثيئد     
يثثثثتاء ال هيليثثثثيك إل( وذلثثثثك SPSS 20اإلح ثثثثي يض للهلثثثثو  اايي يديثثثثض  

 اإلح ي يضو و ي ي يلإ دتر الةيي ا وي ميت ي:
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 :األولاختبار صحة الفرض  -1
 

ي ييا بثثثي   يومثثث إ دتيثثثيك يثثثة  دلثثثن أةثثثت " يويثثثد  ثثثتو  دالثثثض ىح ثثث     
لثثثثبهر  هثثثثيتاك  ال ي ودثثثثض الييتيبيثثثثض  ثثثثإ القييمثثثي  القبلثثثثإ والبهثثثثد  أ  ثثثي 

 ل يلح القييس البهد ".اليلني  ال ةإ و ي ودهي النلإ 
 

وائيبثيت  ثحض  ثذا ال ثتر امثيئد ك البيحفثض ائيبثيت "ك" لل ي ودثيك     
ي ودثثثثض ال  أ  ثثثثي ال تيب ثثثثض لحمثثثثي  دالثثثثض ال ثثثثت  بثثثثي   يومثثثث إ دتيثثثثيك 

لثثثثثبهر  هثثثثثيتاك اليلثثثثثني  ال ةثثثثثإ الييتيبيثثثثثض  ثثثثثإ القييمثثثثثي  القبلثثثثثإ والبهثثثثثد  
 .و ي ودهي النلإ

 

لليهتف دلثن حيث  يث فيت  (η2)حي  الي فيت بحمي  البيحفض ن ي  ي ك      
الئ ثثثي   ال ةيثثثض واليهبيتيثثثض لل ثثثدتك اللثثثنلإ لتمثثثو  األ  ثثثي   ثثثإ يو يثثثف 

والةيثثي ا يوضثثحهي . توضثثض  ثث  ال  ية يثثض بهثثر  هثثيتاك اليلثثني  ال ةثثإ لثثد
 :(5يدو   
( نتائج اختبار "ت" وقيمة حجم الت ثير لداللة الفروك بي  متوسطي درجات 5جدول )

لبعض مهارات التشكيل الفني المجموعة التجريبية في القياسي  القبلي والبعدي  أطفال
 (31) =ومجموعها الكلي 

القياس  المتغيرات

 القبلي

 حجم التأثير قداللة الفرو القياس البعدي

(η2) 

 مستوى قيمة )ت( ع م ع م

 الداللة

 الداللة القيمة

مهارة 

التشكيل 

 .بالورق

 مرتفع 0.776 0.01 10.205 0.67 2.77 0.89 0.94

مهارة 

التشكيل 

بالفوم 

وأطباق 

 .الفل

 مرتفع 0.806 0.01 11.180 0.55 2.65 0.90 0.71
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القياس  المتغيرات

 القبلي

 حجم التأثير قداللة الفرو القياس البعدي

(η2) 

 مستوى قيمة )ت( ع م ع م

 الداللة

 الداللة القيمة

مهارة 

التشكيل 

باألقمشة 

 .والخيوط

 مرتفع 0.806 0.01 11.152 0.53 2.71 0.75 0.65

مهارة 

 .الطباعة

 مرتفع 0.671 0.01 7.826 0.65 2.68 0.91 0.97

مهارة 

التشكيل 

 .بالصلصال

 مرتفع 0.759 0.01 9.709 0.62 2.61 0.85 0.87

المجموع 

 الكلي

لبعض 

مهارات 

التشكيل 

 الفني

 مرتفع 0.905 0.01 16.920 2.23 13.42 2.00 4.13

 
 

دالثض   يويثد  ثتو  دالثض ىح ثي ييا دةثد  مثيو  ( أةت5ح     يدو   ي     
ال ي ودثثثثض الييتيبيثثثثض  ثثثثإ القييمثثثثي   أ  ثثثثي بثثثثي   يومثثثث إ دتيثثثثيك  (0.03 

 هثيتة  - هيتة اليلثني  بثيلوت لبهر  هيتاك اليلني  ال ةإ  والبهد  القبلإ 
  هثثثثيتة - هثثثيتة اليلثثثثني  بيأل  لثثثثض والئيثثثثو  -اليلثثثني  بثثثثيل و  وأ بثثثثي  ال ثثثث 

القيثثثثيس ل ثثثثيلح  و ي ودهثثثثي النلثثثثإ ( هثثثثيتة اليلثثثثني  بيل ل ثثثثي  -ال بيدثثثثض
 البهد .

 

أ  ثثثثثثي  دتيثثثثثثيك  إ يومثثثثثث لاألد ثثثثثثدة البييةيثثثثثثض  إويوضثثثثثثح اللثثثثثثن  ا يثثثثثث    
لثثثبهر  هثثثيتاك اليلثثثني    والبهثثثد إال ي ودثثثض الييتيبيثثثض  ثثثإ القييمثثثي  القبلثثث

 .ال ةإ و ي ودهي النلإ
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المجموعة التجريبية في القياسي  أطفال رجات د يمتوسطل( األعمدة البيانية 1شكل )
 لبعض مهارات التشكيل الفني ومجموعها الكلي يوالبعد يالقبل

 

يو يثثثثثف  (η2)حيثثثثث  يثثثثث فيت أ   ثثثثثي  ( 5ي حثثثثث   ثثثثث  يثثثثثدو   ن ثثثثثي        
نثث   ية يثثضالئ ثثي   ال ةيثثض واليهبيتيثثض لل ثثدتك اللثثنلإ لتمثثو  األ  ثثي   ثثإ 

 هثثثيتة  -يلثثثني  بثثثيل و  وأ بثثثي  ال ثثث  هثثثيتة ال - هثثثيتة اليلثثثني  بثثثيلوت    ثثث 
(  هثثثيتة اليلثثثني  بيل ل ثثثي  - هثثثيتة ال بيدثثثض -اليلثثثني  بيأل  لثثثض والئيثثثو 

 -0.106 -0.776و ي ودهي النلإ لد      التوضض بلث  دلثن اليتييث   
 تي هثثثض؛ أ   حيثثث  يثثث فيت ثثثي  ( و ثثثإ 0.205 -0.752 -0.673 -0.106

 هثثيتة اليلثثني  بثثيل و   -يلوت  هثثيتة اليلثثني  بثث  أ  ةمثثبض اليبثثيي   ثثإ نثث   ثث 
 هثثثيتة  - هثثثيتة ال بيدثثثض - هثثثيتة اليلثثثني  بيأل  لثثثض والئيثثثو  -وأ بثثثي  ال ثثث 

 هثيتة اليلثني  بثيل ي   - هثيتة اليلثني  بهييةثض الثوت  -اليلني  بيل ل ي 
يو يثثثثثف  لبتةثثثثثي ا القثثثثثي   دلثثثثثن( و ي ودهثثثثثي النلثثثثثإ واليثثثثثإ يتيثثثثثع لاألمثثثثثواةإ

اللنلإ لتمو  األ  ثي   ثإ ية يثض بهثر الئ ي   ال ةيض واليهبيتيض لل دتك 
 -%77.6و ثثإ دلثثن اليتييثث     هثثيتاك اليلثثني  ال ةثثإ لثثد    ثث  التوضثثض

10.6%- 10.6%- 67.3%- 75.2%- 20.5%.) 
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 :الثانياختبار صحة الفرض  -0
 

يويثثثد  ثثثتو  دالثثثض ىح ثثثي ييا بثثثي   يومثثث إ دتيثثثيك ا يثثثة  دلثثثن أةثثثت "     
لثثثبهر  هثثثيتاك  لبهثثثد  والييبهثثثإال ي ودثثثض الييتيبيثثثض  ثثثإ القييمثثثي  ا أ  ثثثي 

 ".اليلني  ال ةإ و ي ودهي النلإ
 

وائيبثثيت  ثثحض  ثثذا ال ثثتر امثثيئد ك البيحفثثض ائيبثثيت "ك" لل ي ودثثيك    
ال ي ودثثثثض  أ  ثثثثي ال تيب ثثثثض لحمثثثثي  دالثثثثض ال ثثثثت  بثثثثي   يومثثثث إ دتيثثثثيك 

لثثثثبهر  هثثثثيتاك اليلثثثثني  ال ةثثثثإ الييتيبيثثثثض  ثثثثإ القييمثثثثي  البهثثثثد  والييبهثثثثإ 
 :(6يدو   والةيي ا يوضحهي  نلإوو ي ودهي ال

 

المجموعة  أطفال( نتائج اختبار "ت" لداللة الفروك بي  متوسطي درجات 2جدول )
لبعض مهارات التشكيل الفني ومجموعها التجريبية في القياسي  البعدي والتتبعي 
 (31) =الكلي 

القياس  المتغيرات

 البعدي

القياس 

 التتبعي

 داللة الفروق

 قيمة ع م ع م

 )ت(

 مستوى

 الداللة

مهارة التشكيل 

 .بالورق
 غير دالة 1.438 0.81 2.58 0.67 2.77

مهارة التشكيل 

بالفوم وأطباق 

 .الفل

 غير دالة 1.306 0.72 2.48 0.55 2.65

مهارة التشكيل 

باألقمشة 

 .والخيوط

 غير دالة 1.184 0.81 2.52 0.53 2.71

 غير دالة 1.315 0.77 2.45 0.65 2.68 .مهارة الطباعة

مهارة التشكيل 

 .بالصلصال
 غير دالة 594. 0.72 2.52 0.62 2.61

 المجموع الكلي

لبعض مهارات 

 التشكيل الفني

 غير دالة 1.746 2.73 12.55 2.23 13.42
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المجموعة التجريبية في القياسي  أطفال متوسطي درجات ل( األعمدة البيانية 0شكل )

 تشكيل الفني ومجموعها الكليلبعض مهارات الالبعدي والتتبعي 
 

 مناقشة نتائج البحث: -
 

أ هثثثثتك ةيثثثثي ا البحثثثث  ىلثثثثن ويثثثثود  ثثثثتو  دالثثثثض ىح ثثثثي ياي بثثثثي   يومثثثث يك   
دتيثثثثيك أ  ثثثثي  ال ي ودثثثثض الييتيبيثثثثض  ثثثثإ القييمثثثثي  القبلثثثثإ والبهثثثثد  لب ي ثثثثض 

   ح ض  هيتاك اليلني  ال ةإ لد      التوضض ل يلح القييس البهد .
مثثثب   ثثثإ ويثثثود  ثثثتو  ىلثثثن أفثثثت ي بيثثث  بتةثثثي ا يو يثثثف ويهثثثزو البيحفثثثض ال

الئ ثثثي   ال ةيثثثض واليهبيتيثثثض لل ثثثدتك اللثثثنلإ لتمثثثو  األ  ثثثي و وأةهثثث  لثثثديه  
 يهلثث  ى نيةيثثض الةيثثي ا أوضثثحك اامثثيهداد لثثيهل   هثثيتاك اليلثثني  ال ةثثإ حيثث 

  ثثثثإ والثثثثذ  حثثثثدد ي البحثثثث   هثثثثيتاك اليلثثثثني  ال ةثثثثإ بهثثثثر أ  ثثثثي  التوضثثثثض
يأل  لثثثثض والئيثثثثو و لثثثثتا   المثثثثيي و اليلثثثثني  بثثثثيلوت و اليلثثثثني  ب:   هثثثثيتاك

و  ث  (اليلني  بيل ل ي و اليلني  بيل بيدضو واليلني  بثيل و  وأ بثي  ال ث 
 ثإ ية يثض   ثإ التمث  ئ  : اليدتي  وال ييبهضو ويو يف  ي لديه   ث   ثدتاك  

 ال ةيثثثض  ال مثثث حض وال يمثثث ض(  هثثثيتاك اليلثثثني  ال ةثثثإ  ثثث  ئثثث   اليثثثدئ ك
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 و ثثدتة الثثذانتةو  ثثإ لل هثثيتة أنفثثت وفبثثيك األ  ثثي و  لثثد ييذبييهثثي فبيثثكأ واليثثإ
 ميتييدهي.ا دلن أدلإ

 

  قد تادك األةل ض ال ةيض الُ قد ض دلن أ  ُيدتك األ  ي   تيقض اإل مثيك 
 دائ  اليلوي  ال حيحض ألدواك اليلني  ال ةإ  ف   األ   و األلوا ( وني يض

  ث  ةمثياو نثواجو  بثيلوت  واليلثني  بيل ل ثي  واليلني  األلني و ى يت
البي ثثض   لثثف الئيثثو   بئي ثثيك واليلثثني ( ب ثث ض و يلثث   ال بيدثثض و(ول ثث 

 الد يقثثثثضو دضثثثث يه  لية يثثثثض وةمثثثثيهيو يتنيثثثث  األلثثثثني و ود ثثثث   يمثثثث يك(
ينثثثثثتات اليثثثثثدو و ن ثثثثثي حت ثثثثثك األةلثثثثث ض دلثثثثثن  – الب ثثثثثت  اليثثثثثآزت و هثثثثثيتة

 فةثثيء   يتمثثض أةلثث ض البتةثثي اال هثثيتاك بيمثثيئدا  ئي ثثيك  يةودثثض بيمثثي تات أ
يثثذنت ي  ةمثثيا بثثيلوت و ةمثثيا بثثيلئيو   دلثثن  ثثدتيه  يحمثثي   ثثإ يمثثه    ثثي

ولثتا   المثثيي (و  لثثف الثوت و لثثف الئيثثو (و واي قثثك  ثذه الةيييثثض  ثثع ةيثثي ا 
اللثثثثثثثيذلإو واللثثثثثثثتبيةإو ودبثثثثثثثد  ؛2031نثثثثثثثي  و ودلثثثثثثثإو   ثثثثثثث : دتامثثثثثثثض نثثثثثثث   

 . (2033   و ودبد ال حم و وحيإو ؛2032التؤوفو
 

 هثثيتاك يلثثني   يحمثثي   ثثإ البثثيل  األفثثت ونثثي  ليو يثثف تمثثو  األ  ثثي     
ال ةثثثثثثإ  اليلثثثثثثني  بثثثثثثيلوت و اليلثثثثثثني  بئي ثثثثثثيك البي ثثثثثثضو ال بيدثثثثثثضو اليلثثثثثثني  

 اليثدو و وال هثيتاك الل  يثض – الب ثت  اليثآزت بيل ل ي ...(و وية يثض  هثيتة
والثثثودإ  الل  يثثثضو وي ثثثويت ال هثثثيتاك اللئ ثثثيض وزيثثثيدة الفقثثثض بثثثيلة س وغيثثثت
 األةلثث ض ي ديثثض أفةثثيء األ  ثثي  يمثثي يع أ  دلثثن البيحفثثض حت ثثك  قثثد الثثذايإو
 نثثث  بهثثد اإلييثثيبإ واليلثثييع اليح يثثز ئثثث    ثث  لثثديه  اليهثثيو  تو  وية يثثض

 نثثثثثثثثثث  دتامثثثثثثثثثثض ةيثثثثثثثثثثي ا  ثثثثثثثثثثع الةيييثثثثثثثثثثض  ثثثثثثثثثثذه ويي ثثثثثثثثثث   ثثثثثثثثثثحيحضو امثثثثثثثثثثيييبض
 (.2030البغداد و  ؛2031وديعو  ؛2020 الهيي و.:  

 

 ي    ة يي ا البح  ويود  تو  دالض ىح ي ياي بثي   يومث يك وايضح أيضا
دتيثثثثيك أ  ثثثثي  ال ي ودثثثثض الييتيبيثثثثض  ثثثثإ القييمثثثثي  القبلثثثثإ والبهثثثثد  لب ي ثثثثض 
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وي نثثثث  أ  يهثثثثز   ثثثثذه ( التوضثثثثض ل  ثثثث  ال ةثثثثإ اليلثثثثني   هثثثثيتاك   ح ثثثثض 
تمثثو  األ  ثثي   ثثإ  تحلثثض يحضثثيت ال ثثدتك اللثثنلإ  الةيثثي ا ىلثثن أ  يو يثثف

وية يثثثض  هثثثيتاك اليلثثثني  ال ةثثثإ  ةيثثثي يه  يحمثثثي  دلثثثن البثثثيل  أفت ثثثي لهثثثي نثثثي 
  ثثث  بهثثثي و ثثثي  هثثثيتاك اليلثثثني  ال ةثثثإ امثثثيئدا  أل  ثثثي  التوضثثثضو  يضثثث ةض

  إ:  ي فلض  ئيل ض   و دتاك    هيتاك  

 ي فلثثثثض  ثثثثإ  هثثثثيتاك  الضثثثثغ و الحبثثثثي و  ()مهددددارة التشددددكيل بالصلصددددال 
 يةثثض ىلثثن   ثثع  اللثثتا ح(و  يقبثث  ال  ثث  دلثثن اليلثثني  بيثثتأة أنبثثت ويلثثني  ال 

   حي  الحي و ف  يحيو   ثييغيهي ويي يههثي  ث  يديثد   يليبهض   دلوا يض  
واي قثك  ثذه  لليهبيت د  ال هثيةإ الذاييثض والئييليثض للتمثو  اليثإ  ثي  بية يثذ يو

دبثثثثثثثد  ؛2037بتنثثثثثثثيكو ؛32و 2003 ثثثثثثث :  ابثثثثثثثتا ي و الةيييثثثثثثثض  ثثثثثثثع نثثثثثثث   
 (.2005الةبإو

 )ثثثثإ ئي ثثثثيك  ال ثثثثو و ال ثثثث و   ي فلثثثثض )مهددددارة التشددددكيل بخامددددات البيئددددة 
 اللغثثثض  ثثثإ الئيثثثو و األ  لثثثضو لثثثتا   المثثثيي (و حيثثث  يهيبثثثت ئي ثثثيك البي ثثثض

واألحيثي (  األلثوا و  ال   ثسو األلثني و   تاديهثي بيلةمثبض لأل  ثي  اليهبيتيض
 وأدوايثثتو ال ثث  ئي ثثيك  ثثع ال بيلثثت اليهي ثث  ئثث    ثث  بهثثي د  ثثيه  ويوفيثث 
  أ  ييثثد الئي ثثيك ال ةيمثثبض  ليهبثثت بهثثي دةثثد يو ي ثثت لتمثثو ت يحثثيو   يل  ثث 

دثثث  اللثثثثن  ال تمثثثثو  له ثثثث  ألثثثثني   مثثثث حض و يمثثثث ضو وامثثثثيئدا   هثثثثيتاك 
وا    القثثث  والل ثثث و اليتنيثثث و الةمثثثيا بثثثيلئيو  ولثثثتا   المثثثيي و اللثثثف(و 

اميئدا  الئي يك ال يةودض يمه   إ ية يض اإلبداع واابينيت وح  ال لن ك 
 ثث :  بئيثثكو ودبثثد الح يثثدو  ض  ثثع دتامثثض نثث   واي قثثك  ثثذه الةيييثثلثثد  ال  ثث  

ىبثثثثتا ي و وأح ثثثثدو  ؛2032ىبثثثثتا ي و ؛2000الهةيثثثثد و ؛2037ودبثثثثد الح يثثثثدو
 (.2031والهن و

 )ي فلض  إ البتةي ا بيمثيئدا   بيدثض الب ث ض وال بيدثض  )مهارة الطباعة 
و ود ث     ثس  بثيدإ   بيلقيل  و ثدتة ال  ث  دلثن يحويث  تمثو ت ىلثن  يلث   
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 ثث ض األلثثني   ثثإ ال بيهثثض  ثث  حولثثت وأمثثه ك  ثثإ ية يثثض  ثثدتاك بيمثثيئدا  ب
األ  ي  اإلبداديض حي  ي نةه     ئ   اليوزيهيك ال ئيل ض لأللثني  دلثن 

ىذا أ نثثثةه   وبئي ثثثضا  و يةودثثثض   المثثث ح ال ثثثتاد  بيديثثثت الح ثثثو  دلثثثن ةيثثثي ا  
 ثي   و ئيل ثض   أئت  بث لوا    يغييت  واضع  ذه األلني  ف  ىديدة  بيديهي  تةا 

أوضثثحك اإل نيةثثيك   ئيل ثثض   و ةيثثض   لوةيثثض    نثثةه   ثث  الح ثثو  دلثثن يثث فيتاك  
اليلنيليض لل بيدض بيلقيل  وب  ض األلييء    ال بيهضو واي قثك  ثذه الةيييثض 
 ثثع بهثثر الدتامثثيك دلثثن أ  يثثض يو يثثف تمثثو  األ  ثثي   ثثإ د ثث  ي ثثي ي  

ضو وامثثيئدا  للوحثثيك ىتلثثيديض بيل دتمثثض  ثث  ئثث   التمثثو  وال هيليثثيك اليدويثث
 تمو  ال    إلةييج ي  ي  زئت إ  ةيم  ل  بثس األ  ثي  للو ثو  ب ةثيا  

 تيب ثثثثض بيهبيثثثثت ال  ثثثث  وحمثثثثت  و ي ثثثثض ي ثثثث ي ت ديليثثثثض   ذ  يثثثثودة     ثثثثت   
  ثثثثثثث و ودبثثثثثثثد ال حمثثثثثثث و وحيثثثثثثثإو ؛2032حمثثثثثثثيةإو ؛2006ال ةإ  ح ثثثثثثثدو

2033.) 

 )لقث   ي فلثض  ثإ البتةثي ا بيمثيئدا   هثيتاك  ا )مهدارة التشدكيل بدالورك
 نوالل ثثث   نثثثواج(و اللثثثفو الفةثثثإو الينثثثويتو ةمثثثا الثثثوت (  يقبثثث  ال  ثثث  دلثثث

 هو يمثيدد دلثن اليئيث   ؛يلني  تمو ت بيميئدا  الوت  لمهولض اليلني  بت
نيمي  الئبتاك ا الئ   ومهولض   هت وي زيقت و يياا يهلي ييا  هلييا لل   

  اليلني  بيلوت   ه  يداا  إ ولية يض القدتة اابينيتيض وال هيتاك اليديدةو وا  
ىد ثثيء ال  ثث  ال ثثت  ال ةيمثثبض ليمثثيئد   دتايثثت الذاييثثض و هيتايثثت اليدويثثض  ثثإ 

لثث  يمثثب  لثثت  هلهثثي  ثث   بثث   هثثذا يه يثثت الدا هيثثض لإلةيثثيج   ةيثثض   ىةيثثيج أد ثثي   
          ال ةثثثثإ ويحقثثثث  لثثثثت ية يثثثثض الثثثثذاك والفقثثثثض بثثثثيلة سو واي قثثثثك  ثثثثذه الةيييثثثثض  ثثثثع 

 (.2031دييزو ؛2032دتامض  و ي و
 

و ثثإ ضثثثوء ةيثثثي ا ال ثثثتور؛ ي نثثث  القثثو  بثثث   الةيثثثي ا اإليييبيثثثض للبحثثث      
أنثثثثدك دلثثثثن  يدليثثثثض بتةثثثثي ا يو يثثثثف الئ ثثثثي   ال ةيثثثثض واليهبيتيثثثثض لل ثثثثدتك 

   ئ   يو يف  اللنلإ لتمو  األ  ي و و دتيت دلن الي فيت دلن األ  ي 
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للحثثد  ثث   ثثهوبيك يهل هثثث   ةقثثي  القثثوة لثثديه  بيمثثيئدا  تمثثو   ثثذه ال تحلثثض 
لثثثبهر  هثثثيتاك اليلثثثني  ال ةثثثإو وبثثثذلك ي ثثثك اإلييبثثثض دثثث  المثثثؤا  الثثثت يس 

 للبح  و و:
 لتمو  اللنلإ لل دتك واليهبيتيض ال ةيض " ي  يدليض يو يف الئ ي  

 ؟" التوضض      لد ال ةإ اليلني   هيتاك بهر  إ ية يض األ  ي 
 

لباحثة  تم التوصل إلى التوصديات في ضوء النتائج التي توصلت إليها ا   
 والمقترحات اآلتية:

 

أ  يثثثثض يقثثثثدي   هثثثثيتاك اليلثثثثني  ال ةثثثثإ ل  ثثثث  التوضثثثثض بيو يثثثثف  ثثثثدائ   .3
  ئيل ض لية يض  هيتايت وابينيتيت.

ضتوتة اا ي ي  بتمو  األ  ي   إ ال داتس واليي هيك ألةهي يقو  بثدوت  .2
 األ  ي . الهي   ال ميدد  إ ية يض  هيتاك اليلني  ال ةإ لد 

ل هل ثثيك تيثثير األ  ثثي  دثث  ني يثثض   مثثي تة   دقثثد دوتاك يدتيبيثثض ب ثث ض   .1
امثثيئدا  الئ ثثي   ال ةيثثض واليهبيتيثثض لل ثثدتك اللثثنلإ ل  ثث  التوضثثض  ثثإ 

 ية يض ال هيتاك وال  ي ي  ال ئيل ض.

وذلثثك ليلثثييهه   ؛ى ي ثثض  هثثيتر  ةيثثض لأل  ثثي  دائثث  التوضثثض وئيتيهثثي .2
  هيتاك اليلني  ال ةإ بيلئي يك ال ةيض.دلن اليهبيت بيلتم  لية يض 

يدتي  ال يلبض ال هل ض دلن يو يف الئ ي   ال ةيثض واليهبيتيثض لل ثدتك  .5
ميتاييييض غيت ل  يض  إ يهلث  األ  ثي  ال هثيتاك إاللنلإ لتمو  األ  ي  ن

 وال  ي ي  والئبتاك ال يةودض.
 

 المراجع
 أواًل : المراجع العربية :

 

ت  ل  يتمثض أةلث ض  ةيثض  يدليثض بتةثي ا  قيث(. 2032  إىبتا ي و أي   دل -
ميتاييييض اليهلي  اليهيوةإ  إ يحمي  الملوك اليني إ لد  أ  ثي  بيميئدا  ى
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 (022)             0202 ديسمبر آخر – أكتوبر أول( العدد ) الحادي والعشرون     

يي هثثض القثثي تةو نليثثض  وأ توحثثض  ييمثثييتو  ؤممثثيك اإليثثواء ب حي  ثثض الييثثزة
 . تيير األ  ي و  م  الهلو  األميميض

   ةي ا  قيت  إلفتاء اليهبيت ال ةثإ  يدليض بت (. 2032 ىبتا ي و حةي  حم
 يلثثض دتامثثيك  واابينثيت  ل  ثث  التوضثثض بيمثثيئدا  اليح ثي  ن ثثدئ  ييتيثث 

و 65وع37و يي هض دي  لث سو نليثض الدتامثيك الهليثي لل  ولثضو  ثا ال  ولض
 67-71. 
  ىبثثثثتا ي و حةثثثثي  حمثثثث  ؛ أح ثثثثدو  ي  ثثثثض دبثثثثيس ؛ الهنثثثث و ىي ثثثثي  ئضثثثثت
ال هثثثثيتاك ال ةيثثثثض واإلبينيتيثثثثض ل  ثثثث   بتةثثثثي ا  قيثثثثت  لية يثثثثض بهثثثثر(. 2031 

 يلثثثض البحثثث  الهل ثثثإ  ثثثإ و ة تيثثثض يتيثثثز  ءالتوضثثثض بيمثثثيئدا  بهثثثر  بثثثيد
و 2وج32نليض البةثيك لثآلدا  والهلثو  واليتبيثضوعو دي  ل سو يي هض اليتبيض
 623-621. 
  اإل ثثيدة  ثث  مثث يك تمثثو  وئثثزف األ  ثثي   ثثإ . (2003 ىبثثتا ي و  يحيثثض

 .3وع31و  ا بحو   إ ال ةو  و ىبداع ئز ييك  هي تة لل  
   يو يثثثثف تمثثثثو  األ  ثثثثي   ثثثثإ (. 2006أبثثثثو ال هثثثثي إو ددثثثثيء  ة ثثثثوت

و امثثيحدا  ي ثث ي يك  بيديثثض ب تيقيثثإ الليلثثض الحتيتيثثض وال بيدثثض الت  يثثض
بح   ةلوت  ثإ  ثؤي ت الثيهل  الةثودإ ودوته  ثإ الية يثض البلثتيض  ثإ د ثت 

 ة.و نليض اليتبيض الةوديضو يي هض القي ت الهول ض
   و 6و  دلثث  الثثة س اليتبثثثو (. 2000 أبثثو ح ثث و  ثثؤاد ؛  ثثيد و آ ثثي

 .القي تة:  نيبض األةيلو ال  تيض
 والوفثي   النيث  دات: بوتمهيد. ال ةيض األلغي (. 2030  زيدو تحي  أبو 

 .القو يض
   بئيثثكو  ييثثدة  يلثث  ؛ دبثثد الح يثثدو دبيثثت مثثتوه ؛ دبثثد الح يثثدو لثثيتي

مثثيتاييييض الثثيهل  اليهثثيوةإ  ثثإ ية يثثض بهثثر أفثثت امثثيئدا  ا(. 2037 ح ثثود  
ىداتة: البحثثو  والةلثثت الهل ثثإ  ال يلثثض و ال هثثيتاك ال ةيثثض لثثد    ثث  التوضثثض

 .3و الهدد3نليض تيير األ  ي و يي هض أميو و  يلدالهل يض(و 
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 (022)             0202 ديسمبر آخر – أكتوبر أول( العدد ) الحادي والعشرون     

   ية يثثثثثض  هثثثثثيتاك (. 2037 بتنثثثثثيكو د ثثثثثيف   ثثثثثدو   ح ثثثثثد دبثثثثثد الثثثثثتاز
مثثيتاييييض الثثيهل  ةثثي ا  ثثي   دلثثن ىلتوضثثض بيمثثيئدا  بت اليلثثني  ال ةثثإ ل  ثث  ا

و نليثثض تيثثير األ  ثثي و يي هثثض ال يثثو و و  يلثثض ال  ولثثض(Jigsaw)اليهثثيوةإ 
 .27ع
 اإلمثثنةدتيض: و ة تيثثيك تمثثو  األ  ثثي (. 2032  البلبيلثثإو  يلثثض المثثيد

 . دات ال هت ض اليي هيض
 هيليثض بتةثثي ا  قيثت   ثثإ أةلث ض اليتبيثثض (. 2030  يثي  تضثثي   والبغثداد 
يثثثثض انيمثثثثي  أ  ثثثثي  التيثثثثير ال هثثثثيتاك ال ةيثثثثض وية يثثثثض بهثثثثر ال  ثثثثي ي  ال ة

 . تميلض دنيوتاهو نليض اليتبيضو يي هض اميو و الحييييض و دتايه  دلن اابداع
 مثثثثيتاييييض اليحثثثثد  والتمثثثث  ى يدليثثثثض (. 2032ىي ثثثثي  المثثثثهيد   واليهثثثثي إ

يت و  تمثثيلض  ييمثثيلية يثثض بهثثر  هثثيتاك اليهبيثثت ال ةثثإ لثثد    ثث  التوضثثض
 غيت  ةلوتة(و نليض تيير األ  ي و يي هض القي تة.

   و القثثثثثي تة: دات يهلثثثثثي  ال ثثثثث  لأل  ثثثثثي . (2007 يثثثثثود و  ح ثثثثثد حمثثثثثي
 .ال  يء للةلت واليوزيع

  يدليثثض يو يثثف  هثثيتاك الي نيثثت  ثثثإ (. 2002 الحثثدادو دبثثد اس ديمثثن 
و ضية يثثثثض اليهبيثثثثثت ال ةثثثثإ  ثثثثثإ دتوس اليتبيثثثثض ال ةيثثثثثضو  مثثثثيقب  اليتبيثثثثثض الهتبيثثثثث

 .3157-231و   تو  51و ع 36 ا
   ةثثوع ونثث  ال ثثدتنيك الب ثثتيض  ثثإ (. 2007الحتبثثإو  ي  ثثض ح ثثد تالثثد

تمثثيلض  ييمثثييتو نليثثض اليتبيثثضو  مثثةواك"و 5-2تمثثو    ثث   ثثي  بثث  ال دتمثثض "
 يي هض ال لك مهود.

  هيليض يوليف ئي يك البي ض ن دئ  لية يض (. 2002 حمي و غيدة ة ت 
نليثثثض و تمثثثيلض  ييمثثثييتو ل ةثثثإ لثثثد    ثثث  التوضثثثضبهثثثر  هثثثيتاك اليهبيثثثت ا

 . يي هض  ة يو اليتبيض
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 (020)             0202 ديسمبر آخر – أكتوبر أول( العدد ) الحادي والعشرون     

  اليلثني  بيلئي ثيك ن مثيس لبةثيء بتةثي ا (. 3222 حمي و  ييدة ئلثف
تمثثيلض دنيثثوتاهو نليثثض اليتبيثثض ال ةيثثضو  ولأللثثغي  ال ةيثثض ل تحلثثض تيثثير األ  ثثي 

 .يي هض حلوا 
  ليهبيتيثثثثض الئ ثثثثي   ال ةيثثثثض وا(. 2032 حمثثثثيةإو مثثثث ي  دبثثثثد ال ثثثثولن

لل ثثثثدتك اللثثثثنلإ  ثثثثإ  ةثثثثو  األ  ثثثثي  ن ثثثثدئ  لي ثثثث ي  ال ل ثثثث  اإلتلثثثثيد  
 .و تميلض دنيوتاهو نليض اليتبيضو يي هض دي  ل سلل   

  و القثثي تة: دات 2 و األةلثث ض  ثثإ تيثثير األ  ثثي (. 2005 ئليثث و دثثزة
 .ال نت الهتبإ

  اييي ثثثثثثيك حديفثثثثثثض  ثثثثثإ ال ةثثثثثثي ا و ثثثثثثت  (. 2001 دةثثثثثد و  ثثثثثثييز  ثثثثثتاد
 الو يء لدةيي ال بيدض والةلت.: دات اإلمنةدتيضو 3 و اليدتيس

  أمثثثثثثيلي   مثثثثثثيحدفض ليلثثثثثثني  (. 2007 زحثثثثثثي و تضثثثثثثوا  تضثثثثثثوا  دلثثثثثثإ
الهتا س ال يحتنض لية يض ال هثيتاك ال ةيثض اليدويثض لل يلبثيك ال هل ثيك لتيثير 

و تمثثثيلض دنيثثثوتاه غيثثثت  ةلثثثوتةو نليثثثض اليتبيثثثض الةوديثثثضو يي هثثثض دثثثي  األ  ثثثي 
 .الهتبيض ل سو ي هوتيض   ت

  التيثثير: و تمثثو  األ  ثثي  اليحليثث  والدالثثض(. 2001 المثثيدو مثثةيء دلثثإ
 .دات الز تاء

  الليذلإو آ ةض دبد الم   ييد ؛ اللتبيةإو حةي   ح ثد ؛ دبثد الثتؤوفو
األبهثثثيد الة مثثيض لتمثثثو  األ  ثثي  ودوت ال ثثث   ثثإ بةثثثيء  (.2032  ثثتوة المثثيد 

و يي هض ال ة وتةو نليض اليتبيثض  يلض بحو  اليتبيض الةوديضو لئ يض ال   
 .202-323و  52الةوديضو ع

  بتةثثثثي ا  قيثثثثت  لية يثثثثض ال هثثثثيتاك ال ةيثثثثض لثثثثد  (. 2033 اللثثثثتيفو غثثثثيدة
و تمثثثثيلض  ثثثث   نليثثثثض اليتبيثثثثض الةوديثثثثض  ثثثثإ ضثثثثوء   هثثثثو إ اليقليثثثثد والحتيثثثثض

 . ييمييتو نليض اليتبيض ال ةيضو يي هض حلوا 
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  هيليثثثثض البييةثثثثيك  .(2002دزك  ودبثثثثد الح يثثثثد ؛مثثثثهود بثثثث  و ضثثثثحيي 
و اليثثثثثزء الفثثثثثثيةإو النيثثثثثي  التابثثثثثع ملمثثثثثلض بحثثثثثثو  SPSSبيمثثثثثيئدا  بتةثثثثثي ا 

  ةهييضو التيير :  نيبض ال لك  هد الو ةيض.
  التيثثيرو بثثتا ا   ثث   ثثي  بثث  ال دتمثثض(. 2001  لبثثضو ابيهثثيج  ح ثثود :

 الز تاء للةلت واليوزيع.دات 
  بيمثيئدا  ىمثثيتايييييك أفثت اليثدتيس (. 2032 دبثد الح يثدو دبيثت مثثتوة

الثثذنيءاك ال يهثثددة و بهثثيك الي نيثثت المثثك  ثثإ اليهبيثثت ال ةثثإ لي  يثثذ ال ثثف 
 .2عو12 ا واألو  اإلدداد و  يلض نليض اليتبيض ب ميو 

   مثثينولوييض اليهبيثثت ال ةثثإ دةثثد  (.2002  ح ثثد  ندبثثد الهزيثثزو   ثث
 .القي تة:  نيبض األةيلو ال  تيض األ  ي و

  دات و التيثثيرة ثثو ال  ثث  واليهبيثثت ال ةثثإ(. 2001  دبثثد الل يثثفو  ثثيي :
 .الز تاء للةلت واليوزيع

   هيليثثثض اليلثثثني  ال ةثثثإ بيلهيثثثي   ال يةودثثثض (. 2005 دبثثثد الةبثثثإو حةثثثي 
 مثث   وو تمثثيلض  ييمثييتن ثدئ  لية يثثض المثلوك اإلبثثدادإ لثد    ثث  التوضثض

 نليض اليتبيضو يي هض  ة ي.و تيير األ  ي 
 امثثثيئدا  اللثثثو  اإللنيتوةثثثإ  ثثثإ (. 2032وضثثثض  الهبثثثو و أح ثثثد دلثثثإ د

و تمثيلض ية يض  هيتاك التم   إ  يدة اليتبيض ال ةيثض ل ث   ال تحلثض اابيدا يثض
  ييمييتو نليض اليتبيضو يي هض البيحضو المهوديض.

  األتد : و  ثثت  يثثدتيس اليتبيثثض ال ةيثثض و ةي يهثثي(. 2032 الهيثو و مثثي ح
 . ةي ادات ال

  القثثثثثي تة:  نيبثثثثثض الةهضثثثثثض  و ةثثثثثو  أ  يلةثثثثثي(. 3212 دف ثثثثثي و دبلثثثثثض حة ثثثثثإ
 .ال  تيض

   ثثثي   دلثثثن ىةيثثثيج بهثثثر بتةثثثي ا (. 2031 دييثثثزو داليثثثي ي ثثثي  مثثثلي ي 
و تمثيلض  ييمثييتو األلهي  الوت يض لية يض ال ةو  الب تيض لد      التوضثض

 . نليض تيير األ  ي و يي هض القي تة
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 (021)             0202 ديسمبر آخر – أكتوبر أول( العدد ) الحادي والعشرون     

  و لي يثثثثثثض لأل  ثثثثثثي ال ثثثثثثدئ   ثثثثثثإ الومثثثثثثي   اليه(. 2035 الهةثثثثثثز و  ةثثثثثثن
 التيير:  نيبض ال يةبإ.

   اليحليثثثثثث  (. 2000غةثثثثثثي و أح ثثثثثثد الت ثثثثثثيدإ ؛  ثثثثثثبت و ة ثثثثثثت  ح ثثثثثثود
القثي تة : دات  بثيء لل بيدثض  .(SPSS) للبييةيك بيمثيئدا  بتةثي ا إاإلح ي 
 والةلت.

 بتةثثثثثي ا  ةثثثثثإ  قيثثثثثت  لية يثثثثثض  هثثثثثيتاك الي ييثثثثثز (. 2031   يلةييةثثثثثي وديثثثثثع
بحثثث   ةلثثثوت  ثثثإ نييثثث  ال ثثثؤي ت و دتمثثثض بثثث  ال  الب ثثثت  لثثثد  أ  ثثثي   ثثثي

و نليثض اليتبيثض الدولإ التابع ودةوا  ال ؤي ت ال ةو  واليتبيثض  ثإ األل يثض الفيلفثض
 .ال ةيضو يي هض حلوا 

  القثثثي تة: نليثثثض و بثثثتا ا تيثثثير األ  ثثثي (. 2032  ه ثثثإو دثثثي ف دثثثدلإ
 .تيير األ  ي  يي هض القي تة

   لثثثن مثثثينولوييض تمثثثو   ثثثدئ  ى. (2003 القتي ثثثإو دبثثثد ال  لثثث  أ ثثثي
 و القي تة: دات ال نت الهتبإ. 2و  األ  ي 

   ثث ودلإ المثثيد دلثثإ ؛ دبثثد ال حمثث و ةبيثث  ؛ حيثثإو فةثثيء دلثثإ تيثث  
 يلثثض و تمثثو  ال  ثث  ن ثثدئ  للي ثث ي  الزئت ثثإ ل  بثثس األ  ثثي (. 2033 

و 21نليثثثثض اليتبيثثثثض الةوديثثثثضو ع و يي هثثثثض ال ة ثثثثوتةوبحثثثثو  اليتبيثثثثض الةوديثثثثض
 651-611. 
 و القي تة:  نيبض الةهضض ال  تيض.له  و  (. 2006 ي و  ح د  ةد 
  نيبثثثثض : التيثثثثيرو األلهثثثثي  اليتبويثثثثض واليهلي يثثثثض(.2036  ةثثثثدي و  ح ثثثثد 

 ال يةبإ.
  ي يليثثض اللثثن   ثثإ (. 2031 نثثي  و بلثثت  مثثل ي  ؛ دلثثإو ىمثثتاء حي ثثد

و يي هثثثض بيبثثث و نليثثثض اليتبيثثثض للهلثثثو   يلثثثض الهلثثثو  ااةمثثثيةيض وتمثثثو  األ  ثثثي 
 .131-101و  35ااةميةيضو ع
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 (025)             0202 ديسمبر آخر – أكتوبر أول( العدد ) الحادي والعشرون     

   و اإلمثثثثثنةدتيض: مثثثثثينولوييض ال و بثثثثثض واإلبثثثثثداع(. 2007 ن ثثثثثي و  ثثثثثيت
 . ؤممض لبي  اليي هض

  بي ثثثثيك يهلثثثث  (. 2007  يثثثثولإو  ح ثثثثد  ةثثثثدي  ؛ بثثثثدو و ت ضثثثثي   مثثثثهد
 .للةلت واليوزيع:دات ال نت د ي  و ال   

    ال هلثثثث   ثثثثإ تيثثثثير األ  ثثثثي   ثثثثإ (. 2030 حيمثثثثيسو مثثثثي إ مثثثثلي ي
وزاتة اليتبيثثثثثض واليهلثثثثثي   تد : ي  يلثثثثثت و هثثثثثيييت ائييثثثثثيته  الو ثثثثثع وال ثثثثث  و (.األ

  بيألتد : ىداتة اليدتي  والي  ي  واإللتاف اليتبو .
  يو يف تمو  األ  ي   ثإ امثيحدا  ي ث ي يك (. 2006  ح دو دديء

و  ثثؤي ت اليهلثثي   بيديثثض حديفثثض ب تيقيثثإ الليلثثض الحتيتيثثض وال بيدثثض الت  يثثض
و يي هثثثض ال ة ثثثوتةو وته  ثثثإ الية يثثثض البلثثثتيض  ثثثإ د ثثثت الهول ثثثضالةثثثودإ ود

   ت.
  ال هثيتاك اليدويثثض وال ةيثض  ثثإ (. 3225  ح ثدو  ت ثثيو  ؛ األلثقتو  ح ثثد

   يبع لويس بيل ييلض.و تيير األ  ي 
       األميلي  اإلح ي يض  إ الهلو  الة ميض واليتبويض (. 2033 تادو

 ةيلو ال  تيض.و القي تة:  نيبض األواايي يديض
 و يتبويثثثض  هثثثيل  ملمثثثلض اليثثثدتيس. مثثثلوك .(3212  أ ثثثي  ال  يثثثإو  ح ثثثد

 .الهتبإ الئليا القي تة:  ؤممض اللقيةإو حمي  أح د:  ىلتاف
  لثثثثثتوع ي ثثثثثويت وية يثثثثثض (. 2030  ال ثثثثثةها ال  ثثثثثوت لتيثثثثثير األ  ثثثثثي 

و وزاتة اليتبيثثض واليهلثثي / األي ةثثد/ 2001/2006و ال  ولثثض ال بنثثتة  ثثإ   ثثت
 يثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث  اليوةمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثنو بيلقثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثي تة: ن

http://tarbiyah21.org/new/images//curriculum-units-
13.pdf 

  يي  دلثن اللثبنض  و ال  لنض األتدةيض الهيل يضو و ع وزاتة اليتبيض واليهلي 
 http://www.moe.gov.joالهيل يض لل هلو يك    
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  القثثثثي تة: دات و 2و  تيثثثثير األ  ثثثثي (. 2002 الةيلثثثثفو  ثثثثد   ح ثثثثود
 .نت الهتبإال 
   بتةي ا  ي   دلن تمثو  األ  ثي  لية يثض 2020الهيي و حم   ح ود .)

بهر ال  ي ي  الهل يض للبي ض الةبيييض واليهبيت ال ةإ دةهي لد      التوضضو 
 .37و يي هض بوتمهيدو ع  يلض نليض تيير األ  ي 

   ال ةيثثيو اليهبيثثت ال ةثثإ لأل  ثثي (. 2036 الهيثثي و حمثث   ح ثثود حمثث :
      لل بيدض.أبو 
   ال هثثثيتاك اليدويثثثض وال ةيثثثض ن ثثثدئ  (. 2000 الهةيثثثد و  ةثثثي  دبثثثد ال يثثثي

و دتامثثيك يتبويثثض وايي يديثثضو لية يثثض الحثثس الي ثثيلإ ل  ثث   ثثي  بثث  ال دتمثثض
 . 1وع6نليض اليتبيضو يي هض حلوا و  ا

   ال هيتاك األميمثيض لل ةثو  الب ثتيض (. 2005 الهةيد و  ةي  دبد ال يي
 .و القي تة:  نيبض ز تاء اللت 3و  ضضل    التو 

   اليلثثني  بيلئي ثثيك الوت يثثض  ثثإ األلثثغي  (. 2032 و يثث و  يتيثثي   ثثوز
تمثثيلض و ال ةيثثض ن ثثدئ  ليحمثثي  القثثدتة اابينيتيثثض دثث  أ  ثثي   تحلثثض التيثثير

 و يي هض القي تة.نليض اليتبيض الةوديض  ييمييتو
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