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 بعض ميارات الرسم والتذوق الفنى لطفل الروضة  لتنمية" اليد المفكرة "استراتيجية برنامج قائم عمى  

  محمد محمد خمف اهلل والء  الباحثة:        

 رمص –القاىرة  –جامعة األزىر  –كمية الدراسات اإلنسانية  –قسم رياض األطفال بمدرس 

 المستخمص

لتنمية بعض ميارات  "اليد المفكرة"ف فاعمية البرنامج القائـ عمى استرتيجية ىدؼ البحث الحالى إلى التحقؽ م
مف أطفاؿ المستوى الثانى ( طفؿ وطفمة 06الرسـ والتذوؽ الفنى لطفؿ الروضة , وتكونت عينة البحث مف )

( طفؿ كمجموعة ضابطة. 06( طفؿ كمجموعة تجريبية, و)06وتـ تقسميـ إلى مجموعتيف ) برياض األطفاؿ
ستخداـ القياس القبمى والبعدى والتتبعى ألدوات و  ستخدـ البحث المنيج التجريبى  بإستخداـ المجموعتيف وا  ا 

استراتيجية اليد المفكرة( عمى المتغيريف التابعيف )ميارات رؼ عمى فاعمية المتغير المستقؿ )وذلؾ لمتعالبحث 
لمصفوفات المتتابعة الممونة لقياس ذكاء حيث إشتممت أدوات البحث عمى إختبار ا التذوؽ الفنى(. -الرسـ

( , واالختبار األدائى لبعض ميارات الرسـ 6600األطفاؿ )إعداد: جوف رافف( وتقنيف: )عماد أحمد حسف:
عمى لطفؿ الروضة )إعداد الباحثة (, ومقياس التذوؽ الفنى لطفؿ الروضة )إعداد الباحثة (, والبرنامج القائـ 

لتنمية بعض ميارات الرسـ والتذوؽ الفنى لطفؿ الروضة )إعداد الباحثة (, وأسفرت  "اليد المفكرة"استرتيجية 
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطى درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية وأطفاؿ النتائج عف 

التذوؽ ومقياس بار األدائى لبعض ميارات الرسـ اإلختالمجموعة الضابطة فى القياسات القبمية والبعدية عمى 
برنامج القائـ عمى استرتيجية "اليد المفكرة " ؛ مما يدؿ عمى فاعمية ال لصالح أطفاؿ المجموعة التجريبيةالفنى 

 لتنمية بعض ميارات الرسـ والتذوؽ الفنى لطفؿ الروضة.

 طفؿ الروضة. –التذوؽ الفنى  -ميارات الرسـ  -"اليد المفكرة"  استرتيجية :  الكممات المفتاحية 
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A program based on "Hands- on" strategy to develop some drawing skills 

and artistic taste for the kindergarten child 

 

 

Abstract: 

The aim of the research is to identify the effectiveness of the program based on 

Hands- on strategy to develop some drawing skills and artistic taste for the 

kindergarten child. The research sample consisted  in (60) boys and girls children 

of the second level of kindergarten, They were divided into two groups, one of 

them is control group Consisting of (30) boys and girls children, and the other is an 

experimental group consisting of (30) boys and girls children, The research used 

the experimental method with the experimental and control groups 

 and the application of pre, post, and follow-up measurements, to identify the 

effectiveness of the independent variable (Hands - on strategy) on the two 

dependent variables (drawing skills - artistic taste). The researcher used the 

following tools: the successive matrices test "John Raven" Cognition  Emad 

Ahmed Hassan (2016)  to measure the intelligence of the kindergarten child, the 

performance test for some drawing skills of the kindergarten child (prepared by the 

researcher), and the artistic taste scale for the kindergarten child (prepared by the 

researcher), And the program based on Hands- on strategy to develop some 

drawing skills and artistic taste  for the kindergarten child (prepared by the 

researcher).  

 The results of the research revealed that there are statistically significant 

differences between the scores of degrees an experimental and control group  in the 

pre and  post measurements on some drawing skills and artistic taste for the benefit 

of the children of the experimental group; Which indicates the effectiveness of 

using of the program based on Hands- on strategy to develop some drawing skills 

and artistic taste for the kindergarten child. 

 

Keywords: Hands- on strategy - drawing skills - artistic taste - kindergarten child. 
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 مقدمو 

يمر اإلنساف خالؿ حياتو بمراحؿ عديدة , تترؾ كؿ مرحمة منيا أثرىا فى شخصيتو وتعد مرحمة الطفولة مف 
 أىـ المراحؿ التى يمر بيا اإلنساف والتى يكوف فييا أكثر قابمية لمتأثر بالعوامؿ المختمفة المحيطة بو ,

شخصيتو وتترؾ أثرىا فيو طيمة حياتو, مما تيا عمى بصمفالسنوات الخمس األولى مف حياتو ىى التى تترؾ 
 يجعؿ تربية الطفؿ وتعميمو فى ىذه المرحمة أمرًا يستحؽ العناية والتركيز.

حيث يعمؿ عمى تنمية التذوؽ  ,التى تنمى الخمؽ والذوؽ الرفيع  الفف وسيمة مف الوسائؿ التربوية يعتبرو  
ف أاستخداميـ لحواسيـ المختمفة حيث ي لدييـ, وحسف الجمالي عند األطفاؿ وتنمية الجانب العاطفي والوجدان

نفعاالت الوعي باآلخر وكذا التنفيس عف اإلمتعددة لمتواصؿ و  اشتراؾ االطفاؿ في مزاولة الفنوف يتيح طرقاً 
 (001, 6606)مصطفي حسف,                                           .   ر بياوتأكيد الذات والشعو 

توفر بيئة تعمـ وممارسة تجعؿ المتعمميف ينخرطوف بفاعمية في خبرات وعمميات إبداعية التربية الفنية و 
تزرع في , و عناصر ثقافتيـ في عمميات التعمـ  تدمجوتنموية؛ حيث إف وضع المتعمميف في عمميات فنية 

ستخداـ التخيؿ القدرة عمى المالحظة وتکويف الصور الذىنية وا ىباإلبداع والمبادرة, وتنم إحساساً منيـ کؿ 
وقدرة عمى التفکير  أخالقياً  وتوجياً  عاطفياً  , وذکاءً خصباً  خياالً كما تخمؽ  .يستمعوف لوما يشاىدوه و في رسـ 
  .النقدي

غير مقيدة يجد الطفؿ فييا وسيمة  ومف خالليا أفكاره الى اآلخريف وىلغة رمزية ينقؿ الطفؿ  الرسـعد ويٌ 
مف أىـ ألواف المعب اإلييامى الذى  عتبريٌ حيث  .بحرية دوف خوؼ أو ممؿ ا لمتعبير عما يعتريومتسعً  مجاالً 

يحتاج إليو الطفؿ لتنمية خيالو وزيادة قدرتو عمى التعبير , كما أنو أسموب ترويحى لو دور كبير فى تثقيؼ 
 الطفؿ وتعميمو وتربيتو.  

ميمًا في تنمية الوعي الجمالي لدى لو دورًا و مف رکائز التربية الفنية بشكؿ عاـ يعد  التعبير الفني و  
مف  ووى ,مثؿ محورًا کبيرًا لمتربية عف طريؽ الفف التشکيمي ومجاالتو وأنشطتو المختمفة ي, حيث أنو طفاؿاأل

أف , کما طفؿاألخرى في تحقيؽ التکامؿ في شخصية الالمجاالت التربوية التي تسيـ مع بقية أىـ المجاالت 
لمنمو فکريًا  طفاؿاألعممية مقصودة يتـ عف طريقيا توجيو  ووى,  يووعي الجمالي لدلو دورًا ميمًا في تنمية ال

  يحقؽ النمو الشامؿ المتكامؿ لمطفؿ. مما وجمالياً 
الرسـ التي تساعد عمى نمو التذوؽ الفني لدي الطفؿ, إضافة إلى تنمية قدراتو العقمية  اتونظرا ألىمية ميار 

والتى تنمى أيضًا الجانب اإلبتكارى واإلبداعى لديو وذلؾ لما  موه المعرفي,وتنمية مياراتو الحركية وزيادة ن
تتضمنو مف عمميات فعمية متعدده تثرى الخبرة العقمية جنبًا إلى جنب مع الخبرة الجمالية إذا ما ارتبط بتنمية 

مثال الرسـ ك –فنى الونشاطو الذاتية مف خالؿ تعبيراتو صغره وتشجيعو عمى إستخداـ أفكاره إبداع الطفؿ منذ 
نما يتطمب اإلتياف بحمو حيث أنو  – ؿ مختمفة متنوعة , ال يتطمب حاًل واحد تبعًا لمقياس الخطأ والصواب , وا 

ينتج طفالف عمميف مختمفيف تمامًا لمموضوع نفسو وليما القيـ اإلبداعية يمكف أف حة فقد وتكوف كميا صحي
بتنمية الميارات الفنية والتعبير الفنى لطفؿ الروضة منيا  ىناؾ العديد مف الدراسات التى اىتمتو  ا.نفسي
روضة فى ضوء لاض المفاىيـ العممية والفنية لطفؿ ( والتى ىدفت إلى تنمية بع6666)ىدى إبراىيـ:  دراسة
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ثراء الثقافة ( التى ىدفت إلى إ6602ت دخؿ اهلل ) سناء بننظرية التكامؿ الحسى لدى طفؿ الروضة, ودراسة 
)عبدالمطيؼ فارح ودراسة  مطفؿ بتحويؿ الحكاية الشعبية مف لغة مقرؤءة أو مسموعة إلى لغة بصرية ,الفنية ل

( والتى ىدفت إلى دراسة أثر نشاط الرسـ فى تنمية التفكير اإلبداعى لدى طفؿ 6601وسميـ حمى:  ,
لمتعرؼ عمى إعداد برنامج  ( والتى ىدفت إلى6601دراسة ماجدة ىاشـ بخيت وآخروف )و  التحضيرى ,

, ودراسة أثر إستخداـ إستراتيجية التعمـ التعاونى فى تنمية بعض الميارات الفنية لدى طفؿ الروضة 
  ( والتى ىدفت إلى تحديد ميارات الرسـ والتمويف الالزمة ألطفاؿ ماقبؿ المدرسة.6606)ىانى شفيؽ :

)الطفؿ( فاإلحساس بالجماؿ إستعداد  ويعتبر التذوؽ الفنى حمقة اإلتصاؿ بيف الصورة الفنية والمتذوؽ  
متوافر لدى الجميع ولكف بدرجات متفاوتو, وعممية التذوؽ ليا طابع رمزى , فغالبًا نجد المتذوؽ) الطفؿ( 
أثناء تأممو لمصورة الفنية يكوف متأمؿ ذاتو باحثًا عف نفسو عبر عالـ األشياء التى يتامميا ومف ىنا يحدث 

فالمتذوؽ )الطفؿ ( يقوـ بالتوفيؽ بيف شعوره ومعرفتو مف ناحية ورغبتو , والفيـ  التوحد بيف الحواس والخياؿ
 ترينا شيئًا نبصره بالعيف مع شىء بأف كؿ صورةالكسندر اليوت فى اإلستمتاع مف ناحية ثانية .ولقد أكد 

                                                    (00, 6606)سعدية محسف :         ندركو بالبصيرة, فعممية التذوؽ الفنى تجمع بيف البصر والبصيرة. 

بالطفؿ وتنمية ذوقو الفني وتنمية ممكاتو بيدؼ تحقيؽ نموه  مف خالؿ ما سبؽ تتبيف أىمية العناية     
المعرفي والعقمي ونمو ما لديو مف ميارات مف أجؿ تمبية حاجاتو ومساعدتو عمي النمو الصحيح في جميع 

في المجتمع يسعي لمنمو المعرفي والحركي, وكذلؾ تنمية ما لديو مف حاسة  فعاالً  ليكوف عضواً  المجاالت
التذوؽ الفني واإلبداع وذلؾ ال يتـ إال مف خالؿ تزويده بالمعارؼ والتدريبات وتحريؾ حواسو, واالىتماـ بنمو 

  .مياراتو

يكتسب الطفؿ  , حيثصرية ى وتعزز الثقافة البوتضيؼ الخبرة النقدية لألطفاؿ بعدًا جديدًا لمتدريب اإلدراك
الشرح  ما يشجعو عمىميز , وتضيؼ إليو الظواىر والمفردات المرئية فى البيئة وفى الفف تدريجيًا مفردات تمي

 والوصؼ والتقييـ والتمييز .

فى كؿ مراحؿ التذوؽ الفنى قدرة كامنو فى كؿ شخص تمامًا كالقدرة عمى اإلبداع, وأنو قدرة متمايزة و       
غيرىا مف ك, وأف الفروؽ الفردية فى القدرة عمى التذوؽ الفنى ليا نفس خصائص الفروؽ الفردية  النمو

ولقد أكد العديد مف الباحثيف فى العديد مف الدراسات والبحوث أف قميؿ مف األفراد يظيروف القدرات العقمية. 
  متوسطة األداء فى اختبارات التذوؽ الفنى .التفوؽ أو التخمؼ فييا , وأف األغمبية الكبيرة تكوف 

                                      (00, 6602) الطاىر عمار:

لدى طفؿ الروضة مف خالؿ تدريب الفكر تنمية التذوؽ الفنى إلى البحث الحالى  وىذا ما دفع    
باستخداـ إستراتيجية  بداع داخمى ,بدعًا إواألحاسيس لديو لكى ينفعؿ مع األشياء انفعااًل أقرب أف يكوف م

التى تساعده عمى الجمع بيف ميارات العقؿ والحواس فى تأمؿ الصور الفنية وتنمية الحس  "اليد المفكره"
ويتضح ذلؾ جميًا فى السموؾ الذى يقوـ بو الطفؿ  ,عمييا ومدى قدرتو إلطالؽ الحكـ الجمالى  ليا الجمالى
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عرض ليا مثؿ الحركات الجسمية القابمة لممالحظة والكالـ القابؿ لمسماع البحث عف األعماؿ الفنية والت فى
 والعمميات النفسية والفسيولوجية القابمة لمتحميؿ.  

وآخريف  محمددراسة )مصطفى  التذوؽ الفنى لممتعمميفبومف أىـ الدراسات التى أكدت عمى ضرورة االىتماـ 
فنى فى التعميـ عامة وفى مجاؿ التربية الفنية بصفة ( والتى أكدت عمى مكانة وأىداؼ التذوؽ ال6603:

( والتى ىدفت إلى التعرؼ عمى أثر برنامج أنشطة المتاحؼ الفنية 6603ودراسة )إيماف محمود : خاصة ,
( والتى ىدفت إلى تنمية 6602دراسة )زياف محمد : و تنمية التذوؽ الفنى لطفؿ ما قبؿ المدرسة ,  عمى

ورة مساىمة المدرسة ر ور الذى يمعبة المتحؼ وضمرحمة اإلبتدائية مف خالؿ الدذ الالتذوؽ الفنى لتالمي
 ,والموسيقى...الخ( -والمسرح  –)الرسـ  لطفؿ برامج التربية الفنيةاباعتبارىا مؤسسة تعميمية يتعمـ فييا 

لبصرى ( والتى ىدفت إلى تعظيـ الدور اإليجابى لمفف , وعمميات التثقيؼ ا6600ودراسة )انجى موريس :
 ؿيميموف لألعما ـتوصمت إلى أف األطفاؿ لدييـ القدرة عمى تذوؽ التفاصيؿ الدقيقة لمعمؿ الفنى كما أني وقد

( والتى ىدفت إلى معرفة مدى 6662, ودراسة )ريـ زىير والرموز الصغيرة داخميا  الفنية المميئة باأللواف
 . فعالية األنشطة الفنية فى تنمية التذوؽ الفنى لدى الطفؿ

  ةاستراتيجيات تدريس مناسبة متمركز تجاىات التربوية الحديثة عمى ضرورة البحث عف استخداـ اإل كما تؤكد
في األداء  طفاؿونجاح أو فاعمية األ ,المتعمـ بما يساىـ في تحقيؽ أىداؼ تعميمو وتربوية ىادفو  الطفؿ حوؿ

ىذا األداء وتتأثر تمؾ اإلستراتيجيات مف حيث عمى المياـ تختمؼ باختالؼ اإلستراتيجيات المستخدمة لتنمية 
كفاءتيا واستخداميا في التدريس بعدد مف العوامؿ منيا ما يتعمؽ بالفرد ومنيا ما يتعمؽ بظروؼ األداء ومنيا 

 .ما يتعمؽ بالمياـ موضوع المعالجة 

اممة تحوى معظـ حيث تعتبر إستراتيجية متكHands- on   "اليد المفكرة"وىذا ما يتوفر فى إستراتيجية 
تعتمد عمى مبادىء التعمـ حيث لنظريات المعرفية , االمبادىء التى حددتيا اإلستراتيجيات الحديثة فى ضوء 

والربط واإلستنتاج وتطبيؽ ما تعممو , اإليجابى النشط وتغيير دور الطفؿ مف المستقبؿ السمبى إلى المتفاعؿ 
ت التى تعتمد عمى التعمـ مف خالؿ استخداـ الحواس والقياـ راتيجياتالطفؿ فى حياتو , كما تعتبر أحد االس

 باألنشطة والتجارب اى تيتـ بالجانب العممى مما يساعد فى إكتساب األطفاؿ ميارات الرسـ والتذوؽ الفنى .
فأشار ساليناز  ليا إيجابية فى تحقيؽ العديد مف األىداؼ ,وقد بيف بعض الباحثيف أف استراتيجية اليد المفكرة 

(Salinas,M,2005)  درسيف إلستخداميا داخؿ تعد استراتيجية ناجحة وليا قبوؿ وحضور لدى المإلى أنيا
, (Akarsu,B,2011). كما أكد أكارسو الميذ عمى التعمـ بحماس وتشوؽ تنيا تشجع الالصؼ ,كماأ

ساىمت فى  عمى أف استراتيجية اليد لمفكرة قد (Hosterman,N,and other 2011)وىولسترماف وآخروف 
 -Wen-jin.K&Chia)وأكد أيضًا كال مف وف جف وشيا جو وشى أف تنمية العمؿ التعاونى بيف التالميذ . 

ju,L&Shi-an,L,2012)  . أف إستراتيجية اليد المفكرة ساعدت فى توليد اإلثارة والدافعية فى تعمـ العموـ
داـ استراتيجية اليد المفكرة فى تنمية ستخا( عمى فاعمية 6660وأكدت دراسة )حسف محمد حويؿ و آخريف :

ودراسة )الياللى الشريبنى وآخريف بعض ميارات التعبير الفنى لدى المعاقيف سمعيًا بالمرحمة االبتدائية , 
ؼ األوؿ ب الصريس التربية الفنية لعينة مف طال( عمى فاعمية استخداـ استراتيجية اليد المفكرة فى تد6666
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استراتيجية تطوير بيئة تعمـ مدمج وفؽ  ( إلى6600دراسة )أمثاؿ عبداهلل  وتوصمت ,الثانوى المعاقيف بصرياً 
 تفكير األساسية لدى طفؿ الروضة.اليد لمفكرة وتنمية بعض المفاىيـ العممية وميارات ال

نطالقًا مف الدور اإليجابى إلستراتيجية "اليد المفكرة" فى تنمية العديد مف المفاىيـ وال ميارات وفى ضوء ذلؾ وا 
استخداـ الحواس رأت الباحثة ضرورة تنمية بعض ميارات الرسـ والتذوؽ الفنى لطفؿ الروضة مف خالؿ , 

 .العممى التطبيقى لتى تيتـ بالجانب والقياـ باألنشطة والتجارب ا
 حساس بالمشكمة اإل

العممية افيا عمى التربية إشر أثناء  ةبيا الباحث تمف خالؿ المقابمة الشخصية التي قامحساس بالمشكمة بدأ اإل
فيما يقوموف بو مف  روضةلاومف خالؿ مناقشة أطفاؿ المدارس والمعاىد األزىرية ,  برياض األطفاؿ بمختمؼ

, تبيف أف لدييـ الرغبة في القياـ بعممية الرسـ والتمويف إال أن  فأيـ ال يدركوف ما يقوموف بفعمو, و رسـو
ال يحقؽ أي نوع مف أنواع المحاكاة أو إثارة قد ريس التقميدي الذي التد ىالتدريس المستخدمة ى ةإستراتيجي

ىتماـ بتصميـ برنامج قائـ عمى إلاإلى الباحثة   وىذا ما دفع ,مما يسبب الممؿ وعدـ اإلثارة لدييـطفاؿ األ
 .دى طفؿ الروضة لذوؽ الفنى ميارات الرسـ والتبعض لتنمية  "اليد المفكرة "إستراتيجية 

أف   –اطالعيا  –ت فى حدود بقة وجدعمي كثير مف األدبيات والدراسات السا ةالع الباحثومف خالؿ اط
مع أطفاؿ ميارات الرسـ والتذوؽ الفنى  الموضوعات التى تساعد عمى إثراء فى  ىناؾ قصورًا واضحاً 

فعاؿ فى  بالرغـ مف أىميتو فى حياتيـ اليومية ألنو يعتبر أحد الجوانب اليامة التى تسيـ بشكؿ الروضة
بتصميـ برنامج قائـ , لذا فإف البحث الحالي ييتـ تكويف الشخصية وذلؾ مف ناحية تنمية الذوؽ الفنى العاـ

حيث ترى  .دى طفؿ الروضة لذوؽ الفنى ميارات الرسـ والتبعض لتنمية   "اليد المفكرة"إستراتيجية عمى 
بالنفع عمى الفرد والمجتمع ككؿ , فكثيرًا ما يمر ذوؽ الفنى سيعود تالو  بميارات الرسـ  الباحثة أف اإلرتقاء

وكميا تمس  وتمؾ األمور منيا المادى والمعنوى ـ فييا ذوقوؿ مراحؿ حياتو بأمور البد لو أف ُيحك  الفرد خال
بشكؿ مباشر أو غير مباشر حياتو وحياة مف يحيط بو مف عائمتو أو أصدقائو وأفراد مجتمعو فإذا كاف ذوقو 

, ضمف ذلؾ نمو تفضيمو وحكمو الجمالى نحو ىذه األشياء وكاف تأثير ذلؾ جيدًا عمى المجتمع الفنى قد نما 
ما دفع موبما أف البذور األولى لشخصية الطفؿ تتكوف منذ نعومة أظافره فى مراحؿ مبكرة مف حياتو , 

كتساب أطفاؿ الروضة لبعض ميارات الرسـ والتذوؽ الفالباحثة  ففكرت الباحثة  نىلضرورة اإلىتماـ بتعمـ وا 
بمختمؼ  عموماً  توحيافى  ظير ىذا اإلرتقاء فنى لمطفؿكمما إرتقى الذوؽ الو نحيث أ فى البحث الحالى

 . مراحميا
 مشكمة البحث :

ف طبيعة مرحمة الروضة وخصائص أطفاؿ كف تحديد مشكمة البحث الحالى فى أيم مف خالؿ العرض السابؽ
التذوؽ الفنى بإستخداـ استراتيجية تتوافؽ مع اإلىتماـ بميارات الرسـ و  ىذه المرحمة بأمس الحاجة إلى ضرورة

وىذا ما والموقؼ التعميمى , وتشمؿ جميع عناصر العممية التعميمية وتجعؿ الطفؿ محورىا طبيعية المرحمة 
ارىـ التى تتيح الفرص لألطفاؿ أف يعبروا عف أرائيـ وعف أفك"اليد المفكرة "يتجمى واضحًا فى استرايجية 

ودور المعممة يكوف  و مع مجموعة مف زمالئةفالطفؿ يمارس النشاط بنفسو أ تقيد يفرض عمييـ , فبحرية دو 
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كما نجد أف األسرة ليا دور فعاؿ أيضًا حيث تشارؾ أبنائيا فى أداء بعض األنشطة فى  ,موجية ومرشده
  المنزؿ .

رات والميارات المفظية وتصبح ممارستو لمتعبير المرحمة العمرية لـ يكتسب بعد الخب فى ىذه  فطفؿ الروضة 
كتساب ميارات ما قبؿ ابالغة  -نشاط الرسـ -الفنى  لكتابة فى التدريب الحيوية لمتعبير وتوصيؿ أفكاره وا 

لتخطيط والرسـ والتمويف , وفى التعبير عف أفكاره الغامضة افى و عمى اإلستخداـ الدقيؽ لعضالت اليد 
ؿ ما يرسمة الطفؿ مف ألواف وعالمات تمقائية بصورة ال يألفيا البالغوف  يمزج فييا بطريقتو الخاصة حيث يؤو 

 والتذوؽ الفنى وىذا ما دفع الباحثة فى ىذا البحث لإلىتماـ بتنمية بعض ميارات الرسـ ,بيف الواقع والخياؿ 
ـ لما لذلؾ مف لدى طفؿ الروضة حيث أنو يتوجب عمينا التفاعؿ إيجايبًا مع رسومات األطفاؿ وتشجيعي

تاحة الفرصة لألطفاؿ الخجوليف إعماؿ خياليـ بأماف وحرية , فى طرح التساؤالت والتعبير عف مشاعرىـ   وا 
شباع رغبتيـ فى اإلكتشاؼ والفضوؿ وروح المغامرة ,  فى الحوار مع أقرانيـ .  المشاركةو  وا 

 دراسةالفنى لطفؿ الروضة منيا لتذوؽ واالعديد مف الدراسات عمى  تنمية الميارات الفنية  تأكد ولقد    
ودراسة )عبدالمطيؼ فارح , وسميـ حمى:  ( ,6602 :( , ودراسة ) سناء بنت دخؿ اهلل6666)ىدى إبراىيـ: 

(, ودراسة )مصطفى 6606)ىانى شفيؽ :( , ودراسة 6601: ماجدة بخيت وآخروف ( , ودراسة )6601
ودراسة )انجى  ( ,6602( , ودراسة )زياف محمد : 6603( , ودراسة )إيماف محمود :6603محمد وآخريف :

وىذا ما جعؿ  البحث الحالى يسعى إلى إستخداـ  ( .6662( , ودراسة )ريـ زىير 6600موريس :
استراتيجية تعميمية تعتمد عمى مبادىء التعمـ النشط وتوظيؼ حواس طفؿ الروضة ومياراتو العقمية معًا فى 

الرسـ والتذوؽ الفنى , بحيث ٌتغير دور طفؿ الروضة مف مستقبؿ سمبى إلى أداء األنشطة الفنية لميارات 
مستخدمًا حواسو وعقمو فى فيـ  متفاعؿ إيجابى مع األخريف والبيئة ومع توجييات وارشادات المعممة أيضًا ,

 واستخداـ األدوات والقياـ بالتجارب واألنشطة مما ينمى ميارات الرسـ والتذوؽ الفنى لدية.

يد ال"استراتيجية ما فاعمية استخدام  يمكن صياغة السؤال الرئيسى لمبحث عمى النحو التالى : وعمية 
 طفل الروضة؟فى تنمية بعض ميارات الرسم والتذوق الفنى لدى  "المفكرة

 ويتفرع من التساؤل الرئيسى األسئمة الفرعية اآلتية :    
  رات الرسـ المناسبة لطفؿ الروضة ؟ما ميا .0

 التذوؽ الفنى المناسبة لطفؿ ؟  ما ميارات .6

ما مكونات البرنامج القائـ عمى  إستراتيجية "اليد المفكرة " لتنمية بعض ميارات الرسـ والتذوؽ   .0
 الفنى لطفؿ الروضة؟ 

ما فاعمية استخداـ استراتيجية "اليد المفكرة" فى تنمية بعض ميارات الرسـ والتذوؽ الفنى لدى  .4
 ؟ ااريتيمدى إستمر ما و , طفؿ الروضة 
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  : تحقيؽ األىداؼ التالية : ىدؼ البحث الحالى إلى  أىداف البحث

 تحديد ميارت الرسـ والتذوؽ الفنى المناسبة لطفؿ الروضة .  -

 مصور لتنمية بعض ميارات الرسـ لطفؿ الروضة .  إختبار أدائىتصميـ  -

 تصميـ مقياس مصور لتنمية بعض ميارات التذوؽ الفنى لطفؿ الروضة .  -

فى تصميـ برنامج لتنمية بعض ميارات  "اليد المفكرة"تعرؼ عمى كيفية تطبيؽ استراتيجية ال -
 الرسـ والتذوؽ الفنى لدى طفؿ الروضة .

فى تنمية بعض ميارات الرسـ والتذوؽ الفنى  "اليد المفكرة"التعرؼ عمى فاعمية استراتيجية  -
 لطفؿ الروضة . 

 تربية طفؿ الروضة.وضع توصيات وبحوث مقترحة تفيد الميتميف ب -

تنمية تصدى لو وىو ث الحالى فى أىمية الموضوع الذى يتكمف أىمية البح : أىمية البحث 
 حيث أكد العديد مف العمماء عمى أنو  .سـ والتذوؽ الفنى لدى طفؿ الروضةبعض ميارات الر 

وتقييـ جميع المرئية إلعداد أطفالنا لتفيـ  جو التعميـ اىتمامو إلى الثقافةمف الضروري أف يو 
 ىذه األىمية فيما يمى : وتتبموروال شؾ أف ىذا الجانب يتضمف أىمية كبيرة أنواع الصور, 

  : األىمية النظرية  -0

ستثمارىا مف خالؿ تنشيط وتعزيز االمو  أىمية الكشؼ عف - ىب الفنية فى مرحمة الروضة وا 
 سـ والتذوؽ الفنى لديو قدرات الطفؿ بالمثيرات المناسبة مف خالؿ اإلىتماـ ببعض ميارات الر 

يجيات تعميمية تتناسب مع طفؿ الروضة تلضوء عمى ضرورة اإلىتماـ بإستخداـ استرااإلقاء  -
والبيئة ومع اآلخريف وتساعد عمى تغيير دوره مف مستقبؿ سمبى إلى متفاعؿ إيجابى مع 

ؼ يتوظوتوجيية نحو استخداـ استراتيجيات تعمؿ عمى  .توجييات وارشادات المعممة أيضًا 
حواسو وعقمو فى فيـ واستخداـ األدوات والقياـ بالتجارب واألنشطة مما ينمى ميارات الرسـ 

 والتذوؽ الفنى لدية.
إبراز الجوانب البناءة لتنمية بعض ميارات الرسـ والتذوؽ الفنى لطفؿ الروضة وأثرىا فى  -

 لدية. يجابية نحو الممارسات الفنية واألعماؿ اليدوية جاىات اإلتتنمية اال

تعزيز الوعى الحسى والبراعة اليدوية والثقة بالنفس والقدرة عمى النقد والحكـ عمى األشياء  -
 .لدى طفؿ الروضة مف خالؿ تنمية بعض ميارات الرسـ والتذوؽ الفنى لدييـ 

الطفؿ لمعديد مف الدراسات والبحوث األخرى المعتمدة  بتربيةماـ الميتميف أإفساح المجاؿ  -
 تائج ىذا البحث.عمى أدوات ون

 األىمية التطبيقية ) العممية (: -6

"اليد إسترتيجية تحسيف تعمـ األطفاؿ مف خالؿ استخداـ طرؽ تربوية حديثة  المساىمة في -
 .تزيد مف تفاعميـ مع المحتوى المقدـ ليـ المفكرة" التى

 لروضة. الطفؿ  ذوؽ الفنىلتتحديد أفضؿ الطرؽ واألساليب الالزمة لتنمية ميارات الرسـ وا  -
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األسرى والثقافى , وما  مف قبؿ بيئتو ومحيطوالروضة  لطفؿ الربط بيف الخبرات المقدمة   -
ثارة مخيمتو لمتعبير عنيا فنيًا.  نميتو لديوتسعى رياض األطفاؿ إلى ت  , وا 

يحتوى عمى العديد مف األنشطة والخبرات المتنوعة التى تستثمر طاقات  تصميـ برنامج -
لتنمية بعض ميارات الرسـ والتذوؽ وذلؾ بتوفير الوقت الكافى لروضة وقدرات وحواس طفؿ ا

 الفنى لديو . 

 .لمعممات الروضة ىاالستفادة مف البرنامج المقترح باعتباره دليؿ عمم -

 :  فيما يمىتتمثؿ محددات البحث الحالى  : محددات البحث

اليد "تيجية تخداـ استرا: اقتصر ىذا البحث عمى التعرؼ عمى فاعمية اس المحددات الموضوعية .0
 فى تنمية بعض ميارات الرسـ والتذوؽ الفنى لطفؿ الروضة .  "المفكرة

وطفمة مف أطفاؿ  ( طفؿ06)مف  : تتمثؿ فى عينة البحث التى تتكوف  المحددات البشرية .6
 ( طفؿ06) سنوات وتـ تقسيميـ إلى مجموعتيف (0-2الذيف تتراوح أعمارىـ مف )الروضة 

  مجموعة ضابطة ( طفؿ06)و ةيمجموعة تجريب
التابع  بالمقطـ السمطاف راشد النموذجى بمعيدتـ تطبيؽ البحث الحالى  : المحددات المكانية .0

 .بمحافظة القاىرة لقطاع المعاىد األزىرية 
   - 6660العاـ الدراسى فى الروضة تـ تطبيؽ أدوات البحث عمى أطفاؿ  : المحددات الزمنية .4

6666   
المجموعتيف  تصميـ : تتمثؿ فى المنيج المستخدـ وىو المنيج التجريبى  محددات منيجيةال .2

 الضابطة .المجموعة التجريبية و المجموعة 

 مصطمحات البحث 

 Hands- on : "اليد المفكرة"إسترتيجية 

إستراتيجية تعميمية يقوـ فييا طفؿ الروضة بإستخداـ عمميات عقمو :" تعرفيا الباحثة إجرائيًا عمى أنيا
 ميارات الرسـ والتذوؽ الفنى ". لتنمية بعض ارات يده معًا فى أداء األنشطة الفنية ومي

 Drawing Skill :ميارة الرسم

ى فى اليديف والتعرؼ عمى قدرة طفؿ الروضة عمى التحكـ الحركتعرفيا الباحثة إجرائيًا عمى أنيا:" 
معرفة ضافة إلى قدرة الطفؿ عمى األساسية لمرسـ وكذلؾ الخطوط واألشكاؿ اليندسية باإل المبادىء
التى يحصؿ عمييا الطفؿ فى ويقاس ذلؾ بالدرجة الكمية  والرسـ بمختمؼ أشكالوبينيا,  التميزاأللواف و 
 ". لطفؿ الروضة ميارات الرسـ بعض األدائى ل اإلختبار
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 Artistic appreciation:التذوق الفنى 

عمى  طفؿ الروضة يدؼ إلى تنمية قدرةتفنية مبدعة  تكارية عممية اب ىو" تعرفو الباحثة إجرائيًا عمى أنو
صدار األحكاـ حوؿ العمؿ الفني وتحميؿ  –وصؼ حقائؽ العمؿ الفنى مف خالؿ ) التمييز بيف األشياء, وا 

ينعكس  ما يكسبو سموكًا جمالياً بية القائمة عمى الفحص والدراسة, قدرتو عمى الرؤ مما يزيد مف  ,(تكوينو 
مقياس  ويقاس ذلؾ بالدرجة الكمية التى يحصؿ عمييا الطفؿ فى و الجمالية لمبيئة المحيطةعمى استجابات

 ."التذوؽ الفنى لطفؿ الروضة 

 طار النظرىاإل 

 ىدافو يشتمل اإلطار النظرى عمى المحاور التالية: أفى ضوء طبيعة متغيرات البحث الحالى و 

 "اليد المفكرة "إستراتيجية  -1

 رسوم األطفال   -2
   لطفل الروضةالفنى  التذوق -3

 "اليد المفكرة "أواًل: إستراتيجية 

طمؽ عمييا "اليد فى العجيف " أو "اليد وىذه اإلستراتيجية ٌتعد ضمف مشروع أجرى فى فرنسا وقد أٌ 
, وأطمؽ عمييا فى (Hands- on Science), كما تعرؼ فى أمريكا  (La main,a la map)المفكرة"

 . (Learning by Doing)لمفكرة" , وفى الصيف "التعمـ بالعمؿ ايدى مصر وتونس "تعمـ العموـ باأل

 (42, 6662)حسف العارؼ :                                                                       

تكاماًل مشروعًا م" نفسؾ  تشؼك"أو إ "األيدى والعقوؿ"أو  "اليد فى العجيف"و " أاليد المفكرة"يعد مشروع و 
التى حددتيا اإلستراتيجيات الحديثة فى ضوء النظريات المعرفية , كما أف  يحوى داخمو معظـ المبادىء

التعمـ النشط وتغيير دور الطفؿ مف المستقبؿ السمبى إلى  " تعتمد عمى مبادىءاليد المفكرة"إستراتيجية 
 وتوظيؼ حواسضًا عمى ( مف جانب آخر, وتعتمد أياآلخريف مف جانب والبيئة )المنزؿالمتفاعؿ مع 

ومياراتو العقمية معًا في أداء مختمؼ األنشطة وفي عمميات البحث واالستقصاء بيدؼ تحقيؽ النواتج 
 المرجوة.

 :" اليد المفکرة"مفيوم 
                       نقاًل عف                          المرکز الفرنسي لمثقافة والتعاوفعرفيا فقد  "اليد المفکرة"تعددت اآلراء حوؿ تعريؼ 

استراتيجية تدريس تعتمد عمى مبادئ التعمـ "أنيا عمى ( 6661,60 :)ىالة لطفى , مصطفى عبدالسميع
النشط, وتغيير دور التمميذ مف المستقبؿ السمبي إلى التفاعؿ مع اآلخريف مف جانب والبيئة مف جانب 

 ".آخر, ودور المعمـ اإلرشاد والتوجيو فقط
 



 مجلة الطفولة  ( 2222العدد الثانً واالربعون ) عدد سبتمبر 

 

929 

 

العممية التى تشترؾ فييا جميع حواس المتعمـ فى تعميـ "بأنيا :  (256، 2221:محمد  حسن)عرفيا و 
وتعمـ التربية الفنية والتى تستخدـ عمميات العقؿ فى تنفيذ أنشطة وموضوعات التربية الفنية لتنمية 

 ."ميارات التعبير الفنى لدى التالميذ المعاقيف سمعياً 
مف تسمح لممتعمميف طريقة "عمى أنيا :( 66, 6604 : "مفكرةالنشطة او ال اليد" زايرسعد ) وعرف

إستعماؿ أيدييـ واألدوات الالزمة لمساعدتيـ عمى تنظيـ األفكار أو تذكر التفاصيؿ الخاصة بالمفيوـ أو 
الموضوع , حيث يمكف لممتعمـ أف يرسـ يده عمى الورقة ويضع تفاصيؿ عمى رسـ اإلبياـ وكافة 

 . "األصابع 
استراتيجية تعميمية يعمؿ فييا التالميذ بشکؿ جماعي "( أنيا Satterthwait,2010,7ات )ويرى ساترو 

ويتفاعموف مع بعضيـ البعض في التعامؿ مع األشياء المختمفة, وطرح األسئمة التي ترکز عمى 
 ."المالحظات, وجمع البيانات ومحاولة تفسير الظواىر الطبيعية

استراتيجية تقوـ عمى التکامؿ بيف حواس التمميذ وعقمو  ا"نيبأ (12، 2216:تامر المصري ) عرفياوي
أثناء القياـ باألنشطة والتجارب, واستخداـ عمميات العمـ األساسية کالمالحظة والتصنيؼ واالستنتاج 

  . "والتفسير والتنبؤ

وفقًا  "رةاليد المفك"يتضح أنو تعددت مسميات وتعريفات  "اليد المفكرة"ومف خالؿ العرض السابؽ لمفيوـ 
يجابية المتعمـ )طفؿ ـ الحواس أثناء عممية التعمـ , و لكؿ باحث إال أف معظميـ اتفقوا عمى إستخدا ا 

 ألنشطة والتجارب إلكتساب شتى أنواع المعارؼ والميارات. لالروضة( وممارستة 

ؿ الروضة بإستخداـ إستراتيجية تعميمية يقوـ فييا طف" : أنيا تعرفيا الباحثة إجرائيًا عمىعمى ذلك  بناءً و 
 عمميات عقمو وميارات يده معًا فى أداء األنشطة الفنية لتنمية بعض ميارات الرسـ والتذوؽ الفنى ". 

 األساس الفمسفي إلستراتيجية اليد المفکرة:
التعمـ عف النظرية المعرفية البنائية التى إستندت  وية ليذه اإلستراتيجية إلى مبادىءتمتد األصوؿ الترب

التي تعتمد عمى تفاعؿ التمميذ مع اآلخريف ومع بيئتو مف فكار كاًل مف بياجية وأوزبؿ وفيجوستكى, و إلى أ
عمـ عممية إيجابية, , کما تعتمد عمى فکرة أف التةوموجية مرشد ةنشط, ويکوف دور المعممالتعمـ الخالؿ 

مف أف  ص بيـ بدالً متعمميف نشطيف, وأف يبنوا الفيـ الخا طفاؿيجب أف يکوف األ ؾوبناء عمى ذل
                                                         (20, 6662:الدسوقيعيد )       . المعرفة داخميا ةصب المعممتيتعامموا عمى أنيـ أوعية فارغة 

اء أف إستراتيجية اليد المفكرة تقوـ عمى توفير الخبرة المباشرة لمطفؿ أثن (Hica:2013,1-9)ويشير ىيكا 
 التعمـ .

 :  ما يمىم عمييا إستراتيجية اليد المفكرة التى تقو الفمسفية  المبادىءومن أىم 

 عقؿ مرتب جدًا أفضؿ مف ذاكرة مممؤة بالمعمومات .  -1

لتعمـ النشط وتغيير دور المتعمـ )الطفؿ( مف مستقبؿ سمبى إلى متفاعؿ مع اتعتمد عمى مبادىء  -6
 اآلخريف والبيئة . 
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مخرجات  يتناسب معالعممية والتفكير العممى والتعامؿ مع البيئة بأسموب راقى تنمية الميارات  -0
 التعمـ فى العصر الحديث. 

 ضافة إلى الميارات اإلجتماعية لدييـ. منافسة بيف مجموعات التالميذ باإلتنمى روح ال -4

 (60,  6660عمر عمى :)                    تغيير دور المعمـ مف ممقف إلى مرشد وموجة.  -2
  -منيا: أنيا ترتكز عمى مجموعة مبادىءمف يرى ىناؾ و 

 يتعمـ األطفاؿ مف خالؿ العمؿ اليدوى .  -0

 يصمـ الطفؿ بعض األنشطة.  -6

 يكتسب الطفؿ خبراتو الحسية مف خالؿ حواسة الخمسة .  -0

 يصنؼ ويقارف ويالحظ ويفسر ما يشاىده .  -4

 يوظؼ خامات البيئة البسيطة فى تجاربة .  -2

 يدوف ويسجؿ بياناتو ونتاج ما توصؿ إليو بدقة . ميارات الكتابة د اكتسابو وعن -0

 (02, 6662)عيد الدسوقى :                         يطبؽ ما توصؿ إلية فى مواقؼ حياتو.  -1

الرئيسية بيف الباحثيف فى تحديد المبادىء  ويتضح مما سبؽ أف ىناؾ إتفاؽ إلى حًدا كبير     
مف حيث : إستخداـ أساليب التعمـ النشط بجميع أنواعيا أثناء التعمـ ,  "اليد المفكرة"إلستراتيجية 

اإلىتماـ بإستخداـ الحواس أثناء التعمـ ,المتعمـ محور العممية التعميمية , ميارات التفكير عنصر ميـ 
ستخدا باإلستراتيجية . ـ وقد إستفادت الباحثة مف تمؾ اإلسترتيجية فى اإلعتماد عمى التعمـ اليدوى وا 
أثناء الرسـ , وممارسة الطفؿ لعمميات التصنيؼ والمقارنة والمالحظة والتفسير لما  الطفؿ لحواسة 

وخمؽ جو مف المنافسة بيف األطفاؿ , يشاىده فى الموحات الفنية أثناء تطبيؽ ميارات التذوؽ الفنى 
 . أثناء تطبيؽ  أنشطة البرنامج مما جعؿ الطفؿ محور العممية التعميمية

 إستراتيجية اليد المفكرة : خصائص

فإف إستراتيجية "اليد المفكرة" تنفرد بعدد مف الخصائص التى تميزىا  Ates&Eryilmaz وفقًا لرأى
 عف غيرىا مف اإلستراتيجيات والتى تؤىميا ألف تكوف األكثر فاعمية فى عمميتى التعميـ والتعمـ وىى : 

ث يتـ التعمـ خالليا فى بيئات متعددة تتصؼ ىذه اإلستراتيجية بتعدد بيئات التعمـ , حي -
 المدرسى.  الفصؿ وليس فقط مف خالؿ

ذلؾ توجد لعممية التعميمية لاطرفًا مع المعممة فى  ى إستراتيجية "اليد المفكرة "يعد اآلباء ف -
 .مف خالؿ بيئة التعمـ وتكميفات ,أوراؽ عمؿ خاصة بالمنزؿ

وفر الفرص أماـ األطفاؿ لتجريب األشياء تتسـ إستراتيجية "اليد المفكرة" بأف المعممة تٌ  -
  الجديدة وتتقبؿ أى نتائج يقدميا الطفؿ وفقًا إلجراء تجربتو بنفسو.

Ates&Eryilmaz,2011:12)                                                                    )  
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في  "اليد المفكرة"اـ استراتيجية أشارت نتائج العديد مف الدراسات والبحوث إلى فاعمية إستخدوقد 
( ودراسة أكويمى وآخروف 6600تامر المصرى )( ودراسة (Evans,2017التدريس منيا دراسة 

Ekwueme et al (2015)   ودراسة وى فوردWie& Ford :2015  ودراسة نجالء منصور
المعمـ حيث تعد استراتيجية تعمـ ناجحة ليا قبوؿ لدى  Hica :2011( ودراسة ىيكا 6606)

 والمتعمـ حيث تشجع عمى التعمـ بحماس. 

 مراحل تنفيذ إستراتيجية اليد المفكرة : 

يعتمد تنفيذ إستراتيجية اليد المفكرة عمى مجموعة مف األنشطة العممية التى مف خالليا إرشاد وتوجية 
ى مجموعة مف اإلستراتيجية عمىذه تشتمؿ بأنفسيـ, و األطفاؿ ليكتشفوا ويكتسبوا الميارات والمعارؼ 

  -وفيما يمى تفصيؿ ليذه المراحؿ : المراحؿ

 المرحمة األولى : "ىيا نبدأ" -1

وفييا يتـ التمييد لمنشاط مف خالؿ طرح مجموعة مف التساؤالت إلثارة إىتمامات األطفاؿ , 
والتعبير عنيا بحرية مف خالؿ خبراتيـ السابقة مما يتيح ليـ فرصة تبادؿ األفكار وتحديد 

قتراح األىداؼ و  طرح التساؤالت وربط األحداث والتنبؤ ويتـ ىذا مف خالؿ تحفيز وحث وتنشيط وا 
 . وىى تعنى مرحمة إثارة الدافعية لألداء لقدراتيـ وميوليـ ةبعض التحديات مف قبؿ المعمم

 المرحمة الثانية : " البحث واإلكتشاف"  -2

التفكير فى حؿ المشكمة ـ فى يؤدى فييا األطفاؿ ميمات متعددة حيث يستخدموف حواسيـ وعقولي
المعروضة , وكيفية ممارسة األنشطة المتنوعة , مع توظيؼ خامات البيئة البسيطة , حيث 
يالحظوف ويستكشفوف ويقارنوف ويفسروف ويتبادلوف المعمومات ويناقشوف األفكار ويوزعوف المياـ 

 ألدائيـ .  ةويتـ ذلؾ خالؿ مالحظة ومساعدة وتقييـ المعمم

 الثالثة : "بناء المعنى ")الممارسة(  المرحمة -3

ليو طفاؿ فى كؿ ما الحظوه وتوصموا إاألالنشاط ومناقشة بعض خطوات ويتـ فييا تنفيذ وممارسة 
نية , وعقد المقارنات بيف عماؿ الفاأل وتحديد أىـ األفكار وأفضؿ ,كتشاؼأثناء مرحمة البحث واإل

 .النتائج 
 :  "ةالتوسع فى المعرف"المرحمة الرابعة  -4

ويتـ فييا تقديـ أنشطة إضافية لتأكيد إكتساب األطفاؿ أىـ النقاط األساسية لممعرفة أو الميارة 
المراد إكتسابيا , حيث يتـ الربط بيف األفكار الجديدة وتصوراتيـ والعمؿ عمى تعديميا أو 

سألوف و حيث يطبقوف وييتصحيحيا , وتطبيؽ ما توصموا إلية مف أفكار جديدة فى مواقؼ حيات
 ويستنتجوف ويبتكروف. 

 " التقويم ": المرحمة الخامسة  -2

 :  بثالث مراحؿ ىى  "اليد المفكرة"ويمر التقويـ خالؿ إستراتيجية 
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, ويتـ فى تحديد مستوى األطفاؿ والنقاط التى يجب التركيز عميياييدؼ إلى  مبدئى:تقويم  -
 .بداية النشاط أو خالؿ مرحمة ىيأ نبدأ

ؼ إلى تقويـ قدرات وميارات كؿ طفؿ , وبالتالى يتـ تحديد مدى تطورىـ ييد : تقويم مرحمى -
ضافة تجارب لتوضيح النقاط الغامضة أو لمناقشة إبما يفيد المعممة فى تعديؿ النشاط ب

وذلؾ  خالؿ مرحمة البحث واإلستكشاؼ,و المفاىيـ غير الواضحة , وتتـ أثناء عرض النشاط 
 معارؼ والميارات المراد إكتسابيا. لمتعرؼ عمى مدى إكتساب األطفاؿ لم

فى نياية كؿ نشاط  ىولالمرحمة األ الى مرحمتيف , التقويـ  ىذا  ينقسـ التقويم النيائى : -
المرحمة , وتحقيؽ أىدافوممفاىيـ والميارات التى يتضمنيا عرؼ عمى مدى فيـ الطفؿ للمت

دى تحقؽ اليدؼ العاـ بعد االنتياء مف عرض جميع أنشطة البرنامج لمتحقؽ مف م الثانية
   .لمبرنامج 

 المرحمة السادسة: "العمل فى المنزل"  -0

 ويجرى األطفاؿ مناقشات مع أفراد عائمتيـ.ويتـ فييا إستخداـ أوراؽ العمؿ فى المنزؿ 
 (06,  6600) تامر المصرى :                                                       

( عمى أنو توجد عالقة وثيقة بيف Wie & Ford :2015د )وقد أكدت دراسة وى فور      
وتنمية الميارات العممية مف خالؿ األنشطة الفعالة التى تمكف األطفاؿ  "اليد المفكرة"إستراتيجية 

وبيف تكويف أفكار عممية مف خالؿ  (Hands- on) ولمسوف بناء عالقة بيف ما يمكف رؤيتو م
ى أف األنشطة التى تقوـ عمى أساس ىذه العالقة بيف وأكدت بذلؾ عم , (Brain-on) عقوليـ

 نجاحًا عف غيرىا.  أكثر )العقؿ واليد( تعتبر
 رسوم األطفال : ثانيًا 

إف رسوـ األطفاؿ مف الموضوعات التى تيـ المشتغميف بالتربية الفنية كما تيـ غيرىـ مف المربيف واآلباء 
 ف  يتعمـ الطفؿ التعبير ع   بضرورة أف   دوفينا ذيفوال واألميات وعمماء النفس والجماؿ والتحميؿ النفسى

والذي  ,المرتبطة بالجانب الوجداني ؿ شخصية الطفؿا يشك  مم   ؛ , والتعبير عف ذاتوأحاسيسو أفكاره, و
  . تجارب األطفاؿ تتقارب بحيث ,الفنية يؤدي إلى اتساع تجاربيـُ 

 أنشطة رسوم األطفال : 

لبعض  , التخطيطات العشوائية ف  في عمؿ العديد م   , التحاقو بالروضة يبدأ الطفؿ الصغير قبؿحيث  
يمارس تمؾ األنشطة تحت إشراؼ  , وعندما يمتحؽ بالروضة . الرسوـ التي تحقؽ لو المتعة الذاتية

رسوـ خصائص  ي  تراع وعمى المعممة أف   إلييا ,لتحقيؽ األىداؼ التي تسعى  ؛ توجيييا المعممة و
 ير  ج  تُ  , و فالطفؿ يرسـ ما يعرفو ال ما يراه ؛ تمؾ الرسوـ ـ  ي  ف  تحاوؿ ت   و , المرحمةاألطفاؿ في تمؾ 

لتصحيح األخطاء  ؛ توجيو بأسموب طيب و , ميما كاف الرسـ يوي عمن  ث  تُ  , و حوؿ ما رسـ ومناقشة مع
لتحفيز باقي  ؛ نشاطتعمقيا في قاعة الو ,  أفضؿ الرسوـ رتختا , كما يمكنيا أف   فييا عند الرسـ وقعالتي 

 (64: 6660) نادية محمد                                                                .األطفاؿ
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 رسوم األطفال  مفيوم 

كؿ تعبيرات األطفاؿ التى تعكس "رسوـ األطفاؿ بأنيا  :  (63، 2227يعرف )إسماعيل شوقى :
الية والعقمية واألخالقية والنفسية فى كؿ مرحمة مف مراحؿ سمات الطفولة بكؿ أبعادىا الجسمية واإلنفع

 ". النمو 

ومحاولة لمتعبير عف صور  ,استدعاء مقصود بأنو" الرسـ ( : 46،  2227مصطفى قسيم :ويعرف )
 "مة يديو لخواص األشياء التى يتعامؿ معيائالؿ نشاطو الذاتى فى الفراغ ومواعقمية يستنبطيا الفناف خ

ىى كؿ االنتاج التشكيمى "رسوـ األطفاؿ  عمى أنيا : (25، 2226ينب محمد عمى: ز  )تعرفبينما 
الذى ينجزه األطفاؿ أو كؿ تعبيرات األطفاؿ عمى المسطحات كالورؽ والجدراف واألرض بغض النظر عف 

 ."الخامة المستخدمة

فى اليديف  ـ الحركى:" قدرة طفؿ الروضة عمى التحكتعرفيا الباحثة إجرائيًا عمى أنياوبناًء عمى ذلك 
األساسية لمرسـ وكذلؾ الخطوط واألشكاؿ اليندسية باإلضافة إلى قدرة الطفؿ عمى والتعرؼ عمى المبادىء

التى يحصؿ عمييا الطفؿ معرفة األلواف والتميز بينيا, والرسـ بمختمؼ أشكالو ويقاس ذلؾ بالدرجة الكمية 
   ". األدائى لبعض ميارات الرسـفى اإلختبار 

قبؿ وعادة ما يٌ  ,الرسـ مثمو مثؿ الميارات األخرى يتحسف بالممارسة مماسبؽ يتضح أف و        
األطفاؿ الصغار عمى الرسـ بحماس وتمقائية . ويجب عمى المعممة أف تعاوف األطفاؿ عمى مالحظة 

حظة ضافة إلى مالباإل ,والمممس  ,والمساحات المضيئة والمظممة  ,و األلواف  ,واألشكاؿ  ,الخطوط 
واألشكاؿ واألشياء المختمفة والتى مف خالليا ينمى األطفاؿ مدركاتيـ . وكمما  حجاـالنسب بيف األ

  .تمكف األطفاؿ مف إدراؾ تفاصيؿ أكثر كمما أمكنيـ أف يرسموا بميارة أكثر

 مجاالت الرسم : 

مف الرسـ ىو تنمية  يعتبر الرسـ مف أقدـ الفنوف التى مارسيا اإلنساف منذ اآلالؼ السنيف , والغاية
الخياؿ والتفكير والمالحظة واإلبتكار وتعويد المرء عمى تذوؽ الجماؿ والشعور بو والتعبير عف أفكاره 

وىناك ثالث طرق لتنمية القدرة  وخواطره وعما يحيط بو مف جماؿ الطبيعة وبيجتيا تعبيرًا ممموسًا .
  عمى تمثيل األشياء بالرسم :

 اؿ . الرسـ مف الذاكرة والخي .0

 . مف خالؿ النظر لألشياء فى الحياة الواقعية   الرسـ المستوحى مف البيئة والحياة اليومية .6

 مف خالؿ التخيؿ .  الرسـ المستمد مف القصص واألساطير .0
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أشياء مف الحياة الواقعية مف األشياء المفضمة فى مرحمة الطفولة يعتبر الرسـ مف خالؿ عرض و 
وفى النياية يتـ  ,يمييا الرسـ مف خالؿ الذاكرة  ,قدرة عمى التمييز البصرى زيد مف الي والمبكرة ذلؾ ألن

 (.                                                 60, 6604)عبدالمطمب القريطى:              تشجيعيـ عمى التعبير مف خالؿ استخداـ الخياؿ . 

 رسٕو األطفبل ٔأًْٛتٓب انتزبٕٚت : 

األنشطة التى يمارسيا الطفؿ نشاط الرسـ , فمف خاللو يستطيع الطفؿ أف ينمى  أشير  مف    
ذكاءه وتفكيره لما تتضمنو التجربة الفنية مف عمميات فعمية متعددة تثرى الخبرة العقمية جنبًا إلى جنب 

                شجعو عمى إستخداـ أفكاره الذاتية مف خالؿ تعبيراتو الفنية .  مع الخبرة الجمالية , وتٌ 
  -:تيةلذا يمكن تناول رسوم األطفال ضمن المجاالت اآل

تصاؿ بغيره يستخدمو الطفؿ كوسيمة لإل: وكممة لغة ىنا تعنى أف الرسـ  رسوم األطفال لغة تعبيرية -0
فعف طريؽ الرسـ ينقؿ الطفؿ خبرتو إلى الرائى الذى يستطيع بدوره أف يقرأ مف خالؿ  ,مف البشر 
ولذلؾ فالطفؿ يكيؼ , ورسوـ األطفاؿ تعد لغة بصرية ورمزية  ,رة ويتفاعؿ معيا الخب هالرسـ ليذ

 الرموز فى كؿ موقؼ لمتعبير عف المعانى التى يريد نقميا إلى اآلخريف بصريًا . 

: إف أى طفؿ لو حاجات ويسعى إلى تحقيقيا والبيئة التى  رسوم األطفال وسيمة لمتكيف مع البيئة -6
وفى مرحمة ما قبؿ المدرسة يكوف الطفؿ  ,ستجابة لتمؾ الحاجات لإل ةمواتي يعيش فييا ليست دائماً 

لذا تراه يستخدـ الرسـ كوسيمة لمتكيؼ مع البيئة التى يعيش فييا .  ,غير قادر عمى القراءة والكتابة 
ف عالـ الطفؿ الداخمى يمثؿ تمؾ الحاجات بينما العالـ الخارجى بما فيو مف قوانيف ونظـ وتقاليدو   ا 

لذلؾ يبقى الطفؿ فى حالة صراع وتفاعؿ  ,وعادات تضغط عمى الطفؿ الناشىء لتفرض نفسيا عميو 
 مستمريف ليالئـ بيف حاجاتو الداخمية ومطالب المجتمع الذى يعيش فيو . 

يمكف أف يعد رسـ الطفؿ أحد مظاىر لعبو . وكممة لعب تعنى نشاطًا  رسوم األطفال مظير لمعب : -0
الطفؿ ليرضى حاجاتو الجسمية والترويحية أو ليدرب نفسو مف خالؿ المعب عمى  تمقائيًا ينبعث مف

  معب اإلييامى .لمواجية المواقؼ والذى يحدث فى الرسـ يكوف كالذى يحدث فى ا

                       (42, 6602)مناؿ الينيدى :                                                                

: إف تعبيرات األطفاؿ التشكيمية بأية خامة قد ال يقصد منيا  وم األطفال مظير لمعالقات الجماليةرس -4
الطفؿ أف ينظـ العالقات الجمالية تنظيمًا يشبو التنظيـ المتقف الذى يمجأ إليو األنساف البالغ الذى 

إف لمطفؿ جماليات يستعيف ببعض القواعد واألصوؿ المتوارثة فى مدارس الفف , ولكف فى الحقيقة 
 خاصة فى رسومو تتفؽ تمامًا مع أسس الجماؿ التى اعتمدتيا الفنوف القديمة . 

: مف المظاىر التى تبيف أىمية رسوـ األطفاؿ اعتبارىا مفاتيح لمنمو بجميع  رسوم األطفال ونموىم -5
 مربى أف يتعرؼوبواسطة رسـ األطفاؿ يستطيع ال. والوجدانية والنفسية  ,أشكالو الجسمية والعقمية 

 انحمبئك انمتيسرح عه طجيعخ انىمُ  .  سف الطفؿ مف خالؿ رسوماتو فى ضوء عمى
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: الطفؿ يعيش فى بيئة قد ال تكوف محققة لكؿ حاجاتو بؿ رسوم األطفال ذات صمة بصحتو النفسية  -0
ت المكبوتو والنزعا ,الرغبات والحاجات تكبتيا وال تسمح لمطفؿ بتحقيقيا  هكثيرًا ما تكوف محبطة ليذ
 هتعد متنفسًا صالحًا لكؿ ىذ, ورسوـ األطفاؿ باعتبارىا أداة تعبيرية  ,البد أف تجد ليا مخرجًا 

النزعات فمف خالؿ الرسـ قد يحقؽ الطفؿ تعويضا  عف الحرماف الذى يحس بو فى البيئة . فالطفؿ 
لة عمى خوؼ الطفؿ مف الذى يرسـ فى حافة الورقة ويترؾ الفراغ الباقى دوف استغالؿ قد يكوف دال

 الحاالت .  هتشجيع األطفاؿ فى ىذىنا ىو  درسةودور الم. معزلة لالتكيؼ االجتماعى وحبو 

أف األطفاؿ الصغار ال يرسموف  Salmon,&Lucas(2011)وىذا ما أشارت إليو نتائج دراسة كؿ مف 
عرىـ وىذا ىو السبب فى أف دوف قصد , وأف تعبيرىـ فى الرسوـ يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأفكارىـ ومشا
 دراسة رسوميـ تعتبر إجراء قيمًا لفيـ تطورىـ المفاىيمى بشكؿ أفضؿ. 

عمى أف أنشطة الرسـ والتمويف التى تتـ فى سياؽ  Inan,et.al(2010)وىذا ما أكدتو دراسة كؿ مف 
            .التعمـ تؤثر بشكؿ إيجابى عمى عممية التعمـ بشكؿ خاص خالؿ مرحمة ما قبؿ المدرسة

: نتيجة لمصمة الواضحة بيف شخصية الطفؿ ورسومو فقد بدأ  رسوم األطفال لمتشخيص والعالج -1
وقد وجد بعض العمماء أف . وسائؿ تشخيص وعالج  إعتبارىابعض العمماء بدراسة رسـ األطفاؿ ب

وضح الحياة كثيرًا ما تو نفعالى تعبر عف مشكالت ستقرار اإلرسوـ األطفاؿ الذيف يعانوف مف عدـ اإل
الحب والكراىية . إف رسوـ األطفاؿ فييا مجاؿ واسع  ,األب واألـ  ,اإليجابية والسمبية  ,والموت 

وحينما يجد المعالج مفتاحًا لترجمة المشكالت التى يعانييا الطفؿ . تجاىات بوضوح اإل هإلسقاط ىذ
 (.18 -18، ص  6002 زيىت محمد )    يستطيع وضع برنامج عالجى منتظـ لحؿ تمؾ المشكالت .

 خصائص رسوم األطفال 

تظير ىذه الخصائص في مراحؿ عمرية مبكرة لدى بعض األطفاؿ , كما قد تظؿ مالزمة لرسـو بعضيـ 
فى مراحؿ عمرية أكثر تقدمًا , وذلؾ تبعًا لمفروؽ الفردية في اإلستعدادات العقمية واإلدراكية والجسمية 

ى نمو مالتغيرات البيئية واإلجتماعية واألسرية والتعميمية المؤثرة عوالحركية ومعدالت النمو , ومف حيث 
   -خصائص رسوم األطفال ما يمى : ومن أىم  ,في مجاؿ الفنوف خاصة و تيـ التعبيرية عمومًا داستعدا

, والسبب فى ذلؾ يعود إلى عدـ  و يكتبأو  اسـ الشكؿ يذكر ما ,ؿ  شكال ً : عندما يرسـ الطف التسمية -0
بقدرتو عمى التعبير لما ييدؼ إليو مف خالؿ رسمو وزيادة فى التأكيد يكتب اسماء األشكاؿ  اقتناعو

 الموجودة فى رسمو .  

: يرسـ الطفؿ الطائر , السمكة , الحيواف بالوضع الجانبى ولكنو يرسـ اإلنساف  اختيار األوضاع المثالية -6
نساف مف دة التوضيح والتعبير . فرسـ اإليابالوضع األمامى ولعؿ السبب فى ذلؾ يرجع إلى رغبتو فى ز 

األماـ يتميز عف رسمو مف الجانب بظيور العينيف واألذنيف والذراعيف والصدر ألف مظيرىا فى ذلؾ 
 الوضع يكوف أكثر وضوحًا . 



 مجلة الطفولة  ( 2222العدد الثانً واالربعون ) عدد سبتمبر 

 

936 

 

: إف رغبة الطفؿ فى التعبير عف األشياء التى يعرضيا تدفعو إلى رسـ األجزاء غير الظاىرة ,  الشفافية -0
السمؾ ظاىرًا فوؽ سطح الماء وحبات البطاطا ظاىرة مف األرض , ويطمؽ عمى ىذه الظاىرة  كأف يرسـ
 ( لما بينيما مف تشابو وىذا يؤكد عمى حقيقة أف الطفؿ يرسـ ما يعرفو ال ما يراه .  X)أشعة 

جزاء مف : إف مف مظاىر الطفولة ) المبالغة( فمعدـ إدراؾ الطفؿ لمواقع يبالغ فى رسـ بعض األ المبالغة -4
رسوماتو تبعًا ألىميتيا مف وجية نظره , فمثاًل عندما يرسـ الطفؿ موضوع قطؼ الثمار فإنو يبالغ فى 
                                                  حجـ اليد التى تقطؼ الثمار وعندما يرسـ العب الكرة فإنو يبالغ فى حجـ الكرة والقدـ التى تركميا . 

 (16, 6606)ميا مصطفى                                                                     

: إف مف اتجاىات األطفاؿ التكرار اآللى المستمر فى رسوماتيـ . ونالحظ أف الطفؿ فى التكرار اآللى  -2
الذى  المراحؿ  األولى قد استقر عمى عدد معيف مف األشكاؿ يكررىا بصفة مستمرة متغيرة عف اإلنساف

أصبح يرسمو برمز ثابت , وكذلؾ السيارة واألشجار . وقبؿ اإلستقرار عمى تمؾ الرموز يكوف الطفؿ قد 
 مر بمرحمة البحث عف الرموز وليذا اتجو لمتكرار اآللى .  

)التسطيح( , ففى ىذة الحالة إذا أراد الطفؿ الروضة : إف مف مميزات رسـو األطفاؿ فى مرحمة  التسطيح -0
أو أى شكؿ آخر فإنو يرسميا مف جميع الزوايا وكأنو يدور حوليا . وبيذه الطريقة يظير رسـ عربة 

 الرسـ مسطحًا أشبو ما يكوف باالنفراد .  
: عندما يقـو الطفؿ برسـ شكؿ ما فإنو ييتـ باألعضاء التى تؤدى وظيفة أو حركة ويرسميا ,  الحذؼ -1

 أو يصغرىا . أما األعضاء التى ال تؤدى وظيفة أو حركة يحذفيا 
: عندما يبدأ الطفؿ فى إدراؾ عالقتو بالبيئة فإنو يرسـ األشكاؿ المختمفة ويضع خطأ تحت  خط األرض -2

كؿ شكؿ , ولعؿ السبب فى ذلؾ يرجع إلدراؾ الطفؿ مظاىر الحياة , حيث أف كؿ شكؿ يجب أف يرتكز 
 عمى قاعدة وليذا يضع خطًا تحت كؿ شكؿ . 

الظواىر التى تالحظ فى رسـ األطفاؿ ومعناه رسـ الجية اليمنى كاليسرى, : إف التماثؿ أحد  التماثؿ -3
كأف يرسـ الطفؿ األزىار واألوراؽ عمى غصف شجرة ويرسـ أوراؽ وأغصاف مماثمة عمى غصف أخر 

 وىكذا.
: إف ظاىرة الميؿ ىى فى الواقع نوع مف التوافؽ بيف الحقيقة المرئية والحقيقة الفكرية , حيث  الميؿ -06

الطفؿ أف األجساـ يجب أف ترتكز عمى خط األرض , إال أف ىناؾ حاالت يكوف فييا خط يدرؾ 
 األرض متعرجًا وعمى شكؿ قوس وليذا يظير الميؿ فى رسـ الطفؿ .

 ه: مف خصائص رسـو األطفاؿ فى ىذ الجمع بيف األمكنة و األزمنة المختمفة فى حيز واحد. 00
ف والزماف كأنو يرسـ مف خالؿ شريط سينمائى فنجد ظاىرة رسـ المرحمة رسـ األشكاؿ دوف التقيد بالمكا

األشكاؿ , والجمع بيف األمكنة واألزمنة المختمفة يبدو واضحًا فى رسمو وبحيز واحد , كأف يرسـ الفالح 
 (26 – 58ص 6002محمد حسيه ) عندما يستيقظ مبكرًا وأثناء ذىابو لمحقؿ وعممو والعودة إلى بيتو .
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 –المبالغة  –) الشفافية  خصائص رسـو األطفاؿ  أنو مف أىـ2218خمود بنت فيد : ج نتائ ولقدأثبتت
 .جمع األمكنو واألزمنو(  –التكرار األلى  –محاولة التعبير الواقعى  –الحذؼ 

  -ىناؾ طريقتيف لتقييـ  معممة الروضة لرسـو األطفاؿ وىما :  تقٛٛى رسٕو األطفبل :

 لمرسـ دوف األخذ فى اإلعتبار التفصيالت الموجودة فى المضموف  تأخذ فى اإلعتبار الشكؿ الكمى .0
  تتناوؿ تحميؿ الرسـ ومضمونو بمعنى تحميؿ كؿ عنصر مف عناصر الشكؿ والمضموف معًا . .6

  -: عند تقييم رسوم األطفال أن تراعى عدة أمور منيا وعمى المعممة أيضاً 
 .دمة المستخالصفحة العالقة بيف أبعاد رسـ الطفؿ وأبعاد  -0
 .تالحظ قوة الخطوط المرسومة بالنسبة لقوة ضغط يد الطفؿ عمى الورؽ   -6
 .تالحظ وضوح الخطوط فى رسومو  -0
تصاليا فى رسوـ الطفؿ -4   .تالحظ مدى تكامؿ الخطوط وا 
 (. 660, 6661)مصطفى قيسـ وآخروف :       .تستخدـ طرؽ فنية فى تحميؿ ألواف رسـو الطفؿ -2

د أىـ الوسائؿ لتنمية ميارات االبتكار عند األطفاؿ, كما أنو مف الرسـ أحومما سبؽ يتضح أف  
األنشطة التي يقبؿ عمييا الطفؿ وتجذب انتباىو بقوة, لذا عمينا الثناء عمى ما يرسمو الطفؿ, 

الفف ُيخرج األطفاؿ مف االىتماـ الضيؽ » وكما يقول ىربرت ريدفالطفؿ فناف موىوب بطبعو, 
لواسعة, وربما يبدأ كنشاط فردي مستقؿ, كتخطيط ينصرؼ الطفؿ إلى بنفوسيـ إلى رحاب الحياة ا

مزاولتو عمى قطعة مف الورؽ, ولكف الطفؿ يخطط لكي ينقؿ عالمو الداخمي إلى متفرج عطوؼ, 
إلى والده الذي ينتظر الطفؿ منو الحناف في استجابتو, ولكف مع األسؼ, فالطفؿ ال يجد إال وجوىًا 

, وليس أسوأ عمى روح الطفؿ اليانعة مف تحقير أب أو مدرس لجيوده غير راضية وألسنة ساخرةً 
د الطفؿ عمى اإلبداع االبتكارية التي يظيرىا في تعبيراتو, وىذا مف العوامؿ التي ال تساع

وليا أىمية كبرى في تخريج  ضرورة لألطفاؿالرسـ فاإلىتماـ بتنمية ميارات وعميو  «.واالبتكار
عيف, فنجد أف معممة رياض األطفاؿ البد أف تتدرب عمى الفف التشكيمي أجياؿ مف الموىوبيف المبد

   حتى تستطيع توجيو األطفاؿ في مجاؿ الرسـ وعالـ األلواف عمومًا. 

 التذوق الفنى  -ثالثًا:

لتذوؽ الفني ميـ جدًا في حاضر حياتنا ومستقبميا, فيو ترسيخ لقيـ الجماؿ والحيوية والحرية والتنسيؽ ا
 في النفس البشرية, ومستقبؿ أي أمة مف األمـ ُيشرؽ باإلبداع الفني واألدبي والعممي ألبنائيا.والحضارة 

والتذوؽ الفنى قدرة كامنة في كؿ شخص تمامًا كالقدرة عمى اإلبداع ,كما ذكر "سيراؿ بيرت " كوف   
بقت عمى أطفاؿ التذوؽ الفنى قدرة متمايزة , وتأكد ذلؾ مف خالؿ إختبارات التذوؽ الجمالى التى ط

المدارس والبالغيف والتى أوضحت أنو في كؿ مراحؿ النمو تظير القدرة عمى التذوؽ الفنى مستقمة عف 
كما أكد أيضًا بأف الفروؽ الفردية في القدرة عمى التذوؽ الفنى ليا نفس خصائص الفروؽ اإلبداع الفنى . 
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فراد يظيروف التفوؽ أو التخمؼ فييا , وأف الفردية في غيرىا مف القدرات العقمية, حيث أف قميؿ مف األ
                                                       (00, 6602)الطاىر عمار: إختبارات ومقاييس التذوؽ الفنى.االغمبية الكبيرة تكوف متوسطة األداء في 

 التذوق الفنى : مفيوم

ريقة ودرجة تذوقو الفنى ألى عمؿ سواء فف تشكيمى يرتبط التذوؽ الفنى ألى إنساف بعدة عوامؿ تحكـ ط 
وثقافة الفرد ونموه وتعميمو ونشأتو في مجتمع بذاتو واىتماماتو  ,موسيقى أو فف حركى أو أدب أو شعر أو

وال شؾ أف الفنوف بأكمميا عمى إختالؼ وسائؿ التعبير  اإلنسانية تجعؿ منو متذوقًا لمفنوف أو غير متذوؽ,
 متذوؽ لمفنوف األخرى. غالبا بعض والمتذوؽ لفف مف الفنوف نجده مرتبطة ببعضيا ال

أف " التذوؽ الفنى إحساس فطرى   World Universtiy Encyclopediaجاء فى موسوعة جامعة الكوف 
ريخية فى الماضى , والعيف المدربة عماؿ التانمى بالتعمـ , وأف الخمفية التاريخية ضرورية لفيـ األيتطور ويٌ 
 اسية لإلستمتاع بأشكاؿ الفف ". ضرورة أس

World Universtiy Encyclopedia,Books,Inc1968,Volume2,P.378)) 

 تجعؿ استجابة , الجمالية لممؤثرات " القدرة عمى االستجابة بأنو ( 4، 2215)الطاىر عمار: وويعرف
 مر عمي يزداد ورصيد حياتو مف جزء ويجعميا بيا ويستمتع معيا وتجعمو يعيش , تيتز الشخص مشاعر
 الزمف".

 الجمالي المستوي إلي بالمتذوؽ تسمو التي الوسيمة " بأنو (17، 2212)سعدية محسن : تعرفوأيضًا و
 ". كمياتيا إطار في الجزيئات ندرؾ أف عنده نستطيع الذي

 ضةطفؿ الرو  يدؼ إلى تنمية قدرةفنية مبدعة ت عممية ابتكارية  ىو" تعرفو الباحثة إجرائيًا عمى أنوو 
قدرتو مما يزيد مف ,(وتحميؿ تكوينو –مف خالؿ )وصؼ حقائؽ العمؿ الفنى عمى التمييز بيف األشياء,

ينعكس عمى استجاباتو الجمالية لمبيئة  مما يكسبو سموكًا جمالياً عمى الفحص والدراسة, عمى الرؤية القائمة
   ".لتذوؽ الفنى لطفؿ الروضة امقياسكمية التى يحصؿ عمييا الطفؿ فى ويقاس ذلؾ بالدرجة ال المحيطة

ويعد التذوؽ الفنى لغة تواصؿ بيف الطفؿ والعمؿ الفنى , فيو يشاىد العمؿ الفنى ويتفاعؿ معو مف خالؿ 
صؼ وتمييز العناصر تقبمو واإلستجابة لو ثـ الحديث والحوار حوؿ العمؿ الفنى مف خالؿ المالحظة والو 

 الموجوده بو .

 أىمية التذوق الفنى : 

اليدؼ مف عممية التذوؽ الفنى ليس اإلستمتاع بجماؿ األعماؿ الفنية فحسب بؿ ىناؾ فوائد تربوية إف 
  -عديدة لمتذوؽ الفنى ومف أىميا:
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عندما  "أف الفرد Wilsonالتذوؽ الفنى سموؾ جمالى وتيذيب وجدانى : حيث يؤكد ولسوف  -
 –السموؾ ىى )التقدير  يكتسب القدرة عمى التذوؽ الجمالى فإنو يكتسب ثالثة أنماط مف

                                        ".اإلحساس( وىنا يساعد عمى اإلستمتاع بالعوامؿ الجمالية فى الفف أو البيئة  –التعاطؼ 
 متذوؽ الفنى.تعتبر الرؤية الفنية سموؾ وليد ل التذوؽ الفنى ينمى الرؤية الفنية حيث -
 صية. التذوؽ الفنى يساىـ فى تكامؿ الشخ -
 التذوؽ الفنى ييذب السموؾ األخالقى فى التعامؿ مع البيئة.  -
و نافذة الفرد لمتأمؿ وتميز مواطف الجماؿ ى المعرفة والتفكير الناقد حيث أنالتذوؽ الفنى ينم -

 فى البيئة والطبيعة ىذه الرؤية التأممية اإلبداعية تعممو التصنيؼ والتحميؿ والتمييز بيف
 داع. مستويات الجماؿ واإلب

دراؾ العالقات مف خالؿ المراحؿ الثالث التى  - التذوؽ الفنى خبرة تساعد المتعمـ عمى البحث وا 
 يمر بيا المتذوؽ وىى: 

والتأنى فى إدراؾ العالقات والربط  وتتميز ىذه المرحمة بالدقة والتمحيص ,مرحمة البحث:  .0
ستنباط القيـ المؤثرة , فيما بينيا , الذىنى  وىونوع مف النشاطوتتميز أيضًا بالتأمؿ  وا 

العميؽ ويستجمع فيو الفرد كؿ خبراتو السابقة التى تعينو عمى النفاذ إلى أعماؽ الظاىرة 
بذؿ أنواع مختمفة مف الٌجيد والمثابرة و  مف الفرد وتفسير ما تشممو , وتحتاج ىذه المرحمة

 عف العوامؿ التى تحقؽ اإلستمتاع الجمالى.  النشاط لمكشؼ
مف خالؿ البحث المتعة الجمالية التى ٌتكسب الشخصية  يكتسب الفرد  ساب:مرحمة اإلكت .6

طابع جمالى ينعكس فى تعديؿ سموكيا وتيذيب وجدانيا , وتضاؼ إلى رصيدىا مف 
 الخبرة , والتى تكوف وسيمة لتذوؽ مواقؼ جمالية جديدة. 

مختمفة السابقة وفى ىذه المرحمة يطبؽ الفرد ما إكتسبو مف المواقؼ المرحمة التعميم :  .0
عمى سائر المواقؼ فى المستقبؿ , نتيجة تكويف حصيمة معرفية تضاؼ إلى رصيد الخبرة 

 (422,  6602)شيماء رمضاف :                                         السابقة. 

ومما سبؽ نجدأف التذوؽ الفنى خبرة معرفية يحصؿ عمييا المتذوؽ )الطفؿ( مف خالؿ عممية التأمؿ 
 إلى الخبرة الجمالية ,الجديدة بالخبرات السابقة ليصؿ  مستخدمًا بصره ومنميًا ميارة البحث وربط الخبرات

" التذوؽ الفنى أصبح مف السموؾ اإلبتكارى  كد عمى أفحيث تؤ ( 6603إيماف كريـ :)دراسة  ما تؤكده وىذا
لحكـ عمى األشياء ومقارنتيا, وىذا ما والجمالى والذى ينمى حب المعرفة ودقة المالحظة وحرية اإلختيار وا
 يدعـ شخصية الطفؿ بسموكيات وأساليب الرؤية والمعرفة والبحث". 

 يدؼ إلى تحقيؽ عدد مف األسس أىميا: أف التذوؽ الفنى يوظيفة التذوق الفنى :

 تجنب التوتر الطبيعى لجميع أشكاؿ اإلدراؾ واإلحساس وما يتصؿ بالجماليات.  -
عالقتيا بالبيئة وىو و األشكاؿ المختمفة لإلدراؾ واإلحساس ببعضيا البعض  تحقيؽ التناسؽ بيف -

 ما ينعكس أثره عمى اإلنساف. 
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 التعبير عف اإلحساس بصيغة قابمة لمنقؿ جماليًا.  -
 بصيغة قابمة لمنقؿ عف أشكاؿ الخبرة الكمية التى قد تظؿ ال شعورية جزئيًا أو كميًا. التعبير -
 ة جديدة لإلرتقاء بشكؿ الحياة في كافة مدخالتيا.التعبير عف منظومات جمالي -
 محاولة لتأصيؿ جماليات اإلبداع.   -
 بحث ودراسة أنظمة التقنيات المعاصرة ومدى تأثيرىا عمى المتمقى في المجتمعات.  -
 تطوير أنظمة السموكيات في إطار جمالى يتفؽ مع القيـ المختمفة.  -
 (06, 6606)سعدية عايد:              تحديد معالـ القيـ الجمالية لدى األنساف.  -

بكؿ مقوماتيا الفكرية والحسية والسموكية  عمى تكامؿ الشخصيةومما سبؽ إتضح أف التذوؽ الفف يعمؿ 
وعاداتو واتجاىاتو ومفاىيمو واستجاباتو الجمالية  اعد عمى تحقيؽ نمو كؿ جوانب الطفؿوالمعرفية, حيث يس

خالؿ العممية الفنية يحس ويفكر ويترجـ أفكاره  ه وسموكو, فالطفؿعمى أفكار والحسية, وكؿ ذلؾ ينعكس 
حساساتو أف التذوؽ الفنى يضيؼ لمطفؿ خبرات جديده ( 6662 :ريـ زىير)نتائج دراسة  ويتفؽ ىذا مع  , وا 

 .مرتبطة بالعمؿ الفنى وتزيد مف إىتماماتو لخمؽ إىتمامات جديده تعدؿ مف سموكو وتنمى كؿ ما ىو جميؿ

 توجد قنوات يتـ عف طريقيا إحداث التذوؽ الفنى وىى:  لتذوق الفنى : وسائط ا

  . التربية البصرية : عف طريؽ العيف 
  .التربية التشكيمية : عف طريؽ الممس 
  التصميـ.  –األشغاؿ الفنية  –التربية البنائية : وتتـ عف طريؽ الفكر 
  تمثيؿ. التربية المفظية: عف طريؽ الكالـ مف موسيقى وشعر ونثر و 
  الرقص اإليقاعى.  –التربية الحركية : عف طريؽ العضالت 
 (02, 6602)الطاىر عمار:                  ية الموسيقية: عف طريؽ الموسيقى.الترب  

  -عدة ضروريات منيا:في تمثؿ تضرورة دراسة التذوق الفنى : 

رتبط بيا مف فمسفات فكرية مف خالؿ لفيـ المعانى الجمالية وما ي الضرورة اإلستاطيقية الجمالية: . 1
مما يساعد في تنمية القيـ اإلبداعية اإلبتكارية المختمفة ,  إعطاء قدرة ذات مدى أوسع عمى األعماؿ الفنية.

ثراء الفكر والرؤية البصرية والسموؾ بقيـ تخيمية جمالية.  وتنمية أساليب التعمـ وتعزيز وتشجيع أعماؿ وا 
  الجمالى.  البحث واإلنماء

مف خالؿ تحقيؽ وسيمة لتيذيب السموؾ واإلرتقاء بو حضاريًا. : الفنىالضرورة السيكولوجية لمتذوق . 2
وتحقيؽ الذات باإلتصاؿ باألخريف مف  اإلتزاف اإلنفعالى مف خالؿ تذوؽ الفف أو المفاضمة أو المقارنة ,

  خالؿ الفف عف طريؽ ما يبدعو اإلنساف.
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وسيمة لتوحيد المشاعر واألحاسيس بيف األفراد وربط اإلنساف  الفنى :  الضرورة اإلجتماعية لمتذوق. 3
وتطوير شكؿ السموكيات في المجتمع مف خالؿ أنظمة الجماليات. بمجتمعو وأفراد أنظمة ذلؾ المجتمع. 
 وتحقيؽ اإلتزاف اإلجتماعى الثقافى. 

سفيرًا  يؽ الفف والغاية منو واعتبارهلمتعريؼ بالمكاف والزماف عف طر الضرورة السياسية لمتذوق الفنى : . 4
يجاد لغة مشتركة لمتفاىـ الدولى عف طريؽ الفف والجماؿ تراث اإلنساف.لمعالـ ينقؿ بصدؽ أصالة  وا 

  والتراث. 

لإلرتقاء بأنظمة التفاعالت البشرية المختمفة والمحافظة عمى الرموز الضرورة الحياتية لمتذوق الفنى : . 5
  وتوحيد مشاعر الفرد  داخؿ المجتمع.  موب مف أساليب التكيؼ اإلجتماعى ,كأسواألشكاؿ األصمية.

 لمواكبة التقدـ الحضارى في كافة المجاالت اإليجابية لإلنساف, الضرورة المستقبمية لمتذوق الفنى : . 6
 لمحفاظوأيضًا كمحاولة  كمحاولة لمواكبة العصر والسير مع الدوؿ المتقدمة فيما يدعـ مف بناء اإلنساف ,

                                 (060, 6600)إسراء حسيف وآخروف :      عمى القيـ المعنوية والجمالية في ضوء المتغيرات العالمية. 

اع بما ومماسبؽ يتضح أف التذوؽ الفنى ضرورة أو ىدؼ تربوى ويتـ مف خالؿ تدريب الطفؿ عمى اإلستمت
وشعوره بالسرور حياليا, ويعد ذلؾ ىدفًا رئيسًا يستيدؼ مف خاللو  أو ماديةيدركو مف موضوعات معنوية ,

 أف  الطفؿ يستطيعحيث أف  ة مف جماؿ,خمؽ التذوؽ لديو إلنجاز األعماؿ ودقة األفكار وما في الطبيع
 يرى كاف فإف بيا يراىا النظرة التي بحسب وتناوليا األشياء بيف العالقات مف مختمفة أنواع بتكويف يقـو

ف كاف يرى األشياء تبعا ذلؾ نظره عمى يقتصر حتما فإنو النفعية الجوانب مف تحققو لما تبعا اءاألشي , وا 
 .بيا الجمالية الجوانب إلى ينظر  لما ليا مف جوانب جمالية فإنو حتما

ستنادًا إلى كؿ ما سبؽ ـ والتذوؽ الفنى لطفؿ الروضة ال ميارات الرس ؼ تنميةتستخمص الباحثة أف ىد وا 
مف اإلعتماد عمى طرؽ وأساليب تعمؿ عمى  دتحقؽ الببؿ لكى ي ؽ بإستخداـ طرؽ وأساليب تقميدية ,تحقي

ستراتيجيات تربط بيف الطفؿ والبيئة  إتاحة الفرصة لمطفؿ بأف يكوف المسئوؿ في الموقؼ التعميمى ؛طرؽ وا 
لى تحقيقو مف خالؿ الحا وموضوع التعمـ وتجعؿ منو عنصرًا فعااًل في المجتمع وىذا ما يسعى البحث

 إستراتيجية "اليد المفكرة" في تنمية بعض ميارات الرسـ والتذوؽ الفنى لطفؿ الروضة . إستخداـ 

  دراسات سابقة بحوث و 

سوؼ تستعرض الباحثة بعض الدراسات السابقة عمى كؿ محور مف محاور البحث . وقد روعى أثناء 
  : حديثبال وينتيى قديـيبدأ بال استعراض ىذه الدراسات الترتيب التاريخى ليا حيث

 إستراتيجية "اليد المفكرة"  :أواًل: دراسات تناولت المحور األول

تطوير بيئة تعمـ مدمج وفؽ استراتيجية اليد المفكرة   بعنوان:  (2216 )أمثال خالد عبداهلل  دراسة [0]
تطوير بيئة تعمـ  وىدفت إلىة, وتنمية بعض المفاىيـ العممية وميارات التفكير األساسية لدى طفؿ الروض
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مدمج وفؽ استراتيجية " اليد المفكرة" وقياس أثر ذلؾ عمى تنمية بعض المفاىيـ العممية وميارات التفكير 
منيج البحث التجريبى بتصميـ سولوموف المعدؿ ألربع وقد تم إستخدام األساسية لدى طفؿ الروضة , 

بقياس قبمى وبعدى , تـ سحب عينة البحث بطريقة  مجموعات , ثالث منيا تجريبية ومجموعة ضابطة
وقد إحتوى طفاًل وطفمة مف المستوى الثانى برياض األطفاؿ بالكويت ,  006عشوائية طبقية بمغ عدد أفرادىا 
وىـ : قائمة المفاىيـ العممية لخبرة "أنا اإلنساف" , واختبار لبعض المفاىيـ  البحث عمى ثالثة أدوات لمقياس

رة أنا اإلنساف" , ومقياس لبعض ميارات التفكير األساسية لطفؿ الروضة ) المالحظة , التصنيؼ العممية لخب
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية عمى كاًل مف  وأظيرت النتائج, واإلستنتاج(, 

ختبار المفاىيـ العممية مما يدؿ عمى أف بيئة التعمـ المدمج المطورة وفؽ  مقياس ميارات التفكير األساسية وا 
استراتيجية "اليد المفكرة" كانت فعالة ومؤثرة فى تنمية بعض المفاىيـ العممية وميارات التفكير األساسية لطفؿ 

 الروضة بالكويت.

أثر إستخداـ إستراتيجية اليد المفكرة فى تنفيذ األنشطة  بعنوان : (2221 )دراسة أميرة محمد محمودو  [6] 
إستخداـ استراتيجية اليد  والتى ىدفت إلىإكتساب أطفاؿ الروضة لبعض المفاىيـ العممية,  العممية عمى

المفكرة فى تنفيذ مجاؿ العمـو بالروضة عمى إكتساب بعض المفاىيـ العممية لدى أطفاؿ المستوى الثانى, 
عتمدت الدراسة  ستخدمت عمى المنيج شبة التجريبى ذو المجموعتيف ,وا  ـ العممية, ودليؿ قائمة بالمفاىيوا 

ختبار لممفاىيـ العممية المصور.  طفاًل وطفمة مف أطفاؿ روضة  (06) وقد إشتممت العينة عمى لممعممة , وا 
فاعمية إستخداـ إستراتيجية اليد المفكرة فى تنفيذ وأسفرت النتائج عن ,   يناير اإلبتدائية ببمصفورة62مدرسة 

 لبعض المفاىيـ العممية.  األنشطة العممية عمى إكتساب أطفاؿ الروضة

ستخداـ استراتيجية اليد المفكرة فى تنمية إفاعمية   بعنوان (2221)دراسة حسن محمد حويل و آخرينو  [0]
إلى التعرؼ عمى فاعمية  وقد ىدفت ,بعض ميارات التعبير الفنى لدى المعاقيف سمعيًا بالمرحمة االبتدائية

ة بعض ميارات التعبير الفنى لدى المعاقيف سمعيًا بالمرحمة إستخداـ استراتيجية اليد المفكرة فى تنمي
مف قائمة ميارات دوات األوتكونت المنيج شبة التجريبى ذو المجموعة الواحدة ,  واستخدمتاالبتدائية, 

أف تتوافر لدى التالميذ المعاقيف سمعيًا , ودليؿ المعمـ الذى يوضح كيفية تدريس  التى يجبالتعبير الفنى 
ختبار لقياس الجانب المعرفى لميارات التعبير الفنى ,  التربية الفنية باستخداـ إستراتيجية اليد المفكرة , وا 

وجود فرؽ داؿ  -إلى  وتوصمت النتائجالتعبير الفنى ,  وبطاقة مالحظة لقياس الجانب األدائى لميارات
والبعدى لإلختبار التحصيمى  إحصائيًا بيف متوسطى درجات التالميذ مجموعة البحث فى التطبيقيف القبمى
وجود فرؽ داؿ إحصائيًا بيف  –الخاص بالجوانب المعرفية لميارات التعبير الفنى لصالح التطبيؽ البعدى. 

دائى متوسطى درجات التالميذ مجموعة البحث فى التطبيقيف القبمى والبعدى لبطاقة مالحظة الجانب األ
 . ى لميارات التعبير الفنى لصالح التطبيؽ البعد

 : لمباحثوبإستقراء الدراسات السابقة إتضح : تعقيب عمى دراسات المحور األول

فى كافة المراحؿ  يامدى أىمية إستراتيجية "اليد المفكرة " فى العممية التعميمية وضرورة تطبيق -
 التعميمية. 
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مرحمة التعميـ  تؤكد الدراسات عمى أف استراتيجية "اليد المفكرة" قد تكوف مفيدة جدًا وخاصة فى -
تيح لو الفرصة كى وت حيث أنيا تجعؿ المتعمـ كالباحث الصغير ,وطفؿ الروضة األساسى 

 يختبر العالـ مف حولو ويكتشفو بنفسو. 
تؤكد الدراسات عمى قدرة استراتيجية "اليد المفكرة" عمى جعؿ األطفاؿ مندمجيف فى عممية  -

ثارة.   التعمـ بشغؼ وا 
 البحث.  أنشطةجية" اليد المفكرة " واإلستفادة منيا فى إعداد معرفة مراحؿ استراتي -

  رسوم األطفال:  ثانى: دراسات تناولت المحور الثانياً 

فاعمية برنامج مبنى عمى أسس بعض فمسفات رياض  ( : بعنوان 2212دراسة ميا مصطفى ) [4]
القومية لرياض األطفاؿ ,  األطفاؿ لتنمية بعض الميارات الفنية عند طفؿ الروضة فى ضوء المعايير

) فروبؿ , ديكرولى ,       إلى تحديد أىـ األسس التى اتفؽ عمييا الفالسفة الثالث   والتى ىدفت
منتسورى ( التى يشتمؿ عمييا برنامج  األنشطة الفنية المقترح لتنمية الميارات الفنية الثالث ) الرسـ , 

المنيج شبو  وقد إستخدمتلبرنامج لمتأكد مف فاعميتو . التمويف , التشكيؿ ( عند طفؿ الروضة وتجريب ا
( سنوات مف المرحمة  0 – 2( طفؿ وطفمة تتراوح أعمارىـ بيف ) 06عمى )واشتممت العينة  التجريبى ,

وتمثمت أدوات الثانية برياض األطفاؿ بمدرسة سانت فاتيما الخاصة لمغات بإدارة مدينة نصرالتعميمية .
د إنؼ وىاريس( لمذكاء , واستمارة التعبير الفنى لطفؿ الروضة وبرنامج األنشطة فى اختبار)جو  الدراسة

فاعمية برنامج األنشطة الفنية فى تنمية الميارات الفنية )الرسـ , وقد أوضحت النتائج الفنية المقترح . 
مقدمة لطفؿ التمويف والتشكيؿ ( ألطفاؿ الروضة مما يدعو إلى إعادة النظر فى تخطيط البرامج الفنية ال

 الروضة بشكؿ يخدـ تطور التربية الفنية فى رياض األطفاؿ .

استراتيجية مقترحة الستخداـ السبورة التفاعمية في تعميـ بعنوان  (: 2212)اني شفيق رمزيودراسة ى [2] 
ة : تحديد ميارات الرسـ والتمويف الالزمإلى  تىدفو  ميارات الرسـ والتمويف لدي أطفاؿ ما قبؿ المدرسة,

ألطفاؿ ما قبؿ المدرسة. الكشؼ عف صورة اإلستراتيجية المتقرحة لمسبورة التفاعمية لتنمية ميارات الرسـ 
والتمويف ألطفاؿ ما قبؿ المدرسة. التعرؼ عمي أثر استخداـ االستراتيجية المقترحة لمسبورة التفاعمية في زيادة 

ي لميارات الرسـ والتمويف. التعرؼ عمي أثر معدالت تحصيؿ أطفاؿ مرحمة ما قبؿ المدرسة لمجانب المعرف
استخداـ االستراتيجية المقترحة لمسبورة التفاعمية في زيادة معدالت أداء أطفاؿ ما قبؿ المدرسة لميارات الرسـ 

عتمدت عمى والتمويف. في  المنيج شبو التجريبيو  ,تحديد ميارات الرسـ والتمويف فى المنيج الوصفي وا 
 .تعميـ ميارات الرسـ والتمويف وأثرىا عمى نواتج التعمـ لدي أطفاؿ ما قبؿ المدرسةلفاعمية استخداـ السبورة الت

اختبار لفظي مصور لقياس مدى تمكف األطفاؿ مف ميارات الرسـ والتمويف  من أدوات  البحثوتكونت 
وجود أثر  وقد أشارت النتائج إلى بطاقة مالحظة األداء العممي.و والميارات الفرعية المرتبطة بيما.

لإلستراتيجية المقترحة الستخداـ السبورة التفاعمية في زيادة معدالت تحصيؿ وأداء أطفاؿ ما قبؿ المدرسة 
 .لميارات الرسـ والتمويف
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خصائص التعبير الفنى فى رسوـ أطفاؿ مرحمة  بعنوان: (2218دراسة خمود بنت فيد العنزى ) [0] 
التعرؼ عمى خصائص رسوـ األطفاؿ فى مدينة وحائؿ  دفت إلىوالتى ى الطفولة الوسطى فى مدينة حائؿ ,

والتعرؼ عمى االختالؼ والتنوع فى التعبيرات الفنية فى رسـو كاًل مف الذكور واإلناث فى مرحمة الطفولة  ,
قتصرت الدراسة عمى رسوـ أطفاؿ المدارس اإلبتدائية فى مدينة حائؿ وتكونت عينة الدراسة مف  الوسطى. وا 

عتمدت الدراسة ( سنوات.3-0( إناث ممف تتراوح أعمارىـ ما بيف )66( ذكور و)66) ( طفالً 46) المنيج وا 
ستخدمت الدراسة  الوصفى بأسموبو التحميمى لوصؼ وتحميؿ رسـو األطفاؿ عينة الدراسة , إستمارة تحميؿ وا 

عديد مف قيـ عدـ وجود ال - وتوصمت النتائج إلى خصائص رسـو األطفاؿ فى مرحمة الطفولة الوسطى .
االرتباط بالواقع  –التعبير الفنى فى رسـو األطفاؿ مثؿ التعبير عف الموضوع المحدد بالرسـ وضوح األشكاؿ 

 البصرى.

 عدـ وجود فروؽ بيف متوسطات الخصائص التعبيرية فى رسـو كؿ مف الذكور واإلناث. -
ية "يظير أف معظـ الخصائص لـ تظير فى رسوـ األطفاؿ بمستوى مرتفع ما عدا خاص -

 ."التمميذ خط األرض فى رسمو

لتكامؿ الحسى فى تنمية افعالية برنامج قائـ عمى  بعنوان : (2222) السمان دراسة ىدى إبراىيمو  [1]
إلى تنمية بعض المفاىيـ العممية والفنية لطفؿ  والتى ىدفت,  بعض المفاىيـ العممية والفنية لطفؿ الروضة

 المجموعة ذي التجريبي المنيج عمى واعتمدت طفؿ الروضة,حسى لدى الروضة فى ضوء نظرية التكامؿ ال
 ,( سنوات0-2( طفاًل سف )26)  مف لدراسةا عينة تكونت حيث والبعدي, القبمي القياسيف مع الواحدة

 ,المعممة دليؿ – الحسي التكامؿ نظرية عمى قائـ برنامج – والفنية العممية المفاىيـ قائمتي( واستخدمت
 التكامؿ عمى القائـ البرنامج فاعمية إلى ائجنتال توصمت وقد المصور, والفنية العممية مفاىيـال اختباري
 المفاىيـ بيف ارتباطية عالقة ىناؾ وأف الروضة, لطفؿ والفنية العممية المفاىيـ بعض تنمية في الحسى
 .والفنية العممية

رسوـ األطفاؿ لتنمية بعض المفاىيـ برنامج قائـ عمى بعنوان  (:2222دراسة حسن محمود اليجان) [2]
تحديد فعالية  وقد ىدفت الدراسة إلى العممية لمبيئة النباتية والتعبير الفنى عنيا لدى طفؿ الروضة. 

برنامج قائـ عمى رسوـ األطفاؿ لتنمية بعض المفاىيـ العممية لمبيئة النباتية والتعبير الفنى عنيا لدى طفؿ 
ستخدمت الدراسة الروضة,  شتممت لمنيج الوصفى والمنيج شبة التجريبى ذو المجموعة الواحدة ,ا وا  وا 

وقد وقائمة تحميؿ رسـو شجرة الفاكية, والبرنامج المقترح, ,إختبار شجرة الفاكية المصور األدوات عمى 
( طفاًل وطفمة مف روضة مدرسة 02أطفاؿ المستوى الثانى الذيف بمغ عددىـ ) إقتصر تطبيق األدوات عمى 

روض البحث وأف أنشطة البرنامج تحقؽ ف وأسفرت النتائج عن  ية التجريبية لمغات محافظة المنيا,الرسم
المقترح قد أفادت في تنمية المفاىيـ العممية النباتية وتحسينيا لدى األطفاؿ مف خالؿ ما وفرتو ليـ مف إثارة 

 وجذب إنتباه.
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 ة مف ىذه الدراسات فى : وقد إستفادت الباحث -تعقيب عمى دراسات رسوم األطفال :

 ضرورة اإلىتماـ بتنمية الميارات الفنية )الرسـ( لدى األطفاؿ وذلؾ لخمؽ جيؿ مبدع.  -

مف خالؿ  يارات األطفاؿ اليدوية والفنيةضرورة توظيؼ مداخؿ دراسية جديدة فى تنمية م -
دراتيـ مما يحسف مف قدراتيـ فى المجاالت الفنية , باالضافة لتحسيف ق البرامج المطورة
 عمى الرسـ .

كتشاؼ ميا - مكنيـ مف تمبية رات األطفاؿ الفنية فى سف مبكرة مما ياإلىتماـ بتنمية وا 
 إحتياجاتيـ وتطوير مواىبيـ. 

ارسة األطفاؿ لألنشطة الفنية يزيد مف شعورىـ بالرضا وينمى ثقتيـ بأنفسيـ , ويحقؽ مم -
 لية والفكرية والحسية. ليـ نوعًا مف التوازف بيف إتجاىاتيـ العقمية واإلنفعا

ويحقؽ ليـ  توفير العديد مف الخامات واألدوات يساعد فى تنمية ميارات األطفاؿ  -
 اإلستمتاع بممارسة أنشطة الرسـ وذلؾ بإنتاج شكؿ فنى وتنمية قدارتيـ اإلبداعية. 

 : التذوق الفنى تناولت المحور الثالث دراسات ثالثًا: 

 في يمالتشكي الفني العرض ىمع قائـ برنامج يةاعمف  :( بعنوان2216دراسة إسراء حسين وآخرون )و  [3]
, والتى األساسى يـمالتع مف الثانية قةمالح تالميذ لدى البصري المجاؿ إدارؾ خالؿ مف الفني التذوؽ تنمية

وتكونت عينة  تنمية التذوؽ الفنى مف خالؿ برنامج قائـ عمى العرض الفنى التشكيمى , ىدفت الى 
ستخدمت  الصؼ األوؿ لمرحمة التعميـ األساسى ,  تالميذ من  الدراسة إختبار تطبيؽ تحصيمى عمييـ وا 

وجود فرؽ داؿ إحصائيًا لصالح المجموعة التجريبية عمى  وخمصت النتائج إلى ومقياس لمتذوؽ الفنى , و
 اإلختبار التحصيمى ومقياس التذوؽ الفنى. 

لمتحؼ وتنمية التذوؽ الفنى لدى تالميذ مدارس الطور ا (: بعنوان 2218دراسة زيان محمد )و  [06]
البحث عف الدور الذى  وىدفت الدراسة إلى متحؼ أحمدزبانو أنموذجًا,  اإلبتدائى دراسة اثنوجرافية ,

يمعبو المتحؼ فى تنمية التذوؽ الفنى لتالميذ الطور اإلبتدائى مف خالؿ منيجية البحث اإلثنوجرافى , 
سو فى التذوؽ الفنى عف و ر د بارىا مؤسسة تعميمية تثقيفية يتعمـ فييا التمميذ أولىسة بإعتاومساىمة الدر 

طريؽ برامج التربية الفنية التى تشمؿ الرسـ والمسرح والموسيقى وغيرىا , وبالتالى يجد تطبيقًا ليذه 
الفنية تباعًا التذوؽ الفنى لألعماؿ  .التجارب التعميمية أثناء زيارتو لممتاحؼ ومف خالليا يتنامى لديو

ؤاؿ الرئيسى الى تسعى الدراسة وتمثؿ الس لمزيارات المتكررة ولإلىتماـ الذى يمقاه فى محيطو األسرى.
والنقدى( لدى تمميذ  –الفنى  –جابو عميو كيؼ ُيساىـ المتحؼ فى تنمية التذوؽ الفنى )المعرفى لإل

 المدرسة اإلبتدائية.

فعالية أنشطة المتاحؼ الفنية لتنمية لتذوؽ الفنى بعنوان  (:2219دراسة إيمان محمود كريم )و  [00]
أثر برنامج أنشطة المتاحؼ الفنية عمى تنمية التذوؽ  التعرؼ عمىوىدفت إلى لطفؿ ما قبؿ المدرسة , 

( طفاًل مف 62) وتكونت العينة من المنيج شبة التجريبى , واستخدمت الفنى لطفؿ ما قبؿ المدرسة,
( سنوات 0-2بروضة أحمد عرابى بمحافظة الجيزة وتترواح أعمارىـ مابيف )أطفاؿ المستوى الثانى 
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وبرنامج أنشطة  مقياس مصور لمتذوؽ الفنى لطفؿ ما قبؿ المدرسة ,وتكونت أدوات الدراسة من ,
أف برنامج أنشطة المتاحؼ الفنية أحدث  وخمصت النتائج إلى  المتاحؼ الفنية لطفؿ ما قبؿ المدرسة ,

 كبيرة فى تنمية التذوؽ الفنى لطفؿ ما قبؿ المدرسة . تحسنًا بدرجة 

ميداف التعميـ مف منظور التذوؽ الفنى فى بعنواف   (:2219)وآخرون مصطفى محمد حسن ودراسة  [06] 
تربية البحث حوؿ مكانة وأىداؼ التذوؽ الفنى فى التعميـ عامة وفى مجاؿ ال ىدفت الدراسة الى, تحميمى 

شكالت التى تعترض تحقيؽ ىذه األىداؼ وىذه المكانة وذلؾ مف خالؿ عدة ت والمالفنية خاصة والصعوبا
 محاور ىى : 
 آراء العمماء حوؿ أىداؼ وأىمية التذوؽ الفنى فى التعميـ .  -
 التذوؽ الفنى وأىميتو فى الفف والتعميـ .  -
 فى التعميـ.  حوؿ دوف تحقيؽ أىداؼ التذوؽ الفنىالصعوبات التى ت -
 بطة بتقديـ الجماليات فى التعميـ. المشكالت المرت -
 مكانة الجماليات بالنسبة لمتربية الفنية.  -

 المنيج الوصفى اإلرتباطى والمقارنو وتحميؿ المضموف فى فحص ودراسة النتائج. واستخدمت الدراسة 
  -تعقيب عمى دراسات التذوق الفنى:

لما ليا  مختمفة لمتذوؽ الفنى ,يتضح مف إستعراض ىذه الدراسات أنيا قد تنوعت فى دراسة جوانب 
ىذه  وتعتبرمف إسياـ فعاؿ فى عمميات الوصؼ والتفسير والتحميؿ لألعماؿ الفنية التى تناولتيا. 
وقد إستفادت  الدراسات ىى األقرب إلى موضوع البحث الحالى وخصوصًا لعالقتيا بمشكمة البحث,

  -الباحثة منيا فى :

نعكاساتيا عمى العمؿ الفنى.  الفنى ,معرفة كيفية تطوير ميارات التذوؽ  -  وا 

داميا الباحثوف فى دراساتيـ التجريبية التى ليا التعرؼ عمى بعض اإلجراءات التى إستخ -
 عالقة بتنمية التذوؽ الفنى سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. 

   فىة السابقإستفادت الباحثة مف ىذه الدراسات وقد  -تعقيب عام عمى الدراسات السابقة : 

 ما يتعمؽ بالجانب النظرى الذى تناوؿ فى مجممو محاور البحث الحالى . في -0

 .ىالحاللبحث تحديد مشكمة ا  -6

 .لبحثوضع أىداؼ ا -0

 .لبحثصياغة تساؤالت ا  -4

 البحثتصميـ أدوات  -2

 التعرؼ عمى المنيجية المناسبة, والوقوؼ عمى النتائج ذات العالقة بموضوع البحث.  -0

 بالدراسات السابقة. ىلحالا لبحثامقارنة نتائج  -1
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نجد أنيا قد جاءت جميعيا  "اليد المفكرة "مف خالؿ العرض السابؽ لمدراسات السابقة التى تناولت إستراتيجية 
كتساب طفؿ الروضة  مؤكدة عمى الدور الكبير الذى تمعبو "اليد المفكرة"  فى تنمية العديد مف الميارات وا 

اليد "قد حققت جميع الدراسات السابقة أىدافيا بنجاح لصالح إستراتيجية العديد مف المفاىيـ والميارات , فم
لرسـ والتذوؽ الفنى لطفؿ الذلؾ فقد استنتجت الباحثة أنيا ستكوف وسيط ناجح لتنمية بعض ميارات  "المفكرة 
 .الروضة

  :فروض البحث 
ة فى القياسيف القبمى توجد  فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطى درجات أطفاؿ المجموعة التجريبي .0

 لصالح القياس البعدى.  اإلختبار األدائى لبعض ميارات الرسـ والبعدى لتطبيؽ البرنامج عمى 

درجػات أطفػاؿ المجموعػة التجريبيػة وأطفػاؿ المجموعػة  فروؽ ذات داللة إحصػائية بػيف متوسػطى توجد .6
لصػػػػالح المجموعػػػػة   اإلختبػػػػار األدائػػػػى لػػػػبعض ميػػػػارات الرسػػػػـالضػػػػابطة فػػػػى القيػػػػاس البعػػػػدى عمػػػػى 

 التجريبية.

توجػػد  فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطى درجػػات أطفػػاؿ المجموعػػة التجريبيػػة فػػى القياسػػيف   ال .0
 .اإلختبار األدائى لبعض ميارات الرسـ  البعدى والتتبعى  لتطبيؽ البرنامج عمى 

يبية فى القياسيف القبمى توجد  فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطى درجات أطفاؿ المجموعة التجر  .4
 لصالح القياس البعدى. التذوؽ الفنى والبعدى لتطبيؽ البرنامج عمى مقياس 

درجػات أطفػاؿ المجموعػة التجريبيػة وأطفػاؿ المجموعػة  فروؽ ذات داللة إحصػائية بػيف متوسػطى توجد .2
 لصالح المجموعة التجريبية. التذوؽ الفنى الضابطة فى القياس البعدى عمى  مقياس 

 توجػػد  فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطى درجػػات أطفػػاؿ المجموعػػة التجريبيػػة فػػى القياسػػيف  ال .0
 . التذوؽ الفنى البعدى والتتبعى  لتطبيؽ البرنامج عمى مقياس 

  اجراءات البحث 

مجتمع تحديد  والتحقؽ مف فروضو قامت الباحثة بعدة إجراءات تضمنت  لإلجابة عف أسئمة البحث 
خت جراء ,لإلختبارات التى ٌأستخدمتووصفًا  يار العينة,البحث وا  والوسائؿ  ت تطبيؽ التجربة ,وا 

 اإلحصائية التى إستخدمت فى البحث. 

 البحث :  منيج أواًل: 

إذ أف اإلختيار الصحيح  لمشكمة وأىداؼ البحث , ناسبتوإستخدمت الباحثة المنيج التجريبى لم
ختارت صوؿ لنتائج موثوؽ بيا , و اسى لمو لممنيج المستخدـ ىو الضماف األس  الباحثة التصميـا 

 "اليدالمفكرة" فى تنمية بعض لدراسة أثر استراتيجية لتجريبى ذو المجموعتيف التجريبية والضابطةا
 .ميارات الرسـ والتذوؽ الفنى لطفؿ الروضة
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 عينة البحث : مجتمع و ثانيًا: 

/  6660نصر بالقاىرة لمعاـ الدراسة  ةىد األزىرية بمنطقة مدينابحث فى المعيتمثؿ مجتمع ال
بحث بأحدى المعاىد التابعة حيث تـ أخذ موافقة مشيخة األزىر الشريؼ عمى تطبيؽ ال ,6666

ختارت الباحثة روضة معيد  (0القاىرة , ممحؽ رقـ ) حافظةلم  السمطاف راشد النموذجى بالمقطـوا 
شتممت عينة و  حثة فى تنفيذ البحث .ويرجع إختيار تمؾ الروضة لتعاوف إدارة الروضة مع البا ا 

-2الذيف تتراوح أعمارىـ ما بيف ) مف أطفاؿ المستوى الثانى برياض األطفاؿمجموعة  البحث عمى
بار ختأساسية إلومجموعة وات البحث , مجموعة إستطالعية لتقنيف أد وتكونت مف ,سنوات ( 0

 . ونتائجفروض البحث ومناقشة وتفسير 
 ة :المجموعة اإلستطالعي 

الذيف تتراوح أعمارىـ ما  ( طفؿ وطفمة مف أطفاؿ المستوى الثانى برياض األطفاؿ066والتى تكونت مف)  
البحث بيدؼ التأكد مف  وات, حيث طبقت عمى ىذه العينة أداخارج العينة األساسية ( سنوات0-2بيف )

 .  وصالحيتيا  لمقياس الخصائص السيكومترية ليا صدقيا وثباتيا
 ( طفؿ وطفمة مف أطفاؿ المستوى 06تكونت العينة األساسية لمبحث مف ): األساسية مجموعة ال

السمطاف راشد النموذجى بمعيد سنوات  ( 0-2األطفاؿ والذيف تتراوح أعمارىـ )  الثانى برياض
المجموعة التجريبية  :إلى مجموعتيفمقسميف  حافظة القاىرةالتابع لقطاع المعاىد األزىرية بم بالمقطـ

المجموعة و  ,إناث( وقد تعرضت لبرنامج البحث  02 -ذكور  02( طفؿ وطفمة )06كوف مف )وتت
  .لمبرنامج  عرضتت لـإناث(  02 -ذكور  02فؿ وطفمة )( ط06الضابطة وتتكوف مف )

 وقد راعت الباحثة أثناء اختيار العينة ما يمى : 

 يب حتى اليؤثر ذلؾ عمى النتائج. أف يكوف أطفاؿ العينة ممف يمتزموف بالحضور لمروضة وعدـ التغ -
 تـ استبعاد األطفاؿ  الذيف تغيبوا أكثر مف مرتيف . -
 ( سنوات.0-2أف يتراوح العمر الزمنى ألطفاؿ العينة ما بيف ) -
 غير خاضعيف ألية برامج أخرى غير منيج الروضة . -
 .  يعانوف مف أى إعاقات أو مشكالت صحيةأال تضـ العينة أطفااًل  -

 الذكاء بيف جميع أطفاؿ العينة فى المتوسط .أف تكوف نسبة  -
  : تجانس أطفال العينة

مػػػػػف حيػػػػػث  أطفػػػػػاؿ عينػػػػػة البحػػػػػث األساسػػػػػيةوسػػػػػط درجػػػػػات  قامػػػػػت الباحثػػػػػة بإيجػػػػػاد داللػػػػػة الفػػػػػروؽ بػػػػػيف مت
 (0كما يتضح فى جدوؿ ) 6باستخداـ اختبار كاومقاييس البحث  الذكاء و العمر الزمنى  
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 (1خدول )
 (66 =صُت ككم )ٌ جتاَش انعُُت األصا

 المتغٌرات واألبعاد
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 2كا

 49.4. 24.0 94.5 العمر الزمنً
 24422 .042 224.2 الذكاء

االختبار 
االدائً 

بعض ل
مهارات 
 الرسم

 ..942 0422 02429 مهارة الرسم بإستخدام الخطوط
 .5449 0424 02499 مهارة الرسم بإستخدام األشكال

 .494. .045 0.429 مهارة التلوٌن
 44529 2425 .0244 مهارة تعلم األوصاف

 .004.0 425. 924.4 الدرجة الكلٌة

التذوق 
 الفنً

 444.0 24.2 .0442 مهارة وصف الحقائق

 54.59 2402 .0542 مهاة تحلٌل التكوٌن

 ..0245 .42. 4422. الدرجة الكلٌة

فػػروؽ دالػػة إحصػػائيا بػػيف متوسػػطات درجػػات العينػػة فػػي متغيػػرات ( عػػدـ وجػػود 0يتضػػح مػػف جػػدوؿ ) 
 البحث, مما يشير إلى التجانس.

 :  العينة االستطالعية

و مف حيث العمر الزمنى  أطفاؿ العينة اإلستطالعية قامت الباحثة بإيجاد داللة الفروؽ بيف متوسط درجات  

 (2)جدوؿ كما يتضح فى 6باستخداـ اختبار كاومقاييس البحث  الذكاء 

 (2خدول )
 (166 =جتاَش انعُُت االصخطالعُت )ٌ 

 المتغٌرات واألبعاد
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 2كا

 54.20 ..24 9494 العمر الزمنً
 94.22 ..04 .2242 الذكاء

االختبار 
االدائً 
لمهارات 

 الرسم

 0042.2 .049 004.2 مهارة الرسم بإستخدام الخطوط
بإستخدام األشكال مهارة الرسم  02492 04.. 0249.2 

 2..54 0454 02402 مهارة التلوٌن
 ..0049 .240 .0242 مهارة تعلم األوصاف

 ..0249 452. 4442. الدرجة الكلٌة

التذوق 
 الفنً

 ..0249 2442 ..054 مهارة وصف الحقائق

 9422 0440 05492 مهاة تحلٌل التكوٌن

 024422 ..4. 5422. الدرجة الكلٌة

( عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائيا بػػػيف متوسػػػطات درجػػػات العينػػػة فػػػي متغيػػػرات 6يتضػػػح مػػػف جػػػدوؿ )
 البحث, مما يشير إلى التجانس.
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  التكافؤ بين أطفال المجموعتين التجريبية و الضابطة

 أوال: التكافؤ في العمر الزمني والذكاء: 

مػػػف حيػػػث العمػػػر الزمنػػػى و الػػػػذكاء  (يػػػػة و الضػػػابطةالتجريب لعينػػػة البحػػػث ) بحسػػػاب التكػػػافؤقامػػػت الباحثػػػة 
 (0باستخداـ اختبار "ت "كما يتضح فى جدوؿ) 

 (3خدول )                                                
 انخكافؤ بني اجملًىعخني )انخدرَبُت وانضابطت( يف انعًر انزيٍُ وانذكاء                   

 ن المجموعة المتغٌرات
 المتوسط
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 الداللة ت

العمر 
 الزمنً

 24.2 9492 2. التجرٌبٌة
 غٌر دالة 04.25

 ..24 94.2 2. الضابطة

 الذكاء
 0422 .2249 2. التجرٌبٌة

 غٌر دالة 242.0
 0422 22422 2. الضابطة

ت المجمػػوعتيف ( أنػػو ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطات درجػػا0يتضػػح مػػف جػػدوؿ )
التجريبية والضابطة في العمػر الزمنػي والػذكاء, وىػذا يػدؿ عمػي تكػافؤ المجمػوعتيف )التجريبيػة والضػابطة( فػي 

 التطبيؽ القبمي, األمر الذي يميد لمتطبيؽ العممي بمفردة صحيحة.

 ميارات الرسم:بعض دائي لثانيا: التكافؤ في االختبار األ

اإلختبػػار مػػف حيػػث  فػػي القيػػاس القبمػػى  (التجريبيػػة و الضػػابطة نػػة البحػػث )لعي بحسػػاب التكػػافؤقامػػت الباحثػػة 
  (4باستخداـ اختبار "ت " كما يتضح فى جدوؿ)ميارات الرسـ بعض األدائى ل

 (4خدول )

 ها اث انرصىبعض ي االتخبا  االاايٍ نانخكافؤ بني اجملًىعخني )انخدرَبُت وانضابطت( يف

 ن المجموعة األبعاد
المتوسط 

ابًالحس  
االنحراف 
 المعٌاري

 الداللة ت

مهارة الرسم بإستخدام 
 الخطوط

 04.2 024.2 2. التجرٌبٌة
 غٌر دالة 24229

 .044 02422 2. الضابطة
مهارة الرسم بإستخدام 

 األشكال
 04.0 02492 2. التجرٌبٌة

 غٌر دالة 24.22
 0424 024.2 2. الضابطة

 مهارة التلوٌن
 .042 0.422 2. التجرٌبٌة

 غٌر دالة 244.2
 .240 .0244 2. الضابطة

 مهارة تعلم األوصاف
 2422 0.402 2. التجرٌبٌة

 غٌر دالة 042.2
 2402 02492 2. الضابطة

 الدرجة الكلٌة
 452. .9042 2. التجرٌبٌة

 غٌر دالة 04022
 ..4. .9240 2. الضابطة
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حصػػائية بػػيف متوسػػطات درجػػات المجمػػوعتيف ( أنػػو ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إ4يتضػػح مػػف جػػدوؿ )
ميارات الرسـ, وىذا يدؿ عمػي تكػافؤ المجمػوعتيف )التجريبيػة بعض التجريبية والضابطة في االختبار االدائي ل

 يد لمتطبيؽ العممي بمفردة صحيحة.والضابطة( في التطبيؽ القبمي, األمر الذي يم

 :مقياس التذوق الفنى : التكافؤ في لثاً ثا

التػذوؽ الفنػى القياس القبمى مف حيػث في  (التجريبية و الضابطة لعينة البحث ) بحساب التكافؤباحثة قامت ال
 (2باستخداـ اختبار "ت " كما يتضح فى جدوؿ)

 (5خدول )

 انخكافؤ بني اجملًىعخني )انخدرَبُت وانضابطت( يف انخذوق انفٍُ

 ن المجموعة األبعاد
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 الداللة ت

 مهارة وصف الحقائق
 .045 22422 2. التجرٌبٌة

 غٌر دالة 04.22
 402. 05422 2. الضابطة

 مهاة تحلٌل التكوٌن
 0452 054.2 2. التجرٌبٌة

 غٌر دالة 24590
 24.2 04422 2. الضابطة

 الدرجة الكلٌة
 ..24 5492. 2. التجرٌبٌة

 غٌر دالة .04.4
 4.5. 2452. 2. الضابطة

( أنػػو ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطات درجػػات المجمػػوعتيف 2يتضػػح مػػف جػػدوؿ )
التجريبية والضابطة في التذوؽ الفنػي, وىػذا يػدؿ عمػي تكػافؤ المجمػوعتيف )التجريبيػة والضػابطة( فػي التطبيػؽ 

 يد لمتطبيؽ العممي بمفردة صحيحة.القبمي, األمر الذي يم

 : األدوات التاليةولتحقيؽ أىداؼ البحث تـ اإلعتماد عمى  أدوات البحث :ثالثًا: 

ختيار  لضبط المصفوفات المتتابعة الممونة لقياس ذكاء األطفاؿ إختبار .1  .                    العينةوا 
 (3، ممحق2216)لجون رافن  تقنين عماد أحمد حسن 

 الروضة. رت الرسـ المناسبة لطفؿ لتحديد مياإستمارة إستطالع رأى الخبراء  .6

 (4ممحق ،)إعداد الباحثة                                                           

 (5ممحق ،)إعداد الباحثة    دائى لبعض ميارات الرسـ لطفؿ الروضة .األختبار اإل .0

  لتحديد ميارت التذوؽ الفنى المناسبة لطفؿ الروضة.  إستمارة إستطالع رأى الخبراء .4

                                           (6ممحق ،إعدادالباحثة)                                                          
 (7ممحق ،)إعداد الباحثة             مقياس التذوؽ الفنى المصور لطفؿ الروضة . .2

التذوؽ الفنى لطفؿ نمية بعض ميارات الرسـ و تل "اليد المفكرة"البرنامج القائـ عمى إستراتيجية  .0
 (8ممحق ،)إعداد الباحثة                                          الروضة. 
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 :  وفيما يمى وصف ليذه األدوات

 إختبار المصفوفات المتتابعة الممونة لقياس ذكاء األطفاؿ  .1
           (   3، ممحدددددق رقدددددم 2216)إعدددددداد: جدددددون رافدددددن، وتقندددددين: عمددددداد أحمدددددد حسدددددن:                   

 تـ استخداـ اختبار المصفوفات المتتابعة الممونة لألطفاؿ لمناسبتو لألطفاؿ المشاركيف فى البحث ألنو :
 مناسب لممرحمة العمرية لألطفاؿ . -1
 اختبار أدائى أو غير لفظى اليعتمد فى إجابتو عمى المغة . -6
 يقدـ فى صورة ممونة مشوقة لألطفاؿ   -0

 ا  .ا قصيرا  نسبيً يستغرؽ تطبيقو وقت -4
 وصف اإلختبار: -1
" مف اإلختبارات الصالحة لمتطبيؽ فى مختمؼ البيئات والثقافات؛ فيو إختبار "Ravenيعتبر إختبار رافف  

ال تػػؤثر فيػػو العوامػػؿ الحضػػارية, أى عنػػدما يكػػوف اليػػدؼ مػػف التطبيػػؽ البعػػد عػػف أثػػر المغػػة والثقافػػة عمػػى 
" ويتكػػوف ىػػذا اإلختبػػار مػػف spearmanنظريػػة العػػامميف لسػػيبرماف" المفحػػوص, ويقػػوـ ىػػذا اإلختبػػار عمػػى

ثالث مجموعات وضعت فى صورة مرتبة؛ وىذا الترتيب ينمى خط منسؽ مف التفكير والتدريب المقنف عمى 
طريقػػػة العمػػػؿ؛ ممػػػا يجعػػػؿ الفرصػػػة متاحػػػة لقيػػػاس النمػػػو العقمػػػى لألطفػػػاؿ حتػػػى يصػػػموا إلػػػى المرحمػػػة التػػػى 

ير القياسى كطريقة لإلستنتاج؛ وىى مرحمة النضج العقمى, والتى تبدأ فى اإلنحػدار فػى يستخدموا فييا التفك
( مف 26( سنوات قريبًا مف أداء شخص فى اؿ)2مرحمة الشيخوخة؛ وىذا ما يجعؿ متوسط األداء لطفؿ اؿ)

بػػاه عمػػره, كمػػا يالحػػظ أف ىػػذه البطاقػػات قػػد صػػممت بػػألواف مختمفػػة؛ حتػػى تسػػتطيع تمػػؾ البطاقػػات جػػذب إنت
 الطفؿ المفحوص أكبر قدر ممكف بداًل مف تشتت انتباىو فى أشياء أخرى.

 مكونات اإلختبار: -2 
( مصػػػػفوفة حيػػػػث يتكػػػػوف ىػػػػذا اإلختبػػػػار مػػػػف ثػػػػالث 00يحتػػػػوى اختبػػػػار المصػػػػفوفات الممونػػػػة عمػػػػى عػػػػدد )

 مجموعات, وىى:
د نياية المجموعة يتغير ىذا عمى إكماؿ نمط مستمر, وعنقدرة الفرد والنجاح فييا يعتمد  :(Aالمجموعة) -أ

 النمط مف إتجاه واحد إلى إتجاىيف فى نفس الوقت.
والنجاح فييا يعتمد عمى قدرة الفرد عمى إدراؾ األشكاؿ المنفصمة فى نمط كمى عمى  (AB):المجموعة -ب

 أساس اإلرتباط المكانى.
التغيػرات فػى األشػكاؿ المرتبطػة (: والنجاح فييا يعتمد عمى فيـ الفػرد لمقاعػدة التػى تحكػـ Bالمجموعة) -ج

 منطقيًا أو مكانيًا, وىى تتطمب قدرة الفرد عمى التفكير المجرد.
( 0( مصػػفوفة, وكػػؿ مصػػفوفة تحتػػوى بأسػػفميا عمػػى)06وكػػؿ مجموعػػة مػػف المجموعػػات السػػابقة تتكػػوف مػػف)

عمى مصػػفوفات صػػغيرة بحيػػث يختػػار المفحػػوص مصػػفوفة واحػػدة لتكػػوف ىػػى المكممػػة لممصػػفوفة التػػى بػػاأل
 والمجموعات الثالثة السابقة وضعت فى صورة مرتبة .

 

 طريقة تصحيح اإلختبار: -3
 بعد إنتياء المفحوص مف اإلجابة عمى األسئمة  يتـ سحب كراسة اإلختبار وورقة اإلجابة منو. -
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 ( درجة, والسؤاؿ الغير مجاب عنو يضع لو)صفر(.0يحسب لكؿ سؤاؿ صحيح أجابة المفحوص) -
 جابة الصحيحة يكوف ىناؾ مفتاح تصحيح داخؿ الكراسة.لمعرفة اإل -

جات الصػحيحة التػى حصػؿ عمييػا المفحػوص فػى اإلختبػار لمعرفػة الدرجػة الكميػة لممفحػوص الدر  تجمع  -
 فى ىذا اإلختبار.

 

 :الخصائص السيكومترية لإلختبار -4
 أوال: صدق اإلختبار:

ة أسػػػاليب منيػػػا: الصػػػدؽ العػػػاممى, الصػػػدؽ اسػػػتخدـ فػػػى حسػػػاب صػػػدؽ اإلختبػػػار فػػػى صػػػورتو األصػػػمية عػػػد
التنبؤى, والصدؽ التالزمى, وذلؾ بحساب معامؿ إرتباط مع كؿ مف مقياس ستانفورد بينيو ومقياس وكسمر 

ختبػػػػػػػار رسػػػػػػػـ الرجػػػػػػػؿ, وتراوحػػػػػػػت قػػػػػػػيـ معػػػػػػػامالت اإلرتبػػػػػػػاط بػػػػػػػيف) ( وجميعيػػػػػػػا دالػػػػػػػة عنػػػػػػػد 6320-6306وا 
ختبار عمى عينة مف األفراد المصرييف فى الفئات بتقنيف اإل 6600(, بينما قاـ عماد حسف, 6360مستوى)

(, وتراوحػػػػت معػػػػامالت اإلرتبػػػػاط بػػػػيف اإلختبػػػػار وبعػػػػض المقػػػػاييس الفرعيػػػػة 0432 -232العمريػػػػة المختمفػػػػة)
( كمػػػا تػػػـ حسػػػاب معػػػامالت 6.62 -6362إلختبػػػار وكسػػػمر ومتاىػػػات بورتيػػػوس, ولوحػػػة سػػػيجاف مػػػا بػػػيف)

(, وحسػػػاب معػػػامالت اإلرتبػػػاط بػػػيف 6310 -6342راوحػػػت بػػػيف)اإلرتبػػػاط بػػػيف اإلقسػػػاـ الفرعيػػػة لممقيػػػاس وت
( وجميعيػػػػا دالػػػػة إحصػػػػائيًا عنػػػػد 6.30 -6321اإلقسػػػػاـ الفرعيػػػػة لإلختبػػػػار والدرجػػػػة الكميػػػػة وتراوحػػػػت بػػػػيف)

 (. 6360مستوى)
 

 

 ثانيا : ثبات اإلختبار:
ف, وقد بمغت قيمتيا تـ حساب ثبات اإلختبار عمى العينات المصرية بإستخداـ معادلة كونر ريتشاردسو      
 وىى قيمة مقبولة لمثبات. 6322

 لتحديد ميارت الرسم المناسبة لطفل الروضة.  إستمارة إستطالع رأى الخبراء  .2
 (  4)إعداد الباحثة ، ممحق 

  -:لتحديد ميارات الرسـ المناسبة لطفؿ الروضة قامت الباحثة بعدة خطوات ىى 

تناولت السابقة ذات الصمة بموضوع البحث والتى الدراسات والبحوث و اإلطالع عمى المراجع  -
وقد تضمنت عامة ورسوم األطفال بصفة خاصة ،  الميارات الفنية لطفل الروضة بصفة

 سات مجموعة مف القوائـ لمميارات الفنية ورسوـ األطفاؿ . اىذه الدر 

ختيار عدد مف الميارات التى تناسب طفؿ الرو  - ضة تحميؿ محتوى قوائـ ىذه الدراسات وا 
تقانة لممارسة أنشطة الرسـ بسيولة .  وتساعد فى إكتسابو وا 

وقد تضمنت قائمة مبدئية  فى صورة تـ التوصؿ إلى مجموعة مف الميارات التى تـ وضعيا -
اإلجرائى لكؿ ميارة تمييدًا لعرضيا عمى  وتمت صياغتيا ووضع التعريؼ ,ميارات (1)

 وضة .حديد مدى مناسبتيا لطفؿ الر السادة المحكميف لت
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عمى مجموعة مف السادة المحكميف والخبراء فى مجاؿ تربية الطفؿ ورياض ض ىذه القائمة عر  -
دارس عاىد وممعممات رياض أطفاؿ بم -)أساتذه أعضاء ىيئة تدريس والتربية الفنية األطفاؿ 

 مف حيث : مختمفة ( إلبداء الرأى فييا 

 سالمة الصياغة المغوية لمميارات . -

 وح مدلوليا.دقة الميارات ووض -

 مناسباتيا لميدؼ المرجو منيا .  -
 .مناسباتيا لطفؿ الروضة -

 إضافة ما يرونو مناسبًا .  -
ميارات تحديد  عفوقد أسفرت نتائج ىذا اإلستطالع  ،تحميؿ نتائج أراء السادة المحكميف  -

, بناءًا عمى إتفاؽ الخبراء  . لطفؿ الروضةالمناسبة اإلختبار األدائى لبعض ميارات الرسـ 
مف الناحية المغوية  مياراتصياغة  بعض التعريفات اإلجرائية لبعض ال تعديؿباإلضافة إلى  

تـ تحديد ميارات اإلختبار األدائى لبعض ميارات كوف قد يحتى تكوف أكثر وضوحًا , وبذلؾ 
 ( ميارات . 4فى ) الرسـ المناسبة لطفؿ الروضة

 (5) إعداد الباحثة ، ممحق ضة :   لبعض ميارات الرسم لطفل الرو  اإلختبار األدائى -3

ميارات الرسـ لدى بعض  ييدؼ اإلختبار األدائى إلى قياس  : اليدف من اإلختبار  [1]
 . ( سنوات 0-2مف عمر )األطفاؿ عينة البحث مف أطفاؿ المستوى الثانى برياض األطفاؿ 

 ضوء: تـ بناء اإلختبار األدائى المصور فى تحديد مصادر بناء اإلختبار:  [2]

 األىداؼ العامة واألىداؼ اإلجرائية السموكية لبرنامج البحث.  . أ

 إلطالع عمى المراجع والدراسات والبحوث المرتبطة بموضوع البحث. ا . ب

 مراعاة خصائص وميوؿ واتجاىات وقدرات طفؿ الروضة . . ت

 أراء األساتذة المحكميف فى مجاؿ تربية الطفؿ والمناىج وعمـ النفس والتربية الفنية , . ث
 وبعض معممات رياض األطفاؿ. 

 تم إتباع الخطوات اآلتية فى إعداد اإلختبار :اإلختبار خطوات إعداد  [3]

تـ اإلطالع عمى األدبيات والمراجع والدراسات والبحوث السابقة المرتبطة بالميارات الفنية  .0
 . لإلستفاده منيا فى إعداد اإلختبار  ورسوـ األطفاؿ

 األطفاؿ منياالخاصة بالميارات الفنية ورسومات يس اإلطالع عمى بعض المقايتـ  .6

 (.6666. )ىدى السماف:إختبار المفاىيـ العممية والفنية المصور لطفؿ الروضة  

  (:6666وحسف اليجاف حناف صفوت ,)قائمة تحميؿ رسوـ األشكاؿ اليندسية لطفؿ الروضة 
  (6601:ماجده بخيت وآخروف)مقياس الميارات الفنية لطفؿ الروضة 
 (6600 :حسف اليجاف)األطفاؿ لمشكؿ اإلنسانى  قائمة تحميؿ رسوـ 
  اختبار لفظي مصور لقياس مدى تمكف األطفاؿ مف ميارات الرسـ والتمويف والميارات الفرعية

 (6606:)ىانى شفيؽ .                                             المرتبطة بيما
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 (6606 :ميا مصطفىخ )استمبرح ليبس انتعجير انفىى نطفم انرَض 
 (6663وسموى عبدالسالـ: فاؿ ما قبؿ المدرسة )حسف اليجاف,قائمة تحميؿ رسوـ أط 

 إعداد اإلختبار األدائى لبعض ميارات الرسـ , وقد ٌروعى األتى :  .0

لتعريفات اإلجرائية لميارات اإلختبار بإستخداـ الكممات ذات المعنى الواضح اتحديد  -
 والمحدد. 

ومراعاة التوازف بيف  ,تبار لتحقيؽ سيولة الحكـ والقياسالفرعية لميارات اإلخوضع العبارات  -
 عدد عبارات كؿ ميارة.

 ثـ رسـ اإلختبار بإستخداـ الصور الواضحو والمناسبة لكؿ عبارة.  -

 مراعاة أف تكوف الصور واضحة , وممونو , ومناسبة ألطفاؿ ىذه المرحمة العمرية. -

 ى أساس التقييـ الفردى لكؿ طفؿ مف أطفاؿ عينة البحث. تـ بناء  وصياعة اإلختبار عم -

 تحكيم اإلختبار  [4] 

تـ إعداد الصورة األولية لإلختبار وعرضيا عمى عدد مف األساتذه المحكميف فى مجاؿ  -
تربية وعمـ النفس ومناىج الطفؿ والتربية الفنية لمتأكد مف صالحيتو ووضوح عباراتو ومدى ال

مناسبًا مف حذؼ أو  ورية التى وضع مف أجميا , وذلؾ بكتابة ما يرونمناسباتو لممرحمة العم
 تعديؿ أو إضافة . 

ووفقًا آلراء السادة المحكميف تـ قبوؿ اإلختبار بإجراء بعض التعديالت المغوية فى أسئمة  -
وضرورة طباعة  اإلختبار بصورة  اإلختبار مع تغيير بعض الصور حتى تكوف أوضح ,

  تتأثر إجابات األطفاؿ بذلؾ.واضحة وممونو حتى ال

 اإلختبار األدائى لبعض ميارات الرسـ األساتذة المحكميف عمىتعديالت  والجدوؿ التالى يوضح 

 (6خدول )
  اء انضااة احملكًنيآبُاء عهً  اإلتخبا  األاايً نبعض يها اث انرصىانخعدَالث انىت متج فً 

 انًٕقف قبم انتعذٚم  رقى انًٕقف انًٓبرة

 ة األٔنٛت()انصٕر

 انًٕقف بعذ انتعذٚم 

 )انصٕرة انُٓبئٛت(

 َٕع انتعذٚم

 –رأسٗ  –إرسى خظ يستقٛى )أفقٗ  1 انزسى بإستخذاو انخطٕط 

 يبئم ( كًب ببنشكم 

 

سًٗ كم خظ يٍ بٍٛ يجًٕعت انخطٕط 

 انتبنٛت 

 

 حذف ٔإضبفت

أٖ  يٍ ْذِ انبطبقبث  يهَٕت ببألنٕاٌ  11 انتهٍٕٚ 

 األسبسٛت 

 

نبطبقبث  انًهَٕت اختز  ا

 ببألنٕاٌ األسبسٛت 

 

 إعبدة صٛبغت

نٌٕ يالبس كم  52 تعهى األٔصبف

شخص فٗ انزسٕيبث 

 انتبنٛت  

 

صم  كم شخص ببنًالبس 

انًُبسبّ نّ فٗ انزسٕيبث 

 انتبنٛت  

 

 حذف ٔإضبفت
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فػػػى صػػػورتو  ختبػػػارتػػػـ إعػػػداد اإل, ختبػػػارعمػػػى اإلاألسػػػاتذة المحكمػػػيف إجػػػراء تعػػػديالت  عػػػدوب -
الرسػػػػـ  –الرسػػػػـ بإسػػػػتخداـ الخطػػػػوط )التاليػػػػة  ميػػػػاراتعمػػػػى ال محتويػػػػاً  (5)ممحددددق  ئيػػػػةالنيا

 عبارة. 62( محتويًا عمى تعمـ األوصاؼ  –التمويف  –بإستخداـ األشكاؿ 

إلختبار قبميًا عمى أفراد المجموعة اإلستطالعية لمتأكد مف صدقو الصورة النيائية لتـ تطبيؽ  -
  طبيقو . وثباتو وتحديد الزمف المناسب لت

 اإلختبار تـ مراعاة اآلتى:  عند صياغة عبارات أسئمةصياغة أسئمة اإلختبار:  [5]

 أف تكوف األسئمة مرتبطة باألىداؼ .  . أ

 أف تكوف األسئمة مناسبة لقدرات األطفاؿ العقمية.  . ب

 الطفؿ لغويًا.إلستيعاب لغة السؤاؿ سيمة ومناسبة  تكوف أف . ت

 األطفاؿ. أف تكوف األسئمة مصورة حتى تناسب  . ث

 أف تكوف األسئمة شاممة لمحتوى البرنامج.  . ج

 ويندرج تحت  ,رئيسية  اتميار  أربعة يتكوف اإلختبار مفصف اإلختبار : و [6]
( سؤااًل 62إجمالى ) ,كؿ سؤاؿ يتطمب ثالثة إجابات أسئمة مصورة  (1كؿ ميارة عمى ) 

 . مصورًا 
  اإلختبارزمن تطبيق  [7]

بار عمى أساس حساب متوسط زمف إجابات األطفاؿ بإستخداـ تـ حساب زمف تطبيؽ اإلخت
, وقد تـ حسابو ووجد أف  6÷ أسرع طفؿ + زمف إنتياء أبطأ طفؿ  معادلة حساب زمف إنتياء

 .(دقائؽ06=6÷06+2)الزمف المناسب لتطبيؽ اإلختبار ىو

 اإلختبارتعميمات  [8]

 يطبؽ اإلختبار بطريقة فردية مع كؿ طفؿ عمى حده. -

 إلختبار بالمغة الشفيية )لعدـ تمكف أطفاؿ الروضة مف القراءة(.يطبؽ ا -

يطبع اإلختبار باأللواف حتى يتمكف األطفاؿ مف رؤية الصور ويتمكنوا مف مالحظتيا جيدًا  -
  واإلجابة عف التساؤالت المطموبو. 

 . عدلمرحمة فيما باكتابة ووضوح تعميمات اإلختبار لمساعدة القائميف عمى تطبيقو مع أطفاؿ  -

إعداد إستمارة تسجيؿ إجابات لكؿ طفؿ , وذلؾ لتسجيؿ درجة إجابة كؿ طفؿ فى المكاف  -
 . المخصص لذلؾ 

 :اإلختبار تصحيح [9]

يصحح اإلختبار بالنسبة لألطفاؿ عمى يحسب لكؿ سؤاؿ مف أسئمة اإلختبار ثالث درجات, و 
الثالث جاب الطفؿ عمى ( وىى عمى التوالى إذا أ, صفر0 ,6, 0درجات وىى موزعة كالتالى )

ذا أجاب عمى إجابتيف منيا يحصؿ عمى0إجابات المطموبة يحصؿ عمى )  (درجتيف )درجات(, وا 
ذا أجاب إجابة  ذا لـ يجيب مطمقًا يحصؿ عمى واحده(درجة  )واحدة يحصؿ عمى, وا    (صفر), وا 
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 لإلختبار الخصائص السكومترية [12]
ئى لبعض ميارات الرسـ وذلؾ كما لإلختبار األدا اتقامت الباحثة بإيجاد معامالت الصدؽ والثب

 يمى : 
 أواًل: معامالت الصدق 

قامػػت الباحثػػة بإيجػػاد معػػامالت الصػػدؽ ألبعػػاد اإلختبػػار األدائػػى لػػبعض ميػػارات الرسػػـ باسػػتخداـ طريقػػة صػػدؽ 
 .التحميؿ العاممى والصدؽ التمييزىستخداـ معادلة البناء بإالمحتوى وصدؽ المحكميف وصدؽ 

 صدق المحتوى :  -1  

حيػػػػث أف عبػػػػارات اإلختبػػػػار صػػػػممت خصيصػػػػًا لقيػػػػاس بعػػػػض ميػػػػارات الرسػػػػـ لطفػػػػؿ الروضػػػػة, وتػػػػـ التعػػػػرؼ 
عمػػػػى ذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػالؿ اإلطػػػػالع عمػػػػى مقػػػػاييس الدراسػػػػات السػػػػابقة , كمػػػػا تػػػػـ عمػػػػؿ تجربػػػػة اسػػػػتطالعية عمػػػػى 

الصػػػػػػػػػياغة , ووجػػػػػػػػػدت الباحثػػػػػػػػػة أف عبػػػػػػػػػارات اإلختبػػػػػػػػػار مناسػػػػػػػػػبة مػػػػػػػػػف حيػػػػػػػػػث البحػػػػػػػػػث اإلسػػػػػػػػػتطالعيةعينػػػػػػػػػة 
 والمضموف وما تعبر عنو الصورة .

  صدق المحكمين:  -6

قامػػػػػت الباحثػػػػػة بعػػػػػرض اإلختبػػػػػار عمػػػػػى عػػػػػدد مػػػػػف الخبػػػػػراء المتخصصػػػػػيف فػػػػػى المجػػػػػاالت التربويػػػػػة , و قػػػػػد 
اتفػػػػػػػؽ الخبػػػػػػػراء عمػػػػػػػى صػػػػػػػالحية العبػػػػػػػارات و بػػػػػػػدائؿ االجابػػػػػػػة لمغػػػػػػػرض المطمػػػػػػػوب , و تراوحػػػػػػػت معػػػػػػػامالت 

اسػػػػػػػتخداـ معادلػػػػػػػة بشػػػػػػػير الػػػػػػػى صػػػػػػػدؽ العبػػػػػػػارات و ذلػػػػػػػؾ ممػػػػػػػا ي0.66&  6.26الصػػػػػػػدؽ لممحكمػػػػػػػيف بػػػػػػػيف 
 . Lawshe"لوش " 

 (7خدول )
  َىضح يعايم إحفاق احملكًني نكم يها ة يٍ يها اث 

 اإلتخبا  األايً نبعض يها اث انرصى

 

, 626تراوحػػت مػػا بػػيف ) ختبػػاراإل ميػػارة مػػف ميػػاراتيتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف معػػامالت اإلتفػػاؽ لكػػؿ 
 .( وىى نسب صدؽ عالية066

 صدق البناء باستخدام معادلة التحميل العاممي )العبارات(: -3

ميارات الرسـ باسػتخداـ طريقػة المكونػات األساسػية دائي لختبار األتـ حساب صدؽ التحميؿ العاممي لإل
( ثػػـ 62×  62رتباطيػػة )فوفة اإل, ويبػػدأ التحميػػؿ العػػاممي عػػادة بحسػػاب المصػػHottelinمػػف إعػػداد ىػػوتمنج 

رتباطية )لعبارات ( العوامؿ المستخرجة لممصفوفة اإل2تخضع ىذه المصفوفة لمتدوير المائؿ. ويوضح جدوؿ )
 ميارات الرسـ(بعض ختبار االدائي لاإل

 م أبعاد المقٌاس معامل االتفاق

 1 ميارة الرسـ بإستخداـ الخطوط 52

 2 ميارة الرسـ بإستخداـ األشكاؿ 022

ارة التمويفمي 42  3 

 4 ميارة تعمـ األوصاؼ 52
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  (8خدول )

 )انعبا اث(يها اث انرصى بعض ( نالتخبا  االاايٍ ن28 × 28انعىايم املضخخرخت يٍ املصفىفت اال حباطُت )

 العبارات
 التشبعات

 نسب الشٌوع
 العامل الرابع العامل الثالث العامل الثانً العامل األول

0 2422 - - - 24.9 
2 2442 - - - 24.. 
. 2425 - - - 24.2 
. 2424 - - - 24.9 
9 2425 - - - 24.. 
. 2442 - - - 24.. 
2 244. - - - 24.. 
4 - 2425 - - 24.2 
5 - 2424 - - 24.5 

02 - 2422 - - 24.9 
00 - 244. - - 24.4 
02 - 2425 - - 24.. 
0. - 2424 - - 24.. 
0. - 2429 - - 24.9 
09 - - 2424 - 24.5 
0. - - 242. - 24.4 
02 - - 2420 - 24.2 
04 - - 2422 - 24.4 
05 - - 24.4 - 24.2 
22 - - 2425 - 24.5 
20 - - 2422 - 24.2 
22 - - - 2425 24.. 
2. - - - 2429 2492 
2. - - - 2429 24.2 
29 - - - 2420 24.2 
2. - - - 24.2 24.9 
22 - - - 242. 24.2 
24 - - - 24.2 24.. 
كامنالجذر ال  9492 .449 .420 .459 

044.. 
 0.400 0.4.2 024.2 05420 نسب التباٌن

ميػػارات الرسػػـ أسػػػفرت عػػف أربعػػة عوامػػؿ مػػػف بعض دائػػػي لػػختبػػار األأوضػػحت النتػػائج أف مكونػػات اإل
 -ميػػارة التمػػويف  -ميػػارة الرسػػـ بإسػػتخداـ األشػػكاؿ  -الدرجػػة األولػػى, وىػػـ )ميػػارة الرسػػـ بإسػػتخداـ الخطػػوط 

 تعمـ األوصاؼ(.ميارة 
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 صدق التحميل العاممي لألبعاد: -

بعض دائي لار األختبتشبعات العوامؿ المشتركة عمى اإل تـ معرفة ختبارف خالؿ التحميؿ العاممي لإلم
وقد اعتمدت المحكات  عف تشبعيا عمى عامؿ واحد ختبارر التحميؿ العاممي ألبعاد اإلميارات الرسـ وقد أسف
 العوامؿ.اآلتية مف أجؿ تحديد 

محؾ كايزر لتحديد عدد العوامؿ المستخمصة وىو محؾ يحدد استخالص العوامؿ التي يقؿ جذرىا  -0
 الكامف عف الواحد الصحيح.

 (.Scree Plotمحؾ كاتؿ وىو طريقة بيانية ويطمؽ عمييا اسـ ) -6
 االحتفاظ بالعوامؿ التي تشبع عمييا ثالث أبعاد عمى األقؿ. -0

 وفي تصنيفيا عمى العوامؿ المحكات اآلتية: وقد روعي في انتقاء الفقرات 
 ( أو أكثر كما اقترح جيمفورد.6.06أف يكوف تشبع البعد عمى العامؿ الذي ينتمي لو ) - أ
( عمى أكثر مف عامؿ, فتعد منتمية لمعامؿ الذي يكوف 6.06إذا كاف البعد يتمتع بتشبع أكثر مف ) - ب

 مؿ أخر.( عمى األقؿ عف أي عا6.06تشبعيا عميو أعمى وبفارؽ )
وقد تـ حساب درجة تشبع كؿ بعد مف أبعاد االختبار عمى العوامؿ األساسية, ونسبة التبايف لكؿ 

ونتيجة لذلؾ تـ استخالص عامؿ واحد وتـ تقسيـ عامؿ, والنسبة التراكمية لتبايف المصفوفة العاممية, 
أقؿ مف  - 6.06)± وسطة (, تشبعات مت6.06± التشبعات عمى العوامؿ كاآلتي: تشبعات صفرية )أقؿ مف 

كما يتضح  فأعمى( 6.26)± (, تشبعات كبرى 6.26± أقؿ مف  - 6.46)± (, تشبعات عالية ±6.46 
 (.3) مف جدوؿ

 ( 9خدول ) 

 يها اث انرصىبعض ن ( نالتخبا  االااي4ٍ × 4انعايم املضخخرج يٍ املصفىفت اال حباطُت )

 نسب الشٌوع قٌم التشبع بالعامل األبعاد

الرسم بإستخدام الخطوط مهارة  24.24 24.59 
 24402 .2452 مهارة الرسم بإستخدام األشكال

 5..24 24404 مهارة التلوٌن
 24.25 5..24 مهارة تعلم األوصاف

 24245 الجذر الكامن
 924229 نسبة التباٌن

امػؿ واحػد, ميػارات الرسػـ عمػى عبعض لػ دائيختبار األأبعاد اإل( تشبع 3تستخمص الباحثة مف جدوؿ )
( وقيمػػة الجػػذر الكػػامف أكبػػر مػػف الواحػػد الصػػحيح 6.623(, والجػػذر الكػػامف )21.662وبمغػػت نسػػبة التبػػايف )

تعبيرًا جيدا عف عامؿ واحد ىػو عبر كوف ىذا العامؿ تُ التي تُ ات ايزر مما يعنى أف  ىذه المجمواعوفقًا لمحؾ ك
 دائػيختبػار األبالفعػؿ, ممػا يؤكػد تمتػع اإل ار لقياسػيختباميارات الرسـ الذي وضع اإلبعض ل دائيختبار األاإل

 ميارات الرسـ بالصدؽ.بعض ل
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 صدق البناء باستخدام معادلة التحميل العاممي لألبعاد )التوكيدي(:  -

 Confirmatoryعف طريؽ استخداـ التحميؿ العاممي التوكيدي  ختبارب الصدؽ العاممي لإلوىي حسا
Factor Analysis مف الدرجة الثا( نية باستخداـ البرنامج اإلحصائيAMOS 26وذلؾ لمتأكد مف ص ,) دؽ

وذج العامؿ الكامف ميارات الرسـ, عف طريؽ اختبار نمبعض دائي لختبار األالبناء الكامف )أو التحتي( لإل
ميارات الرسـ تنتظـ حوؿ عامؿ بعض دائي لختبار األأف جميع العوامؿ المشاىدة لإلض اافتر  العاـ, حيث تـ

 (:0مف واحد كما ىو موضح بالشكؿ )كا

 
 (1شكل )

 ميارات الرسمبعض نموذج العامل الكامن الواحد لالختبار االدائي ل

سف ميارات الرسـ عمى مؤشرات حٌ بعض دائي لختبار األي نموذج العامؿ الكامف الواحد لإلوقد حظ
=  RMSEAشر رمسي ( ومؤ 6( ودرجة حرية = )0.446مطابقة جيدة, حيث كانت قيمة )مربع كاي = 

حميؿ العاممي ( نتائج الت06نموذج يتمتع بمؤشرات مطابقة جيدة, ويوضح الجدوؿ )الف أ( وىذا يدؿ 6.636)
 ختبارالتوكيدي ألبعاد اإل

 (16خدول )

 يها اث انرصىبعض يهخص َخايح انخحهُم انعايهٍ انخىكُدٌ ألبعاا االتخبا  االاايٍ ن

العامل 
 الكامن

 العوامل المشاهدة
لتشبع بالعامل ا

 الكامن الواحد
الخطأ المعٌاري 

 لتقدٌر التشبع
قٌم "ت" وداللتها 

 اإلحصائٌة

االختبار 
االدائً 
لمهارات 

 الرسم

**.4.0. 2442 .245 مهارة الرسم باستخدام الخطوط  

**4222. 2445 .245 مهارة الرسم باستخدام األشكال  

**.9425 2425 2445 مهارة التلوٌن  

م األوصافمهارة تعل  2425 24.. .429.**  

 ( 2٫21)**( دال عند مستوى )
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سف ( أف نموذج العامؿ الكامف الواحد قد حظي عمى قيـ جيدة لمؤشرات حٌ 06) يتضح مف الجدوؿ
المطابقة, وأف معامالت الصدؽ األربعة )التشعبات بالعامؿ الكامف الواحد( دالة إحصائًيا عند مستوى 

ميارات الرسـ, ومف ىنا بعض دائي لختبار األجميع األبعاد المشاىدة لإلمى صدؽ (؛ مما يدؿ ع6360)
ا عمى صدؽ البناء التحتي يمكف القوؿ إف نتائج التحميؿ العاممي التوكيدي مف الدرجة الثانية قدـ دلياًل قوي  

حوليا  ميارات الرسـ عبارة عف عامؿ كامف عاـ واحد تنتظـبعض دائي لختبار اإلختبار, وأف اإلليذا اإل
 العوامؿ الفرعية األربعة المشاىدة ليا.

 الصدق  التمييزي  -4

قسيا يالصفة التى  يعمى التمييز بيف األقوياء والضعفاء ف ختبارلمعرفة قدرة اإل المقارنة الطرفيةاستخداـ تـ 
ي الدرجة التحقؽ مف الكفاءة السيكومترية فميارات الرسـ(, وذلؾ بترتيب درجات عينة بعض ل دائياألختبار إلا)

وىو الطرؼ القوى,  األعمى رباعياإلا, وتـ حساب داللة الفروؽ بيف متوسطي درجات تنازليً  ختبارإللالكمية 
 :يوضح ذلؾ (00)والجدوؿ  رباعي األدنىواإل

 (11خدول )
 يها اث انرصىبعض اايٍ نتخبا  األنإل صدق انخًُُزٌان

 األبعبد

 52اإلرببعٗ األدَٗ ٌ= 52اإلرببعٗ األعهٗ ٌ=

 قًٛت ث
يستٕٖ 

انًتٕسظ  انذالنت

 انحسببٙ

االَحزاف 

 انًعٛبر٘

انًتٕسظ 

 انحسببٙ

االَحزاف 

 انًعٛبر٘

 1.11 151.. 1..1 15.11 1.21 12.51 يٓبرة انزسى بإستخذاو انخطٕط

 1.11 11.112 1.51 3.15 5..1 11.15 يٓبرة انزسى بإستخذاو األشكبل

 1.11 2.151 1.33 11.15 1..1 12.21 يٓبرة انتهٍٕٚ

 1.11 11..5 1.51 2..3 5.15 12.15 يٓبرة تعهى األٔصبف

 1.11 1.531 5.31 11..5 1.15 15..1 انذرجت انكهٛت

( وفى 6.60أف الفرؽ بيف الميزانيف القوى والضعيؼ داؿ إحصائيًا عند مستوى ) (00)يتضح مف الجدوؿ 
 .عالي صدؽ تمييزياإلختبار بمما يعني تمتع  ياتجاه المستوى الميزاني القو 

  : ثانيا : معامالت الثبات

 طريقة إعادة التطبيق: -1

ـ  ذلؾ بحساب ثبات ا بفاصػؿ  مػف خػالؿ إعػادة تطبيػؽ اإلختبػارميػارات الرسػـ بعض لػ دائيختبار األإلت
رتبػاط بػيف كومترية, وتػـ اسػتخراج معػامالت اإلزمنى قػدره أسػبوعيف وذلػؾ عمػى عينػة التحقػؽ مػف الكفػاءة السػي

ختبػار دالػة , وكانػت جميػع معػامالت اإلرتبػاط ألبعػاد اإل(Pearson)ات العينة باسػتخداـ معامػؿ بيرسػوف درج
( مما يشير إلى أف  االختبار يعطى نفس النتائج تقريبًا إذا ما استخدـ أكثر مف مػر ة تحػت ظػروؼ 6.60عند )

 (06مماثمة وبياف ذلؾ فى الجدوؿ )
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 ( 12خدول )
 يها اث انرصىبعض اايٍ نتخبا  األنإلإعااة انخطبُك َخايح انثباث بطرَقت 

 أبعبد انًقٛبس
يعبيم االرتببط بٍٛ 

 انتطبٛقٍٛ األٔل ٔانخبَٗ
 يستٕٖ انذالنت

 1.11 11..1 يٓبرة انزسى بإستخذاو انخطٕط

 1.11 .1..1 يٓبرة انزسى بإستخذاو األشكبل

 1.11 11..1 يٓبرة انتهٍٕٚ

 1.11 1.111 يٓبرة تعهى األٔصبف

 1.11 ..1.1 انذرجت انكهٛت

( وجود عالقة ارتباطية دالة إحصػائي ا بػيف التطبيػؽ األوؿ والتطبيػؽ الثػانى 06يتضح مف خالؿ جدوؿ )
, والدرجػة الكميػة لػو, ممػا يػدؿ عمػى ثباتػو, ويؤكػد ذلػؾ صػالحية ميػارات الرسػـبعض لػ دائػيختبار األألبعاد اإل

 ياس السمة التى ُوضع مف أجميا. لق ميارات الرسـبعض ل دائيختبار األإلا

 طريقة معامل ألفا د كرونباخ:  -2

كرونباخ وكانت  –باستخداـ معامؿ ألفا  ميارات الرسـبعض ل دائياألختبار تـ  حساب معامؿ الثبات لإل
 (00, وبياف ذلؾ في الجدوؿ ) كؿ القيـ مرتفعة, ويتمتع بدرجة مناسبة مف الثبات

 (13خدول )
 كروَباخ –يها اث انرصى باصخخداو يعايم أنفا بعض ن اايٍتخبا  األيعايالث ثباث اإل

 كزَٔببخ –يعبيم أنفب  األبعبد و

 55..1 يٓبرة انزسى بإستخذاو انخطٕط 1

 .1..1 يٓبرة انزسى بإستخذاو األشكبل 5

 .1.11 يٓبرة انتهٍٕٚ 5

 22..1 يٓبرة تعهى األٔصبف .

 1.1.1 انذرجت انكهٛت

يػػًدا لثبػػات المقيػػاس, جلثبػػات مرتفعػػة, ممػػا يعطػػى مؤشػػر ا ( أف  معػػامالت ا00دوؿ )يتضػػح مػػف خػػالؿ جػػ
 وبناء عميو يمكف العمؿ بو.

 طريقة التجزئة النصفية: -3

ة السػػػيكومترية, وتػػػـ عمػػػى عينػػػة التحقػػػؽ مػػػف الكفػػػاء ميػػػارات الرسػػػـبعض لػػػ دائػػػياألختبػػػار إلتػػػـ تطبيػػػؽ ا
ـ األوؿ اشػتمؿ عمػى المفػردات الفرديػة, والثػاني عمػى المفػردات , ثـ تجزئتو إلى قسميف, القسػتصحيح اإلختبار

بػػيف درجػػات  (Pearson)الزوجيػػة, وذلػػؾ لكػػؿ فػػرد عمػػى حػػدة, وتػػـ حسػػاب معامػػؿ االرتبػػاط بطريقػػة بيرسػػوف 
براوف, ومعامػؿ جتمػاف  –المفحوصيف فى المفردات الفردية, والمفردات الزوجية, فكانت قيمة ُمعامؿ سبيرماف 

ئة النصػفية مرتفعػة, حيػث تػدؿ عمػى أف  المقيػاس يتمتػع بدرجػة عاليػة مػف الثبػات, وبيػاف ذلػؾ فػى العامة لمتجز 
 (04الجدوؿ )
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 (14خدول )
عايالث ثباث ا

ُ
 بطرَقت انخدزيت انُصفُتيها اث انرصى بعض اايٍ نتخبا  األإلي

 جتًبٌ سبٛزيبٌ ـ بزأٌ األبعبد و

 1.115 3...1 يٓبرة انزسى بإستخذاو انخطٕط 1

 11..1 1.353 يٓبرة انزسى بإستخذاو األشكبل 5

 1.115 .1.31 يٓبرة انتهٍٕٚ 5

 1.153 1.151 يٓبرة تعهى األٔصبف .

 15..1 1.321 انذرجت انكهٛت

بطريقػػػة  مجموعاتػػومػػف مجموعػػة الخاصػػة بكػػؿ  اإلختبػػارمعػػامالت ثبػػات  أف  ( 04جػػدوؿ )يتضػػح مػػف 
 دائػػيختبػػار األإلامػػع مثيمتيػػا طريقػػة جتمػػاف, ممػػا يػػدؿ عمػػى أف  بػػراوف متقاربػػة - التجزئػػة النصػػفية سػػبيرماف

  تمتع بدرجة عالية مف الثبات.ي ميارات الرسـبعض ل

 : االتساق الداخمى : ثالثا
 االتساق الداخمي لممفردات: -1

وذلػػػػػؾ مػػػػػف خػػػػػالؿ درجػػػػػات عينػػػػػة التحقػػػػػؽ مػػػػػف الكفػػػػػاءة السػػػػػيكومترية بإيجػػػػػاد معامػػػػػؿ ارتبػػػػػاط بيرسػػػػػوف 
(Pearson) ( يوضح ذلؾ02ت كؿ مفردة والدرجة الكمية لمبعد والجدوؿ )بيف درجا 

 (15خدول )
  يها اث انرصىبعض اايٍ نتخبا  األاإليعايالث اال حباط بني ا خاث كم يفراة واند خت انكهُت نهبعد عهً 

يٓبرة انزسى 

 بإستخذاو انخطٕط

يٓبرة انزسى بإستخذاو 

 األشكبل
 يٓبرة تعهى األٔصبف يٓبرة انتهٍٕٚ

 و
بيم يع

 االرتببط
 و يعبيم االرتببط و

يعبيم 

 االرتببط
 يعبيم االرتببط و

1 1.152** 1 1.11.** 12 1.1.2** 55 1..51** 

5 1.2.2** 3 1.253** 11 1.255** 55 1.21.** 

5 1....** 11 1.2.1** 1. 1.213** 5. 1....** 

. 1.11.** 11 1.255** 11 1.2..** 52 1..35** 

2 1.2.3** 15 1.155** 13 1.155** 51 1.21.** 

1 1.251** 15 1..11** 51 1.211** 5. 1.112** 

. 1...1** 1. 1.255** 51 1.11.** 51 1.215** 

 2.21دالة عند مستوى داللة  **

معػػػامالت ارتباطػػػو  ميػػػارات الرسػػػـبعض لػػػ دائػػػيختبػػػار األإلا اتمفػػػردأف  كػػػؿ  (02يتضػػػح مػػػف جػػػدوؿ )
 (, أى أن يا تتمتع باالتساؽ الداخمي.6.60توى )موجبة ودالة إحصائي ا عند مس
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  االتساق الداخمي لألبعاد مع الدرجة الكمية:  -2

بعض لػ دائػيختبػار األإلابيف أبعػاد  (Pearson)باستخداـ ُمعامؿ بيرسوف  رتباطإلا تتـ حساب معامال
 ؿتبار مف ناحية أخرى, والجػدو خكؿ بعد بالدرجة الكمية لإل طببعضيا البعض مف ناحية, وارتبا ميارات الرسـ

 ( يوضح ذلؾ00)

 (16خدول )

 االتخبا  االاايٍ ملها اث انرصىيصفىفت ا حباطاث أبعاا 

 انكهٛت . 5 5 1 انًٓبراث و

1 
يٓبرة انزسى بإستخذاو 

 انخطٕط
-     

5 
يٓبرة انزسى بإستخذاو 

 األشكبل
1.15.** -    

   - **1.115 **12..1 يٓبرة انتهٍٕٚ 5

  - **1.152 **.1.21 **1.2.1 رة تعهى األٔصبفيٓب .

 - **1.1.1 *1.213 **1.215 **1.151 انذرجت انكهٛت

 (2.21** دال عند مستوى داللة )

ممػػا يػػدؿ عمػػى  (6.60( أف  جميػػع معػػامالت االرتبػػاط دالػػة عنػػد مسػػتوى داللػػة )00يتضػػح مػػف جػػدوؿ )
 تساؽ الداخمي.تمتع اإلختبار باإل

 ة لطفل الروضة.لتحديد ميارت التذوق الفنى المناسب رأى الخبراء إستمارة إستطالع-4

    (6) إعداد الباحثة ، ممحق 

  -المناسبة لطفؿ الروضة قامت الباحثة بعدة خطوات ىى : لتحديد ميارات التذوؽ الفنى   
تناولت الدراسات والبحوث السابقة ذات الصمة بموضوع البحث والتى اإلطالع عمى المراجع و  -1

وقد تضمنت ىذه  بصفة خاصة ، والتذوق الفنىميارات الفنية لطفل الروضة بصفة عامة ال
 .  ئـ لميارات التذوؽ الفنىالدراسات مجموعة مف القوا

ختيار عدد مف الميارات التى تناسب طفؿ  -2 الروضة وتساعد تحميؿ محتوى قوائـ ىذه الدراسات وا 
 . لميارات التذوؽ الفنى فى إكتسابو 

( 4إلى مجموعة مف الميارات التى تـ وضعيا فى صورة قائمة مبدئية وقد تضمنت )تـ التوصؿ  -3
ميارات, وتمت صياغتيا ووضع التعريؼ اإلجرائى لكؿ ميارة تمييدًا لعرضيا عمى السادة 

 المحكميف لتحديد مدى مناسبتيا لطفؿ الروضة .

تربية الطفؿ ورياض  عمى مجموعة مف السادة المحكميف والخبراء فى مجاؿعرض ىذه القائمة  -4
دارس مختمفة عاىد وممعممات رياض أطفاؿ بم -)أساتذه أعضاء ىيئة تدريس والتربية الفنية األطفاؿ 

 مف حيث :( إلبداء الرأى فييا 



 مجلة الطفولة  ( 2222العدد الثانً واالربعون ) عدد سبتمبر 

 

965 

 

 سالمة الصياغة المغوية لمميارات . -

 دقة الميارات ووضوح مدلوليا. -

 مناسباتيا لميدؼ المرجو منيا .  -
 مناسباتيا لطفؿ الروضة. -

 فة ما يرونو مناسبًا . إضا -
التذوؽ ميارات تحديد  عفوقد أسفرت نتائج ىذا اإلستطالع  ،تحميؿ نتائج أراء السادة المحكميف  -4

لى  و بناءًا عمى إتفاؽ الخبراء , باإلضافة  . المناسبة لطفؿ الروضة الفنى صياغة  بعض  تعديؿا 
كوف قد يتكوف أكثر وضوحًا , وبذلؾ مف الناحية المغوية حتى  مياراتالتعريفات اإلجرائية لبعض ال

                  .فى ميارتيف المناسبة لطفؿ الروضةالتذوؽ الفنى تـ تحديد ميارات 
   (7) إعداد الباحثة ، ممحق               مقياس التذوق الفنى المصور لطفل الروضة . -5

 اليدف من المقياس  [1]

 لفنى لدى طفؿ الروضة.ييدؼ المقياس إلى قياس بعض ميارات التذوؽ ا
 تـ بناء المقياس المصور فى ضوء: تحديد مصادر بناء المقياس :  [2]

 األىداؼ العامة واألىداؼ اإلجرائية السموكية لبرنامج البحث.  . أ

 إلطالع عمى المراجع والدراسات والبحوث المرتبطة بموضوع البحث. ا . ب

 مراعاة خصائص وميوؿ واتجاىات وقدرات طفؿ الروضة . . ت

وبعض  ء األساتذة المحكميف فى مجاؿ تربية الطفؿ والمناىج وعمـ النفس والتربية الفنية ,أرا . ث
 معممات رياض األطفاؿ. 

 مبررات إعداد المقياس :  [3] 
تقديـ أداة تساعد فى تقيـ تنمية ميارات التذوؽ الفنى لطفؿ الروضة ,حيث أف المقياس مصور  -

 ويناسب مستوى األطفاؿ العمرى والعقمى. 

تيسير إجراءات قياس نتائج البرنامج مف خالؿ األسئمة ومف ثـ التعرؼ والتأكد مف تنمية ميارات  -
 التذوؽ الفنى لطفؿ الروضة. 

 المقياسخطوات تصميم  [3]

مف الروضة تـ إتباع عدة خطوات لموصوؿ إلى تصميـ مقياس مصور لمتذوؽ الفنى ألطفاؿ  
  -:( سنوات وتتمخص تمؾ الخطوات فيما يمى2-0)

المرتبطة بموضوع البحث لعربية واألجنبية اوالمراجع  ,ع عمى البحوث والدراسات السابقةاإلطال .0
 .مواقؼ المقياس وبنودهلإلستفاده منيا فى إعداد 

 :منيا التذوؽ الفنى قياس إلى التى تيدؼ اييس طالع عمى بعض المقاإل .6

 ( 6603 : كريـيماف تنمية التذوؽ الفنى ألطفاؿ ما قبؿ المدرسة  )إ مقياس. 
 (6600 :مقياس التذوؽ الفنى )إسراء كامؿ وآخريف. 
 (6662ريـ زىير :)  مقياس التذوؽ الفنى لطفؿ الروضة. 
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 تحديد التعريفات اإلجرائية لميارات المقياس بإستخداـ الكممات ذات المعنى الواضح والمحدد.  .0

لقياس, ومراعاة التوازف بيف عدد وضع العبارات الفرعية لميارات المقياس لتحقيؽ سيولة الحكـ وا .4
 عبارات كؿ ميارة.

ياس التى سبؽ تحديد الرسوـ والصور التى تناسب ىذه المرحمة العمرية وتغطى ميارات المق .2
ارة إستطالع رأى الخبراء بإستخداـ الصور الواضحو والمناسبة لكؿ مإستتحديدىا بناًء عمى 

 عبارة. 

 , ومناسبة ألطفاؿ ىذه المرحمة العمرية . مراعاة أف تكوف الصور واضحة , وممونو  .0

 عمى أساس التقييـ الفردى لكؿ طفؿ مف أطفاؿ عينة البحث.  تـ بناء وصياعة المقياس .1

 تحكيم المقياس :  [4]

 الطفؿ تـ إعداد الصورة األولية لممقياس وعرضيا عمى عدد مف األساتذه المحكميف فى مجاؿ تربية -
ربية الفنية لمتأكد مف صالحيتو ووضوح عباراتو ومدى مناسباتو لممرحمة وعمـ النفس ومناىج الطفؿ والت

 العمرية التى وضع مف أجميا , وذلؾ بكتابة ما يرونو مناسبًا مف حذؼ أو تعديؿ أو إضافة . 

مع  المقياسووفقًا آلراء السادة المحكميف تـ قبوؿ المقياس بإجراء بعض التعديالت المغوية فى أسئمة  -
الصور حتى تكوف أوضح , وضرورة طباعة  المقياس بصورة واضحة وممونو حتى ال تتأثر  تغيير بعض

  إجابات األطفاؿ بذلؾ.

 .لطفؿ الروضة مقياس التذوؽ الفنى األساتذة المحكميف عمىوالجدوؿ التالى يوضح  تعديالت 

 (17خدول )
  اء انضااة احملكًنيآبُاء عهً  نطفم انروضت يقُاس انخذوق انفىن انخعدَالث انىت متج فً 

 انًٕقف قبم انتعذٚم  رقى انًٕقف انًٓبرة

 )انصٕرة األٔنٛت(

 انًٕقف بعذ انتعذٚم 

 )انصٕرة انُٓبئٛت(

 َٕع انتعذٚم

أٔصف انصٕرة انتبنٛت يٍ حٛج سًك  1  ٔصف انحقبئق

انخطٕط ٔاألنٕاٌ ٔاألشكبل انًٕجٕدِ 

 بٓب .

 بخالحت صٕر حالحت أسئهتفك انعببرة فٙ 

انصٕرة انتبنٛت يٍ حٛج سًك  أٔصف -

 انخطٕط انًٕجٕدِ بٓب .

يٍ حٛج األنٕاٌ انًستخذيّ فٗ   -

 تهُٕٚٓب

 يٍ حٛج األشكبل انتٗ تحتٕٖ عهٛٓب -

 حذف ٔإضبفت

صُف األنٕاٌ انًستخذيّ  - .1 تحهٛم انتكٍٕٚ 

 فٗ انصٕرة 

صُف األنٕاٌ انًستخذيّ فٗ  -

أسبسٛت انٕاٌ )انصٕرة يٍ حٛج 

 نٕاٌ يحبٚذِ(أ -أٔ أنٕاٌ حبَٕٚت

 إعبدة صٛبغت

ممحدق  فػى صػورتو النيائيػة مقيػاستػـ إعػداد ال, مقيػاسعمى الاألساتذة المحكميف إجراء تعديالت  عدوب -
 عبارة.64( محتويًا عمى تحميؿ التكويف –وصؼ الحقائؽ ) ميارتيفعمى  محتوياً  (7)

ستطالعية لمتأكد مف صدقو وثباتو فراد المجموعة اإلممقياس قبميًا عمى أالصورة النيائية لتـ تطبيؽ  -
 وتحديد الزمف المناسب لتطبيقو . 
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 عند صياغة عبارات أسئمة المقياس تـ مراعاة اآلتى: صياغة أسئمة المقياس:  [5]

 أف تكوف األسئمة مرتبطة باألىداؼ .  . أ

 أف تكوف األسئمة مناسبة لقدرات األطفاؿ العقمية.  . ب

 ب الطفؿ لغويًا.أف لغة السؤاؿ سيمة ومناسبة إلستعيا . ت

 أف تكوف األسئمة مصورة حتى تناسب األطفاؿ.  . ث

 أف تكوف األسئمة شاممة لمحتوى البرنامج.  . ج

 ف المقياس وص [6]
( عبارة 64(عبارة مصوره ,إجمالى )06تحتوى كؿ ميارة عمى ) ,ميارتيف يتكوف المقياس مف   -

 مصوره . 
 زمن تطبيق المقياس  [7]

عمى أساس حساب متوسط زمف إجابات األطفاؿ بإستخداـ معادلة  تـ حساب زمف تطبيؽ المقياس
, وقد تـ حسابو ووجد أف الزمف  6÷ أسرع طفؿ + زمف إنتياء أبطأ طفؿ  حساب زمف إنتياء

 .دقيقة(04=6÷00+06المناسب لتطبيؽ اإلختبار ىو)

 تعميمات المقياس [8]

 طفؿ عمى حده. مع كؿيطبؽ المقياس بطريقة فردية  -

 اس بالمغة الشفيية )لعدـ تمكف أطفاؿ الروضة مف القراءة(.يطبؽ المقي -

يطبع المقياس باأللواف حتى يتمكف األطفاؿ مف رؤية الصور ويتمكنوا مف مالحظتيا جيدًا  -
 واإلجابة عف التساؤالت المطموبو.

 . لمرحمة فيما بعداساعدة القائميف عمى تطبيقو مع أطفاؿ كتابة ووضوح تعميمات المقياس لم   -

داد إستمارة تسجيؿ إجابات لكؿ طفؿ , وذلؾ لتسجيؿ درجة إجابة كؿ طفؿ فى المكاف إع -
 .المخصص لذلؾ 

 تصحيح المقياس [9]

ويصحح بالنسبة لألطفاؿ عمى درجات وىى  ,يحسب لكؿ سؤاؿ مف أسئمة المقياس ثالث درجات
إجابات  , صفر( وىى عمى التوالى إذا أجاب الطفؿ عمى الثالث0, 6, 0موزعة كالتالى )

ذا  درجات(0المطموبة يحصؿ عمى ) ذا أجاب عمى إجابتيف منيا يحصؿ عمى) درجتيف( , وا  , وا 
ذا لـ يجيب مطمقًا يحصؿ عمى )صفر( .   أجاب إجابة  واحدة يحصؿ عمى) درجة واحده(, وا 
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 الخصائص السكومترية لممقياس [12]
 وؽ الفنى وذلؾ كما يمى : قامت الباحثة بإيجاد معامالت الصدؽ والثبات لمقياس التذ

 أواًل: معامالت الصدق 

قامػػت الباحثػػة بإيجػػاد معػػامالت الصػػدؽ ألبعػػاد مقيػػاس التػػذوؽ الفنػػى باسػػتخداـ طريقػػة صػػدؽ المحتػػوى وصػػدؽ 
 التحميؿ العاممى والصدؽ التمييزى .البناء بإستخداـ معادلة المحكميف وصدؽ 

 صدق المحتوى :  -1

متيا لمفئة المستيدفة بالقياس مف خالؿ اإلطالع عمى المقاييس ءياس ومالويعنى مدى تمثيؿ مفردات المق    
, ووجدت الباحثة أف البحث اإلستطالعيةوالدراسات السابقة , وتطبيؽ التجربة اإلستطالعية عمى عينة 

  .عبارات المقياس مناسبة مف حيث  الصياغة والمضموف وما تعبر عنو الصورة

  صدق المحكمين: -6

عمػػػػػى عػػػػػدد مػػػػػف الخبػػػػػراء المتخصصػػػػػيف فػػػػػى المجػػػػػاالت التربويػػػػػة , و قػػػػػد  المقيػػػػػاسبعػػػػػرض قامػػػػػت الباحثػػػػػة 
جابػػػػػػػة لمغػػػػػػػرض المطمػػػػػػػوب , و تراوحػػػػػػػت معػػػػػػػامالت عمػػػػػػػى صػػػػػػػالحية العبػػػػػػػارات و بػػػػػػػدائؿ اإل اتفػػػػػػػؽ الخبػػػػػػػراء

اسػػػػػػػتخداـ معادلػػػػػػػة بممػػػػػػػا يشػػػػػػػير الػػػػػػػى صػػػػػػػدؽ العبػػػػػػػارات و ذلػػػػػػػؾ 6.32&  6.36الصػػػػػػػدؽ لممحكمػػػػػػػيف بػػػػػػػيف 
 . Lawshe"لوش " 

 (18خدول )
 نكم يها ة يٍ يها اث  َىضح يعايم إحفاق احملكًني 

 يقُاس انخذوق انفىن 
 م أبعاد المقٌاس معامل االتفاق

وصؼ الحقائؽ ميارة 52  1 

تحميؿ التكويفميارة  59  2 

تراوحػػت مػػا بػػيف  مقيػػاسال ميػػارة مػػف ميػػارات يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف معػػامالت اإلتفػػاؽ لكػػؿ 
 .دؽ عاليةوىى نسب ص( 6.32&  6.36)

 صدق البناء باستخدام معادلة التحميل العاممي )العبارات(: -3

تـ حساب صدؽ التحميؿ العاممي لمقياس التذوؽ الفنػى باسػتخداـ طريقػة المكونػات األساسػية مػف إعػداد 
( ثػػـ تخضػػع ىػػذه 64×  64رتباطيػػة )العػػاممي عػػادة بحسػػاب المصػػفوفة اإل , ويبػػدأ التحميػػؿHottelinىػػوتمنج 

يػػة )لعبػػارات مقيػػاس ( العوامػػؿ المسػػتخرجة لممصػػفوفة االرتباط03لمتػػدوير المائػػؿ. ويوضػػح جػػدوؿ )المصػػفوفة 
 التذوؽ الفنى(
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 (19خدول )

 ( ملقُاس انخذوق انفىن )انعبا اث(24 × 24انعايم املضخخرج يٍ املصفىفت اال حباطُت )

 العبارات
 التشبعات

 نسب الشٌوع
 العامل الثانً العامل األول

0 244. - 24.5 
2 2429 - 2429 
. 242. - 2420 
. 2420 - 242. 
9 2425 - 242. 
. 24.5 - 249. 
2 242. - 24.5 
4 24.4 - 2429 
5 2429 - 242. 

02 2425 - 2422 
00 2422 - 24.5 
02 2422 - 24.9 
0. - 24.5 24.4 
0. - 2429 2422 
09 - 242. 24.5 
0. - 24.9 24.2 
02 - 24.5 242. 
04 - 2494 24.5 
05 - 24.2 2429 
22 - 24.5 2424 
20 - 24.2 242. 
22 - 2420 242. 
2. - 24.4 2420 
2. - 2422 24.4 

 420. 02442 الجذر الكامن
0242. 

 29444 04.2. نسب التباٌن

ارة أوضحت النتائج أف مكونات مقياس التذوؽ الفني أسفرت عف عامميف مف الدرجػة األولػى, وىمػا )ميػ
 مياة تحميؿ التكويف(. -وصؼ الحقائؽ 

 صدق البناء باستخدام معادلة التحميل العاممي )التوكيدي(: -

 Confirmatoryوىي حساب الصدؽ العاممي لممقياس عف طريؽ استخداـ التحميؿ العاممي التوكيدي 
Factor Analysis ( باستخداـ البرنامج اإلحصائيAMOS 26وذلؾ لمتأكد مف صدؽ البن ,) اء الكامف )أو

تـ افترض أف جميع العوامؿ المشاىدة  التحتي( لممقياس, عف طريؽ اختبار نموذج العامؿ الكامف العاـ, حيث
 (6كما ىو موضح بالشكؿ ) يفكامن لمقياس التذوؽ الفني تنتظـ حوؿ عامميف
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 (2شكل )

 نموذج العوامل الكامنة لمقياس التذوق الفني

سف مطابقة جيدة, حيث كانت ذج العامؿ الكامف لمقياس التذوؽ الفني عمى مؤشرات حٌ وقد حظي نمو 
( وىذا يدؿ 6.622= ) RMSEA( ومؤشر رمسي 620( ودرجة حرية = )466.420قيمة )مربع كاي = 

العاممي التوكيدي ألبعاد ( نتائج التحميؿ 66نموذج يتمتع بمؤشرات مطابقة جيدة ويوضح الجدوؿ )الإف 
 .المقياس

 (26خدول )

 يهخص َخايح انخحهُم انعايهٍ انخىكُدٌ ألبعاا يقُاس انخذوق انفٍُ

العامل 
 الكامن

العوامل 
 المشاهدة

التشبع بالعامل 
 الكامن الواحد

الخطأ المعٌاري 
 لتقدٌر التشبع

قٌم "ت" وداللتها 
 اإلحصائٌة

ق
حقائ

ف ال
ص

 مهارة و

0 24.9 2422 .494.**  

2 2450 2442 9422.**  

. 24.9 2402 .4.2.**  

. 24.5 24.4 .4.92**  

9 24.9 24.2 .4.24**  

. 24.. 24.0 .4..9**  

2 24.0 24.4 .4...**  

4 2422 2424 .4...**  

5 2422 2492 .4.92**  

02 24.. 2405 .494.**  

00 2442 24.2 9452.**  
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العامل 
 الكامن

العوامل 
 المشاهدة

التشبع بالعامل 
 الكامن الواحد

الخطأ المعٌاري 
 لتقدٌر التشبع

قٌم "ت" وداللتها 
 اإلحصائٌة

02 2422 24.2 .4099**  

ن
حلٌل التكوٌ

 مهاة ت
0. 242. 2499 .4.95**  

0. 2442 24.4 .4020**  

09 24.. 24.2 .4922**  

0. 2425 24.. .4222**  

02 2422 24.2 .424.**  

04 24.5 24.4 .4...**  

05 24.. 24.0 .4.4.**  

22 2452 2442 949.9**  

20 24.. 24.2 .4.5.**  

22 242. 2492 .4255**  

2. 2444 2422 94259**  

2. 2440 24.9 .40.5**  

 2.21** دالة عند مستوى داللة 

سف المطابقة, ( أف نموذج العامؿ الكامف قد حظي عمى قيـ جيدة لمؤشرات حٌ 66) يتضح مف الجدوؿ
(؛ مما يدؿ عمى صدؽ جميع العبارات المشاىدة 6360وأف معامالت الصدؽ دالة إحصائًيا عند مستوى )

تحميؿ العاممي التوكيدي مف الدرجة األولى قدمت دلياًل لمقياس التذوؽ الفني, ومف ىنا يمكف القوؿ إف نتائج ال
قوًيا عمى صدؽ البناء التحتي ليذا المقياس, وأف التذوؽ الفني عبارة عف عامميف كامنيف تنتظـ حوليما 

 عبارة( المشاىدة ليـ. 64العوامؿ الفرعية )

 : الصدق التمييزى  -4
 يذوؽ الفنى عمى التمييز بيف األقوياء والضعفاء فلمعرفة قدرة تشخيص الت المقارنة الطرفية استخداـ تـ 

التحقؽ مف الكفاءة السيكومترية في )التذوؽ الفنى(, وذلؾ بترتيب درجات عينة سيا يقي الصفة التى
وىو  األعمى رباعياإلا, وتـ حساب داللة الفروؽ بيف متوسطي درجات مقياس تنازليً ملالدرجة الكمية 
 يوضح ذلؾ (60)والجدوؿ  ىرباعي األدنواإلالطرؼ القوى, 

 (21خدول )
  انخذوق انفىن قُاسملانصدق انخًُُزي 

 األبعاد

29اإلرباعى األعلى ن= 29اإلرباعى األدنى ن=   

 قٌمة ت
مستوى 
المتوسط  الداللة

 الحسابً
االنحراف 
 المعٌاري

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 2420 0.4422 2452 02492 04.5 25422 مهارة وصف الحقائق
 2420 44942 0404 024.2 .044 2.429 مهاة تحلٌل التكوٌن

 2420 ..2.40 2455 9402. 0454 9.429 الدرجة الكلٌة
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( وفى 6.60أف الفرؽ بيف الميزانيف القوى والضعيؼ داؿ إحصائيًا عند مستوى ) (60)يتضح مف الجدوؿ 
 .عالى تمييزى صدؽب مما يعني تمتع المقياس ياتجاه المستوى الميزاني القو 

  : ثانيا : معامالت الثبات

 طريقة إعادة التطبيق: -1

ـ  ذلؾ بحساب ثبات مقياس  مف خالؿ إعادة تطبيؽ المقياس بفاصؿ زمنى قدره أسػبوعيف وذلػؾ التذوؽ الفنى ت
رتبػػاط بػػيف درجػػات العينػػة باسػػتخداـ كومترية, وتػػـ اسػػتخراج معػػامالت اإلعمػػى عينػػة التحقػػؽ مػػف الكفػػاءة السػػي

( ممػا يشػير 6.60ختبػار دالػة عنػد )ت اإلرتبػاط ألبعػاد اإل, وكانت جميػع معػامال(Pearson)عامؿ بيرسوف م
إلى أف  المقيػاس يعطػى نفػس النتػائج تقريبػًا إذا مػا اسػتخدـ أكثػر مػف مػر ة تحػت ظػروؼ مماثمػة وبيػاف ذلػؾ فػى 

 (66الجدوؿ )

 ( 22خدول )

 نخذوق انفىناَخايح انثباث بطرَقت إعااة انخطبُك ملقُاس 

 أبعبد انًقٛبس
يعبيم االرتببط بٍٛ انتطبٛقٍٛ 

 األٔل ٔانخبَٗ
 يستٕٖ انذالنت

 1.11 1.122 ٔصف انحقبئق 

 1.11 1.112 تحهٛم انتكٍٕٚ

 1.11 1.151 انذرجت انكهٛت

عػاد ( وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائي ا بيف التطبيؽ األوؿ والتطبيػؽ الثػانى ألب66يتضح مف خالؿ جدوؿ )
التػػذوؽ ي, والدرجػػة الكميػة لػػو, ممػػا يػػدؿ عمػى ثبػػات المقيػػاس, ويؤكػػد ذلػؾ صػػالحية مقيػػاس التػػذوؽ الفنػػمقيػاس 
 لقياس السمة التى ُوضع مف أجميا. الفني

 طريقة معامل ألفا د كرونباخ -2

ويتمتػع  كرونباخ وكانت كؿ القيـ مرتفعة, –لتذوؽ الفني باستخداـ معامؿ ألفا مقياس اثبات تـ  حساب معامؿ 
 (60لثبات, وبياف ذلؾ في الجدوؿ )بدرجة مناسبة مف ا

 (23خدول )

 كروَباخ –انخذوق انفٍُ باصخخداو يعايم أنفا يقُاس يعايالث ثباث 

–يعبيم أنفب  األبعبد و كزَٔببخ   

 1.111 يٓبرة ٔصف انحقبئق 1

 35..1 يٓبة تحهٛم انتكٍٕٚ 5

 1.115 انذرجت انكهٛت

( أف  معامالت الثبات مرتفعة, مما يعطى مؤشر ا جيًدا لثبات التذوؽ الفني, 600يتضح مف خالؿ جدوؿ )
 وبناء عميو يمكف العمؿ بو.
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 طريقة التجزئة النصفية: -3

عمى عينة التحقؽ مف الكفػاءة السػيكومترية, وتػـ تصػحيح المقيػاس, ثػـ تجزئتػو  التذوؽ الفنيتـ تطبيؽ مقياس 
لمفردات الفردية, والثػاني عمػى المفػردات الزوجيػة, وذلػؾ لكػؿ فػرد عمػى إلى قسميف, القسـ األوؿ اشتمؿ عمى ا

بػػػيف درجػػػات المفحوصػػػيف فػػػى المفػػػردات  (Pearson)حػػػدة, وتػػػـ حسػػػاب معامػػػؿ االرتبػػػاط بطريقػػػة بيرسػػػوف 
بػراوف, ومعامػػؿ جتمػاف العامػػة لمتجزئػة النصػػفية  –الفرديػة, والمفػردات الزوجيػػة, فكانػت قيمػػة ُمعامػؿ سػػبيرماف 

 (64حيث تدؿ عمى أف  المقياس يتمتع بدرجة عالية مف الثبات, وبياف ذلؾ فى الجدوؿ )مرتفعة, 

 (24خدول )

عايالث ثباث
ُ
 بطرَقت انخدزيت انُصفُت انخذوق انفٍُ يقُاس ي

 جتًبٌ سبٛزيبٌ ـ بزأٌ األبعبد و

 5...1 1.1.2 ٔصف انحقبئق  1

 .1..1 .1.11 تحهٛم انتكٍٕٚ 5

 35..1 .1.12 انذرجت انكهٛت

بطريقػػة التجزئػػة  مجموعاتػػومػػف مجموعػػة الخاصػػة بكػػؿ  المقيػػاسمعػػامالت ثبػػات  أف  ( 64جػػدوؿ )يتضػػح مػػف 
تمتػػع بدرجػػة ي بػػراوف متقاربػػة مػػع مثيمتيػػا طريقػػة جتمػػاف, ممػػا يػػدؿ عمػػى أف التػػذوؽ الفنػػي - النصػػفية سػػبيرماف
 عالية مف الثبات.

 : ثالثا:  االتساق الداخمى
 فردات:االتساق الداخمي لمم -1

وذلػػػػػؾ مػػػػػف خػػػػػالؿ درجػػػػػات عينػػػػػة التحقػػػػػؽ مػػػػػف الكفػػػػػاءة السػػػػػيكومترية بإيجػػػػػاد معامػػػػػؿ ارتبػػػػػاط بيرسػػػػػوف 
(Pearson) ( يوضح ذلؾ62بيف درجات كؿ مفردة والدرجة الكمية لمبعد والجدوؿ ) 

 (25خدول )

  يقُاس انخذوق انفىنيعايالث اال حباط بني ا خاث كم يفراة واند خت انكهُت نهبعد عهً 

ٔصف انحقبئق يٓبرة  يٓبة تحهٛم انتكٍٕٚ 

 يعبيم االرتببط و يعبيم االرتببط و

1 1..12**  15 1.1.2**  

5 1..51**  1. 1.155**  

5 1.115**  12 1.132**  

. 1.1.5**  11 1.1.3**  

2 1..1.**  1. 1.15.**  

1 1.133**  11 1..11**  

. 1..51**  13 1..11**  

1 1.1..**  51 1.21.**  

3 1.231**  51 1..5.**  

11 1.115**  55 1...1**  

11 1.233**  55 1.5..**  

15 1.15.**  5. 1.251**  
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  2.21دالة عند مستوى داللة  **

معػامالت ارتباطػو موجبػة ودالػة إحصػائي ا مقيػاس التػذوؽ الفنػى  اتمفػردأف  كؿ  (62يتضح مف جدوؿ )
 (, أى أن يا تتمتع باالتساؽ الداخمي.6.60عند مستوى )

 تساق الداخمي لألبعاد مع الدرجة الكمية: اال  -2

 مقيػػاس التػػذوؽ الفنػػىبػػيف أبعػػاد  (Pearson)باسػػتخداـ ُمعامػػؿ بيرسػػوف  رتبػػاطإلا تتػػـ حسػػاب معػػامال
( يوضػح 60) ؿكؿ بعد بالدرجة الكمية لممقياس مػف ناحيػة أخػرى, والجػدو  طببعضيا البعض مف ناحية, وارتبا

 .ذلؾ

 (26دول )خ

 يقُاس انخذوق انفىناا يصفىفت ا حباطاث أبع

 انكهٛت انخبَٗ  األٔل  األبعبد  و

   - يٓبرة ٔصف انحقبئق 1

**.1.25 يٓبة تحهٛم انتكٍٕٚ 5  -  

**1.155 انذرجت انكهٛت  1.23.**  - 

 (2.21** دال عند مستوى داللة )

ؿ عمػػى ( ممػػا يػػد6.60رتبػػاط دالػػة عنػػد مسػػتوى داللػػة )( أف  جميػػع معػػامالت اإل60يتضػػح مػػف جػػدوؿ )
 تمتع المقياس باالتساؽ الداخمي.

 (8ممحق )إعداد الباحثة ،البرنامج القائم عمى إستراتيجية "اليد المفكرة"البرنامج   -6

التفكير ٌتعد برامج األطفاؿ مف أىـ المصادر الرئيسية لتزويد األطفاؿ بالخبرات والميارات التى تسيـ فى 
لحياتية, وباإلطالع عمى الدراسات السابقة فى مجاؿ إستخداـ تمكنيـ مف التعامؿ بفاعمية مع المواقؼ او 

إتضح أنيا لو دور إيجابى  ؛فى إعداد األنشطةموظفًا خطواتيا  إستراتيجية "اليدالمفكرة" فى إعداد البرامج
 وجدانيًا. و  ميارياً  ومطفؿ معرفيًا لفى تحسيف وتنمية جوانب مختمفة ومتعددة 

  -: ثمت فيما يمىتمخطوات إعداد البرنامج : [1]
حتياجات ميوؿ طفؿ الروضة.تحديد  -  خصائص وا 
  تحديد اليدؼ العاـ لمبرنامج .  -

ميارات  – "اليد المفكرة"الدراسات السابقة التى تناولت محاور البحث )إستراتيجية اإلطالع عمى  -
 .ميارات التذوؽ الفنى (  –الرسـ 

 التخطيط لخطوات البرنامج فى شكؿ تسمسمى. -

 نامج ومحتواه عمى مجموعة مف األساتذه المتخصصيف. عرض البر   -
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 فمسفة البرنامج  [2] 

ميمًا فى تحقيؽ النمو المتكامؿ  أىمية ممارسة األطفاؿ لمرسـ وأنيا تؤدى دوراً  يعتمد ىذا البرنامج عمى
انيًا ولغويًا جد, وأف الرسوـ جسرًا بيف ما بداخؿ الطفؿ والعالـ الخارجى , وأنيا تفيد الطفؿ معرفيًا وو  ليـ

 إلى تحسيف التعبير عف المشاعر وتنمية الميارات األكاديمية. , وكؿ ذلؾ يؤدى 

( وية ) فروبؿ , منتسورى , ديكرولىتنبثؽ الفمسفة النظرية لمبرنامج مف تأكيد العديد مف الفمسفات التربو 
الفرد وحياتو كميا .  عمى أىمية السنوات الست األولى مف حياة الطفؿ وأثرىا البالغ فى تطور شخصية

كما أكدت عمى ضرورة تصميـ برامج تربوية تزود األطفاؿ بالخبرات التى تتناسب مع قدراتيـ 
 وخصائصيـ وحاجاتيـ .

) الرؾ ىورفيتز( بأف أمثاؿ )فيكتور لويتفمد( و)رودا كيموج( و النظرية الفطريةوىذا ما يؤكده أصحاب 
ن انطفم يرسم مب يعرفً المب أحيث يرى أصحابيا  ة المعرفية النظريومنيا نبعت الفف نابع مف الفطرة .

أو  ,رسـ األطفاؿ إنما ىى دليؿ عمى عدـ نضج مستواىـ الفكرى َأن انتشٌُبد انتى تجدَ فى  ،يراي 
لذلؾ  .حجاـ أـ المساحات أو النسب أو األلواف صيؿ األشياء سواء أكاف ذلؾ فى األعدـ معرفتيـ لتفا

يادة المعرفة حتى تكتمؿ الخبرة لدى الطفؿ فيعطينا أشكااًل أخرى لمواقع وىـ بذلؾ يـ يؤكدوف عمى ز إنف
التعمـ  يعتمد البرنامج أيضًا عمى مبادىء كماينظروف لمعممية الفنية  عمى أنيا نابعة مف تفكير الفرد . 

التي جوستكى, و مف خالؿ النظرية المعرفية البنائية التى إستندت إلى أفكار كاًل مف بياجية وأوزبؿ وفي
ة مرشد ةنشط, ويکوف دور المعممالتعمـ التعتمد عمى تفاعؿ التمميذ مع اآلخريف ومع بيئتو مف خالؿ 

 ة وذلؾ بتوظيؼ مراحؿ إستراتيجية "اليد المفكرة" فى خطوات كؿ نشاط مف أنشطة البرنامج. وموجي
 أسس بناء البرنامج  [4]

ع خصائص طفؿ الروضة , ومراعاة منى أف تتناسب أنشطة ميارات الرسـ والتذوؽ الف -
 عوامؿ األمف والسالمة. 

 . والتشويؽ  ف تتميز األنشطة بالتنوع أ -

 أف توفر أنشطة البرنامج فرص التعاوف والمشاركة بيف األطفاؿ .  -

مرعاة الفروؽ الفردية بيف األطفاؿ والتى تتمثؿ فى إختالؼ خصائصيـ وميوليـ ومستوى  -
 الميارات لدييـ . 

خالؿ فى عرض األنشطة مف السيؿ إلى الصعب وتقسيـ الميارات إلى مياـ متقطعة  التنوع -
 األنشطة .

خالؿ العمؿ والنشاط مما ينعكس  أنشطة البرنامج مف اإلىتماـ بإيجابية األطفاؿ أثناء تنفيذ -
 بدوره عمى تحقيؽ أىداؼ البرنامج.

 تحديد زمف تطبيؽ األنشطة المقدمة داخؿ البرنامج.  -

 .المصاحبة لكؿ نشاط داخؿ البرنامج  ىداؼ اإلجرائيةتحديد األ -
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تنظيـ وترتيب مكاف تطبيؽ البرنامج ليتالئـ مع األطفاؿ وفقًا لإلستراتيجية المستخدمة  -
 بالبرنامج. 

 قابمية البرنامج لمتنفيذ . -

اإلعتماد عمى التقويـ المستمر وتقديـ التغذية الراجعة فى كؿ مرحمة مف مراحؿ تنفيذ  -
ختيار األ فى أساليب التقويـ المستخدمة , , والتنوعالبرنامج  كافة  دوات المالئمة لتقويـوا 

 الجوانب المعرفية والميارية والوجدانية.

نطالقًا مف تمؾ األسس قامت الباحثة بصياغة األىداؼ المرجوة  أىداف البرنامج   [5] وا 
  -:عدة أىداؼ منيا  فى مف البرنامج

 تذوؽ الفنى لطفؿ الروضة . تنمية بعض ميارات الرسـ وال -

 توظيؼ إستراتيجية "اليد المفكرة" فى تنمية بعض ميارات الرسـ والتذوؽ الفنى لطفؿ الروضة .  -

 عاوف بيف األطفاؿ. تتنمية روح المشاركة وال -

 تنمية اإلمكانيات الفطرية لألطفاؿ ما يساعدىـ عمى التكيؼ والتفاعؿ مع البيئة.   -

طفؿ الروضة نى لوالتذوؽ الف تنمية بعض ميارات الرسـ امج فى  :ويتمثل اليدف العام لمبرن
 بإستخداـ إستراتيجية "اليد المفكرة". 

ىداؼ وقد تـ تحديد أىداؼ البرنامج السموكية مف خالؿ األ األىداف اإلجرائية السموكية لمبرنامج:
عى فى صياغة العامة لتربية أطفاؿ الروضة , ومف خالؿ خصائص وحاجات وميوؿ األطفاؿ , ورو 

وبعيدة عف الغموض ,  وصالحة لمتطبيؽ , وواقعية , ىذه األىداؼ أف تكوف محددة وقابمة لمقياس ,
ستعددات أطفاؿ الروضة.  وقد قسمتيا الباحثة إلى  :  وبسيطة وقصيرة , ومناسبة لقدرات وا 

 أىداؼ معرفية .  -
 أىداؼ ميارية .  -
  .أىداؼ وجدانية -

 تخطيط البرنامج :  [6]

بحيث يشتمؿ عمى أنشطة تـ تطبيقيا عمى األطفاؿ عينة البحث , وتـ عرضيا عمى عداد البرنامج تـ إ
 األساتذه المحكميف وتـ اإلستفادة مف أرائيـ فيما يمى: 

 األىداؼ المحددة. مالئمة األنشطة لتحقيؽ  -0

حتياجاتو.  -6  مالئمة األنشطة لخصائص نمو الطفؿ وا 

 د المفكرة" المختاره لتحقيؽ األىداؼ.مناسبة الوسائؿ واإلستراتيجية "الي -0

 مالئمة األنشطة فى تحقيؽ اليدؼ المرجو منيا .  -4

 مالئمة أساليب التقويـ المعدة. -2
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  وقد راعت الباحثة فى محتوى أنشطة البرنامج ما يمى:محتوى البرنامج :  [7]

 يتيا المراد تنم وميارات التذوؽ الفنى( –ميارات الرسـ ل)نشطة يتناوؿ البرنامج أ أف
  .لدى طفؿ الروضة

 األنشطة مناسبة لقدرات األطفاؿ وخصائصيـ العمرية.  أف تكوف 
  تنوع التطبيقات التربوية لكؿ نشاط. تأف تتنوع األنشطة و 
 تسمسؿ محتوى عرض األنشطة مف البسيط لممركب . أف ي 
  .كتساب األطفاؿ لميارات الرسـ والتذوؽ الفنى  أف تعمؿ األنشطة عمى إثراء فيـ وا 
  .أف تنمى بعض القيـ واإلتجاىات الجمالية واإلبداعية لطفؿ الروضة 

 تنظيم محتوى البرنامج :  [8]

( دقيقة ثالث مرات إسبوعيًا بيف 42)  نشاط , زمف النشاط (00تـ تنظيـ محتوى البرنامج فى صورة )
 واألطفاؿ كما يمى:  الباحثة

 . عنواف النشاط 
  .األىداؼ اإلجرائية لمنشاط 
 الالـز لتطبيؽ النشاط. الزمف 
  .الوسائؿ واألدات والخامات المستخدمة فى النشاط 
 اليد نفذ خطوات إستراتيجيةخطوات النشاط بما يُ وقد تناولت )ط خطوات النشا" 

 القائـ عمييا البرنامج ( وقد تناولت عدة خطوات ىى: المفكرة"
 )ىيا نبدأ( . التييئة .0

 البحث واإلستكشاؼ .  .6

 الممارسة. .0

 فى المعرفة .  التوسع .4

 التقويـ  .2

  الواجب المنزلى.  .0

شتمؿ برنامج البحث الحالى عمى ) , كؿ ميارة بيا  ارات لمرسـمي ( إثناف وثالثوف لقاء مقسمة عمى أربعة06وا 
وقد تضمن البرنامج عمى ( ثمانية  لقاءات لتنمية بعض ميارات الرسـ والتذوؽ الفنى ألطفاؿ الروضة, 2)

 ىى التى إتفق عمييا المحكمون:اآلتية و الرسم ميارات 

 الرسـ بإستخداـ الخطوط.  الميارة األولى:  -
 الرسـ بإستخداـ األشكاؿ.  الميارة الثانية:  -
 التمويف . الميارة الثالثة:  -
 تعمـ األوصاؼ.   الميارة الرابعة:  -
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 ذوق الفنى ىما: وتضمن أيضًا ميارتى لمت

 ميارة وصؼ الحقائؽ .  -

 ميارة تحميؿ التكويف .  -

وبالتوازى بيف  لقاءات تنمية ميارات الرسـ يتـ تنمية ميارت التذوؽ الفنى حيث إشتممت لقاءات ميارتى الرسـ 
ميارة وصؼ الحقائؽ لتنمية التذوؽ الفنى لطفؿ لروضة , ولقاءات  والرسـ بإستخداـ األشكاؿ بإستخداـ الخطوط 

ىذا باإلضافة إلى ة تانية لتنمية التذوؽ الفنى .وتعمـ األوصاؼ ميارة تحميؿ التكويف كميار  التمويفميارتى 
وتـ القياس التتبعى بعد , ( لقاء00بإجمالى ) ولقاءيف ختاـ لتقويـ البرنامجلقاءيف لمتعارؼ بيف الباحثة واألطفاؿ, 
 مرور فترة زمنية  مف انتياء البرنامج .

 الوسائل التعميمية المستخدمة فى البرنامج :  [9]

ختمفت ىذه الباحثة ب إستعانت مجموعة مف الوسائؿ التعميمية لكى تحقؽ أىداؼ البرنامج ومحتواه , وا 
 طفاؿ دورًا فعااًل ونشطًا خالؿ تنفيذ البرنامج وىذه الوسائؿ ىى : الوسائؿ بإختالؼ النشاط حتى يكوف لأل

مثؿ التوجييات الشفيية , المناقشة , توضيح اليدؼ مف النشاط , بعض وسائل لفظية:  -0
 ات عف مضموف النشاط.المعموم

لكترونية , البطاقات المصورة , الكروت والرسوـ الصور اإل مثل وسائل بصرية: -6
 التوضيحية المناسبة لموضوع النشاط. 

وىى ما تقوـ بو الباحثة لبياف كيفية تنفيذ األداء العممى الميارى المطموب بيانات عممية:  -0
 لكؿ نشاط. 

 ألواف فموماستر,A4وأوراؽ رسـ مقاس ,رمبيوتوتمثمت فى جياز ك الخامات واألدوات: -4
  .ممحاة  ,أقالـ رصاص مواد الصة , وألواف شمع, وألواف خشبية 

  اإلطار الزمنى لمبرنامج : [12]

"اليد المفكرة" عمى أطفاؿ المجموعة التجريبية القائـ عمى استراتيجية لبرنامج تطبيؽ اوقد استغرقت مدة 
, وقد استغرقت مدة 6666/ 6660لمعاـ الدراسى ياـ تطبيؽ فى األسبوع ( شيريف بواقع ثالثة  أ6)مدة 

( دقيقة لتنفيذ التطبيقات التربوية عمى 66( دقيقة تقديـ النشاط , و)62( دقيقة مقسمة بيف )42المقاء )
 ط .النشا

 أساليب التقويم المستخدمة فى البرنامج  [11]

ددة لمبرنامج حتى يمكف الوقوؼ عمى نواحى القوة تحديد أساليب التقويـ بناء عمى األىداؼ المح تـ
يعتمد البرنامج الحالى عمى ما يحدثو مف تغيير فى مدى والضعؼ فى أداء األطفاؿ عينة البحث, و 

"اليد المفكرة " خالؿ  إكتساب اطفاؿ الروضة لميارات الرسـ والتذوؽ الفنى بإستخداـ خطوات إستراتيجية
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لتقويـ عدة معايير منيا اإلستمرارية والشموؿ اة عند التخطيط ألساليب راعت الباحثتطبيؽ أنشطتو, وقد 
  -التقويـ داخؿ البرنامج فى : والتنوع , لذلؾ تمثؿ

   : مف خالؿ تطبيؽ أدوات البحث قبؿ تطبيؽ البرنامج وذلؾ لمعرفة مستوى أداء التقويم القبمى
 األطفاؿ معرفيًا ومياريًا  قبؿ التطبيؽ. 

 وذلؾ لمتأكد مف  نتياء مف كؿ نشاطتطبيؽ أنشطة البرنامج وعقب اإل ءالذى يتـ أثنا ى:التقويم التكوين
 األطفاؿ المشاركيف في البرنامج. مياراتيجابية في لتغيرات اإلمدى اومالحظة  كؿ لقاء تحقيؽ أىداؼ

 :ج ككؿ , بعد اإلنتياء مف البرنامج لتقويـ فاعمية البرناموىو القياس البعدى ويتـ  التقويم البعدى
والتحقؽ مف فروض البحث عف طريؽ تطبيؽ أدوات البحث بعد اإلنتياء مف تطبيؽ أنشطة البرنامج 

 . مف خالؿ حساب الفرؽ بيف المجموعة التجريبية والضابطة 
 :( 02) بعػد مػرور فتػرة زمنيػةمقاييس البحث عادة تطبيؽ إوىو القياس التتبعى حيث يتـ  التقويم التتبعى 

متأكػد مػف مػدى اسػتمرارية تحقػؽ لعمػى المجموعػة التجريبيػة وذلػؾ  يػاء مػف تطبيػؽ البرنػامج اإلنت يوما بعد
, ويػػتـ ذلػػؾ عػػف طريػػؽ المقارنػػو إحصػػائيًا فػػى التطبيػػؽ البعػػدى والتتبعػػى لممجموعػػة  اليػػدؼ العػػاـ لمبرنػػامج

 التجريبية .
 ضبط البرنامج :  [12]

تـ عرض البرنامج المقترح عمى البحث  صدؽ البرنامج ومدى مالئمتو لتحقيؽ أىداؼ لمتحقؽ مف 
؛ (8)ممحقالمحكميف المتخصصيف فى مجاؿ التربية الفنية ومجاؿ رياض األطفاؿ  األساتذة مجموعة مف
 :لمتأكد مف 

  صالحيتو مف حيث شموؿ عناصر موضوعاتو. 
 والزمف المخصص لكؿ نشاط . مدى مناسبة طريقة العرض 
  إلستراتيجية "اليدالمفكرة" ت المقترحةى وشمولو وفقًا لمخطوامدى صحة المحتو. 
 .مدى صحة الصياغة المغوية لفقرات كؿ نشاط 

   .مدى مناسبة أساليب التقويـ المتبعو داخؿ كؿ نشاط 

ضافة بعض الفقرات وت ـ إجراء التعديالت وفقًا آلراء ومالحظات األساتذه المحكميف مف حيث حذؼ وا 
اإلجرائية, وأيضًا بعض التطبيقات التى يتضمنيا تقويـ وتعديؿ صياغة بعض األىداؼ  ببعض األنشطة,
 . وأصبح البرنامج فى صورتو النيائيةبعض األنشطة,  
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  [ نماذج  لبعض جمسات البرنامج13]

  تصنيف الخطوط سم النشاط  :  إ

 .  تنمية ميارة الرسم بإستخدام الخطوط اليدف العام: 

 :األىداف اإلجرائية

 )معرفى( .الحمزونى(-لمتعرجاzgzag- curly -واع الخطوط )يسمى الطفؿ بعض أنف أ .1
 )ميارى(                    .           بعض أنواع الخطوط ويرسـ يصنؼ الطفؿ  أف .6
 )وجدانى(                    .                  أصحابو فى الرسـ مع الطفؿ يتعاوفأف  .0

 دقيقة. 45الزمن : 

 : قاعة النشاط .المكان

 :     )التعزيز اإليجابى المادى والمعنوى(المستخدمة ياتالفن

فيديو تعميمى لبعض أنواع الخطوط  –جياز كمبيوتر  -خيط صوؼ مختمؼ السمؾ )  األدوات المستخدمة :
 (ممحاة -أقالـ رصاص  -ألواف –اسكتشات لمرسـ  –

 اليد المفكرة""اإلستراتجيات المستخدمة: 

 مف عدة خطوات تشتمؿ عمى مراحؿ استراتيجية "اليد المفكرة" يتكوف النشاط : خطوات النشاط 

 )ىيا نبدأ( التييئة  -0
تبدأ الباحثة بتييئة األطفاؿ بعرض لوحة بيا أشكاؿ الثالث خطػوط ) المسػتقيـ , المنحنػى, المتكسػر( 
مصنوعة مف الصوؼ المموف مع إختالؼ سمؾ الخط حتى يتأكد لدى الطفػؿ مفيػـو ) سػميؾ / رفيػع 

طرح بعض األسئمة التشويقية  لمضموف نشػاط اليػـو مثػؿ ,ثـ  المقاء السابؽمضموف عة عمى ( كمراج
مػػف يقػػدر يقولنػػا الػػوردة ممكػػف نرسػػميا إزى , طػػب مػػيف يعػػرؼ يرسػػـ مػػوج البحػػر ,أو سػػمؾ التميفػػوف , 
وتسػػتمع ألجوبػػة األطفػػاؿ وتعطػػى ليػػـ الفرصػػة برسػػـ مػػا يعروفػػو منيػػا , ثػػـ تقػػوؿ ليػػـ يػػال نكمػػؿ أنػػواع 

 ىا المرة المى فاتت .اأخدن خطوط المىال
 البحث واالستكشاف  -2

تعرض الباحثة عمى األطفاؿ فيديو تعميمى يوضح بعض أنػواع الخطػوط وطػرؽ رسػميا موضػحة ليػـ 
, موضػحة أيضػا الحمزونػى(-المتعػرج zgzag- curly-إسـ كؿ نوع وخصائصو وكيفية رسمو مثػؿ )

 الفروؽ بينيـ. 
 الممارسة -3

 .الحمزونػى(-المتعػرجzgzag- curly -) مػب الباحثػة مػف كػؿ طفػؿ رسػـ الخػط فػى ىػذه المرحمػة تط
 التى تـ عرضيا بالفيديو .
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ثـ ينتقؿ األطفاؿ إلى التطبيؽ الفعمى بالرسـ حيث تبدأ الباحثػة بالممارسػة مػع األطفػاؿ بػأف يرسػـ كػؿ 
رسػومات بإسػتخداـ طفؿ  فى اإلسكتيش الخاص بو متبعًا الخطوات التى تقوـ الباحثة برسميا لتكويف 

 بػػػالخط وأورقيػػػا المتعػػػرج بػػػالخط جػػػذعيا نخمػػػة أنػػػواع الخطػػػوط المتعممػػػة فػػػى ىػػػذا النشػػػاط , مثػػػؿ رسػػػـ
, وشػػػعر zgzagالحمزونى,ورسػػػـ سػػػمـ بػػػالخط  بػػػالخط سػػػمؾ التميفػػػوف ورسػػػـ المائػػػؿ, والخػػػط المنحنػػػى

 .  curlyبنت
 التوسع فى المعرفة  -4

فػػى فػػى المقػػاءات السػػابقة  ـ أنػػواع الخطػػوط المتعممػػوتطمػػؽ الباحثػػة لألطفػػاؿ عنػػاف خيػػاليـ فػػى اسػػتخدا
 رسـ ما يحبوف ويستطيعوف رسمو مف رسومات .

لتنمية ميارات التذوؽ الفنى تعرض الباحثة رسمة كؿ طفؿ عمى زمالئة وتطمب مػنيـ إسػتخراج انػواع 
الخطػػػوط المسػػػتخدمة فػػػى رسػػػومات بعضػػػيـ , ووصػػػؼ مػػػا يػػػروف فػػػى كػػػؿ رسػػػمة ثػػػـ تعقػػػب الباحثػػػة 

ليـ أىـ اإليجابيات المتضمنو فى رسوماتيـ وبعض األخطاء التى يمكف تالفييا حتى تكػوف موضحة 
 الرسومات أوضح وطريقة رسـ الخطوط بيا أجمؿ. 

 التقويم يتضمن : -5
ترسػػـ الباحثػػة الخطػػوط المتعممػػة خػػالؿ النشػػاط وتطمػػب مػػف األطفػػاؿ المقارنػػة بينيػػا موضػػحيف  -

مكانية توظيفيا فى رسوم  تنا. خصائص كؿ نوع وا 
تعطػػػى الباحثػػػة لكػػػؿ طفػػػؿ ورقػػػة عمػػػؿ مرسػػػـو بيػػػا مجموعػػػة مػػػف الخطػػػوط بإسػػػتخداـ التنقػػػيط  -

 وتطمب مف كؿ طفؿ أف يتتبع بالرسـ كؿ خط مع ذكر إسمو .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تعطػػى الباحثػػة لكػػؿ طفػػؿ صػػورة تتضػػمف مجموعػػة خطػػوط  وتطمػػب مػػف كػػؿ طفػػؿ إسػػتخراج  -

 مجموعة الخطوط الموجوده بيا .
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 لعمل بالمنزلا -6
تطمػػػب الباحثػػػة مػػػف كػػػؿ طفػػػؿ رسػػػـ العديػػػد مػػػف الرسػػػومات الجديػػػدة باسػػػتخداـ أنػػػواع الخطػػػوط  -

 المتعممة خالؿ النشاط .

 رابعًا: التجربة اإلستطالعية : 

التربيػة الفنيػة  عمػى السػادة المحكمػيف فػى مجػاؿ المنػاىج وطػرؽ التػدريس وعمػـ الػنفس و  أدوات البحػثبعد عرض 
( طفال وطفمة مف أطفاؿ المستوى الثانى برياض األطفاؿ مف غير عينة 066ينة مكونة مف )عمى ع تـ تطبيقيا
 :  تحقق منمتطبيق أدوات البحث ل وىدفت إلىاألساسية البحث 

  ألطفاؿ الروضة.مدى مناسبتيا 
 . وضوح وسالمة العبارات المستخدمو 
  . مدى مناسبتيا لميدؼ المرجو منيا 
 قيا . تحديد الزمف المناسب لتطبي 
  لتطبيؽ .اتحديد األدوات والتجييزات الالزمة أثناء 
  .تحديد الصعوبات التى قد تواجة األطفاؿ أثناء التطبيؽ 

  .التحقؽ مف صدؽ وثبات أدوات البحث 

 . مدى إستجابة األطفاؿ 

 وفى ضوء نتائج التجربة اإلستطالعية توصمت الباحثة إلى : 

 ىدافيـ.مالئمة المقاييس والبرنامج لتحقيؽ أ -
 .  المقاييس وجمسات البرنامج تطبيؽ زمف تحديد  -
 مالئمة األدوات الخاصة بكؿ نشاط لتحقيؽ األىداؼ.  -
 .أكدت صدؽ وثبات المقياس -
اتبعت الباحثة مجموعة مف اإلجراءات التى تمثمت فى عدة خطوات  الخطوات اإلجرائية لمبحث:: خامسًا 

 كاآلتى:  

 لبحوث السابقة التى تضمنت محاور البحث. االطالع عمى الدراسات وا .0
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ات التػػذوؽ وميػػار  –قػػوائـ تحديػػد الميػػارات المناسػػبة لطفػػؿ الروضػػة سػػواء )ميػػارات الرسػػـ إعػػداد  .6
 وعرضيا عمى الساده المحكميف . ,الفنى(

تحميػػؿ أراء السػػادة المحكمػػيف فيمػػا يخػػص قػػوائـ تحديػػد الميػػارات وصػػواًل إلػػى القػػوائـ فػػى صػػورتيا  .0
 النيائية .

 –ميػػارات الرسػػـ بعض دوات البحػػث )اإلختبػػار األدائػػى لػػأ بنػػاءاعتمػػادًا عمػػى تمػػؾ القػػائمتيف تػػـ  .4
  .( فى صورتيما األولية التذوؽ الفنىومقياس 

  عرض األدوات فى صورتيا المبدئية عمى السادة المحكميف , ثـ إجراء التعديالت الالزمة ثـ  .5
 اإلستطالعية.األساسية و  البحث مجموعات إختيار عينة البحث .0
تطبيؽ أدوات البحث عمى أفراد المجموعة اإلستطالعية لمتحقؽ مف صدؽ وثبػات األدوات ومػدى  .1

 العينة .  مناسبتيا ألفراد
  .دوات البحث عمى أفراد مجموعة العينة األساسية ألوالتتبعى والبعدى القبمى  تطبيؽال .2
 النتائج ومناقشتيا وتفسيرىا.  تجميع البيانات الخاصة بالتجربة ومعالجتيا إحصائيًا وعرض .3

 اقتراح التوصيات والدراسات المستقبمية.  .06
 خبيسبً: اإلسبنٛب اإلحصبئٛت انًستخذيت: 

التى تـ الحصوؿ عمييا بإستخداـ مجموعة مف األساليب اإلحصائية التى تتناسب مع  البيانات معالجة تمت
 فى :  طبيعة متغيرات البحث وحجـ العينة وقد تمثمت ىذه األساليب

 .العينة لحساب تجانس 6كػػػػػػػا -
 لحساب متوسطات نسب صدؽ المحكميف.   Lawsheمعادلة الوش  -
 التحميؿ العاممى.البناء بإستخداـ معادلة صدؽ  -
 . (Pearson)بيرسوف ل االرتباط باستخداـ ُمعامؿ صدؽ وثبات اإلتساؽ الداخمى -
 معامؿ ثبات ألفا كرونباخ لحساب ثبات أدوات البحث.  -
 لتجزئة النصفية لحساب ثبات أدوات البحث. ا -
 إعادة التطبيؽ لحساب ثبات أدوات البحث .  -
 . تكافؤ العينة, ولحساب لحساب داللة الفروؽ بيف المتوسطات T.testاختبار  -

 :   عرض نتائج البحث ومناقشتيا

 :األولنتائج الفرض  التحقق من

بدين متوسدطى درجدات أطفدال المجموعدة  توجد فروق ذات داللدة إحصدائية " ينص الفرض عمى أنػو
التجريبية فى القياسين القبمى والبعدى لتطبيق البرنامج عمى اإلختبار األدائى لبعض ميارات الرسدم لصدالح 

يوضػح الجػدوؿ و "t. test" اختبػار لمتحقؽ مف صحة ذلؾ الفرض , قامت الباحثة باسػتخداـ و  "القياس البعدى
 ( نتائج ىذا الفرض.61)
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 (27خدول )

وانبعدٌ ندي اجملًىعت انخدرَبُت عهً اإلتخبا  األاايً  ٍق بني يخىصطٍ ا خاث انقُاصُني انقبهوفرناالنت ا
 نبعض يها اث انرصى

 ٌ انقٛبس األبعبد
انًتٕسظ 

ٙانحسبب  

االَحزاف 

٘انًعٛبر  
 d انذالنت ث

حجى 

 انتأحٛز

يٓبرة انزسى بإستخذاو 

 انخطٕط

 1.11 15.51 51 انقبهٙ
 كبٛز 5.13 1.11 15...1

 1.51 1..11 51 انبعذ٘

يٓبرة انزسى بإستخذاو 

 األشكبل

 1.51 15.21 51 انقبهٙ
 كبٛز 5.15 1.11 13.125

 1.51 11.35 51 انبعذ٘

 يٓبرة انتهٍٕٚ
 ...1 .15.5 51 انقبهٙ

 كبٛز 5.11 1.11 11.511
 1.13 11.11 51 انبعذ٘

 يٓبرة تعهى األٔصبف
 .5.1 .15.1 51 انقبهٙ

 كبٛز 1.35 1.11 11.213
 1.12 11.21 51 انبعذ٘

 انذرجت انكهٛت
 5.31 21.55 51 انقبهٙ

 كبٛز 2.11 1.11 3.2..5
 2..5 5.... 51 انبعذ٘

( بيف متوسطي درجات 6.60( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة )61يتضح مف الجدوؿ )
سيف القبمي والبعدي ألبعاد اإلختبار األدائى لبعض ميارات الرسـ لصالح متوسط المجموعة التجريبية فى القيا

( يوضح ذلؾ:0) وشكؿ  . األوؿدرجات القياس البعدي, وىذا يحقؽ صحة الفرض   

 
 (3شكل )

 التجريبية عمى اإلختبار األدائى لبعض ميارات الرسم عةالمجمو  لدىوالبعدي  ىالقبم ندرجات القياسيي متوسطي

 ر نتائج الفرض األول:تفسي
تشير نتائج ىذا الفرض إلى  وجود فروؽ ذات داللو إحصائية بيف القياسيف القبمى والبعدى ألطفاؿ  -

تنمية بعض  التجريبية لصالح القياس البعدى مما يدؿ عمى فاعمية البرنامج المستخدـ فى المجموعة
إستراتيجية "اليد المفكرة" فى  لى نجاحوتعزو الباحثة ىذه النتيجة إ،  ميارات الرسـ لدى طفؿ الروضة

بإستثارة دافعية األطفاؿ وحماسيـ نحو التعمـ , ومناقشة تنمية بعض ميارات الرسـ لطفؿ الروضة 
الطفؿ بشكؿ مستمر حوؿ أىمية تعمـ الميارة وتطبيقيا , وكذلؾ تزويد الطفؿ بأمثمة وخبرات متنوعة 

ميارة , وتوفير فرص كافية لتأدية الميارات بشكؿ تقاف الورة مستمرة , ومساعدة الطفؿ عمى إبص
 مستقؿ .
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راعت الباحثة أثناء تطبيؽ أنشطة البرنامج الفروؽ الفردية بيف األطفاؿ مما أدى إلى تفاعؿ الجميع وقد  -
قبالو عمى المشاركة في األنشطة واإلستفادة مف محتواىا وتحسف مستوى ميارات كؿ طفؿ بإختالؼ  وا 

 .كؿ طفؿ درجة الدقة لرسمة  
بيعيػػػػة اإلسػػػػتراتيجية ط إلػػػػىوترجػػػػع الباحثػػػػة تقػػػػدـ أطفػػػػاؿ المجموعػػػػة التجريبيػػػػة فػػػػى القيػػػػاس البعػػػػدى  -

والتػػػػػػػػػػى تتػػػػػػػػػػيح لكػػػػػػػػػػؿ طفػػػػػػػػػػؿ تطبيػػػػػػػػػػؽ جميػػػػػػػػػػع "اليػػػػػػػػػػد المفكػػػػػػػػػػرة" المسػػػػػػػػػػتخدمة فػػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػػذا البرنػػػػػػػػػػامج 
فػػػػػى ربػػػػػط خبػػػػػرات إشػػػػػتراكًا مػػػػػع الباحثػػػػػة  التييئدددددةالمتمثمػػػػػة فػػػػػى سػػػػػت خطػػػػػوات بديػػػػػة مػػػػػف خطواتيا

سػػػػتثارة دافعيػػػػتيـ وتشػػػػويقيـ لمحتػػػػوى تمػػػػؾ ة بمحتػػػػوى الخبػػػػرة أو الميػػػػارة المتعممػػػػة األطفػػػػاؿ السػػػػابق وا 
مبحػػػػػػػػث فرصػػػػػػػػة لتتػػػػػػػػيح لكػػػػػػػػؿ طفػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػذه الخطػػػػػػػػوة التػػػػػػػػى  ثددددددددم البحددددددددث واإلستكشدددددددداف ,الميػػػػػػػػارة

كتسػػػػػػػاب الميػػػػػػػارات , ثػػػػػػػـ تػػػػػػػأتى خطػػػػػػػوة  والتػػػػػػػى يمػػػػػػػارس الطفػػػػػػػؿ  الممارسدددددددةواإلستكشػػػػػػػاؼ لػػػػػػػتعمـ وا 
تكػػػػػػرار الممارسػػػػػػة يكتسػػػػػػب الطفػػػػػػؿ باؼ مػػػػػف الباحثػػػػػػة و وبإشػػػػػػر بنفسػػػػػة الخبػػػػػػرة المتعممػػػػػػة مػػػػػػف النشػػػػػػاط 

وفػػػػػى ىػػػػػذه الخطػػػػػوة تتسػػػػػػع  التوسددددددع فدددددى المعرفدددددةوتمييػػػػػا خطػػػػػوة  ,الميػػػػػارة الفنيػػػػػة المػػػػػراد تعمميػػػػػا
مػػػػدارؾ الطفػػػػؿ بشػػػػكؿ أكبػػػػر نحػػػػو الميػػػػارة محػػػػؿ اإلكتسػػػػاب حيػػػػث يوظػػػػؼ الطفػػػػؿ مػػػػا تعممػػػػو أثنػػػػاء 

متعممػػػػػػػو , ثػػػػػػػـ تػػػػػػػأتى خطػػػػػػػوة إنتػػػػػػػاج  رسػػػػػػػومات جديػػػػػػػدة مبتكػػػػػػػرة بتطويػػػػػػػع الميػػػػػػػارة الالممارسػػػػػػػة فػػػػػػػى 
والتػػػػى تيػػػػدؼ إلػػػػى قيػػػػاس مػػػػدى تحقػػػػؽ أىػػػػداؼ النشػػػػاط ومػػػػدى إكتسػػػػاب األطفػػػػاؿ لمميػػػػارة التقددددويم 

المتعممػػػػػة وتػػػػػتـ ىػػػػػذه الخطػػػػػوة بعػػػػػدة ممارسػػػػػات قػػػػػد يؤدييػػػػػا الطفػػػػػؿ منفػػػػػردًا وأحيانػػػػػًا باالشػػػػػتراؾ مػػػػػع 
ميػػػػارة بعػػػػض زمالئػػػػة وذلػػػػؾ حتػػػػى تقػػػػؼ الباحثػػػػة عمػػػػى نقػػػػاط القػػػػوة والضػػػػعؼ لػػػػدى األطفػػػػاؿ نحػػػػو ال

حيػػػػػث يقػػػػػوـ الطفػػػػػؿ بػػػػػبعض الممارسػػػػػات عمػػػػػى  الواجدددددب المنزلدددددىوأخيػػػػػرًا تػػػػػأتى خطػػػػػوة  ,المتعممػػػػػة
حويػػػػػؿ و  سػػػػػة حسػػػػػف درانتػػػػػائج مػػػػػع  وىػػػػػذا مػػػػػا يتفػػػػػؽ المتعممػػػػػة بمفػػػػػرده وبحريػػػػػة  فػػػػػى المنػػػػػزؿ الميػػػػػارة
( والتػػػػػػى أثبتػػػػػت فاعميػػػػػػة إسػػػػػتخداـ اسػػػػػػتراتيجية اليػػػػػػد المفكػػػػػرة فػػػػػػى تنميػػػػػة بعػػػػػػض ميػػػػػػارات 6660آخػػػػػريف)
( والتػػػػػى توصػػػػػمت إلػػػػػى فاعميػػػػػة اسػػػػػتخداـ 6666ودراسػػػػػة الياللػػػػػى الشػػػػػريبنى وآخػػػػػريف)  الفنػػػػػى ,التعبيػػػػػر 

 .استراتيجية اليد المفكرة فى تدريس التربية الفنية

وأيضػػػػػًا ُتشػػػػػجع إسػػػػػتراتيجية "اليػػػػػد المفكػػػػػرة" األطفػػػػػاؿ عمػػػػػى التسػػػػػاؤؿ والتجريػػػػػب أثنػػػػػاء العمميػػػػػة التعميميػػػػػة  -
 منظـ غير عبثى بمساعدة المعممة وأولياء األمور.  فى المدرسة والمنزؿ مما يجعميا تتـ بشكؿ

 
 :الثانينتائج الفرض  التحقق من

توجد فروق ذات داللدة إحصدائية بدين متوسدطى درجدات أطفدال المجموعدة "  ينص الفرض عمى أنو
التجريبيددة وأطفددال المجموعددة الضددابطة فددى القيدداس البعدددى عمددى اإلختبددار األدائددى لددبعض ميددارات الرسددم 

 t. test""اختبػػار  قامػػت الباحثػػة بإسػػتخداـصػػحة ىػػذا الفػػرض  متحقػػؽ مػػف لو" لمجموعددة التجريبيددةلصددالح ا
 ( نتائج ىذا الفرض62ويوضح الجدوؿ )
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 ( 28خدول )  

اإلتخبا  األاايً نبعض يها اث  يف وانضابطت انخدرَبُت ق بني يخىصطٍ ا خاث اجملًىعخنيونفراالنت ا
 انرصى

 ٌ انًجًٕعت األبعبد
ظ انًتٕس

ٙانحسبب  

االَحزاف 

٘انًعٛبر  
 d انذالنت ث

حجى 

 انتأحٛز

يٓبرة انزسى بإستخذاو 

 انخطٕط

 1.51 1..11 51 انتجزٚبٛت
 كبٛز 5.11 1.11 .51.11

 1.15 .11.3 51 انضببطت

يٓبرة انزسى بإستخذاو 

 األشكبل

 1.51 11.35 51 انتجزٚبٛت
 كبٛز 1..5 1.11 .51.51

 1..1 11.51 51 انضببطت

 يٓبرة انتهٍٕٚ
 1.13 11.11 51 انتجزٚبٛت

 كبٛز 5.51 1.11 15.151
 1..5 1..11 51 انضببطت

 يٓبرة تعهى األٔصبف
 1.12 11.21 51 انتجزٚبٛت

 كبٛز 1..5 1.11 .15.21
 .5.5 11.11 51 انضببطت

 انذرجت انكهٛت
 2..5 5.... 51 انتجزٚبٛت

 كبٛز 11.. 1.11 21..51
 2.21 .3... 51 انضببطت

( بػيف متوسػػطي 6.60( وجػػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػػد مسػتوي داللػة )62يتضػح مػف الجػدوؿ )
ألبعػػاد اإلختبػػار األدائػػى لػػبعض ميػػارات الرسػػـ  البعػػدي القيػػاس يدرجػػات المجمػػوعتيف التجريبيػػة والضػػابطة فػػ

   يوضح ذلؾ (4شكؿ )و  .لثانيالصالح متوسط درجات المجموعة التجريبية, وىذا يحقؽ صحة الفرض 

 
 (4شكل )

 اإلختبار األدائى لبعض ميارات الرسم يف والضابطة التجريبية المجموعتين درجات متوسطي

 تفسير نتائج الفرض الثانى : 

فػػػػػػػػروؽ ذات داللػػػػػػػػة إحصػػػػػػػػائية بػػػػػػػػيف متوسػػػػػػػػطى درجػػػػػػػػات أطفػػػػػػػػاؿ المجموعػػػػػػػػة ترجػػػػػػػػع الباحثػػػػػػػػة وجػػػػػػػػود  -
القيػػػػاس البعػػػػدى عمػػػػػى اإلختبػػػػار األدائػػػػػى لػػػػبعض ميػػػػػارات  التجريبيػػػػة وأطفػػػػاؿ المجموعػػػػػة الضػػػػابطة فػػػػػى

مػػػػا حظيػػػػػت بػػػػو المجموعػػػػة التجريبيػػػػػة أثنػػػػاء تطبيػػػػؽ البرنػػػػػامج إلػػػػى  الرسػػػػـ لصػػػػالح المجموعػػػػة التجريبيػػػػػة
", بالمقابػػػػؿ لػػػػـ  مػػػػف أنشػػػػطة وفػػػػؽ ترتيػػػػب عممػػػػى وزمنػػػػى مػػػػنظـ أثنػػػػاء اسػػػػتخداـ اسػػػػتراتيجية "اليػػػػد المفكػػػػرة

وأف إسػػػػػتراتيجية "اليػػػػػد المفكػػػػػرة" تركػػػػػز عمػػػػػى المشػػػػػاركة  ,تتعػػػػػرض المجموعػػػػػة الضػػػػػابطة ألى تػػػػػدريب 
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اإليجابيػػػػة لألطفػػػػاؿ فػػػػػى األنشػػػػطة الفنيػػػػػة المقدمػػػػة ليػػػػـ ,ممػػػػػا زاد مػػػػف شػػػػػعورىـ بالمتعػػػػة واإلسػػػػػتعداد 
 لتنفيذ األنشطة بحيوية . 

التى ساعدت " الست  خطوات إستراتيجية "اليد المفكرةكما أف محتوى جمسات البرنامج قد اشتمؿ عمى  -
اعؿ األطفاؿ ورفع الدافع النفسى لدييـ وزيادة دافعيتيـ لمتعمـ , وتقديـ التعزيز المناسب ليـ , مما فى تف

 . التجريبية بعد تعرضيـ لمبرنامج ساىـ فى تطور أفراد المجموعة
" عمى جعؿ األطفاؿ مندمجيف فى  قدرة استراتيجية "اليد المفكرةترجع الباحثة ىذه النتيجة إلى كما    -

ثارة.عممية ا ( والتى أسفرت عف فاعمية 6660ودراسة أميرة محمود)  وما يؤكد ذلؾ  لتعمـ بشغؼ وا 
يد مف العدافعية طفؿ الروضة ومساعدتو فى إكتساب دفى إستثارة  "اليد المفكرة"إستخداـ إستراتيجية 

ستراتيجية "اليد ( أف بيئة التعمـ المدمج المطورة وفؽ ا6600المفاىيـ العممية . ودراسة أمثاؿ عبداهلل ) 
" كانت فعالة ومؤثرة فى تنمية بعض المفاىيـ العممية وميارات التفكير األساسية لطفؿ الروضة  المفكرة

 بالكويت.  
اإلسػػػػتراتيجية تػػػػوفر النقػػػػاش الجمػػػػاعى الػػػػذى يػػػػؤدى إلػػػػى بنػػػػاء ترجػػػػع  الباحثػػػػة ذلػػػػؾ إلػػػػى أف  وأيضػػػػا -

زة عمػػػػػػى غػػػػػػرار الطريقػػػػػػة التقميديػػػػػػة مػػػػػػف المفػػػػػػاىيـ والميػػػػػػارات تػػػػػػدريجيًا , وال تعطػػػػػػى المفػػػػػػاىيـ جػػػػػػاى
جميػػػػػػع أطفػػػػػػاؿ المجموعػػػػػػة التجريبيػػػػػػة قػػػػػػاموا أجػػػػػػؿ إسػػػػػػتراجاعيا عنػػػػػػد الحاجػػػػػػة, باإلضػػػػػػافة إلػػػػػػى أف 

 ولـ يتغيب منيـ أحد  .   البرنامجبالمشاركة فى تنفيذ جمسات 

تػػػػػيح وت كالباحػػػػػث الصػػػػػغير , )طفػػػػػؿ الروضػػػػػة(  تجعػػػػػؿ المػػػػػتعمـكمػػػػػا أف إسػػػػػتراتيجية "اليػػػػػد المفكػػػػػرة"  -
بػػػػػػر العػػػػػالـ مػػػػػػف حولػػػػػػو ويكتشػػػػػفو بنفسػػػػػػو مػػػػػف خػػػػػػالؿ اتبػػػػػاع وتنفيػػػػػػذ تعميمػػػػػػات الفرصػػػػػػة كػػػػػى يختلػػػػػو 

 .محددة تتسـ بالمتعة والبساطة والسيولة فى التنفيذ 

كمػػػػا أف سػػػػير البرنػػػػامج بخطػػػػوات محػػػػددة ومنظمػػػػة بحيػػػػث ال تنتقػػػػؿ الباحثػػػػة مػػػػف ميػػػػارة إلػػػػى أخػػػػرى  -
طفػػػػػػاؿ واالسػػػػػػتماع إلػػػػػػى مختمػػػػػػؼ اآلراء إال بعػػػػػػد إتقػػػػػػاف الميػػػػػػارة األولػػػػػػى , والمناقشػػػػػػة الحػػػػػػرة مػػػػػػع األ

واالسػػػػػتفادة منيػػػػػا , والتشػػػػػجيع المسػػػػػتمر عمػػػػػى التسػػػػػاؤؿ واالستفسػػػػػار , واسػػػػػتخداـ التعزيػػػػػز المػػػػػػادى 
والمعنػػػػػوى بحسػػػػػب ميػػػػػوؿ كػػػػػؿ طفػػػػػؿ , كػػػػػؿ ىػػػػػذا أسػػػػػيـ فػػػػػى تعزيػػػػػز مجموعػػػػػة مػػػػػف السػػػػػموكيات التػػػػػى 

 أسيمت فى تنمية بعض ميارات الرسـ  لدى أطفاؿ المجموعة التجريبية .

 نتائج الفرض الثالث:  لتحقق منا

ال توجد فروق ذات داللة إحصدائية بدين متوسدطى درجدات أطفدال المجموعدة  " ينص الفرض عمى أنو
" التجريبيددة فددى القياسددين البعدددى والتتبعددى لتطبيددق البرنددامج عمددى  اإلختبددار األدائددى لددبعض ميددارات الرسددم

( يوضػح نتػائج ىػذا 63والجػدوؿ )  t. test""اختبػار  قامت الباحثة بإستخداـصحة ىذا الفرض  متحقؽ مف لو
 فرضال
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 (29خدول )

ق بني يخىصطٍ ا خاث انقُاصني انبعدٌ وانخخبعٍ ندي اجملًىعت انخدرَبُت عهً اإلتخبا  ونفراالنت ا
 األاايً نبعض يها اث انرصى

 ٌ انقٛبس األبعبد
انًتٕسظ 

ٙانحسبب  

االَحزاف 

٘انًعٛبر  
 انذالنت ث

إستخذاو يٓبرة انزسى ب

 انخطٕط

 1.51 1..11 51 انبعذ٘
 غٛز دانت 1.313

 1.12 .11.3 51 انتتبعٙ

يٓبرة انزسى بإستخذاو 

 األشكبل

 1.51 11.35 51 انبعذ٘
 غٛز دانت 1.251

 .1.5 13.11 51 انتتبعٙ

 يٓبرة انتهٍٕٚ
 1.13 11.11 51 انبعذ٘

 غٛز دانت .1.15
 1.51 .11.1 51 انتتبعٙ

ى األٔصبفيٓبرة تعه  
 1.12 11.21 51 انبعذ٘

 غٛز دانت ..1.1
 1.15 11.15 51 انتتبعٙ

 انذرجت انكهٛت
 2..5 5.... 51 انبعذ٘

 غٛز دانت 11..1
 5.52 ...2. 51 انتتبعٙ

فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات أفػراد المجموعػة  أنو ال توجد( 63يتضح مف الجدوؿ )
أي أنػو يوجػد تقػارب بػيف , يف البعدي والتتبعي عمى اإلختبار األدائى لبعض ميارات الرسـالتجريبية فى القياس

متوسػػػطي درجػػػات أفػػػراد المجموعػػػة التجريبيػػػة فػػػى القياسػػػيف البعػػػدي والتتبعػػػي عمػػػى اإلختبػػػار األدائػػػى لػػػبعض 
 ( يوضح ذلؾ2شكؿ )و سـ وىذا يحقؽ صحة الفرض الثالث. ميارات الر 

 
 (5شكل )

 لدى المجموعة التجريبية عمى اإلختبار األدائى لبعض ميارات الرسم يوالتتبع يلقياسين البعددرجات ا متوسطي

 تفسير نتائج الفرض الثالث : 

بػػػػػػػيف متوسػػػػػػػطى  كشػػػػػػػفت نتػػػػػػػائج التحميػػػػػػػؿ اإلحصػػػػػػػائى السػػػػػػػابقة عػػػػػػػف عػػػػػػػدـ  وجػػػػػػػود فػػػػػػػروؽ دالػػػػػػػة احصػػػػػػػائياً 
بيػػػػػؽ البرنػػػػػامج عمػػػػػى اإلختبػػػػػار درجػػػػػات أطفػػػػػاؿ المجموعػػػػػة التجريبيػػػػػة فػػػػػى القياسػػػػػيف البعػػػػػدى و التتبعػػػػػى لتط

األدائػػػػػى لػػػػػبعض ميػػػػػارات الرسػػػػػـ ممػػػػػا يشػػػػػير إلػػػػػى فاعميػػػػػة البرنػػػػػامج فػػػػػى بعػػػػػض ميػػػػػارات الرسػػػػػـ لػػػػػدى طفػػػػػؿ 
وتعػػػػػػزو الباحثػػػػػػة اسػػػػػػتمرار فاعميػػػػػػة  الروضػػػػػػة  واسػػػػػػتمرار أثػػػػػػره خػػػػػػالؿ فتػػػػػػرة المتابعػػػػػػة بعػػػػػػد تطبيػػػػػػؽ البرنػػػػػػامج
روضػػػػة واسػػػػػتمرار أثػػػػره  بعػػػػػد توقػػػػػؼ برنػػػػامج "اليػػػػػد المفكػػػػرة" فػػػػػى تنميػػػػػة بعػػػػض ميػػػػػارات الرسػػػػـ لػػػػػدى طفػػػػػؿ ال

 إجراءاتو إلى مجموعة مف العوامؿ اآلتية:
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حػػػػرص الباحثػػػػة عمػػػػى مالئمػػػػة  أنشػػػػطة البرنػػػػامج  لخصػػػػائص نمػػػػو األطفػػػػاؿ فػػػػى ىػػػػذه المرحمػػػػة العمريػػػػة   -
وفقػػػػػػًا لحاجػػػػػػاتيـ وقػػػػػػدراتيـ وميػػػػػػوليـ واسػػػػػػتعدادتيـ , والتػػػػػػدرج فػػػػػػى عرضػػػػػػيا بشػػػػػػكؿ يجعميػػػػػػا تتػػػػػػرابط فػػػػػػى 

 .الفنية  يـلميارات البعض وصواًل بالطفؿ إلى مستوى أعمى أذىانيـ مكممة لبعضيا

معممػػػػػات  امػػػػف قبػػػػؿ إدارة المعيػػػػد التػػػػى تػػػػـ فيػػػػو تطبيػػػػؽ البرنػػػػامج وخصوًصػػػػ والفعػػػػاؿممحػػػػوظ الالتعػػػػاوف  -
تػػػػػوفير الوقػػػػػت الكػػػػػافى لتطبيػػػػػؽ بأطفػػػػػاؿ المجموعػػػػػة التجريبيػػػػػة مػػػػػف خػػػػػالؿ مػػػػػا قػػػػػاموا بػػػػػو مػػػػػف مسػػػػػاعدة 

 .أنشطة البرنامج 

األطفاؿ ممارسات ة فى البرنامج التغذية الراجعة والتعزيز المادى والمعنوى فى تدعيـ الفنيات المستخدم -
أذىانيـ لفترات طويمة , أنشطة البرنامج فى ميارات الصحيحة وتثبيت المعارؼ والمعمومات المتعمقة ب

( Kim, Young-Ji :2010  وهذا ما يتفق مع دراسة )غرس الثقة والسرور فى نفوس األطفاؿ  وأيضاً 

  .التى أكدت علي ضرورة التحفيز الحسي ودعم التعلم لألطفال
مػػػػػا لمسػػػػػتو الباحثػػػػػة أثنػػػػػاء التطبيػػػػػؽ التتبعػػػػػى , حيػػػػػث الحظػػػػػت أف األطفػػػػػاؿ مػػػػػا زالػػػػػوا محتفظػػػػػيف وأيضػػػػػًا  -

بالميػػػػػارات التػػػػػى تػػػػػـ تػػػػػدريبيـ عمييػػػػػػا أثنػػػػػاء إجابػػػػػاتيـ عمػػػػػى بنػػػػػػود اإلختبػػػػػار , ممػػػػػا يعنػػػػػى أف البرنػػػػػػامج 
 رارية تنمية بعض ميارات الرسـ لدييـ .كاف لو دور فعاؿ فى إستم

 :الرابعنتائج الفرض  التحقق من

فروق ذات داللدة إحصدائية بدين متوسدطى درجدات أطفدال المجموعدة توجد  " ينص الفرض عمى أنػو
لصدالح القيداس البعددى  يالتجريبية فى القياسين القبمى والبعدى لتطبيق البرنامج عمى مقياس التذوق الفند

( نتػػائج ىػػذا 06ويوضػػح الجػػدوؿ ) t. test""اختبػػار صػػحة الفػػرض قامػػت الباحثػػة بإسػػتخداـ متحقػػؽ مػػف ول "
 الفرض.

 (36خدول )

انخذوق  يقُاس وانبعدٌ ندي اجملًىعت انخدرَبُت عهً ٍق بني يخىصطٍ ا خاث انقُاصُني انقبهوفرناالنت ا
 انفٍُ

 ٌ انقٛبس األبعبد

انًتٕسظ 

انحسب

 ٙب

االَحزاف 

انًعٛب

 ٘ر

 d انذالنت ث

حجى 

انتأ

 حٛز

 ٔصف انحقبئق 
 1.35 .51.5 51 انقبهٙ

 كبٛز 1.33 1.11 11.315
 .2.1 55.21 51 انبعذ٘

 تحهٛم انتكٍٕٚ  
 1.31 13.51 51 انقبهٙ

 كبٛز 11.. 1.11 52.111
 5.15 .55.5 51 انبعذ٘

 انذرجت انكهٛت
 .5.1 .53.2 51 انقبهٙ

 كبٛز 5.25 1.11 13.515
 1.12 ....1 51 انبعذ٘

( بػيف متوسػطي 6.60( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة )06يتضح مف الجدوؿ )
التػذوؽ الفنػي لصػالح متوسػط درجػات  مقيػاسدرجات المجموعػة التجريبيػة فػى القياسػيف القبمػي والبعػدي ألبعػاد 

 ( يوضح ذلؾ0شكؿ )و . الرابعالقياس البعدي, وىذا يحقؽ صحة الفرض 
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 (6شكل )

 التذوق الفني مقياسالتجريبية عمى  عةالمجمو  لدىوالبعدي  ىالقبم ندرجات القياسيي متوسطي

 تفسير نتائج الفرض الرابع : 

ألطفاؿ الروضة وىذا أبعاد التذوؽ الفنى إلى فاعمية البرنامج المستخدـ فى تنمية  تشير نتائج الفرض الرابع 
تفوقوا عمى أنفسيـ مقارنة بالقياس القبمى ليـ فى جميع أبعاد مقياس  قدالمجموعة التجريبية يعنى أف أطفاؿ 
 وىذا يرجع إلى : (6360دالة عند مستوى ) حيث أنيا وكذلؾ فى المجموع الكمى بشكؿ عاـ  التذوؽ الفنى 

ف تنميػػػة بعػػػض ميػػػارات تجػػػاوب أطفػػػاؿ المجموعػػػة التجريبيػػػة مػػػع  محتػػػوى أنشػػػطة البرنػػػامج والتػػػى تتضػػػم -
ومػف ىػذه الدراسػات  اإلىتماـ بتنميتيا لدى طفؿ الروضػةتوصى العديد مف الدراسات التى و  ,التذوؽ الفنى

في تنمية التذذوق الفنذي لذدف طفذل  االنشطة الفنية  التي أهتمت بإبراز دور ( 2002)ريم زهير   دراسة

( والتػى توصػى .Duh, M., & Korošec Bowen, A. (2014)دوه وبػويف, ودراسػة  الروضذة
عطاء برامج التربية الفنية اىتمامًا أكبر لتحسػيف قػدرات الطػالب بشػكؿ عػاـ, ودراسػة إيمػاف بضرورة إ
لتى توصػمت إلػى أف برنػامج أنشػطة المتػاحؼ الفنيػة أحػدث تحسػنًا بدرجػة كبيػرة فػى ا( و 6603كريـ )

 تنمية التذوؽ الفنى لطفؿ ما قبؿ المدرسة .
تدريجى مف السيؿ إلى الصعب ومف  فؿ بشكؿميارات التذوؽ الفنى لمط راعت الباحثة تقديـكما  -

وتسمسؿ األنشطة خبرات د المفكرة" التى تساعد فى تنوع بإستخداـ إستراتيجية "الي البسيط إلى المركب
التحكـ فييا حسب رغبتيا باحثة ملنشاط وطريقة العرض التى يمكف  المحتوى ووضوح األىداؼ بكؿ

 .وبما يتناسب مع مسار تعميـ األطفاؿ 

التي تعتمد عمى خطوات واضحة, تجعؿ  "اليد المفكرة"استخداـ استراتيجية ع ذلؾ أيضًا إلى ويرج -
 طفؿمستخدمًا لحواسو المتبقية في التعمـ, وذلؾ ألنيا تسير بالخطوات التي تثير دافعية ال طفؿال

ب والواج –التقويـ  -التوسع في المعرفة – الممارسة –البحث واالكتشاؼ  –لمتعمـ )ىيا نبدأ 
 . (, كما أف التقويـ باستخداـ ىذه االستراتيجية يتـ بصورة مستمرةالمنزلى

عمى مدار الفترة الزمنية المخصصة ألداء لميارات التذوؽ الفنى  اىتمت الباحثة بالتطبيؽ الفعمي -
 "اليد المفكرة"خطوة الواجب المنزلى التى تمثؿ الخطوة األخيرة مف خطوات إستراتيجية  فى  البرنامج

عطى الباحثة لمطفؿ فرصة التعمـ الحى مف خالؿ ربط الميارة المتعممة مف تٌ  يالتى مف خاللوا
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تطمب منيـ مثؿ  حياتييـ اليوميةبلتذوؽ الفنى سواء كانت وصؼ الحقائؽ أو تحميؿ التكويف اميارات 
قيـ , والواألشكاؿ التى توجد بالرسومات المعمقو بيا  أف يصؼ كؿ طفؿ غرفتو مف حيث ألوانيا ,

 وىكذا. والمعانى التى تتضمنيا صورىا

حرص الباحثة عمى ربط محتوى جمسات البرنامج ببعضيا خالؿ خطوة التييئة المتمثمة فى بداية كؿ  -
مؼ الطفؿ بو فى خطوة الواجب المنزلى نشاط والتى تتكوف مف مراجعة محتوى النشاط السابؽ بما كٌ 

ترابط االنشطة وتكامميا حؿ نشاط اليوـ مما أدى إلى لميارة الجديدة ملمحتوى ا , وأيضًا التمييد 
 وىذا ما يعمؿ عمى نمو األطفاؿ نموًا متكاماًل ويعزز مف اكتساب األطفاؿ لتمؾ الميارات .

كما راعت الباحثة التسمسؿ عند إعداد محتوى البرنامج , كذلؾ روعى أيضًا االنتقاؿ مف نشاط ألخر  -
دفعو إلى العمؿ والنشاط وىو مستمتع وراغب فى االستمرار فى بأسموب يشد انتباه الطفؿ ويجذبو وي

 األنشطة المقدمة إليو .

 :الخامسنتائج الفرض  التحقق من

فروق ذات داللدة إحصدائية بدين متوسدطى درجدات أطفدال المجموعدة توجد "  ينص الفرض عمى أنو
الفندي لصددالح المجموعددة  التددذوق مقيداس التجريبيدة وأطفددال المجموعدة الضددابطة فدى القيدداس البعددى عمددى

( نتػائج 00ويوضػح الجػدوؿ )t.test""اختبػار  ولمتحقؽ مف صحة الفػرض قامػت الباحثػة بإسػتخداـالتجريبية" 
 ىذا الفرض

 ( 31خدول )

 انخذوق انفٍُيقُاس  يف وانضابطت انخدرَبُت ق بني يخىصطٍ ا خاث اجملًىعخنيونفرااالنت 

 ٌ انًجًٕعت األبعبد
انًتٕسظ 

ٙانحسبب  

َحزاف اال

٘انًعٛبر  
 d انذالنت ث

حجى 

 انتأحٛز

 ٔصف انحقبئق 
 .2.1 55.21 51 انتجزٚبٛت

 كبٛز 5.11 1.11 .11.11
 2..1 .13.5 51 انضببطت

 تحهٛم انتكٍٕٚ  
 5.15 .55.5 51 انتجزٚبٛت

 كبٛز 25.. 1.11 21...5
 1.31 13.21 51 انضببطت

 انذرجت انكهٛت
 1.12 ....1 51 انتجزٚبٛت

 كبٛز 5.22 1.11 15..13
 5.33 .51.1 51 انضببطت

( بػيف متوسػػطي 6.60( وجػػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػػد مسػتوي داللػة )00يتضػح مػف الجػدوؿ )
التػػػذوؽ الفنػػػي لصػػػالح متوسػػػط  مقيػػػاسألبعػػػاد  البعػػػدي القيػػػاس يدرجػػػات المجمػػػوعتيف التجريبيػػػة والضػػػابطة فػػػ

 ( يوضح ذلؾ1) وشكؿ  .الخامسيحقؽ صحة الفرض  , وىذا درجات المجموعة التجريبية
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 (7شكل )

 التذوق الفني ي مقياسف والضابطة التجريبية المجموعتين درجات متوسطي

 تفسير نتائج الفرض الخامس: 

عف  الروضة لطفؿ يمكف تفسير تفوؽ المجموعة التجريبية فى القياس البعدى لمقياس التذوؽ الفنى المصور
 وذلؾ يرجع إلى : المجموعة الضابطة 

برنامج القائـ عمى متعرض المجموعة الضابطة لبرنامج الروضة التقميدى وتعرض المجموعة التجريبية ل -
مما يتيح لمطفؿ إكتساب المعمومة بعدة خطوات   ,لتنمية التذوؽ الفنى لدييـ "  إستراتيجية " اليد المفكرة

لؾ وفر البرنامج المطبؽ وقتًا كافيًا لمطفؿ مكنو مبنية فى األصؿ عمى ما يتمتع بو مف مواطف القوة, كذ
مف السير بسرعة أكبر فى تحقيؽ األىداؼ, كما أتاح ليـ فرصًا كافية لمتعبير الحر فى بيئية تعميمية 

 يغمب عمييا طابع اإلثارة والبعد عف الروتيف.
لتعميمػػػػػى كمػػػػػا ترجػػػػػع الباحثػػػػػة تفػػػػػوؽ المجموعػػػػػة التجريبيػػػػػة عػػػػػف المجموعػػػػػة الضػػػػػابطة إلػػػػػى المنػػػػػاخ ا -

, إسػػػػػتراتيجية "اليػػػػػد المفكػػػػػرة" الجيػػػػػد الػػػػػذى تػػػػػوفر ألطفػػػػػاؿ المجموعػػػػػة التجريبيػػػػػة باسػػػػػتخداـ برنػػػػػامج 
والػػػػػذى يتميػػػػػز بالشػػػػػموؿ وتكامػػػػػؿ المحتػػػػػوى المعرفػػػػػى والوجػػػػػدانى والميػػػػػارى , حيػػػػػث أنػػػػػو تػػػػػـ تقسػػػػػيـ 

ـ بشػػػػػكؿ ومتسمسػػػػػة منطقيػػػػػا , وتػػػػػـ فيػػػػػو الػػػػػتعم المحتػػػػػوى التعميمػػػػػى إلػػػػػى عناصػػػػػر منظمػػػػػة ومتتابعػػػػػة
ظـ بػػػػػػدأ مػػػػػػف السػػػػػػيؿ والتػػػػػػدرج لألصػػػػػػعب , وذلػػػػػػؾ سػػػػػػاعد عمػػػػػػى مالحظػػػػػػة التقػػػػػػدـ فػػػػػػى مسػػػػػػتوى مػػػػػػن

سػػػػاعد عمػػػػى توليػػػػد الشػػػػعور بالنجػػػػاح لػػػػدى األطفػػػػاؿ عنػػػػد االنتقػػػػاؿ مػػػػف خبػػػػرة ألخػػػػرى ممػػػػا االطفػػػػاؿ 
  .فيـ واستيعاب المعمومات بصورة أفضؿ والتى مف الصعب توفيرىا مع األساليب التقميديةو 

أدى  بػث الثقػة فػي نفوسػيـ مػف خػالؿ مشػاركتيـ مػع الباحثػة فػي تنفيػذ األنشػطةتشجيع األطفػاؿ و وأيضًا   -
حيػػػث أف الػػػتعمـ بإسػػػتخداـ  ,وتنميػػػة ميػػػارات التػػػذوؽ الفنػػػى لػػػدييـإلػػػى تفػػػوؽ أطفػػػاؿ المجموعػػػة التجريبيػػػة 

  . إستراتيجية "اليد المفكرة" يكوف خطأ األطفاؿ منطمقًا لفيـ أعمؽ ودراية أشمؿ
ىػػػػػذه النتيجػػػػػة إلػػػػػى تػػػػػرابط أنشػػػػػطة البرنػػػػػامج وتكامميػػػػػا بحيػػػػػث يتضػػػػػمف  كمػػػػػا تعػػػػػزو الباحثػػػػػة أيضػػػػػاً  -

النشػػػػػاط الواحػػػػػػد جميػػػػػع خطػػػػػػوات إسػػػػػتراتيجية " اليػػػػػػد المفكػػػػػرة" وييػػػػػػدؼ إلػػػػػى تنميػػػػػػة بعػػػػػض ميػػػػػػارات 
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, ذلػػػػػؾ ممػػػػػا أدى إلػػػػػى تكامػػػػػؿ وتػػػػػرابط التػػػػػى تتكامػػػػػؿ وتتناسػػػػػب مػػػػػع بعضػػػػػيا  الرسػػػػػـ والتػػػػػذوؽ الفنػػػػػى
 ات وأنشطة البرنامج .الميارات التى إكتسبيا األطفاؿ خالؿ جمس

كػػػػذلؾ يمكػػػػف إرجػػػػاع تقػػػػدـ أطفػػػػاؿ المجموعػػػػة التجريبيػػػػة فػػػػى القيػػػػاس البعػػػػدى عمػػػػى مقيػػػػاس التػػػػذوؽ  -
الفنػػػػػػى إلػػػػػػى افتقػػػػػػاد المنػػػػػػاىج الدراسػػػػػػية فػػػػػػى مرحمػػػػػػة ريػػػػػػاض األطفػػػػػػاؿ إلػػػػػػى مثػػػػػػؿ ىػػػػػػذا النػػػػػػوع مػػػػػػف 

اؿ طفػػػػػالموضػػػػػوعات التػػػػػى تيػػػػػتـ بتنميػػػػػة التػػػػػذوؽ الفنػػػػػى لطفػػػػػؿ الروضػػػػػة  , ممػػػػػا أدى إلػػػػػى إقبػػػػػاؿ األ
 نو يمثؿ معارؼ وخبرات جديدة ليـ. عمى تعممو واكتسابو وذلؾ أل

 : السادسنتائج الفرض  التحقق من

ال توجدد فدروق ذات داللدة إحصدائية بدين متوسدطى درجدات أطفدال المجموعدة "ينص الفرض عمى أنو 
تحقػؽ مػف صػحة ولم" التجريبية فى القياسين البعدى والتتبعدى لتطبيدق البرندامج عمدى مقيداس التدذوق الفندي

 ( يوضح نتائج ىذا الفرض06والجدوؿ ) " t.test"اختبار  الفرض قامت الباحثة بإستخداـ

 (32خدول )

 يقُاس ق بني يخىصطٍ ا خاث انقُاصني انبعدٌ وانخخبعٍ ندي اجملًىعت انخدرَبُت عهًونفراالنت انفروق ا
 انخذوق انفٍُ

 ٌ انقٛبس األبعبد
انًتٕسظ 

ٙانحسبب  

االَحزاف 

٘برانًعٛ  
 انذالنت ث

 ٔصف انحقبئق 
 .2.1 55.21 51 انبعذ٘

 غٛز دانت 1.151
 1.55 ...55 51 انتتبعٙ

 تحهٛم انتكٍٕٚ  
 5.15 .55.5 51 انبعذ٘

 غٛز دانت 1.111
 1.52 .55.3 51 انتتبعٙ

 انذرجت انكهٛت
 1.12 ....1 51 انبعذ٘

 غٛز دانت 1.255
 5.11 5..12 51 انتتبعٙ

فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات أفػراد المجموعػة  أنو ال توجد( 06لجدوؿ )يتضح مف ا
أي أنػو يوجػد تقػارب بػيف متوسػطي درجػات , التذوؽ الفني مقياس التجريبية فى القياسيف البعدي والتتبعي عمى

يحقػؽ صػحة الفػرض التػذوؽ الفنػي وىػذا  مقيػاس أفراد المجموعة التجريبية فػى القياسػيف البعػدي والتتبعػي عمػى
 ( يوضح ذلؾ:2) وشكؿ . السادس

 
 (8شكل )

 التذوق الفني مقياس لدى المجموعة التجريبية عمى يوالتتبع يدرجات القياسين البعد متوسطي
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 تفسير نتائج الفرض السادس: 

يػد القػائـ عمػى إسػتراتيجية "البرنػامج مالفػرض إلػى تعػرض األطفػاؿ عينػة البحػث لىذا وتفسر الباحثة نتيجة  -
الفنيػػة التػػى أدت إلػػى زيػػادة معرفػػة األطفػػاؿ  و مػػف مجموعػػة مػػف المفػػاىيـ واألىػػدؼومػػا يتضػػمنالمفكػػرة " 

 .باألنشطة الفنية المختمفة المتمثمة فى ميارات التذوؽ الفنى مف وصؼ الحقائؽ وتحميؿ التكويف الفنى 
اسػػػبة لخصػػػائص األطفػػػاؿ نيػػػة م" تػػػوفر بيئػػػة تعميم إسػػػتراتيجية "اليػػػد المفكػػػرةأف  الػػػي  وأيضػػػًا يرجػػػع ذلػػػؾ  -

كػاف الػذى  داخػؿ أنشػطة البرنػامج األىػداؼ المعرفيػة و المياريػة و الوجدانيػة والفنيػة وتساعد عمى تحقيؽ 
ػػػؿ  األطفػػػاؿ أكثػػػر إيجابي ػػػ ع  ػػػا أدى إلػػػى زيػػػادة  و تعاوًنػػػا و مشػػػاركة مػػػع بعضػػػيـ  ةليػػػا دوٌر ًفع ػػػاٌؿ فػػػي ج  مم 

 دييـ .تفاعميـ وتنمية ميارات التذوؽ الفنى ل
فػػى العمميػػة فرصػػة اإلشػػتراؾ وليػػاء األمػػور أل تعطػػى  "اليػػد المفكػػرة"أف إسػػتراتيجية إلػػى أيضػػًا يرجػػع ذلػػؾ و  -

فالطفػؿ ينػتج بصػورة أفضػؿ ويتحسػف  ,التعميمية مف خالؿ أخر خطوة مف خطواتيا وىى الواجب المنزلى 
عيد أبو ما يتفؽ مع نتائج دراسة  وىذا أداؤه عندما يشعر بأف أسرتو تسانده فى تعممو ويعطوف قيمة لعممو

والتى تؤكد عمى أف إسػتراتيجية اليػد المفكػرة تشػرؾ أوليػاء األمػور فػى العمميػة  (6662 )الدسوقىالمعاطى 
 . وأنو يجب أف يدرؾ الطفؿ أف المعرفة التى يكتسبيا فى مدرستو ليا معنى فى بيئتو  ,التعميمية

( 6600أمثػاؿ عبػد اهلل : )دراسػات لحػالى تتفػؽ مػع نتػائج ومما سبؽ تستمخص الباحثػة أف نتػائج البحػث ا -
حسػف حويػؿ : )( ودراسػة 6666الياللػى الشػربينى وأخػريف : )ودراسػة  ,(6600اسة )تػامر المصػرى :ودر 

"اليػػد المفكػػرة " التػػى   ةالتػػى أكػػدت عمػػى أف تطبيػػؽ إسػػترتيجيو  ( 6660ودراسػػة ) أميػػرة محمػػد: ,(6660
والمعرفية والميػارات بأنواعيػا فػى أنشػطة تعمػيـ وتعمػـ غيػر تقميػدى يػؤدى  وظؼ القدرات الذىنيةتستثمر وت

تػػـ إسػػتناجو لػػدى أطفػػاؿ عينػػة البحػػث الحػػالى إلػػى تنميػػة الميػػارات الفنيػػة )الرسػػـ والتػػذوؽ الفنػػى ( وىػػو مػػا 
 اإلستراتيجية مف الوصػوؿ لإلجابػات عػف التسػاؤالت التػى تػدور بأذىػانيـمكنوا خالؿ خطوات تنفيذ حيث ت

ممػػا  بيئػػة المحيطػػة بالبيئػػة المدرسػػية ,وربػػط ال بػػط المعمومػػات السػػابقة بالمعمومػػات والميػػارات الحاليػػة ,ور 
 فعالية إستراتيجية "اليد المفكرة" فى تنمية بعض ميارات الرسـ والتذوؽ الفنى لطفؿ الروضة.  يؤكد 

 كالتالى :أثبت البحث  الحالى صحة الفروض التالية وكانت النتائج  : خالصة النتائج
فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطى درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية فى القياسيف القبمى  وجود .0

 لصالح القياس البعدى.  اإلختبار األدائى لبعض ميارات الرسـ والبعدى لتطبيؽ البرنامج عمى 

أطفػاؿ المجموعػة فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطى درجات أطفاؿ المجموعة التجريبيػة و  وجود .6
لصػػػػالح المجموعػػػػة  اإلختبػػػػار األدائػػػػى لػػػػبعض ميػػػػارات الرسػػػػـ الضػػػػابطة فػػػػى القيػػػػاس البعػػػػدى عمػػػػى 

 التجريبية.

فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطى درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية فى القياسػيف    عدـ وجود .0
 .ارات الرسـ اإلختبار األدائى لبعض ميالبعدى والتتبعى  لتطبيؽ البرنامج عمى  
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فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطى درجػػات أطفػػاؿ المجموعػػة التجريبيػػة فػػى القياسػػيف   وجػػود .4
 لصالح القياس البعدى. التذوؽ الفنى القبمى والبعدى لتطبيؽ البرنامج عمى مقياس 

ة فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطى درجات أطفاؿ المجموعة التجريبيػة وأطفػاؿ المجموعػوجود  .2
 لصالح المجموعة التجريبية. التذوؽ الفنى الضابطة فى القياس البعدى عمى  مقياس 

فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطى درجات أطفػاؿ المجموعػة التجريبيػة فػى القياسػيف   عدـ وجود .0
 . التذوؽ الفنى البعدى والتتبعى  لتطبيؽ البرنامج عمى مقياس 

 
 : يمي بما الباحثة توصي الحالي البحث إلييا توصؿ يالت النتائج ضو في :انبحج تٕصٛبث

الحديثة  التدريس تيجياتاسترا استخداـ كيفية عمى لمتدريب األطفاؿ رياض لمعممات عمؿ ورش عقد -
 تشجع بطريقة لرسـ والتذوؽ الفنى ايتـ تناوؿ ميارات  بحيث ," المفكرة اليد "تيجيةرااست منيا والتي
تقاف بعض الميارات األساسية  تذكر عمى األطفاؿ يساعدبماوالممارسة  التجريب  عمى إكتساب وا 

  الألزمة لممارسة أنشطة الرسـ بسيولة .
إكتساب أطفاؿ الروضة لميارات  استخدميا يمكف التي تيجياترااالست أىـ عمى المعممات تدريب -

 أطفاؿ.  الرسـ والتذوؽ الفنى لدى
 يمكف التي , الفنية األنشطة مجاالت عمى , سوالمدار  الروضات في المعممات بتدريب االىتماـ -

 . التعميمية والمراكز والروضات المدارس داخؿ تنفيذىا
 

  مه خالل وتبئج انجحج َانتُصيبد تمترح انجبحثخ انجحُث انتبنيخ:انبحٕث انًقتزحت : 

وضة ذوى تنمية الميارات الفنية ألطفاؿ الر  عمىإستراتيجية "اليد المفكرة"  إستخداـ  تأثيردراسة  -
 اإلحتياجات الخاصة . 

لكترونى قائـ عمى إستراتيجية "اليد المفكرة" مدعوما بشبكة المعمومات الدولية لتنمية بعض برنامج ا -
 الميارات الفنية والتذوؽ الفنى  لطفؿ الروضة . 

وضة أثر إستخداـ إستراتيجية "اليد المفكرة" في تنمية بعض المفاىيـ العممية والرياضية ألطفاؿ الر  -
 ذوى صعوبات التعمـ .  
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 جنبيةالعربية واألالمراجع 

 ىمع قائـ برنامج يةاعمف  (:2216عمى موسى سميمان )،سميمان إبراىيم  نادية حسين،إسراء كامل  .0
 قةمالح تالميذ لدى البصري المجاؿ إدارؾ خالؿ مف الفني التذوؽ تنمية في يمالتشكي الفني العرض
  .220 -000,  6,ع66مج  , دراسات تربوية واجتماعية , مصر األساسى يـمالتع مف الثانية

 .زٌراء انشرق ، انمبٌرح   ،6مدخم إنى انترثيخ انفىيخ ، ط (:.511)إسًبعٛم شٕقٗ  .6
تطوير بيئة تعمـ مدمج وفؽ استراتيجية "اليد المفكرة" وأثرىا عمى تنمية (: 2216أمثال خالد عبداهلل ) .0

رسالة ماجستير كمية الدراسات  لتفكير األساسية لطفؿ الروضة ,بعض المفاىيـ العممية وميارات ا
 العميا , دولة البحريف . 

:أثر إستخداـ إستراتيجية اليد المفكرة فى تنفيذ األنشطة العممية عمى  (2221أميرة محمد محمود)  ..
 INTERNATIONAL JOURNAL OFإكتساب أطفاؿ الروضة لبعض المفاىيـ العممية, 

EDUCATION AND LEARNING RESEARCH ,VOLUME 4, ISSUE 1, 2021, 1 – 28. 

ثقافة الصورة وأثرىا عمى تنمية التذوؽ الفنى , رسالة ماجستير ,  (:2213إنجى موريس إبراىيم ) .2
 كمية التربية النوعية , قسـ التربية الفنية , جامعة بورسعيد. 

لفنية لتنمية التذوؽ الفنى لطفؿ ما فعالية أنشطة المتاحؼ ا (:2219إيمان محمود عبدالحميد كريم ) .0
 . 03ع  0جامعة المنوفية , مج  قبؿ المدرسة , المجمة العممية لكمية التربية النوعية ,

استخداـ إستراتيجية اليد المفكرة لتصويب التصورات البديمة (: 2216تامر عبدالمطيف المصرى ) .1
بالباحة. مجمة كمية التربية العممية . مصر وتنمية بعض عمميات العمـ لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية 

 . 00-0. ص4. ع 03. مج 
: التربية العممية بمدارس المرحمة اإلبتدائية فى مصر فى ضوء (2228حسن محمد العارف ) .2

المشروعيف )الفرنسى واليابانى ( الجمعية المصرية لمتربية العممية, المؤتمر العممى الثانى عشر 
 . 263 -413ع المجتمعى :التأثيرات والتأثر ,التربية العممية والواق

استخداـ استراتيجية اليد المفكرة  (:2221حسن محمد حويل ، أمنية محمد ابراىيم ،عمر عمى سيد ) .3
لتدريس التربية الفنية فى تنمية بعض ميارات التعبير الفنى لدى المعاقيف سمعيًا بالمرحمة االبتدائية , 

 . 01, مج  3ع   مجمة كمية التربية جامعة أسيوط
برنامج قائـ عمى رسوـ األطفاؿ لتنمية بعض المفاىيـ العممية  (:2222حسن محمود اليجان) .06

 –المجمة العممية  لكمية رياض األطفاؿ  لمبيئة النباتية والتعبير الفنى عنيا لدى طفؿ الروضة.
 . 01جامعة بورسعيد ,ع

ى رسـو أطفاؿ مرحمة الطفولة الوسطى فى خصائص التعبير الفنى ف (:2218خمود بنت فيد العنزى ) .00
 .4,ج04مدينة حائؿ , المجمة العربية لمعمـو اإلجتماعية .ع

دور بعض األنشطة الفنية فى تنمية التذوؽ الفنى لدى طفؿ الروضة, (: 2228ريم محمد زىير ) .06
 رسالة ما جيستير , كمية رياض األطفاؿ , جامعة القاىرة. 
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نمية التذوؽ الفنى لدى تالميذ مدارس الطور اإلبتدائى دراسة المتحؼ وت (:2218زيان محمد ) .00
انثوجرافية , متحؼ أحمد زبانة أنموذجًا, األكاديمية لمدراسات اإلجتماعية واإلنسانية ,ع 

 س. 000-062,ص03
 ، انٍيئخ انمصريخ انعبمخ نهكتبة ، انمبٌرح  انترثيخ انفىيخ فى خمسيه عبمبً ،  (5111سُٚٛب يحًذ عهٗ) .04
 الموسوعة العممية المعاصرة , جامعة بغداد .  ( :2214زاير )سعد  .02
ثقافة الصورة ودورىا فى إثراء التذوؽ الفنى لدى المتمقى , رسالة (: 2212سعدية محسن عايد ) .00

 ماجستير منشورة جامعة أـ القرى السعودية . 
الفنى لمطفؿ بير التع مى سماتأثر الحكايات الشعبية ع ( : 2218سناء بنت دخل اهلل بن مقريب ) .01

فى مرحمة رياض األطفاؿ بمنطقة الجوؼ ,  جامعة عيف شمس مجمة البحث العممى فى التربية 
 . 206 - 0,421, مج 03ع
الثقافة البصرية كمدخؿ تربوى إلثراء التذوؽ الفنى لمكبار غير  (:2215شيماء رمضان سيدعباس) .02

ـ التربوية والنفسية ,العدد الخامس ,الجزء المتخصصيف فى الفف التشكيمى, مجمة جامعة الفيوـ لمعمو 
 الثالث. 

 02التذوؽ الفنى أسسو ومفاىيمو , مجمة جامعة الزيتونة ,ع(: 2215الطاىر عمار العبانى ) .03
أثر نشاط الرسـ فى تنمية التفكير اإلبداعى لدى طفؿ (: 2217عبد المطيف فارح ، وسميم حمى ) .66

  6,ع  4نفسية والتربوية جامعة الوادى الجزائر,مجلتحضيرى دراسة تجريبية , مجمة العمـو الا
 .الرياض ىراء,دارالز  األطفاؿ, رسـو سيكولوجية إلى مدخؿ  (:2214)القريطى امين المطمب عبد .60
تنمية ميارات التشكيؿ الفنى لطفؿ لروضة بإستخداـ برنامج قائـ عمى  (:2217عفاف ممدوح محمد ) .66

 .61مجمة الطفولة  ع (, Jigsawإستراتيجية التعمـ التعاونى )
تخداـ استراتيجية اليد المفکرة لتدريس التربية الفنية في تنمية : إس(2221عمر عمى سيد محمد ) .60

معة أسيوط امجمة كمية التربية ج , بعض ميارات التعبير الفني لدى المعاقيف سمعًيا بالمرحمة االبتدائية
 ع سبتمبر. 01,مج 

خبرة الفرنسية فى تعميـ وتعمـ العمـو وتطبيقاتيا فى الدوؿ ال (:2228عيد أبو المعاطى الدسوقى ) .64
 العربية واألجنبية , اإلسكندرية , المكتب الجامعى الحديث. 

دور الخبرة العممية ) اليد فى العجيف( بالمدخؿ الفرنسى فى (: 2225عيد الدسوقى إبراىيم ) .62
تدائى فى وحدة المادة حولنا , التحصيؿ وتنمية بعض عمميات العمـ لدى تالميذ الصؼ الرابع اإلب
 (.0(, ع)4مجمة البحث التربوى , المركز القومى لمبحوث التربوية والتنمية , مج )

:أثر إستخداـ (2217ماجدة ىاشم بخيت ،عبير سروه عبدالحميد، شيرين محمود عبدالحميد ) .62
انمجهخ انعهميخ نكهيخ ، إستراتيجية التعمـ التعاونى فى تنمية بعض الميارات الفنية لدى طفؿ الروضة

 يىبير .  –انعدد األَل  –جبمعخ أسيُط ،انمجهد األَل  –ريبض األطفبل 

 ، ، دار صفبء  ،األردن.  6تعهيم انفه نألطفبل ، ط (:.511يحًذ حسٍٛ جٕدٖ) .62

، ، دار  8انترثيخ انفىيخ َانمُسيميخ فى ترثيخ انطفم ، ط (،.511يصطفٗ قسٛى ْٛالث ٔآخزٌٔ ) .61

 دن. انمسيرح ،األر
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التذوؽ الفنى فى ميداف  (:2219مصطفى محمد حسن ، عفاف أحمد محمد ، نيى مصطفى محمد ) .63
 . 03التعميـ مف منظور تحميمى , المجمة العممية لجمعية إمسيا التربية عف طريؽ الفف ,ع 

سيكولوجية التعبير الفني عند األطفاؿ. القاىرة, مكتبة األنجمو  (:2212مصطفي محمد حسن ) .06
  ة.المصري

 0, 4المسيرة ,طدار  األطفاؿ, رسـو سيكولوجية إلى مدخؿ  (:2215)الينيدي الفتاح عبد منال .00
 األردف 

بعض فمسفات رياض  برنامج مقترح مبنى عمى أسس فاعمية: ( 5115)يٓب يصطفٗ يحًذ أحًذ .06
,  فاؿاألطفاؿ لتنمية بعض الميارات الفنية عند طفؿ الروضة فى ضوء المعايير القومية لرياض األط

  رسالة ماجستير كمية رياض  األطفاؿ جامعة القاىرة . 
  الشخصية  الميارات بعض لتنمية الرسـ أنشطة فاعمية : (.222) محمد العربً نادٌة .00

  جامعةالتربية ,  كمية , ماجستير رسالة , اعقمي   لممعاقيف االجتماعية و
 . مصر , شمس عيف

 األسكندرية.  دار المعرفة الجامعية, ـو األطفاؿ ,نظريات رس (:2214ىالة السيد البشبيشى ) .04
استراتيجية مقترحة الستخداـ السبورة التفاعمية في تعميـ ميارات الرسـ (: 2212)اني شفيق رمزيى .02

 . 61ع 0لتربوييف العرب  مج امجمة رابطة ، والتمويف لدي أطفاؿ ما قبؿ المدرسة
لتكامؿ الحسى فى تنمية بعض المفاىيـ اـ عمى فعالية برنامج قائ  (:2222ىدى إبراىيم السمان ) .00

 . 1, ع 0مج             ,بالغردقة مجمة العمـو التربوية  العممية والفنية لطفؿ الروضة , كمية التربية
فاعمية استخداـ استراتيجية اليد المفكرة فى تنمية بعض  (:2222الياللى الشربينى الياللى وأخرون ) .01

ب الصؼ األوؿ الثانوى المعاقيف بصريًا, مجمة بحوث التربية النوعية جامعة الميارات الفنية لدى طالل
 ( .06المنصورة  عدد)
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