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Abstract 
 
A model of determinated  playing role of  ( shaftil ) that 
there was representing a hypothesis that the learner ( puiple 
, student ) has a role to play it whether expressed by  himself 
or one of his friends in certain instance of the playing means 
that the role will be made in the teaching stance ( the 
teaching environment ) that will be prepared to fulfill 
certain aims included conditions of students being 
cooperative , tolerant and trending of playing & performing 
activity to the  role at the class room ( new environment ) 
with a group of his classmates jointly of  characteristics , 
events , specification and aims  for assist model students to 
cultivate their art savory  and their mental imaginations and 
their abilities through practicing activities that are included 
the  making expressions interactions of others without 
subject become of non the privates assessment strangers 
from learners inside the class and not arranged any of  risks 
or threaten stance and their practicing to such  activity will 
be participate to build the confidence abilities of  themselves 
and capacities  
The researcher considers focusing in current time on the 
learner and introduce his personal characteristics and how 
to develop of  his trend as the  basis of progress  teaching 
aims & behavior for teaching process with  the necessity of 
preparing  teaching activities , methods teaching manners in 
proportion with needs of learner and his requirements to 
create motives that effected on him and support him to 
acquire specialized art skills  
 
 
 
 



 

 

 
made the  measurement  them , where they got satisfaction 
of experts , then made investigation of its constant 

To show results of the research , that the researcher depend 
on  statistical means ( T-test ) for two independent samples 
& distinguishing coefficient  & difficulty & Ka2 sq uare and 
equation of Quder Richardson \ 20 
 

The most important conclusions of  the researcher  were as 
followed  : 

1) There is positive linking relation between students art 
expressions for the  experiment group & acting serials are 
arranged in the current research & practiced their roles , 
through implementation  paints according to requirements 
of serials acting , that  means degree of their effect by events 
for such a serials acting & roles that they were practiced 
them , which generated sensual impression at them 
personified by their art expressions in the painting , such as 
participated such  serials to change some  of concepts that 
established at negative to positive students  

2) students Painting of distinguished experiment group 
from figures that appeared in events of serials acting ( 
colors , school's garden , four seasons ) ,  while their 
classmates did not express them in the adjusted group 

3) It is clear student's painting of the experiment group 
expressed have some distinguished characteristics that 
realities  to  ( plants , mechanisms , tools , environment ) , of 
more expression  by their classmates in the adjusted group 
may trends sometimes to symbolism or deforming 



 

 

According to conclusions that the researcher concluded as 
following : 

1) Urging teachers of primary schools & their teachers ( females 
) to use a model of playing the roles as a method to teach & a 
mean of teaching aiming to develop sensual realizations for the 
students when acquiring them teaching experiences through 
different studying subjects 

2) Using a model of playing of roles in the primary schools to 

treat some behaviors not sound that appeared at some of 

students , that through presenting chances before them to 

practice the roles that the model included it 
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	�� ا����:  
بـــأن  يتمثـــل  افتـــراضالـــى وجـــود ) شـــافتل(الـــذي حـــدده لعـــب الـــدور نمـــوذج أيشـــير 

فيـه عـن نفسـه ام عـن أحـد زمالئـه فـي  سـواء اكـان معبـراً  يلعبه، دوراً ) تلميذ، طالب( للمتعلم
 )البيئــة التعليميــة(الموقــف التعليمــي موقــف محــدد، فاللعــب يعنــي أنــه ســيتم تأديــة الــدور فــي 

ــــي  ــــالت ــــي ــــق أهــــداف محــــددة تضــــم ظروف متعــــاونين التالمــــذة يكــــون فيهــــا  اً تم تهيئتهــــا لتحقي
البيئـــة (لعـــب الـــدور فـــي غرفـــة الصـــف ويـــؤدون نشـــاط  ومتســـامحين وميـــالين الـــى اللعـــب،

  .، مع مجموعة من أقرانهم  تشاركهم الصفات واالحداث والخصائص واالهداف)الجديدة

علـــى تنميـــة ذائقـــتهم الفنيـــة وتصـــوراتهم الذهنيـــة  تالمـــذةالن هـــذا االنمـــوذج يســـاعد إ
ير والتفاعــــل مــــع ات التــــي يتضــــمنها وقيــــامهم بــــالتعبممارســــة النشــــاطوقــــدراتهم مــــن خــــالل 

ن يكونــــوا موضـــوع مالحظــــة أو تقيـــيم افــــراد غربـــاء عــــن المتعلمـــين داخــــل أدون  خـــرين،آلا
وأن ممارســتهم لهــذا النشــاط . ذلــك أي مخــاطر أو مواقــف تهديديــة لــىوال يترتــب ع الصــف،

  .سيسهم في بناء الثقة بانفسهم وقدراتهم وامكاناتهم

خصـــية علـــى المـــتعلم وتعـــرف خصائصـــه الشفـــي الوقـــت الحاضـــر أصـــبح التركيـــز 
وكيفيــة تقدمــه واتجاهــه أساســا لتطــوير األهــداف التعليميــة والســلوكية للعمليــة التعليميــة مــع 

األنشـــطة التعليميـــة والطرائـــق واألســـاليب التدريســـية بمـــا يتناســـب و  ضـــرورة تهيئـــة الفعاليـــات
لخلـق الـدوافع التـي تـؤثر فيـه وتسـانده الكتسـاب المهـارات الفنيـة  هوحاجات المتعلم ومتطلباتـ

  .تخصصة الم

ن لعـــب االدوار التـــي إتأســـس علـــى فكـــرة البحـــث الحـــالي بنـــاًء علـــى ذلـــك فـــان 
هـدف البحـث ين تنمـي ذائقـتهم الفنيـة، لـذا أيمارسها التالمذة في بيئتهم التعليمية يمكـن 

  :بناء الحالي الى
  .مقياس التصور الذهني -1
  .مقياس التذوق الفني -2
  لـــــدى  ةالفنيـــــلذائقـــــة لتنميـــــة انمـــــوذج لعـــــب الـــــدور أ تعليميـــــة علـــــى وفـــــق ةنشـــــطا - 3

  .تالمذة المرحلة اإلبتدائية      



 

 

التعليميـــــة مــــن خــــالل تطبيقــــه علـــــى عينــــة تجريبيــــة مـــــن  ةنشــــطقيــــاس فاعليــــة اال -4
 .تالمذةال

  .فرضيات صفرية للتحقق من تلك االهداف) 5(وتم تحديد 
تكــون مجتمــع البحــث مــن تالمــذة الصــف الخــامس االبتــدائي الــذين يتعلمــون فــي 

المركـــز / مـــدارس المرحلـــة االبتدائيـــة المختلطـــة التابعـــة للمديريـــة العامـــة لتربيـــة ديـــالى 
تلميـذًا وتلميـذة، اختـار الباحـث ) 2833(، اذ بلغ عـددهم 2013-2012للعام الدراسي 

تجريبيــة (وتلميــذة تــم تقســيمهم الــى مجمــوعتين  تلميــذاً ) 50(بلغــت  عشــوائيةمــنهم عينــة 
  ).وضابطة 

 –الفصــول االربعــة (تمثيليــات تمثلــت ) 3(لتحقيــق اهــداف البحــث صــمم الباحــث 
مارس ادوارها تالمـذة المجموعـة التجريبيـة، ولقيـاس التعبيـر ) حديقة المدرسة –االلوان 

اختبار التـذوق الفنـي (بـ  الفني لعينة البحث، قام الباحث ببناء ادوات بحثه التي تمثلت
عرضـت ) اسـتمارة تقـويم رسـوم التالمـذة –) لفظيـًا وصـورياً (مقياس التصور الـذهني  –

هــذه االدوات علــى مجموعــة مــن الخبــراء للتعــرف علــى صــالحيتها فــي قيــاس االهــداف 
  .التي وضعت الجل قياسها، اذ نالت رضى الخبراء، بعد ذلك تم التحقق من ثباتها

)  T-testاختبـــار (البحـــث، اعتمـــد الباحـــث الوســـائل االحصـــائية ظهـــار نتـــائج إل
ومعادلــــــــة كيــــــــودر  2لعينتــــــــين مســــــــتقلتين ومعامــــــــل التمييــــــــز والصــــــــعوبة ومربــــــــع كــــــــا

  .     20/ريتشاردسون
  

  :أما أهم االستنتاجات التي توصل اليها البحث هي     
التجريبيــــة وجــــود عالقــــة ارتباطيــــة موجبــــة بــــين التعبيــــرات الفنيــــة لتالمــــذة المجموعــــة  -1

والتمثيليات التي اعدت في البحث الحالي ومارسوا ادوارها وذلك من خـالل تنفيـذهم 
للرسـوم علـى وفـق متطلبـات تلـك التمثيليــات، وهـذا يعنـي درجـة تـأثرهم باحـداث تلــك 
ـــديهم تجســـد فـــي  ـــات واالدوار التـــي مارســـوها والتـــي ولـــدت انطباعـــًا حســـيًا ل التمثيلي

كــذلك اســهمت تلــك التمثيليــات فــي تغيــر بعــض المفــاهيم تعبيــراتهم الفنيــة بالرســم، و 
 .المترسخة لدى التالمذة من السلب الى االيجاب



 

 

تميــزت رســوم تالمــذة المجموعــة التجريبيــة بــالتعبير عــن الشخصــيات التــي ظهــرت فــي  -2
، بينمــا لــم يعبــر )الفصــول االربعــة –حديقــة المدرســة –االلــوان (احــداث التمثيليــات 

 .موعة الضابطةعنها اقرانهم في المج

ن رسوم تالمذة المجموعة التجريبية عبرْت عن بعـض الخصـائص التـي أظهر واضحًا  -3
، أكثــر ممـــا عبــر عنهـــا )النباتــات، االليـــات، االدوات، البيئــة(تتميــز بواقعيتهــا مثـــل 

 .اقرانهم المجموعة الضابطة اذ تميل احيانًا الى الرمزية او المحرفة

  
  :صل اليها الباحث يوصي باالتيبناء على االستنتاجات التي تو   

المرحلة االبتدائية فـي اسـتعمال انمـوذج لعـب االدوار كطريقـة فـي ومعلمات حث معلمي -1
ـــد اكســـابهم  التـــدريس ووســـيلة تعليميـــة هادفـــة لتطـــوير المـــدركات الحســـية للتالمـــذة عن

  .الخبرات التعليمية من خالل المواد الدراسية المختلفة
دوار فــي المرحلــة االبتدائيــة لمعالجــة بعــض الســلوكيات غيــر  اســتعمال انمــوذج لعــب اال-2

الســـليمة التـــي تظهـــر عنـــد بعـــض التالمـــذة، وذلـــك مـــن خـــالل اتاحـــة الفـــرص امـــامهم 
 .لممارسة االدوار التي يتضمنها االنموذج
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حتميـة نعيش اليـوم عالمـًا تتـدفق فيـه المعرفـة مـن دون انقطـاع التـي تعـد نتيجـة 
للثورة العلمية والتكنولوجية المتسارعة التـي يشـهدها عالمنـا اليـوم وارخـت بظاللهـا علـى 

 لمــتعلممختلــف جوانــب الحيــاة، لــذلك تطلــب االمــر ضــرورة االســتثمار االمثــل لقــدرات ا
  .وامكانته

بنــاًء علــى ذلــك فــان الممارســات والتطبيقــات التربويــة والتعليميــة تتطلــب البحــث 
يب تــدريس حديثــة تــتالئم مــع قــدرات وقابليــات المتعلمــين وامكانيــاتهم عــن طرائــق واســال

لـــى عمليـــة التـــدريس التـــي يمارســـها اغلـــب المعلمـــين إالعقليـــة والتفكيريـــة، وهـــذا يســـحبنا 
ســابقًا المتمثلــة بحشــو عقــول المتعلمــين بالمعلومــات الجافــة مــن دون تبصــيرهم بالكيفيــة 

ـــتعلم ـــيم وال ـــة التعل ـــتم بواســـطتها عملي ـــة للمعرفـــة  التـــي ي ـــة اكتســـاب االســـس العلمي وكيفي
  . و متطلبات المهارات الفنيةأالمختلفة 
لــى ضــرورة إالحــديث  التعلــيمتشــير األدبيــات والمصــادر الحديثــة فــي مجــال ذ إ

فهم القائمين بمهنة التدريس لنمـاذج التـدريس الحديثـة ومعرفـة أسسـها النفسـية والنظريـة 
ا ُيســهم ذلــك فــي تطــوير العمليــة التعليميــة مــن خــالل اإلجتماعيــة التــي تقــوم عليهــا مّمــ

مايقــدم مــن خْبــراٍت معرفيــة وممارســاٍت مهاريــة تســاعد المتعلمــين علــى ممارســة أســس 
لــى اســتعمال النمــوذج المناســب فــي المواقــف إنظريــة ونفســية وتطبيقيــة كافيــة لتــدفعهم 

ن أ، التـــي يمكـــن )ة مـــثالً التربيـــة الفنيـــ(التعليميـــة المالئمـــة لموضـــوعات المـــادة العلميـــة 
تنمــي جانبــًا مهمــًا فــي حيــاة االنســان والــذي يحتاجــه فــي حياتــه المتمثــل بالتــذوق الفنــي 

لــى إوالــذي يســتعمله فــي الحكــم علــى االشــياء والمفــردات المحيطــة ببيئتــه، فهــو يحتــاج 
فنـي ليمارس التذوق ال) المعرفية والوجدانية والمهارية(قدر معين من الخبرات التعليمية 

و أو ياكــل أو حتــى حينمــا يلــبس أو شــراء مالبســه أوالجمــالي حينمــا يقــوم بتأثيــث بيتــه 
  .يتعامل مع االخرين

قــد ال يكــون ذلــك كافيــًا لتــوفير " بهــذا الصــدد أنــه) قطــامي والقطــامي(ذ يؤكــد إ
بركـائز أساسـية فـي عمليـة اسـتعمال طرائـق ) المعلـم(أسٍس علميٍة وخبراتية بغيـة تزويـد 

معرفيـة أو (التدريس المناسبة لموضوعات المادة العلمية وبهدف تحقيـق نـواتج تعليميـة 
  .)11ص, 1998 القطامي،و قطامي ( "مرجوة ) مهارية



 

 

هذه الطرائق تمتلك شروطًا تضع  إنّ " ا الصددبهذ )Kerrكير، (يشير كما 
والمتعلم والمادة التعليمية إذ إّنها تهتم  المعلمتفاعٍل مستمرة بين  حركيةفي إعتبارها 

بالجانب الفكري للمتعلم وكيفية توظيف المعرفة لمهارات تعليمية يمكن ترجمتها عمليًا 
لمتعّلم لغرض تحديد معايير في السلوك التربوي لإلرتقاء بمستوى الفكر والوجدان ل

أساسية تحقق أعلى مستوى من الطرائق وكفايتها واألساليب التعليمية الجديدة و 
  "إحكام السيطرة الشاملة على نواتج التعّلم  المقصودة من التعليم

 )p541-546  Kerr,1986,(.  
  

الفـروق ن ينوع من الطرائق التـي يسـتعملها فـي مواجهـة نبغي على المعلم ألذا ي
مشـاركة المعرفيـة التعليميـة بايجابيـة ونشـاط مسـتمر الالفردية بين تالميـذه ويسـمح لهـم ب

  ).46ص, 2004يونس واخرون، (اتجاهاته كل حسب قدرته واستعداداه وميوله و 
ميـــذه شخصـــية ناميـــة بـــاتزان جســـميًا وعقليـــًا المعلـــم النـــاجح الـــذي يخلـــق مـــن تل

  ).80ص ,1983االلوسي، (وخلقيًا وانفعاليًا 
اذ البد من تطوير تلك الطرائق واالسـاليب لكـي تتناسـب مـع التقـدم العلمـي فـي 

ميـًا لالنظمـة والمؤسسـات ن التطور والتغير ضروريًا وامرًا حتأمختلف مجاالت الحياة و 
  ).85ص ,2002ابراهيم، ( التربوية

يظـــل نمـــو الـــذوق الفنـــي مســـتمرًا لـــدى الطفـــل حتـــى الســـن  * (Hugues)يقـــول 
وقـــد وضـــع العلمـــاء تفســـيرات عديـــدة لهـــذه الظـــاهرة منهـــا ان ... ة ثـــم يتراجـــع الخامســـ

االطفــال يكبــرون فــي وســط ال يعيــر اهتمامــًا كبيــرًا للنــواحي الفنيــة، ومنهــا ان االطفــال 
يضــطرون حتــى ضــغط الحيــاة العمليــة الــى االبتعــاد عــن الخيــال واالنصــياع لمتطلبــات 

التـــي يحصـــلون عليهـــا فـــي المدرســـة فـــي دروس الحيـــاة ومنهـــا اخيـــرًا ان التربيـــة الفنيـــة 
  .الرسم وغيرها تربية محدودة تؤدي الى عكس ما تهدف اليه

  ).7ص ,2007بدير والخزرجي، ( 
  

علــى المــتعلم وتعــرف فــي الوقــت الحاضــر أصــبح التركيــز ذ يــرى الباحــث انــه إ
لتطـــــوير األهـــــداف التعليميـــــة  خصائصـــــه الشخصـــــية وكيفيـــــة تقدمـــــه واتجاهـــــه أساســـــاً 

                                                           

* (Hugues)  ،1984كتاب التعلم والتعليم لهيوز مقدمة في علم النفس والتعلم، لندن، نيويورك.  



 

 

األنشــطة التعليميــة والطرائــق و  والســلوكية للعمليــة التعليميــة مــع ضــرورة تهيئــة الفعاليــات
لخلـق الـدوافع التـي تـؤثر  هواألساليب التدريسية بمـا يتناسـب وحاجـات المـتعلم ومتطلباتـ

  .فيه وتسانده الكتساب المهارات الفنية المتخصصة 
اسـتعمال التعلـيم باللعـب شاع " انه لقد) عطية(ومما يدعم رأي الباحث ما أكده 

لهــذا  طريقــة فــي التــدريس نظــرًا لمــا أظهرتــه نتــائج البحــوث والدراســات مــن أثــر كبيــرك
فــي تعــديل ســلوك المتعلمــين وتنميــة  التــي تســهم لتعلــيم كونــه مــن الوســائل ا النــوع مــن

إتجاهــاتهم ورفــع قــدراتهم علــى إكتســاب المعــارف والمهــارات لمــا  يتــوافر فيهــا مــن قــدرة 
  " ين وضمان إستمرار تفاعلهم مع الموقف طوال اللعبة مب إنتباه المتعلعلى جذ

   .)439ص ,2009عطية، (
فـــي عمليــــة الــــتعلم ن اســـتعمال اللعــــب أ) امبـــو ســــعيدي والبلوشــــي(كـــذلك يــــرى 

اللـذان يؤكـدان إن ) جـان بياجيـه(و  )جون ديـوي(كل من  باألفكار التي طرحهايرتبط "
ما يتعـاملون مباشـرة مـع مـواد مثيـرة ومسـلية وتكـون االطفال يتعلمون بشكل أفضـل عنـد

علــى أهميــة اللعــب فــي ) بياجيــه(كمــا يؤكــد  فــي نفــس الوقــت ذات معنــى بالنســبة لهــم،
لنمــو  ويشــكل اللعــب مــدخال أساســياً ... حيــاة الطفــل ألنــه ضــروري ألي نمــاء عضــوي

  .)625ص ,2009أمبو سعيدي والبلوشي،( وحركياً  واجتماعياً  وعقلياً   االطفال معرفياً 
ان االنسان يواجه نوعًا من الحاالت يمارس من خاللها عملية ) "الحيلة(ويرى 

التذوق الفني والجمالي لمكوناتها، فهو يتوقف مستواه على ما يمتلكه من خبرات 
تعليمية في مجال الفن والجمال، لذلك حينما يحاول االستمتاع بمشاهدة اعمال الفن 

.. او االستماع الى مقطوعة موسيقية او مشاهدة فيلم التشكيلي او مشاهدة مسرحية 
  "وغير ذلك، فانه في هذه الحالة يواجه نوعًا من التذوق الفني

  ).92-91ص ,2010الحيلة، ( 
  

ان التربيــــة الفنيـــــة ترمــــي الـــــى تنميـــــة القــــدرات االبداعيـــــة عنــــد الطفـــــل وتـــــوفير 
ادات للطفـل كـي يرسـم شـيئًا المناخات المناسبة له، وهذا ال يعني ان يقدم المعلم االرشـ

  ).64ص, 2011فواز، (نمية الذوق الفني محددًا، بل المهم هو ت



 

 

التأســـيس لمشـــكلة بحثـــه المتمثلـــة بـــالتعرف ) الباحـــث(انطالقـــًا ممـــا تقـــدم ارتـــأى 
علـــــى انمـــــوذج  لعـــــب االدوار ودوره فـــــي تنميـــــة الذائقـــــة الفنيـــــة لـــــدى تالمـــــذة المرحلـــــة 

  -:التساؤالت االتيةاالبتدائية، من خالل االجابة عن 
  .هل هناك عالقة بين لعب االدوار كطريقة تدريس والذائقة الفنية؟-1
  .هل يختلف الذكور عن االناث في طبيعة التذوق الفني؟-2
  .هل يوجد تباين بين الجنسين في التأثير في التذوق الفني؟-3
للخبـــرات هـــل هنـــاك اثـــر للخبـــرة التعليميـــة التـــي يتعـــرض لهـــا المـــتعلم فـــي اكتســـابه -4

علــــى وفــــق المرحلــــة (فــــي مــــادة التربيــــة الفنيــــة ) المعرفيــــة والمهاريــــة(التعليميــــة 
  .في عملية التذوق الفني؟) التعليمية
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، )المرحلـة االبتدائيـة تالمـذة ( األطفـالتشير معظم البحوث والدراسـات الـى ان 
التعامــل معهــم  أســاليبتحســنت  إذايتعلمــوا بســهولة وبســرعة المــواد المدرســية  أنيمكــن 

جلســـــات لعـــــب الـــــدور مهمـــــة  وٕان ). 50ص ,1992، جعفـــــر( واســـــتثمرت نشـــــاطاتهم
 ,1993، قطـامي(متقدمـة يصـعب علـى الطفـل الصـغير تعلمهـا  إنمائيـةتتطلـب مرحلـة 

ان الكثيــر مــن الفعــل انمــا  )بنتلــي(يكــون الطفــل ممــثال ومتفرجــا وبتعبيــر  اذ ).94ص
  )ان التمثيل يكاد يكون من خصائص السلوك االنساني عامة(هو تمثيل ويؤكد 

  ) . 36ص – 34ص,  1985 يحيى،( 
وفــي العصــر الحــديث اخــذ مســرح االطفــال طابعــًا جديــدًا، شــأنها فــي ذلــك شــأن 

ـــم يعـــد وســـيلة للتســـلية و . بقيـــة الفنـــون التـــي تعنـــي باالطفـــال بصـــورة متعـــددة ـــه ول الترفي
كـأداة عمل فحسب، بل اصبح وسيلة فعالة للتعليم والتثقيف ونشر االفكـار، وصـار يسـت

فاعلة في مساعدة المعلمين في تدريس كثير من المواد العلمية والمنهجيـة، ونقلهـا الـى 
االطفــال باســلوب يعتمــد عنصــري التشــويق والتبصــير، بمــا يعــود بــالنفع والفائــدة علــى 

  .)8ص ,1984ابو معال، (لتهم المختلفة االطفال في مراحل طفو 
قيمــة تربويــة كبيــرة حيــث يحصــل الطفــل مــن  األدوارلتمثيــل ذ يــرى الباحــث أن إ

ان التمثيــل و  .أخــرىخاللهــا علــى معلومــات ال يســتطيع الحصــول عليهــا مــن مصــادر 



 

 

لدى االطفال ليس مجرد اداء وانمـا يعـد، بحـد ذاتـه متعـة، والطفـل يسـتمتع اكثـر حينمـا 
معينـا فانـه  تجدر االشارة هنا الى ان الطفل عندما يمثـل دوراً و .مال ما بتلقائية يؤدي ع

  .يكشف عن جانب كبير من تنظيم شخصيته 
تكشــف  نأيمكــن بوصــفها طريقــة للتـدريس  األدوار لعـبســتعمال ن االهتمـام بأإ

يتميـز بهـا التالميـذ بعضـهم عـن بعـض ومراعـاة  للمعلم عن بعض الفروق الفردية التي
احـد المعـاني الجيـدة  األدوار لعـب يعـدّ ، و الفروق من اجل انجاح العمليـة التعليميـة هذه

وانعكاســـه علـــى تنميـــة الذائقـــة  لتنميـــة االبـــداع والتخيـــل لـــدى تالميـــذ المرحلـــة االبتدائيـــة
حـل كثيـر مـن المشـكالت  علـىلذلك فان استعمالها بطريقـة فعالـة يسـاعد  الفنية لديهم،

  ) . 172ص , 2000، البغدادي( اً ويحقق للتعلم عائدا كبير 
تحسس ما هو معلوم الـى  : اآلتيةالعمليات  فانه يؤديالتلميذ دوره  يمثلحين و 

 األشـــياءالـــى  تـــي يمارســـهاال األشـــياءهـــو مجهـــول، ويكشـــف مـــا هـــو محســـوس مـــن  مـــا
، والتعبيــر عــن حركــاتهم اآلخــرينالمتخيلــة ويمنحــه فرصــة الشــعور بقدرتــه علــى تقليــد 

علــى تنميــة عمليــات االكتشـاف واالســتنتاج والتفكيــر وتطويرهــا زيــادة علــى التـي تســاعد 
ـــــزان العـــــاطفي والهـــــدوء النفســـــي ـــــود الطفـــــل نحـــــو االت ـــــه يق ـــــك، فان ـــــى ، ذل ـــــب عل والتغل

لذي يقلـده او صـراعه مـع االضطرابات عندما يسقط مشاعره على الدور او االنموذج ا
  ) .  39ص ,1980وكرومي  عبد الرزاق. (من يشاركه
انــه يجــب ان يختفــي الجمــود مــن قســمات وجــه التلميــذ  *)ستانسالفســكي(ى ويــر 

ــــاة والكــــالم الرتيــــب والجســــم المتصــــلب المــــتقلص  ويختفــــي الصــــوت الخــــالي مــــن الحي
المتشـــنجة  أيبـــالعمود الفقـــري والرقبـــة الجامـــدين واالذرع وااليـــدي واالصـــابع واالرجـــل، 

  ).81ص ,1988يوسف (الخالي من الحركة 
التمثيليــة لبعضــهم، األدوار فيــه ة التالمــذ رأيقــنــه مــن الممكــن أن ا الباحــثويــرى 

لـذلك  ودون كلفة ويودون هذه األدوار والشخصيات رسمياً  بأنفسهميصنعون مالبسهم و 
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لشخصـيات  وتمثـيالً  وتكـراراً  الن به حركـة ونشـاطاً , التمثيل مصدر متعة لالطفال  يعدّ 
  . مختلفة 
  تنســـب الــــى العـــالم النمســــاوي  األدواريــــل ان طريقـــة تمث الــــى اإلشـــارةتجـــدر ذ إ

ثـــــم  م )1911(مـــــرة فـــــي مـــــدارس النمســـــا عـــــام  أولطبقهـــــا  إذ)  Morinoمورنيـــــو ( 
، وتمثيـل األدوار )لعـب األدوار، تمثيـل األدوار، المحاكـاة(هـي  متعددة بأسماءانتشرت 

لـدى المتعلمـين  ووجـدانياً  عقليـاً  تقنية يمكن استعمالها في التدريس لكونها تحقق تفـاعالً 
همة مع الظاهرة موضوع الدراسة ويعـين المعلـم م أمورفيصمم المعلم موقفا يتشابه في 

ادوار المتعلمــــين والقواعــــد التــــي تســــمح لهــــم بــــان يجــــدوا بانفســــهم المعيقــــات المرتبطــــة 
  ) . 144ص , 2000، الحصري(بالموقف وان يكتسبوا التبصر بالموضوع 

يتعلمـــون بطريقـــة تمثيـــل األدوار اكثـــر  ةالمـــذن التألـــى إوتشـــير معظـــم البحـــوث 
مـن الكتـب ال يعرفون ق العادية والتدريس المعتاد فبطريقة التمثيل ائمما يتعلمونه بالطر 

 39ص , 1996، شــحاتة(الجافــة بــل يبحثــون عنهــا للوصــول الــى حقيقــة مــن الحقــائق 
.(  

 )سـميععبـد ال(كمـا يشـير الـى ذلـك ومما يشجع استعمال اسلوب الـدور التمثيلـي
مـا نـرى االبنـاء يلعبـون فيقلـدون الطبيـب والشـرطي  االنسان يميل الى التقليد فكثيـراً "ن أ

والقطــار والطــائرة مــن حيــث الحركــات وطريقــة التحــدث واللهجــات ويســتطيع ، والعامــل
يســتغل هـــذا الميــل لـــدى التالميــذ لتعلــيمهم الكثيـــر ممــا يصـــعب دراســته فـــي  أنالمعلــم 

  ) . 104ص ,  2001، واخرون يع عبد السم( "ةيصورة طبيع
مـن  األهميـةيحقـق جوانـب كبيـرة علـى قـدر مـن  أنيمكن للنشاط التمثيلي لذلك 

تسـهم  فإنهـاما تحققت هذه الجوانب  وٕاذا ةالتفاهم والثقة بين المعلم والتالمذ إيجادبينها 
الدراســي فيقبلــون علــى المــواد يتعلمــون  ةفــي تحصــيل التالمــذ ةوكبيــر  ةايجابيــ مســاهمه

  ) . 189ص,  1986، ملص(منها برغبة وشغف 
 كسابه الطفل مهارات وادوار فانه يساعد على زيادةا فضال عنن لعب الدور إ

قدرته للتذوق الجمالي وقدرته على تأسيس حياة ديمقراطية من خالل التعارف بين 
ل مما يكسبه قدرة في التعبير الجيد االطفال مع تطور الجوانب اللغوية لدى الطف



 

 

باالضافة الى المرح والسعادة التي سوف يشعر بها الطفل، كل ذلك يؤدي الى التعلم 
  ).342ص,  1993ابراهيم، (و اكراه أدون ضغط 

  :'��&��ط ا$���  #�"! ان �� ز ا����� أه���  ا����ا����� 
�� ���م ��ن 

التلميـــذ لمراحـــل  فـــي إعـــداداألساســـية  القاعـــدة دتعـــالمرحلـــة االبتدائيـــة التـــي  أهميـــة -1
  .توفر له بيئًة سليمًة تكون األساس في إنطالقه الى األمام، و أخرى

أهميـــة طريقـــة لعـــب األدوار فـــي تـــوفير المنـــاخ المناســـب للمـــتعّلم فـــي التعبيـــر عـــن  -2
حريتــــه وحركتــــه بأعتبــــار اللعــــب وأســــاليبه المختلفــــة الوســــيلة الطبيعيــــة لممارســــة 

 .المتعلم أو التلميذ صراعاته وحاجاته مع أقرانه اآلخرين

علــى قــدٍر كبيــٍر مــن األهميــة فــي  تالمــذةلــدى الالحســية إن عمليــة إثــارة الُمــدركات  -3
للتمييـــــز بـــــين االشـــــياء المتــــوافرة فـــــي بيئـــــتهم واصـــــدار االحكـــــام تطــــوير قـــــدراتهم 

  .الجمالية حولها
ويـة التـي يمكـن اسـتثمارها فـي التعلـيم حيـث طريقة لعـب االدوار، احـد االلعـاب الترب-4

تنمـي مهـارات التفكيــر العلمـي واالتجاهـات مــن االلعـاب المسـلية التــي تـؤدي الــى 
  . استبقاء المساق اكثر فترة ممكنة

الفنيــــة التــــي مــــن تســــليط الضــــوء علــــى األنشــــطة  تــــهيكتســــب البحــــث الحــــالي أهمي -4
الــــى اعمــــال فنيــــة يقــــوم  ة الفنيــــة مــــن خــــالل مســــرحتهايــــتتضــــمنها مجــــاالت الترب

  .التالمذة بلعب االدوار فيها وانعكاسها على تنمية ذائقتهم الفنية
يخدم البحث الحالي المؤسسات التعليمية والتربويـة والقـائمين علـى التعلـيم  والـتعّلم  -5

، خاصــة مـــا يتعلــق بتوظيـــف لعـــب لمــا يقّدمـــه مــن طرائـــق تدريســية حديثـــة مهمـــة
  .االدوار في عملية التدريس

  
  45+ :أه�اف ا

  :  الىيهدف البحث الحالي 
  .مقياس التصور الذهني بناء -3
  .مقياس الذائقة الفنيةبناء  -4



 

 

لـدى تالمـذة  ةالفنيـ لذائقـةتعليمية على وفق ُأنموذج لعب الدور لتنميـة ا ةنشطبناء ا-3
  .المرحلة اإلبتدائية 

ــــة تجريبيــــة مــــن  طةنشــــقيــــاس فاعليــــة اال -4 ــــى عين التعليميــــة مــــن خــــالل تطبيقــــه عل
  .التالمذة

  :للتحقق من هذه االهداف وضع الباحث الفرضيات الصفرية االتية
  ):1(الفرضية الصفرية 

بــين متوســط ) 0,05(ال توجــد فــروق ذات داللــة احصــائية عنــد مســتوى داللــة "  
حـول اجابـاتهم علـى فقـرات مقيـاس ) التجريبيـة والضـابطة(درجـات تالمـذة المجمـوعتين 

  ".قبلياً ) لتكافؤ وفرز العينة(التصور الذهني 
  

  ):2(الفرضية الصفرية 
بـين متوسـط درجـات ) 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى  ال"

حــول اجابــاتهم علــى مقيــاس الذائقــة الفنيــة ) التجريبيــة والضــابطة (تالمــذة المجمــوعتين 
  ".قبليا

  
  ):3(الفرضية الصفرية 

بين متوسط درجـات ) 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  ال""
التعبيــر الفنــي فــي   المهــاري حــول ادائهــم) التجريبيــة والضــابطة (تالمــذة المجمــوعتين 

  ".ياً قبلبالرسم 
  

  ):4(الفرضية الصفرية 
بـين متوسـط درجـات ) 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى  ال"

 الذائقــة الفنيــةحــول اجابــاتهم علــى مقيــاس ) التجريبيــة والضــابطة (تالمــذة المجمــوعتين 
  ".بعديا

  ):5(الفرضية الصفرية 



 

 

بين متوسط درجـات ) 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  ال""
لتمثيليــة احــول ادائهــم  فــي لعــب االدوار ) التجريبيــة والضــابطة (تالمــذة المجمــوعتين 

  ".التعبير الفني بالرسم عنها بعدياً و 
 45+��ود ا: 

  :يقتصر البحث الحالي على
ــف الخــامس اإلبتــدائي  -1 فــي المــدارس االبتدائيــة المختلطــة  الدارســونتالمــذة الص

  .م )2013- 2012 ( ة ديالى للعام الدراسيتربيل ة العامةلمديريالتابعة ل
شــــافتل وشــــافتلز، (لـــــ تعليميــــة علــــى وفــــق أنمــــوذج لعــــب الــــدور ةنشــــطا بنــــاء -2

1967.( 

  
 � :تا���������

مشــكلة البحــث وتحتــاج التــي وردت فــي عريــف المصــطلحات الباحــث بت لقــد قــام
  .ألهدافه  الى توضيح او تفسير بما يتالءم واجراءات البحث تحقيقاً 

  

  :توظيف لا -1
  -:لغةً  -أ  

  :بان) 1963البستاني، (رفه ع
  ) .927ص ,  1963البستاني، " (إستوظف الشي، إستوعبه: التوظيف "

  
  :بأّنه ) 1970إبن منظور، ( عّرفهو 

َيظــُف وْظفــا، إذ َتِبَعــُه مــأخوٌذ مــن التوْظيــف، وظفــُت لــُه توظيفــًا، . وّظــف فالنــاً 
: ويقــال. توظــف الشــي علــى نفســه: يتوظّــف، الوظيفــة. توظّــف: ويقــال .يوّظفــه َيْتبعــه

  ) 950-949ص , 1970ابن منظور ، (إستوظف، إستوعب ذلك كله 
  

  :فقد عّرف التوظيف بأّنه )  2005المنجد، (أّما 
الوظيفة معناهـا مـا ُيعـين مـن عمـٍل أو طعـاٍم ورزٍق وغيـر ذلـك ورّبمـا أسـتعملت 

   ."ال للدنيا وظائف أْي ُنوٌب وُدولبمعنى الّمْنصب والخدمة، يق



 

 

  )907ص 2005المنجد،(
  :عرفه كل من -:اصطالحاً -ب

  :التوظيف بأنه ) 1974 تيماشيف ،(
اإلسهام الذي يقدمـه الجـزء الـى الكـل وهـذا الكـل قـد يكـون متمـّثًال فـي مجتمـع " 
  )32ص, 1974تيماشيف،". ( أو ثقافة

   
  : فعرف التوظيف بأّنه)  1982غوشه ، (

مجموعـة السياسـات واإلجـراءات واألسـاليب المتبعـة التـي يجـب أن ينظـر اليهــا "
  )104ص ,1982غوشه ،( . " المرء من خالل الواقع البيئي

  
  :تبن الباحث التعريفات االتية تقّدم  من خالل ما

  .وألغراٍض متعددة من شي ما، االنتفاعالتوظيف بمعنى  -1
  .تعيين طعام أو رزق  -2
  .سياسات وٕاجراءات وأساليب متّبعةانه  -3

     
  : إجرائيا على إّنه ) التوظيف(عّرف الباحث يلذلك 

فـي هـذا البحـث مـن خـالل خطـط ) لعـب األدوار( الفائدة التي يحققها أنمـوذج  
مقيـــاس  ة علـــى التالمـــذاجابـــات التـــي تقـــاس خـــالل  ةالفنيـــ لذائقـــةتدريســـية فـــي تنميـــة ا

  .المهاريالذائقة الفنية ولعب االدوار في االختبار 
  

  -:عرفه كل من : The Model األنموذج -2
 :بأّنه )  1976روميوفسكي ، ( 

شــبيه الشــيء أو نظــام معقــد، أو طريقــة إنجــاز بعــض األعمــال التــي يســتطيع                                       "
أي .. وفــق إرشــادات البرنـــامجعلــى الــدارس أن يطبقهــا أثنــاء التــدريب أو يـــتحكم فيهــا 

عرض صورة شاملة للعمليـة ، والنظـام الـذي تـدور حولـه الدراسـة، ّممـا يسـاعد الـدارس 
  " . تكوين فكرة عامة عنها، وممارسة المهارات الالزمة لذلك على



 

 

 )373-369ص ,1976روميوفسكي، (

  :بأنُه ) 1982جابر ، ( 
تعليميـة باإلسـتناد الـى نظريـٍة تعليميـة  تإلجـراءاتكوين يتأّلف من أمثلة معينـة "

"  
  )282ص,  1982جابر ، ( 

  :بأّنه  )Rivett, 1982  ريفيت ( 
العالقـات المنطقيـة سـواء نوعيـة أو كميـة والتـي سـوف تـربط المالمـح مجموعـة "

         )  Rivett, 1982 p:9". (المناسبة للواقع الذي تهتم به
  
  :بأنه ) 1986 ،الشبلي(

تنظيٌم يعطي صورًة عن شيء أو يصف طريقة لعمـل مـا فهـو بهـذا يسـتند إلـى "
مـــن خطـــوات ويصـــف العالقـــات ويتـــأّلف  إطـــاٍر نظـــري يمثـــل فلســـفته وأسســـه العلميـــة ،

  )13ص, 1986الشبلي،".    ( والوسائل واألدوات التي ينبغي إستعمالها
  
  :بأّنه ) 1990ماير،(  

أو تصّور يسـتعمل لتمثيـل شـي آخـر، إّنـه واقـٌع مصـّغٌر ومحـوٌل الـى  يءهو ش"
  )12ص ,1990ماير،.  (هيئة يمكننا اإلحاطة بها وفهمها

  
  :بأّنه) 1995ملحم ،( 

توظيف لحركات متتابعة ومتسلسلة يتبعها المعلـم فـي بنيـة المـادة التعليميـة إّنه "
  )8ص ,1995ملحم ، . ("المقدمة للمتعلمين

  
  : بأنه) 1998، والقطامي قطامي( 

فــي الموقــف بهــدف تحقيــق نــواتج تعليميــة  المعلــماإلســتراتيجيات التــي يوّظفهــا "
المعلـم مستندًا فيها الى إفتراضات يقوم عليهـا األنمـوذج ويتحـدد فيـه دور  التالمذةلدى 

  .)36ص ,1998 ،والقطامي قطامي"  (سلوب التقويم المناسب أ، و التلميذ و 



 

 

  :ومن خالل عرض التعريفات لمصطلح االنموذج توصل الباحث لما يأتي
  .والنظام الذي تدور حوله الدراسة عرض صورة شاملة للعملية، -1
  .في الموقف علماالستراتيجيات التي يوظفها الم -2
  .تستند الى نظرية تعليمية -3
  .تالمذةيهدف الى تحقيق نواتج تعليمية لدى ال -4
  

  : بأنه حديد معنى األنموذج نظريايمكن تلذلك 
سلســلة خطــوات متتابعــة تحمــل جوانــب نظريــة وتطبيقيــة، يــتم تنظيمهــا بطريقــة 

 استراتيجية معينه تدور خطواتها حول موضـوع معـين ويحـددمنطقية ونوعية على وفق 
 . تالمذة وال المعلمدور  من خاللها 

   
  :ستنتج إّن اإلنموذج هوييمكن للباحث من خالل ما تقّدم من التعريفات أْن 

التعليميــة المصــممة علــى وفــق انمــوذج لعــب االدوار لـــ  طةنشــمجموعــة مــن اال 
حديقـــة المدرســـة، الفصـــول (تمثيليـــات تعليميـــة ) 3(تتضـــمن ) 1967شـــافتل وشـــافتلز،(

طة ا، يمارسها تالمذة الصف الخامس االبتـدائي وتقـاس فاعليتهـا بوسـ)االربعة، االلوان
  .اختبارات أعدت لهذا الغرض

  
  
  
  

  :عرفه كل من (Roles playing)لعب األدوار -3
 
  : بانه )1996،الخليلي(

التربوية التي يمكن أستثمارها في التعليم حيث تنمي التفكير أحد األلعاب "
بتمثيل دور معين حسب محتوى المادة وتعد  تلميذالعلمي واألتجاهات ويقوم فيها كل 

  .من األلعاب المسلية التي تؤدي الى أستبقاء المادة أكثر فترة ممكنة 
 )185ص, 1996الخليلي،(



 

 

 
 :بانها Reece and Walker  1997)يسي و ولكر ر (

بتقمص أو تمثيل دور ما في حدث ما قبل الموقف التعليمي أو  تلميذقيام ال "
أثناء الموقف التعليمي أو بعد الموقف التعليمي ويقصد بالموقف أنه الجزء المراد 

  " .تدريسه في الحصة ويكون للعب الدور دور محوري فيه
 (Reece,I and  WaLker  ,1997,p112)            

  
  :بانه )1998والقطامي، قطامي(

نشاط أو أداء إرادي يؤدى في زمان ومكان محددين وفق قواعد وأصول  "
 معروفة ويختار فيها المشاركون أألدوار التي يودون تأديتها  ويرافق الممارسة شيء

عن واقع الحياة وانها مواقف يراد فهمها  باختالفهامن التوتر والتردد والوعي 
  .)80ص,  1998،القطامي امي و قط" (وأستبصارها

  
  :  بانه )2003، أورليخ وآخرون(

بأن يمثلوا أو يحاكوا  تالمذةأسلوب موجه نحو التفاعل والذي ُيطلب فيه من ال"
  .)95ص,   2003يخ، اورل("  موقفًا حياتيًا حقيقياً 

  
  : بانه )2006،محمود(

خطة من خطط المحاكاة في موقف يشابه الموقف الواقعي ،ويتقمص كل "
 من المشاركين في النشاط التعليمي أحد األدوار التي توجد في الموقف الواقعي، تلميذ

 .) 401ص,  2006محمود،( "ويتفاعل مع اآلخرين في حدود عالقة دورهِ  بأدوارهم

  
  : بانه )2007،علي السيد(

لتي يتعرض لها موقف مصطنع شبيه بالمواقف الحقيقية اوضع المتعلم في "  
وُيطلب منه أن يتصرف إزائه كما لو كان موقفاً  حقيقياً ،وهنا يتلقى المتعلم  ,فيما بعد

  .)147ص,  2007السيد علي،( "التغذية الراجعة من الموقف ذاته كما في الواقع



 

 

  
  :بانه )2008،عطية(

موقف ُمكًيف ليشابـه المواقف  وضع المتعلم في موقف غير حقيقي أي"  
 .)218ص ,2008عطية، " (الحقيقية

  
  : بانه )2010،الحيلة(

لعملية ما، وفيها يلعب  إيضاحي لموقف حقيقي أو تبسيط تجريدي أو"
مع عناصر البيئة وتتفاوت في  آخرين أو اً المشاركون دورًا في التفاعل مع أشخاص

 .)38ص،   2010ة، الحيل" (حد تمثيلها للواقع
 

  :التعريف النظري
  .هو النشاط الذي يقوم به المتعلم عند اداءه دورًا تمثيليًا معينًا لموضوع ما

  
  
  

  التعريف اإلجرائي 
الى مواقف  مفردات مادة التربية الفنيةهي طريقة تدريسية يتطلب فيها تحويل "

الدراسية بسيناريو داخل القاعة تالمذة الصف الخامس االبتدائي تمثيلية يقوم بتأديتها 
             ."ومعلم المادة وحوار  يضعه الباحث

  
  -:عرفه كل من Art Appreciation. التذوق الفني -4
  .)1974،ستولتنتيز(

هو عملية ذاتيه تتضمن موقفًا تأمليًا نحو ظاهره أما تكون استحسان أو تكـون "
  ).42ص ,1974،  ستولتنتيز " (استهجان
  

  :بانه )1993، البسيوني(



 

 

نمـــــو حساســـــية الفـــــرد فيســـــتطيع أن يســـــتجيب ألنـــــواع مختلفـــــة مـــــن العالقـــــات "
الجمالية التي تقوم عليها األعمال الفنية ويعـد هـذا العامـل مهمـًا فـي تكوينـه ويمكـن أن 
يؤثر في سلوكه ويمكن أن يصبح هذا السلوك أكثر تكـامًال فقـد يرتقـي التـذوق ويصـبح 

, 1993البســـيوني، " (لكـــل مـــا يقـــع تحـــت يديـــهأســـلوبًا مـــن أســـاليب معالجـــة الشـــخص 
  ).228ص

  

  :هو)  1997 ،خالص(
فعـــل اســـتقبال جمـــالي لمعطيـــات العمـــل الفنـــي فـــي وعـــي المتـــذوق يـــؤدي الـــى "

  ).9ص ,1997خالص " (استمتاع به ويولد لديه جمالية واكتفاء
  
  :هو) 1998،عرفه الحيلة( 

مــن عالقــات وقــيم جماليــة وفنيــة فـــي  المــتعلماالســتجابة االنفعاليــة لمــا يدركــه "  
  .) 91ص،  1998الحيلة، " (االعمال الفنية المختلفة واالستمتاع بها وتقديرها

  

  :بانه)  2000،حنورة( 
تقــويم لمــادة معروضــة مــن طــرف علــى طــرف أخــر تكــون لــه اســتجابة تقويميــه "

  ). 108، ص2000حنورة "  (تحمل المتعة من المتلقي ألحد األعمال الفنية
  
  :فهو)  2001بل،كاليف (

موضوع من مواضـيع الجمـال يسـتند بالضـرورة الـى تصـورات وأحكـام وان هـذه "
  ).40، ص2001 ,كاليف بل" (األحكام في النهاية مسألة ذوق شخصي

الباحــــث التعريــــف النظــــري  عــــرفمــــن خــــالل التعريفــــات التــــي تناولهــــا البحــــث 
  :للتذوق الفني هو

  ."لك تقويم لألعمال الفنيةإن التذوق الفني اصدار حكم وكذ ”
  

  :التعريف االجرائي



 

 

هــو الدرجــة الكليــة التــي يحصــل عليهــا المســتجيب مــن افــراد عينــة البحــث مــن "
خــالل اجابــاتهم عــن اختبــار التــذوق الفنــي واالداء المهــاري فــي االدوار التــي تنــاط بهــم 

  .   "على وفق متطلبات البحث الحالي
  

  :Developmentالتنمية -5
  -:لغوياً -أ

  :ما يوضح معنى التنمية بانها) 1971(ورد في معجم المعاني 
  ).101ص 1971اسكندر، " (تشير الى النمو والزيادة والتطور"
  
  
  

  :عرفه كل من: اصطالحاً -ب
  :بانها) 2005،السيد(

  " تطوير وتحسين اداء التلميذ وتمكنه من اتقان جميع المهارات بدرجة منتظمة"
  ).187ص 2005السيد، (

  :بانها) 2008،الزغير(
الجهــــــد المــــــنظم واســــــتغالل االمكانــــــات الماديــــــة والطاقــــــات البشــــــرية المتــــــوفر "

  ).7ص 2008الزغير، ً" (بالمجتمع لتحقيق حاجاته الحقيقية المختلفة، تحقيقًا متوازيا
اســـتنادًا الـــى التعريفـــات اعـــاله وجـــد الباحـــث انـــه يمكـــن تعريـــف التنميـــة اجرائيـــًا 

  :بانها
الجهود المنظمة التي تسعى الى احداث تغير مقصود، يهدف الى اكسـاب تلك 

التالمــذة قــدرات ومهــارات ومعــارف ترفــع مــن كفايــاتهم  فــي التــذوق الفنــي وتمكــنهم مــن 
االنتفـاع بثمــار التنميــة فــي لعــب الــدور باعتبـاره احــدا اهــداف هــذه التنميــة واحــد وســائل 

  .تحقيقها
  
  :Primary Stage: المرحلة االبتدائية-6



 

 

سـنوات ) 6(هي اول المراحل الدراسية في العراق يلتحـق فيهـا الطفـل فـي عمـر 
ويتــدرج خاللهــا مــن الصــف االول الــى الصــف الســادس والتعلــيم فيهــا يكــون الزاميــًا فــي 

  ).1968وزارة التربية، نظام المدارس االبتدائية، . (العراق
  

  :التعريف االجرائي
لميـذ يـدخل فيهـا االطفـال الـذين يبلغـون مـن هي اول مرحلة دراسية فـي حيـاة الت

سنوات تبدأ من الصف االول االبتدائي وتنتهي بالصف السـادس االبتـدائي ) 6(العمر 
  ).1968وزارة التربية، . (وينتقل بعدها الى دراسة المتوسطة
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 يلعبـــه، دورا) تلميـــذ، طالـــب( مفهـــوم لعـــب الـــدور افتراضـــا بـــأن للمـــتعلميتضـــمن 
، فاللعب يعنـي أنـه ه ام عن أحد زمالئه في موقف محددسواء اكان معبرا فيه عن نفس

تم اعـدادها وتهيئتهـا لتحقيـق أهـداف محـددة يـسيتم تأدية الدور فـي البيئـة الصـفية التـي 
 الــــى اللعــــب، ونوميــــال ونومتســــامح ونونمتعــــا ونيكــــون فيهــــا المتعلمــــ "اتضــــم ظروفــــ
، مـع مجموعـة مـن أقـرانهم  )البيئة الجديـدة(في غرفة الصف  لعب الدور ويؤدون نشاطَ 

  .تشاركهم الصفات واالحداث والخصائص واالهداف

ممارســة تطــوير قــدراتهم مــن خــالل "علــى ن يالمتعلمــن هــذا االنمــوذج يســاعد أ
دون ان يكونــــوا  ير والتفاعــــل مــــع االخــــرين،ات التــــي يتضــــمنها وقيــــامهم بــــالتعبالنشـــاط

 علــىوال يترتــب  يم افــراد غربــاء عــن المتعلمــين داخــل الصــف،موضــوع مالحظــة أو تقيــ
وأن ممارستهم لهذا النشاط سيسـهم فـي بنـاء الثقـة . ذلك أي مخاطر أو مواقف تهديدية

  .)Ladousse ,1987 p:6( "بانفسهم وقدراتهم وامكاناتهم

ترجع األصـول الفلسـفية والنفسـية النمـوذج لعـب األدوار الـى مبـدأ إشـباع دوافـع 
فــــي نظريتــــه  *)Bandoraنــــدورا اب(للتقليــــد والمحاكــــاة التــــي أّكــــد عليهــــا العــــالم  الطفــــل

اذ يفـــرض فـــي نظريتـــه إّن معظـــم أنمـــاط الـــتعّلم اإلنســـاني تحـــدث " الـــتعّلم االجتمـــاعي"
خالل المالحظة والتقليد والمحاكـاة لـذلك فـإن مالحظـة اآلخـرين وتقليـدهم أو محاكـاتهم 

  ) 592ص,  2009بو سعيدي والبلوشي، أم. (تعد مصدرًا رئيسيًا للتعّلم 

بعالج مجموعـة مـن م )  1911 (في عام **) Morenoمورينو  (وقام العالم 
وهــذا مــا   .) Psychodramaالســيكو درامــا  (االطفــال الفصــاميين بطريقتــه المســماة 

                                                           
حيث يفترض في نظريته ان , صاحب نظرية التعلم االجتماعي , عالم نفسي )           -  1925( باندورا   *

  .التعلم بالمالحظة النمذجة , معظم التعلم االنساني تحدث من خالل المالحظة والتقليد والمحاكاة 
**   .م قام بعالج مجموعة من االطفال الفصاميين )  1911( عالم نفسي في عام/ موريونو   



 

 

ـــين(أكدتـــه  اللعـــب يخلـــص الفـــرد مـــن بعـــض االضـــطرابات "، بـــأن )1919-ميالنـــي كل
  .)321ص،  2004عبد الهادي ،(  "النفسية

بالتمثيلية (من أسلوب العالج ) Kelly  ,كيلي(كذلك أفاد العالم 
، والسايكودراما كوسيلة تشخيصية )مورينو(التي قدمها  Psychodrama)النفسية

تتمثل في إنتخاب موقف للفرد يتباين عن موقفه اإلعتيادي متمثًال بتحديد الموقف أو 
ها أسلوب التعامل مع الموقف أو المشكلة ثم يطلب منه أن يؤدي المشكلة ويحدد بعد

دورًا مناقضًا لدوره ويكون معبرًا عن مشاعره وأفكاره المكبوته وأن يطلب من أحد 
أصدقائه تأدية األدوار ومن ثم تليها مناقشة األدوار التي ُمثلت ويتم  تحديد طرائق 

  ,كيلي(في نظر العالم  Role Playing) (بديلة لمعالجة الموقف، فلعب الدور 
Kelly ( ًقة وليس عشوائيايتم على وفق خطة مسب 

 (Engler,1985 P:340) .  

ان لعــــب الــــدور يقصــــد بــــه مجموعــــة النشــــاطات ) الخطيــــب واخــــرون(ويشــــير 
والسلوكات التي ينتظر من الفرد القيام بها في موقف معين، اذ يعتقد العلماء ان لعـب 

ية، مما يؤدي الى اختالف االفـراد فـي ادائهـم الدوارهـم المتشـابهة الدور هو طبيعة نفس
  "الختالف قدراتهم الشخصية، والفروقات الفردية بينهم

  )    34ص,  2003الخطيب واخرون، (      

ويتكون هذا االسلوب من الدور والسلوك المتصل به والموقف الذي يؤدي فيه "
شخصية المتعلم،المتدرب وقدرته على تقمص الدور وتدخل أفكـار المـتعلم  فضًال عن 

  "واتجاهاته الخاصة في السلوك التمثيلي في الموقف

    .)105ص,  2006نبهان،(



 

 

الذي يتضمنه انموذج لعب االدوار يتحدد نشاط اللعب ن أرى الباحث يو   
تنمية أنماط سلوك ن أو افراد المجموعة بهدف و نشاط موجه يستغله المتعلمبصفته 

يرتبط باشباع دوافع ، وتطوير خبراتهم وشخصياتهم بأبعادها المختلفة و همرغوب في
وهو عملية يتم بها تحويل الخبرات التي يواجهها المتعلم لتالئم  ،داخلية لديهم

ان تكون نشاطاته او فعالياته يؤديها المتعلم  نموذجفي هذا االيفترض ، لذلك حاجاته
ويختار في زمان ومكان محددين وعلى وفق قواعد واصول معروفة  بطريقة ارادية

من التوتر والتردد  يءفيها المشاركون االدوار التي يودون تاديتها، ويرافق الممارسة ش
  .والوعي، بأختالفها عن واقع الحياة وانها تتضمن مواقف يراد فهمها واستبصارها

لـيم يمكـن ان يبـرز بالنقـاط لذلك فان مبررات استعمال هذا االنمـوذج فـي التع
  :االتية

يمكن حمل الخبرات الفنية والمتنوعة الى غرفة الصف الدراسـي خـالل نشـاط لعـب  -1
 .الدور 

 تدريب المتعلمين على ممارسة ادوار تعدهم لحياة المستقبل  -2

                                                   )Goetz, 1992 p:104 (  

المتعلمـــين فـــي مواقـــف تتطلـــب فهـــم التعبيـــر اللغـــوي ممـــا  يضـــع نشـــاط لعـــب الـــدور -3
 .يطور ذلك امكانياتهم وقدراتهم اللغوية والتعبيرية 

 .في التغلب على مشكالتهم النفسية مساعدة المتعلمين الذين تنتابهم سمة الخجل -4

يعـــد هـــذا النشـــاط مـــن النـــوع الترفيهـــي الممتـــع يـــتم فيـــه تطـــوير خبـــرات المتعلمـــين   -5
 . المعرفية واالنفعالية والمهارية على وفق خطط منتظمة يخطط لها مسبقا

)Ladousse ,1987 p:7 (  
ويعــــد نشــــاط لعــــب االدوار مــــن االنشــــطة التــــي تفتقــــر اليــــه مدارســــنا وصــــفوفنا 

هــذا النمــوذج قــد ال تتحقــق عــن طريــق  عمالتتحقــق باســتذ أن النتــائج التــي إالدراســية 
لالتجاهــات التــي  قــدم شــرحا تفصــيليايالباحــث ان  ىلــذلك ارتــأ طرائــق تدريســية اخــرى،



 

 

والتـي تمثـل المالمـح ) بياجيـه وفرويـد وشـافتل(قام عليها هـذا االنمـوذج والمتمثلـة بـاراء 
  .التي أسس عليها هذا االنموذج

 

   :�دوار ا�>�)'ت ا; :9�ت �� ا

  : )∗∗∗∗( Jean Piagetنظرية اللعب لجان بياجيه  -1

الــذي بــدأ نشــاطه فــي علــم الــنفس عــام  )جــان بياجيــه (تنســب هــذه النظريــة الــى
إهتّم بتفسير النمو العقلي والمعرفي الذي يطرأ على الطفـل السـوي منـذ  اذ ،م) 1920(

      . فترة الوالدة حتى مرحلة الرشد 

 النمــوالوســيط الــذي يــتم مــن خاللــه "الــى اللعــب علــى أنــه ) بياجيــه (ينظــرلــذلك 
مــن خــالل  هويــدرك أهميــة اللعــب عنــد ،األطفــال لــدىالعقلــي أو المعرفــي أو األخالقــي 

 فــــي النمــــو المعرفــــي لــــدى فهــــم العالقــــة بــــين اللعــــب واإلفتراضــــات األساســــية لنظريتــــه
  ."األطفال

  :جوهرية هي  افتراضات ةتعتمد نظرية بياجيه في اللعب على ثالث

ــه هــو   -1 إن النمــو العقلــي يســير فــي تسلســل معــين يمكــن اإلســراع بــه أو تــأخيره لكّن
  .نفسه ال يمكن أن تتغّير التجربة 

                                                           

م، اشتهر بدراسته التي تناولت الكشـف عـن تفكيـر الطفـل )1896(عالم سويسري ولد عام "جان بياجيه،  ∗
الـذكاء  والمراحل التي يمر بها تطوره من ادراك وفهم ومنطق وذكاء، بمنهج جديد لـم يسـتخدم بـه اختبـارات

ولـم يعمـد الـى الوصـف الكمــي الـذي اسـتندت اليـه تلـك االختبــارات، انمـا اعتمـد الـى الطريقـة االعتياديــة او 
التــي تقــوم علــى المالحظــة الهادفــة مــن خــالل مقابلــة الطفــل بحيــث تراعــي فيهــا العفويــة فــي )  االكلنيكيــة(

  ).200،ص 1983االلوسي، . (سلوكه وتصرفاته



 

 

إّن التسلســل لــيس مســتمرًا بــل يتكــّون مــن مراحــل يجــب أن يــتم كــٌل منهــا قبــل أن   -2
 .تبدأ المرحلة المعرفية أو العقلية التالية 

 ."منهاضيفّسر على أساس نوع العمليات المنطقية التي يتإّن التسلسل يمكن أن   -3

  )  43-42ص،  1996 ،واخرونالخوالدة ) (61ص، 1987 ،لريم(

لــى ع حسـب عمــره ونمــو قدراتــه العقليــةباللعــب لــدى الطفــل  )بياجيــه(صـنف 
ينتقل الطفل بموجبها بشـكٍل طبيعـي ليخـرج مـن مرحلـة ألخـرى  أساسيةمراحل  ثالثة

ره البايولوجي وهذه المراحل هي  ،بشكٍل ينسجم مع تطو:  

  .Practice Or Function  Gamesالوظيفيالتدريبي أو اللعب مرحلة  -1

  .  Symbolic Gamesمرحلة اللعب الرمزي -2

  . Rules Games األلعاب ذات القواعدمرحلة  -3

  )47ص،  2003السيد، ( 

وجود عمليتـين يعتقـد إنهمـا أساسـيتان لكـل نمـو عضـوي وهمـا  )بياجيه(يفترُض 
جــزء مــن الكــائن الحــي للتكيــف مــع البيئــة الطبيعيــة واإلجتماعيــة التــي يعــيش فيهــا همــا 

دخل التغييـرات الثقافيـة التـي تحـدث فـي البيئـة يـالتمثـل فمن خـالل  .)مةءالتمثل والموا(
وعــــن طريــــق  ،ارجيــــة الــــى البنــــى العقليــــة والوجدانيــــة ويكملهــــا مــــع خبراتــــه الســــابقةالخ

وٕان  لــه،م مــع الخــارج ويتكّيــف ءدخل تحــّوالت علــى داخلــه مــن أجــل أن يــتاليــمــة ءالموا
ــٌف ذكــي مــة علــى ءوٕان تغّلبــت عمليــة الموا ،حصــل التــوازن بــين العمليتــين حصــل تكّي

ـــة التمثّـــل حصـــل مـــا يســـّمى التقليـــد أوا ـــة التطـــابق بـــين التمثّـــل عملي لمحاكـــاة وٕاّن عملي
    ة هي ما يسّمى عند بياجه باللعب مة وحاجات الفرد النمائيءوالموا

 .)44-43ص ، 1996 ،واخرونالخوالدة (     



 

 

رى الباحــث ان اللعــب هــو طريقــة لتمثــل العــالم يــ) بياجيــه(الــى مــا يــراه  اســتناداً 
ـــتال ـــه لكـــي ي م مـــع مخططـــات منظمـــة حاضـــرة للشـــخص وبهـــذا فـــإن ءالخـــارجي وتناول

بـــين ) بياجيـــه(وقـــد فـــرق . اللعـــب يقـــوم بوظيفـــة حيويـــة فـــي تطـــوير العمليـــات المعرفيـــة
ـــــــد أو المحاكـــــــاة)  (Playاللعـــــــب  ذ أن اللعـــــــب كمـــــــا يشـــــــر إ،  )Imitation ( والتقلي

  " ءمةهو شكل من أشكال التمثل بينما المحاكاة هي أستمرارية لعملية الموا) "بياجيه(

 )piaget,1951,p87( ،)،47-46ص،  2003السيد(.  

ويرى الباحث اللعب عنده تمثيل خالص من المعرفة بما يتالءم مع مطالب 
. الفرد، فاللعب والتمثيل مكمالن لنمو الذكاء ويسيران نتيجة لذلك في المراحل نفسها 

. وحركياً  وانفعالياً  واجتماعياً  وعقلياً  لنمو االطفال معرفياً  ويشكل اللعب مدخال أساسياً 
عب اللف فاالطفال يتعلمون بشكل أفضل عندما يتعاملون مباشرة مع مواد مثيرة ومسلية

لي خيالذي يقوم على الحركة والتمثيل الرمزي والتمثيل الالنشاط اهو ) بياجيه(عند 
ذكاء عند نماء العقل والأساسيًة إل اتعد عمليوالتشكيل، ت والتصّور الذهني والرسم

  .)170ص 1990 لمنصوري،ا(األطفال

    

فإّن اللعب والتمّثل عملية مكملة الذكاء العقلـي التـي تمـر فـي  بناًء على ذلك
  :مراحل أربع 

 :المرحلة الحسّية الحركية  - 1

وهـــي مرحلـــة مـــن الـــذكاء , تمتـــد هـــذه المرحلـــة مـــن المراحـــل االولـــى الـــى العـــامين 
اذ , ومـــن خاللهـــا تحـــاول الـــذات ان تفهـــم المحـــيط الـــذي تعـــيش فيـــه , الصـــرف 

  . تعتمد على االدراك والحركة 

 :مرحلة ما قبل العمليات اإلجرائية   - 2



 

 

سنوات وفيها يبدأ الطفـل بتكـوين الوظيفـة الرمزيـة  اذ ) 7-2( تمتد هذه المرحلة     
يسـتطيع الطفـل ان يمثـل اشـياء غيـر موجــودة وغيـر مدركـة حولـه وهـذا مـا يحــدث 

 –في اللعب الرمزي والرسم والتقليـد  وهـذه الصـورة الرمزيـة تسـاعد الفكـر الحسـي 
والــذي يــؤخر ظهــور العمليــات . كــرالحركــي علــى ان يتطــور ويبــدأ فــي تكــوين الف

بـالمعنى الصــحيح لــذا الطفــل فـي هــذه المرحلــة هــو تمركـزه حــول ذاتــه  فهــو يرمــز 
لالشــياء مــن منظــوره  وهــذا ال يعــد انانيــة ولكنــه اهتمــام اجبــاري مــن جانــب واحــد 

  . من الواقع كما انه ال يستطيع ان يعيد اي عملية الى الخيال

 

 :مرحلة العمليات اإلجرائية   - 3

سـنة  وهـي المرحلـة التـي يسـتطيع الطفـل ان ) 11-7( تمتد هذه المرحلـة مـن    
وتنشا العمليات فـي هـذه , يقوم بعملية االستبطان والتنسيق  واالبتعاد عن الذاتية 

  .المرحلة بكل فروعها ولكن ينقصها االكتمال

 

 :مرحلة التفكير المجّرد  - 4

العمليـــات هنـــا علـــى الــــربط  ســـنة فمـــا فــــوق وتشـــتمل) 12( هـــذه المرحلـــة تبـــدا    
الشــمولي وهــو يجــري علــى الملمــوس والمجــرد  وتطــابق كــل عمليــة عضــوية عمليــة 
( معاكســــة واخــــرى مقابلــــة لهــــا ومــــن خــــالل اتحادهمــــا يتكــــون نســــق واحــــد متكامــــل

 )  . 71، ص2010الحيلة، 

التـي فّسـر بهـا اللعـب فـي سـياق المراحـل النمائيـة  )بياجيـة(ويمكن وضع أفكار 
    -:يوضح ذلك ) 1(في المخطط  نموذج للطفل في اال

  



 

 

  نظرية بياجيه النمائية في اللعب مراحل) 1( مخطط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 افتراضات نظرية بياجيه النمائية وعالقتها باللعب

 النمو العقلي والتطور المعرفي

لكل مرحلة سمات نمائية معينة ينمو الطفل ويمر بمراحل ولكن 
 اي لكل مرحلة نمو مستوى من التفكير والمعرفة

 اللعب عندما يشكل محتوى النماء العقلي والمعرفي

  عمليات التمثيل

 )سلوك –بنى (

  عمليات الموائمة

 )توافق -تكييف(

وهو النشاط الذي يقوم به الطفل لتحويل كل 
وافكار وخبرات ما يكتسبه من معلومات 

) نمو عقلي(واشياء الى بنى او انماط سلوك 
 تشكل جزءًا من ذاته

وهو النشاط الذي يبذله الطفل 
ليتكيف مع بيئته الخارجية لغرض 

النماء (تيسير عملية التمثل 
 )العقلي

ان استمرار التبادل بين عمليتي التمثل والموائمة بصورة 
 ي الىيؤد) تعادل وتوازن(متكاملة اي 

 نمو عقلي ومعرفي
عندما يحدث التوازن بين عمليتي 
التمثيل والموائمة يؤدي الى توافق ذكي 

 او تطابق ذكي

وعندما تنئط الموائمة على حساب 
التمثيل يحدث عدم التوازن ويؤدي الى 

 تقليد او محاكاة

والتوازن بين عمليات التمثيل وعمليات 
سجام بين التعليم الموائمة يحدث ان

والخبرات السابقة في نطاق حاجة الفرد 
 وهذا هو اللعب عند بياجيه

فاللعب تمثيل خالص يحول حاصل 
المعرفة الى ما يتالئم مع مطالب 
النمو للفرد وهكذا فان اللعب والتمثيل 

 جزء مكمل لنمو الذكاء البشري



 

 

  )45-44ص 1996واخرون،  الخوالدة(

انــه ) الباحــث(حــول مفهــوم اللعــب يــرى ) بياجيــه(ومــن خــالل التــدقيق فــي اراء 
أن اللعــب يــرتبط  مؤكــداً  عــن تطــور الطفــل ومتطلبــا أساســيا لــه، تعبيــراً  يشــير الــى كونــه

وهــذه االنمــاط  بمراحــل النمــو عنــد الطفــل ولكــل مرحلــة نمائيــة أنمــاط لعــب خاصــة بهــا،
ان "بهـــذا الصـــدد ) قنـــديل وبـــدوي(ؤكـــد تختلـــف مـــن مجتمـــع الخـــر ومـــن فـــرد الخـــر، وي

وعــن . يســهم فــي تطــوير البنيــة المعرفيــة لــدى الطفــل مناســباً  بيئيــاً  اللعــب يمثــل  وســطاً 
طريــق اللعــب يتفاعــل الطفــل مــع بيئتــه ويطــور لغتــه وعالقاتــه االجتماعيــة فاللعــب اذا 

ى أداة معرفـــة يمكـــن أن ينظـــر اليـــه علـــى أنـــه واقعـــي، ووســـيلة تعلـــم يقـــوم علـــى مـــا لـــد
  " الطفل من امكانات وقدرات ،كما يعني بكل ما في البيئة من عناصر يتفاعل معها

  )17ص ،2007قنديل وبدوي، (

أن في تحرك الطفل نمو لعقله، وفي نشاط جسـمه تنميـة لقدراتـه ) بياجيه(أثبت 
مــع مراحــل الــذكاء التــي  فهــو مظهــر مــن مظــاهر النمــو وتتطــور العابــه تماشــياً العقليــة  
فاللعــب عنــده تمثــل أداة أساســية فــي انمــاء التفكيــر العقلــي أو المعرفــي عنــد ، يمــر بهــا

االطفــــال،  ويؤكــــد علــــى أهميــــة اللعــــب فــــي حيــــاة الطفــــل بصــــفته ضــــروري الي نمــــاء 
عضوي، فضًال عـن ذلـك يفتـرض ان التفاعـل االجتمـاعي والخبـرات االجتماعيـة تسـهم 

يه مراحـل اللعـب بمراحـل نمـو ويربط بياج  .في تطوير المتعلم ورفعه الى مستوى أرقى
ح ذلك )  1(جدول الالطفل و  يوض:  

 ) 1(جدول ال

 

 

 



 

 

  مراحل اللعب عند بياجيه

  المدة الزمنية  مرحلة اللعب  العمليات العقلية  ت

  شهر 18 –من الميالد   اللعب اإلستكشافي  المرحلة الحس حركية  1

  سنوات 7/8 –شهرًا  18من   اللعب اإليهامي  المرحلة التصويرية  2

  سنة 11/12 –سنوات  8من   اللعب اإلجتماعي  مرحلة العمليات  3

   

  )114ص،  1989 ،بياجيه(

  

  :هي  مراحل اللعب عند بياجيه

يعــــد هــــذا النــــوع بدايــــة ممارســــة اللعــــب إذ يســــتعمل الطفــــل : اللعــــب االستكشــــافي -1
كوســيلة للعــب الحركــات التــي تمكنــه مــن إتقــان مهــارة الجلــوس والوقــوف والمشــي 

وٕاّن اللعب في هذه  الفترة الزمنية يزداد كّلما تزايـدت . شهر 18من الميالد حتى 
  .)88ص   1998عاشور، (طاقات الطفل 

وعلــــى الــــرغم مــــن وجــــود فــــروق فرديــــة فــــي مقــــدار نمــــو مهــــارات االطفــــال فــــان 
التسلســــل فــــي هــــذه المراحــــل يعــــد ثابتــــًا عنــــد االطفــــال جمــــيعهم ال يميــــز بــــين االشــــياء 
المختلفــة قبــل عشــر شــهور، كمــا ال يســتطيع الطفــل ان يميــز بينمــا تحدثــه اعمالــه مــن 

  التغير على الشيء قبل مرور عام ونصف الى عامين تقريبًا 

 .)89ص,  2010الحيلة، (



 

 

يأتي اللعب اإليهامي أو الرمزي او التخيلي في المرحلة الثانية  :اللعب اإليهامي  - 2
فل، فيمتد من الشهر الثامن عشر لغاية السنة من سّلم تطّور اللعب عند الط

وفي هذه المرحلة يبدأ تكّون الوظيفة الرمزية التي يوّضحها . السابعة أو الثامنة
هذه الوظيفة تسمح بتمّثل األشياء والحوادث غير الُمدركة، عن : " بقوله" بياجيه"

ي في اللعب طريق التذكر بواسطة الرموز والعالمات الممّيزة على غرار ما يجر 
الرمزي، اذ يبدأ اللعب اإليهامي عندما يبدأ الطفل في إعطاء الحياة ألشياء ال 

" . حياة فيها، أي عندما يبدأ بإستعمال عصا على إنها بندقية أو حصان يركبه
أي مستعمًال مخيلته ويعتبر من أهم أشكال اللعب ) 91ص,  2010الحيلة، (

  طفلالتي تنّمي اإلتصال واإلبداع لدى ال

  .)113ص,  2004عبد اللطيف، ( 

   

ان اللعـب التخيلـي هـو الـذي : "أهميـة اللعـب التخيلـي وقـال *)جـون ديـوي(وأكد 
يبدعــه عقــل الطفــل والــذي يــأتي مــن جملــة أقتراحــات، وذكريــات وتوقعــات تتجمــع حــول 
االشـــياء التـــي يســـتعملها، وكلمـــا كانـــت هـــذه االشـــياء التـــي يســـتعملها، طبيعيـــة وواقعيـــة 

او المتجانســة التــي صــارت قاعــدة ثابتــة الســتدعاء وتجمــع كــل االقتراحــات المترابطــة 
  .) 177-176ص ، 1973مردان، " (تجعل اللعب التخيلي يمثله في الواقع 

ن اللعــب االجتمــاعي الحقيقــي ينمــو عنــد األطفــال بعــد ســن إ :اللعــب االجتمــاعي  -3
يطلـق علـى السـنوات التـي تقـع مـا بـين العاشـرة سبعة أو ثمان سنوات من عمره و 

تمثـــل المرحلـــة الثالثـــة فـــي تقســـيم بياجيـــه والثانيـــة عشـــر مـــن العمـــر تقريبـــا وهـــي 
، وهـــي تقابـــل )بالتعاونيـــة(لمراحــل نمـــو اللعـــب فــي ضـــوء مراحـــل النمـــو المعرفــي 

                                                           
م هو مربي وفبلسوف وعالم نفس امريكي وزعيم من زعماء الفلسفة ) 1956 – 1895( جون ديوي   *

  . حاز على جائزة نوبل في االدب  ،البرجماتية ويعتبر اول من المؤسيين لها 



 

 

مرحلة الطفولة المتأخرة كونها تحدد سمات لعب االطفال بـين السـابعة  والعاشـرة 
أن االنشــطة فــي هــذه المرحلــة تميــل الــى ). 92، ص2010الحيلــة، (مــن العمــر 

تخيليـــًا  ذ يلعـــب االطفـــال لعبـــاً إالـــى االلعـــاب الحركيـــة الجســـمية،  التنـــوع، اضـــافة
بطريقة ابتكارية في اطار منظم مخطط هادف، وكذلك اطلـق علـى هـذه المرحلـة 
بمرحلــــة اللعــــب المخطــــط، ومــــن االلعــــاب التخيليــــة التــــي يمارســــها أطفــــال هــــذه 

، لعــب دور القرصــان، اللصــوص، الحــرب، االطفائيــة، رجــال الفضــاء(المرحلــة، 
شـعبية  كمـا يمارسـون ألعابـاً ) وغيـر ذلـك...الشخصيات التأريخية، نجـوم السـينما 

  .)85-84ص ،1987بلقيس ومرعي ،(متنوعة 

اللعـــب هـــو اســـمى التعبيـــر مـــن التطـــور "الـــى حـــد الـــزعم ) فروبـــل(ولقـــد ذهـــب 
االنساني لدى الطفل وذلك النه وحده التعبيـر الحـر عمـا هـو موجـود بـروح الطفـل فهـو 

ج الطفـــل واكثـــره روحيـــة، وهـــو نفـــس الوقـــت نمـــط او نســـخة الحيـــاة االنســـانية انقـــى نتـــا
  ).195ص,  1975ريد، " (لجميع المراحل وفي جميع العالقات

اذ  يبدأ اللعـب االيهـامي ولعـب ...ن هذه المرحلة ذات اهمية في حياة الطفل إ
بينمــا ...  تمثيــل االدوار أواللعــب التمثيلــي  بالتالشــي فتتحــول مــن واجهــة الــى خلفيــة 

  بــارزاً  يســتمر فــي هــذه المرحلــة اللعــب التخيلــي الــذي يلعــب فيــه الخيــال والتصــور دوراً 
ولكنــه يــؤدي وظيفــة ســيكولوجية ايجابيــة تتصــل بــالتعبير واالبــداع، وينبغــي ان النقــف 

  .) 72ص,  2004عبد الهادي،(بين الطفل وبينها 

بــالكثير مــن العوامــل ويــرى الباحــث ان طبيعــة  اللعــب فــي هــذه المرحلــة تتــأثر 
التــي تحــيط بالطفــل منهــا المثيــرات الموجــودة فــي بيئتــه، بالثقافــة الســائدة فــي مجتمعــه 

فـــي تحديـــد طبيعـــة  مـــؤثراً  وبعوامـــل النضـــج والتـــدريب وكـــذلك يلعـــب جـــنس الطفـــل دوراً 
  .اللعب ونوعه ومداه فاالوالد يميلون الى االلعاب التي تعتمد على قوة العضالت 



 

 

ا الصدد ان االطفال بعد سن الثامنة يتعصبون القرانهم من بهذ قال الشيخ
ن مدى تجمع االطفال واستمرارهم أجنسهم كذلك تنطبق الحالة على الفتيات، على 

في نهاية مرحلة الطفولة وبداية المراهقة تحدده الى درجة كبيرة طبيعة معيشتهم في 
داد انتظاما كلما ازداد البيئة التي يتواجدون فيها،وٕان مجموعات اللعب تتبدل وتز 

العمر بعد سن الثامنة، وغالبا ما يميل الطفل الى اللعب الجماعي واالخالص 
  .)16ص,  2006الشيخ،( للجماعة واالبتعاد عن المنافسات الفردية

غالبا ما يتضـمن اللعـب ) العامري(و ) الظهراني(تأكيدًا على ذلك يرى كل من 
ذ يتصــرف االطفــال مــن خاللهــا إ، )المحاكــاة(و ) لعــب االدوار(الجمــاعي نــوعين همــا 

وكأنهم في مجاالت الحياة الواقعية مع شيء من االضافات التي تجـود بهـا مخيلـتهم ، 
قـوانين محـددة، فعنـدما يأخـذ الطفــل دور يحـاولون تحقيـق أهـداف معينـة ضـمن قواعـد و 

المعلـــم فأنـــه غالبـــا مـــا يحمـــل بيديـــه  عصـــا للضـــرب لكـــل مـــن يخطـــأ فـــي االجابـــة أو 
".  يتصـــــرف خـــــارج حـــــدود اللياقـــــة، مـــــع المبالغـــــة أحيانـــــا فـــــي نظـــــرة الكبريـــــاء والتســـــلط

  .)380ص, 2008العامري ، ) ( 1ص , 2005الظهراني، (

بـأّن المحاكـاة ) بياجيـه(مـن اللعـب هـو محاكـاة، ويـرى إّن كثيـرًا : اللعب والمحاكاة  -4
فـــــت  فـــــي شــــــْكلها (تعتمـــــد " المحاكـــــاة بأّنهـــــا ) ميلـــــر(عكـــــس اللعـــــب كمـــــا وعر

  ،علـــــى إعـــــادة إنتـــــاج الوقـــــائع أو عكســـــها بدقـــــة وبـــــنفس التتـــــابع الـــــذي )األمثـــــل
  .حدثت به

  : وهناك نوعان من المحاكاة هما     

ة مثـل التثـاؤب ويطلـق علـى هـذا السـلوك اسـم المحاكاة الالإرادية لحركات معّين �
  ).المعدي(السلوك 



 

 

المحاكاة اإلرادية يكون فيها السلوك مناسبًا لظهور سلوك مماثل عند أعضاء  �
الجماعة، فيها التتضّمن المحاكاة الحركات نفسها كأن يرى الطفل أباه يزرع 

 في الحديقة، فيقوم الطفل بالنشاط نفسه 

 ).92ص,  2010الحيلة، ( 

ان المظهـر اآلخــر للمحاكــاة الـتعلم بالمالحظــة ويعنـي تعلــم شــيء "قـال عاشــور 
جديد بمشاهدة شخص آخر، بدون مشاركته مشـاركة إيجابيـة، وٕاّن معظـم اللعـب القـائم 

ر بـــين , علـــى المحاكـــاة يّتصـــل بتمثيـــل األدوار وٕاعـــادة تمثيـــل الوقـــائع وهـــذا األمـــر مكـــر
   .)45ص ,1998عاشور، (" تاالطفال من سنتين الى ثماني سنوا

بناًء على ذلك يتفـق الباحـث مـع االراء التـي طرحـت ويـرى ان قيمـة اللعـب مـن 
الناحيـة التربويــة ظـاهرة واضــحة، يـتم مــن خـالل تعلــم االطفـال وتبصــيرهم بالعـالم الــذي 
يعيشون فيه، لذلك يتوجب على المعلمين الذين يقومـون بعمليـة التعلـيم مسـاعدة الطفـل 

اء نفسية مطمئنة، ومجاالت هادئة فـي التعبيـر في نموه الطبيعي، من خالل توفير أجو 
عن انفعاالته المكبوتة بصورة مقبولة، وتوجيههم توجيها سـليما والعمـل علـى مشـاركتهم 
فـــي أفـــراحهم واالمهـــم، لـــذلك يتطلـــب منـــه تقـــدير ظروفـــه النفســـية، وســـلوكياته ومعاناتـــه 

الحلـول امـامهم  النفسية، ومحاولة فهمها، والتعرف على أسبابها، ثم السـعي الـى وضـع
ــــى يتكامــــل نمــــوهم االنفعــــالي بصــــورة  ــــول، والحــــد مــــن مضــــاعفاتها، حت للتنفــــيس المقب
صـحيحة وبتـوازن تـام ليتمتعـوا بصـحة نفسـية سـليمة ثـم التـأثير فـي هـذا النمـو الطبيعـي 

  . وصوال به الى أفضل صورة، وأحسن حالة بنائية ووظيفية
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م طبيب نمساوي تخصص في معالجة مشكالت الجهاز العصبي خاصة )1939 – 1856( سجموند فرويد   *
  ). 40ص،  1983  ،دافيدوف(االضطرابات العصبية 



 

 

حيــث مؤســس مدرســة التحليــل النفســي  )جموند فرويــدســ(بـــتــرتبط هــذه النظريــة 
   .استخدمها مع بداية القرن العشرين لمعالجة االمراض النفسية والعقلية 

  )38ص ,2013 صوالحة،(

ففــي ضــوء آراء مدرســة التحليــل النفســي فــي النمــو، ُيعــد اللعــب وســيلة إلحيــاء 
ـــى حيـــز الوجـــود أو التعبيـــر عـــن تلـــك اإلنفعـــاالت  اإلنفعـــاالت المكبوتـــة أو إخراجهـــا إل

، الطفــل يظهــر مخاوفــه وقلقــه مــن خــالل Pent – up Emotion ) (والعواطــف 
لــى منطقــة الالشــعور والتحــرر منهــا ممارســة اللعــب، فعمليــة  إخــراج االنفعــاالت المكبوتــه ا

ســـراح إطـــالق  تعــرف اصـــطالحا باســم عمليـــة التفريـــغ االنفعــالي أو التطهيـــر االنفعــالي أي

    )Cleaning of emotions Catharsis" (االنفعاالت المكبوتة وفك رباطها

   . )184ص،  2005العيسوي،(

ة نظــر اللعــب مــن وجهــقــد فســر  )فرويــد(ن أتشــير بعــض المصــادر الــى لــذلك 
 ، اذوبـين نشـاط الطفـل الخيـاليعن طريق ايجـاد عمليـة ربـط بينـه علم النفس التحليلي 

ره مــدى السـرور أو األلــم الــذي يرافقــه أو يــؤدي إليــه يفتـرض أّن الســلوك اإلنســاني يقــر، 
وٕاّن اإلنســــان يميــــل الــــى الســــعي وراء الخبــــرات الباعثــــة علــــى الســــرور واللــــذة والمتعــــة 

  . "وتكرارها أّما الخبرات المؤلمة فيحاول المرء تجنبها واإلبتعاد عنها

  ) 24ص,  2007قنديل وبدوي،(  

لذلك يلجأ الطفل الى أشياء ملموسة يضفي عليها عالمـه الخـاص، لكـي يجلـب 
سـه، فيتـوهم ان قطعـة الخشـب هـي بندقيـة يصـنع بهـا معركـة حقيقيـة، السعادة واللذة لنف

وكذلك الطفلة فانهـا تخاطـب الدميـة كأنهـا . ويتوهم بأن  العصا تمثل له حصانًا حقيقياً 
  وهكذا فاالسلوب االيهامي يمثل نوعا من اللعب عند فرويد ... انسانة حقيقية 



 

 

  .)36ص,  2003الخوالدة ،(            

عـــن عـــالم الواقـــع مـــن خـــالل اللعـــب  يحـــاول االبتعـــادالطفـــل ان  ثويـــرى الباحـــ
ويمكـن  ،الخيـالفـي اإليهامي أو الخيالي وٕاّن هذا النمط من اللعب يكون شديد التشـبع 

 .أن يشكل منطلقًا سليمًا لإلكتشاف واإلبداع إذا ما أحسن توظيفه الوجهه المناسبة

لشيء الكثيـر عـن الحيـاة الداخليـة يكشفان ا) "الحيلة(فاللعب والخيال كما يحدد 
لعـب إيهـامي مشـبع بالخيـال وهـو وسـيلة للعـالج  )فرويـد(إذًا اللعـب عنـد  للفرد ودوافعـه

مـن األمــراض والمشـكالت النفســية ومركـز للتنفــيس عـن المشــاعر المكبوتـة وٕاّنــه الــرابط 
  ."بين الواقع والخيال وبين اإلمكانات والخيال

  ) 73ص،  2010 ،الحيلة( 

وأثـروا " فرويـد " الذي يعد من علماء الـنفس الـذين عـدلوا أفكـار ) اريكسون(ا أم
النظريــة التحليليــة بــآرائهم فقــد تحــدث عــن لعــب الكبــار والصــغار وعمــل كثيــرا مــن أجــل 

ـــى أبـــراز . تفســـير مفهـــوم اللعـــب ـــى أن اللعـــب يظهـــر قـــدرة االطفـــال عل وقـــد توصـــل ال
وآمـن بـأن تشـجيع االطفـال علـى . اللعـبأفكارهم الذاتية من خـالل العـالم الصـغير فـي 

.  اللعــــب يســــاعد فــــي بنــــاء قــــدراتهم االجتماعيــــة والعاطفيــــة ويســــاهم فــــي دعــــم ابــــداعهم
)Cohen ,1993,p:162  ( عن)،99ص،  2007قنديل وبدوي(.  

لقـــد كـــان لنظريـــة التحليـــل النفســـي دور كبيـــر فـــي اكســـاب مفهـــوم اللعـــب هويـــة 
خاصــة كأحــد المفــاهيم النمائيــة، بــل وكــذلك فــي توجيــه النظــر الــى ثــراء العــالم الــداخلي 
للطفــل والــى االلتفــات الــى ان اللعــب والســلوك الظــاهري لــيس هــو جــوهر االنســان  وال 

منهــــا، بــــل الــــى امعــــان النظــــر فــــي  يمكـــن أن تتوقــــف الدراســــة عنــــد المســــتوى الظــــاهر
المحتويــات المركبــة التــي تتضــمنها والوظــائف التــي يمكــن أن تؤديهــا هــذه المحتويــات 
ــــى خــــالف اتجاهــــات اخــــرى تكتفــــي برصــــد وتســــجيل  ــــالتخييالت وذلــــك عل وعالقتهــــا ب



 

 

ووصـــف الســـلوك الظـــاهرأو تصـــنيفه وايجـــاد االرتباطـــات بينـــه وبـــين ســـمات اخـــرى فـــي 
  .) 18ص,   2003السيد، .  (الشخصية

. يمثل مـدخالت وعمليـات ومخرجـات) فرويد(لذلك فان اللعب في إطار نظرية 
فمدخالتها الطفل الذي يشعر باختالل التـوازن االنفعـالي بسـبب الكبـت، وعملياتهـا هـي 
محاولــة الطفــل لتجســيد الواقــع مــع المســتثنى وتشــكيله كمــا يرغــب، ومخرجاتهــا هــي ان 

  حققت وان حرمانه قد أشبعيشعر الطفل بأن أمانيه قد ت

  .) 36ص, 2003الخوالدة،( 

تهــتم بالعالقــة بــين اللعــب ) فرويــد(بنــاًء علــى مــا تقــدم يــرى الباحــث ان نظريــة 
ـــ ـــدفاع ضـــد االيهـــامي واالنفعـــال ل ـــى أنـــه نـــوع مـــن ال ـــى اللعـــب عل ذلك يمكـــن النظـــر ال

االطفــال المشــكالت التــي تواجــه االطفــال فــي حيــاتهم اليوميــة، فمــن خاللــه يــتم معالجــة 
، وهــو طريقــة منظمــة للحصــول علــى التبصــر والــوعي أو انفعاليــاً  اللــذين يعــانون نفســياً 

بعــالم الطفــل أو صــورته الذاتيــة، فاللعــب مــاهوٕاال تعبيــر رمــزي غالبــا مــا يــؤدي وظيفــة 
تنفيسية يسهم فيها تخفيف التـوتر واالنفعـاالت الناجمـة عـن العجـز فـي تحقيـق االمـاني 

وفيــه يــتعلم . أي أنــه يعيــد تصــورالواقع القاســي كمــا يرغــب ويتمنــىوالرغبــات فــي الواقــع 
الطفل االبداع واالبتكار والتكيف والتخطيط واجراء التجارب على مسـتوى اللعـب حيـث 
يجــد فيــه فرصــة للتمثيــل فــي الــوهم مــا يصــعب التعبيرعنــه فــي الواقــع هنــا تكمــن أهميــة 

يــه ليحقــق فيــه رغباتــه ويجــد فيــه اللعــب بالنســبة للطفــل حيــث يكــون العــالم الــذي يلجــأ ال
  .سعادته دائماً 

  



 

 

  : *نظرية لعب األدوار لشافتل -3

ذ يرى أن لعب إمن العلماء الذين أهتموا بأنموذج لعب االدوار، ) شافتل(يعد 
الدور يمكن أن يكون نموذجا لتدريس خبرات ونواتج تعليمية سواء اكانت معرفية أم 

االدوار عن طريق تبني المتعلمين أدوارا محددة نفسحركية أم وجدانية، وتحقيق هذه 
يتم بلورتها مع المعلم وتتم وفق حاجات ومشكالت المتعلمين والقضايا التي يريدون 

ضع نفسك "ويتبنى نموذج لعب الدور في جانب منه فكرة . النمو والتطور على وفقها
يغالب نفسه  إذ إن المتعلم عليه أن، مكان االخرين، وذلك يوضح أهمية هذا الدور

واتجاهاته ومشاعره، ويفتح نفسه على خبرات مناقضة ومعارضة لخبراته، وهي 
  خبرات االخرين ومواقفهم وميولهم الشخصية

 .)84ص , 1998قطامي والقطامي،( 

لمـا تـوفره مـن كبيـرة ومهمـة رى الباحث إّن اللعب له غايات تعليميـة مما سبق ي
وتحثـــه علـــى التفاعـــل النشـــط مـــع المـــادة  خصـــائص ومميـــزات تســـتثير دافعيـــة المـــتعّلم

التعليمية من حقائق ومفاهيم ومهارات لغوّية كـالحوار واالسـتماع فـي جـّو واقعـٍي قريـب 
وتجعلــه ينجــذب إليهــا ويســعى إلــى التعامــل معهــا بأســلوب مســّل  مــن مداركــه الحســية،

ديل ، لكي يصل الى حالة مـن تعـهموممتٍع، ومساعدته على فهم أفكاراالخرين ومشاعر 
حتــــى يتســــنى لــــه التوافــــق مــــع المجموعــــة، بغيــــة تحقيــــق  االخــــرين ألفكــــاره ومشــــاعره،

  .                                                        األهداف المنشودة 

ان اللعب نشاط سلوكي مهم ودافع فطري ذو قيمة تربويـة فـي مختلـف مراحـل و 
لقــائي حــر وممتــع يقصــد بذاتــه ويــؤدي العمــر، والســيما فــي مرحلــة الطفولــة ، ونشــاط ت

                                                           
  م عالم امريكي وكاتب مسرحي ومؤلف معترف يعتز باثنين من مسرحياته كتب ) 1999 – 1903( شافتل   *

  .  1937 – 1927قصصًا منذ عام     



 

 

دورًا فعاال في بناء جوانب النمو، واشـباع حاجاتـه االساسـية، وانـه نشـاط رائـد فـي حيـاة 
  .الطفل

نـه يجـب توجيـه األهميـة الكبـرى فـي رعايـة اللعـب المـنظم أ ويرى الباحـث ايضـاً 
النــه يعــد للمدرســة والمــربين وذلــك عــن طريــق اختيــار االلعــاب ذات الفائــدة، واالهميــة 

مدخال لضبط السلوك وحسـن توجيهـه واكتسـابه القـيم االجتماعيـة والخلقيـة، فضـال عـن 
كمـــا أن اللعـــب مجـــال واســـع للخيـــال وااليهـــام ممـــا  .انهـــا تنمـــي المهـــارات المختلفـــة لـــه

يتطــــور حســــب ســــنوات الطفولــــة الناميــــة، اذ يضــــفي الطفــــل صــــفة الحيــــاة واالنســــانية 
علـى العابـه علـى الـرغم مـن انهـا مـواد جامـدة وفـي ذلـك وقدرات الكالم والفهم والسماع 

  .مجال واسع للنمو الذهني للطفل وشحذ للخيال والتصور والذكاء واالبتكار

ومن دراسة النظريات يتيسـر للباحـث القـول إن شـتى نظريـات اللعـب التـي اتـت 
ن وأن العالقـة بـي. ا بينهـا وليسـت متعارضـةمعلى ذكر أهمها، هي نظريات متكاملة في

نظرية التحليل النفسي ونظرية شافتل بأن لعب الطفل ليس مجرد تنفيس عن إنفعاالتـه 
المكبوته ولكنه نشاط يؤدي إلى التوازن النفسي وٕانماء قوى الشخصية وهو بذلك يهيـئ 

ال يتجــزأ مــن عمليــة النمــاء  كمــا عــد بياجيــه اللعــب جــزءً . الكــائن الحــي للحيــاة المقبلــة
ل الوظــائف التــي يحققهــا اللعــب يتبــين لنــا انــه وســيط تربــوي ومــن خــال. العقلــي والــذكاء

المعرفيـة والجسـمية : يعمل بدرجة هائلة على تشكيل شخصية الطفل بأبعادها المختلفـة
  .والحركية والنفسية والوجدانية

وهذه النظريات سلطت أضواء مكثفة لمختلـف ابعـاد وزوايـا اللعـب، ممـا يجعلنـا 
ظاهرة اللعب عند االطفال، وكـذلك تسـوقنا الـى انطالقـات نهتم بدراستها في تفسيراتها ل

، وحركــة تلقائيــة مهمــاً  ســلوكياً  جديــدة فــي تفســير اللعــب تفســيرا شــامًال، بوصــفه نشــاطاً 
مفيـــدة وممارســـة وغائيـــة مقصـــودة مـــن قبـــل الطفـــل الالعـــب، وذلـــك بتعاملـــه مـــع أدوات 



 

 

لمتواصــل، ومنشــط ألعابــه بحــرص وجــد علــى ان اللعــب مختبــره المثيــر، ومغــذي نمــوه ا
  . قدراته العقلية، وطريقة تعلمه ووسيلة تكوين مفاهيمه وخبراته العلمية

 

  :��1ذج �.- ا��ور أا�* ا(�ت 

ــــى مجموعــــة مــــن االفتراضــــات  ــــتســــتند فكــــرة النمــــوذج كأســــلوب تــــدريس، ال م ت
ت فكرة اللعب وفكرة الدور وما أخـذت مـن صـور تنفيـذ اتلية التنفيذ منذ بآاشتقاقها من 

  تشـــــير الــــــى انوهـــــذه االفتراضـــــات ، ان تتطـــــور ووصـــــل الـــــى مـــــا وصــــــل اليـــــهالـــــى 
  -:لعب الدور 

المتعلمـــون بــه مــن خـــالل مــا يقـــوم يقــوم علــى فرضـــية اللعــب التثقيفيـــة والتعليميــة  .1
 .  اخرون بالمشاهدة متعلمونباداء دور ويقوم 

 يتبـادل ادوار الشخصـيات ليسـاعدهمو يقوم الممثلون باداء ادوار تعكس مشاعرهم  .2
 .ذلك على مزيد من الفهم والتواصل

ان يشـاركوا فـي  بعـديسهم نشاط اللعب في ممارسـة حـل المشـكلة بصـورة طبيعيـة  .3
 .ادوار جريئة 

يــــــزود نشــــــاط لعــــــب الــــــدور المتعلمــــــين بفــــــرص االختبــــــار التجريبــــــي للمفهومــــــات  .4
 .والمعارف التي تتوافر لدى المتعلمين

فرصا للمواجهة و  المشاكل الحياتيةالمتعلمين على فهم  تساعد مواقف لعب الدور .5
 .والمناقشة والتحليل

 .واالنفعاالت وابداع افكار جديدة تساعد مواقف لعب الدور على فهم المشاعر .6

يســاعد نشــاط لعــب الــدور علــى فهــم وأســتيعاب وتقصــي قــيم المتعلمــين الشخصــية  .7
روف ظـــفضـــًال عـــن تهيئـــة خبـــرات وعالقـــات شخصـــية علـــى وفـــق  واالجتماعيـــة 

 .اجتماعية 



 

 

دور يحدد لنفسـه ليربطـه مـع الوظـائف والمواقـف والجماعـات واالشـياء  متعلملكل  .8
لــى الفكــرة التــي إ لــى نفســه و إالتــي يواجههــا ويتحــدد هــذا الــدور عــادة بنظــرة الفــرد 

 .لى هذه الطبيعةإخرين والنظرة يكونها عن طبيعة اآل

قدراتـــه وامكاناتـــه مـــن جهـــة واســـتعداداته و  المـــتعلمســـلوك الـــدور يتحـــدد بامكانيـــات  .9
ســــاليب معالجتــــه لالشــــياء وطــــرق أســــاليب فهمــــه واســــتيعابه و أوخبراتــــه ومعارفــــه و 
خــرى وطبيعــة البيئــة ومتغيراتهــا وعناصــره ومكوناتهــا مــن جهــة أادراكــه مــن جهــة 

 .ثالثة

 ةدوافــع ديناميكيــة مســتمرة الفاعليــة بــين مجموعــة العناصــر المكونــ المــتعلمتســود  .10
مـن اسـتعدادات ومـا فرضـته  المـتعلمواشخاص ومواد وما لـدى للموقف من اشياء 

التعبيــر عــن مشــاعره  فــيســاليب لتحقيــق هــدف يســاعد أروف البيئــة مــن ظــعليــه 
 .وفق مواقف اجتماعيةعلى وافكاره ومواقفه 

جـزء مـن وهـو  هو التعامل مع المشكالت عن طريـق الحركـة والنشـاطلعب الدور  .11
 .جديد واظهار المشاعر المحيطةاعادة ابداع الموقف من و  الحياة

ن مشـاعر أن فيه مشـاعرهم ويفهمـون ويـدركون و هو موقف تعلمي يالحظ المتعلم .12
 سلوكهم واداءاتهم فيالمتعلمين تؤثر 

 .)87-86ص، 1998قطامي والقطامي،(
  

  :أه�اف �.- ا��ور 

بطريقـة تسـاعده  ،إّن نشاط لعب الدور يتطّلب مـن المعلّـم فعاليـة الصـراع وحلـه
ـــق نشـــاط الـــتعّلم  ،وفـــق أســـاليب عمليـــةعلـــى علـــى الـــتعّلم فـــي معالجـــة المواقـــف  ويتحّق

 االرتجـالبالعمل وفق هذا النشاط ولّما كان لعب األدوار يستند الـى قـدرة المـتعّلم علـى 
  :فإّنه الُبد أن يرتكز على أهداف تعليمية من أهّمها 

ب فيهــا وغيــر المرغـــوب فيهــا كتـــاجر اإلســهام فــي كشـــف ســمات الســلوك المرغـــو   -1
  وغير ذلك  ،أو طفل محب لآلخرين ،أو معّلم متسامح ،أو طفل عدواني ،بخيل



 

 

ن حـول الموضـوع يجوانب متعددة للموضوع من وجهـة نظـر المتعلمـ علىالتعّرف   -2
 .نفسه 

ن على إكتساب الثقة بالنفس فيعززها هذا النشاط ألّنه يعتمد علـى ييساعد المتعلم  -3
 توظيف المهارات اللغوية والحركية والفكرية

 .)283ص،   2002 ،الحيلة( 

   

تجعل عملية التعّلم مرتبطـة بالحيـاة العمليـة للطلبـة مـن خـالل تقّمصـهم ومحاكـاتهم  -4
 .ألدوار من حياتهم 

           .                                  تدريب المتعّلمين على العمل الجماعي وتنمية العالقات بينهم   -5
 .وقيمهم ومدركاتهم  اتجاهاتهمفي  استبصار اكتساب -6

  .) 45ص،  2009 ،كاتوت(تحليل القيم السلوكية والسلوك الشخصي   -7

ـــى إثـــراء لغـــة المـــتعلم مـــن خـــالل الحـــوار أو الكلمـــات المنطوقـــة التـــي   -8 تســـاعد عل
 .في لعب الدور  عملتست

  تساعد بشكٍل كبير في توضيح المعلومات العلمية وتثبيتها في أذهان المتعّلمين -9
  .)594ص،  2009 ،البلوشيو  إمبو سعيدي(والسّيما المفاهيم العلمية المجردة    

 

إّن الهـــــدف األساســـــي مـــــن لعـــــب األدوار هـــــو تنميـــــة فهـــــم المتـــــدربين للطريقـــــة 
ـــه ســـ ،اإلنســـانية والعالقـــات التـــي تحكمهـــا لوكه وهـــي أيضـــًا تـــدريب علـــى الدراســـة وتوج

بون بعــد تمثيــل الــدور بتحليــل األســباب  والتحليــل والتفكيــر مــن خــالل مــا يقــوم بــه المتــدر
التـــي دفعـــت كـــّل فـــرد الـــى هـــذا الســـلوك فـــي دوره وتحليـــل مـــا يتصـــل بـــذلك وٕاّتجاهـــات 

   .) 45ص,   2009 ، كاتوت(إنسانية أيضًا  وانفعاالتومشاعر وأحاسيس 

ان طريقـــــة لعـــــب االدوار مـــــن الطرائـــــق التـــــي تجعـــــل المـــــادة العلميـــــة المجـــــردة 
محسوسة لـدى المتعلمـين، وتضـيف للعلـم البعـد االنسـاني، كمـا انهـا تبعـد السـأم والملـل 



 

 

عـن التالمــذة وتجعلهــم متفــاعلين مـع الحصــة ومحبــين لمــادة الـتعلم، لــذا نجــد عــددا مــن 
فلكــي .  يحســنون توظيفــه  بشــكل جيــد المعلمــين يســتعملون لعــب الــدور ولكــنهم قــد ال
  .عة من االصول واالسس يستند اليهايؤدي لعب الدور أهدافه بشكل جيد فله مجمو 

  

  :ا45; وا����دئ ا�*� #�1م 8	��7 ه6ا ا45	1ب

  .التعلم عن طريق العمل والخبرة المباشرة  -1
التمثيــل ولعــب األدوار طريقــة محببــة لــدى التالميــذ وتســاعدهم علــى التعبيــر عــن   -2

 .مشاعرهم النفسية والمستترة بأسلوب مشوق ومحبب يثابون عليه 

يـــؤدي هـــذا األســـلوب الـــى التكامـــل بـــين الجوانـــب العقليـــة والنفســـية واالدائيـــة التـــي   -3
 .تتصل بموقف او موضوع معين

لمعلــــم والمــــدرب حيــــث يشــــجع االصــــغاء واالنتبـــــاه تأكيــــد الــــدور غيــــر التقليــــدي ل  -4
والمالحظـــــة والمناقشـــــة والتقـــــويم وتقـــــديم المقترحـــــات والتخيـــــل والتفكيـــــر واتخـــــاذ 

 .القرارات

ـــة الشخصـــية واهميـــة   -5 ـــدور والســـلوك والمركـــز والمكان ـــين مفهـــوم ال ادراك العالقـــة ب
 .التوحد بين هذه المفاهيم المختلفة

المــرء نفســه مكــان االخــرين ويــتقمص ادوارهــم  ن يضــعأاالفــادة مــن التــدريب علــى   -6
ـــاً  عاطفيـــاً  ـــاً  وعقلي ـــى االشـــخاص  وحركي ـــى التعـــرف المباشـــر عل ممـــا يســـاعد عل

 .واالحداث والمواقف

قــدرة هــذا االســلوب علــى تــوفير جــو للــتعلم والتــدرب بعيــدا عــن االنتقــاد والســخرية   -7
قــــاب والتهديــــد، وذلــــك بــــان بعــــض انمــــاط الســــلوك التــــي قــــد تجلــــب االذى والع
ــــي اطــــار  ــــل هــــذه االثــــار ف ــــاة العاديــــة وال تحــــدث مث ــــي الحي ــــاد ف لعــــب (واالنتق

 ).االدوار

امكانيــة انتقــال بعـــض انمــاط الســـلوك االيجــابي الممــارس فـــي اثنــاء لعـــب االدوار   -8
 .الى المواقف الحياتية الحقيقية



 

 

التدرب على المبادأة واالرتجال واتخاذ القرارات الفورية وتحمل المسؤولية من  -9
 .)110-109ص,  2006نبهان، (ل المشاركة في لعب أدوار جديدة  خال

  

  : أ�1اع �.- ا��ور

حيــث لكــل نــوع مميزاتــه التــي يتفــّرد بهــا والتــي تــوفر  األدوار،تتعــدد أنــواع لعــب 
ــد المهــارات التشــاركية  افتراضــيةأســاليب مختلفــة لخبــراٍت  وفيمــا يلــي أنــواع لعــب . تؤك

  ) : تمثيل األدوار(األدوار 

 متعلمـونيقـوم فيهـا ال, نشاطات حـّرة غيـر مخّطـط لهـا  هوو : لعب الدور التلقائي  -1
ر (بلعــب دور يمثلونــه  همإّن تكلــيف ،ب أدوار دون إعــداد ُمْســبقعــبل مثــل أب يقــر

بوجـــود ) وات يطلـــب مســـاعدة مـــن صـــديقأو ولـــد عمـــره ســـت ســـن ،معاقبـــة طفـــل
ــــارات(أشــــياء مســــاعدة أو بــــدونها  ــــري ) كرســــي ،باروكــــة ،مثــــل نّظ يمكــــن أن تث

ـــي شخصـــياتهم همالموقـــف وتثـــري خبـــرات ـــع خيـــالهم وتنم ـــع أفكـــارهم  ،وتوس وتوس
  .) 96ص,  1998 والقطامي، قطامي(  ومشاعرهم

أو أكثـر مباشـرة  المـتعلميطلـب الـى  ،وفي أثناء تمثيل الدور التلقائي أو العْفـوي
ع المعلمــ ن علــى المشــاركة عنــدما يســتطيعون أن يتمثيــل أدوار ومواقــف مقترحــة ويشــج

ويمكـــن طـــرح مواقـــف مفرطـــة فـــي التخيـــل ... يضـــيفوا الـــى ذلـــك روحـــًا مـــن اإلنفتـــاح 
  .) 279ص,   2002 ،الحيلة( وتشجيعه هإلستثارة إبداع

استعمال الحركات دون  باستعمالويتم فيه التقليد والمحاكاة : التمثيليات الصامتة- 2
ويفضل . دورًا صامتًا دون كالم أو محاورة المتعلمحيث يؤّدي  ،عنصر الصوت

يستغرق تنفيذ هذا النوع من لعب الدور وقتًا طويًال حتى ال يمل المتعلمون  أن ال
  وتلتمس الفائدة والمتعة من ورائه



 

 

           .)593ص،  2009 ،البلوشيو  إمبو سعيدي( 

تســتثير مهــارات اإلبــداع والتفكيــر والمالحظــة ويمكــن أن  طةنشــمثــل هــذه االن إ
ألن يكونــوا ممثلــين  لمتعلمــونيهيــأ فيهــا ا) تحميــة(تعتبــر التمثيليــات الصــامتة نشــاطات 

  .)279ص،  2002 ،الحيلة(  صامتين أو ناطقين

 لمعلـم والمتعلمـون تمثيليـات قصـيرةً أن يخطـط ايمكـن   :لعب الـدور الُمْحكـم البّنـاء-3
آخـر يمكـن تـأليف  روتأديتها في بعض األحيـان قـد يتـوافر حـوار حقيقـي مـن مصـد

يقـــرأ منـــه المتعلمـــون الســـطور المخصصـــة لهـــم ويقومـــون بالتمثيـــل بحســـب   ،نـــص
أدوات  تعماليـــتم فيـــه إســـ، و )280ص,  2002 ،الحيلـــة. (الـــنص وســـياق القصـــة 

قة ر لعب ااومواد مختلفة إلظه لدور بصورة ممتعة ومشو  

      .)592ص،  2009 ،البلوشيو  إمبو سعيدي(

ن بخبـرات مخّططـة بعنايـة لكـي ييمكن أن تكون فّعالة للغايـة فـي تزويـد المتعلمـ
يمــــارس هــــؤالء المتعلمــــون أو يمــــّرون بخبــــرة مهــــارة معينــــة مثــــل المســــاومة والتفــــاوض 

د مجموعـــــات ٕاّن حفـــــظ مثـــــل هـــــذه و  ،واإلصـــــغاء والمالحظـــــة والتأييـــــد التمثيليـــــات يـــــزو
المهـارات التعاونيـة مثـل التنظـيم والمسـاهمة والـدعم وغيرهـا  عمالن بفرصة إستيالمتعلم

  . في عملهم المشترك في تأليف تمثيلية والتدّرب على أدائها وتقويمها بمفردهم 

رك المتعلمـون بشـكٍل فّعـال فـي تشـيهـي المسـرحيات التـي " : المسرحيات اإلبداعية-4
محاولــــة تأليفهــــا وذلــــك بــــالتركيز علــــى المحــــيط وتطــــور الشخصــــيات واألفكــــار 

  .)98ص,  1998 والقطامي، قطامي(" واألمزجة والحبكة

فهــو ) 12 -7(مكانــة خاصــة فــي نمــو االطفــال ) "االلعــاب االبداعيــة(ذ تمثــل إ
ـــة  يشـــكل نمطـــا مـــن اللعـــب النشـــط المســـيطر فـــي طفولـــة ماقبـــل المدرســـة وفـــي المرحل

يعمل على تشـكيل المرحلـة التكوينيـة  تربوياً  ة ويعد اللعب أثناء الطفولة وسيطاً االبتدائي



 

 

والــذي يــتعلم فيــه "،  )99ص ،1982، بلقــيس ومرعــي " (الحاســمة مــن النمــو االنســاني
الطفــل تجربــة اجتماعيــة حيــة يتلقــى مــن خاللهــا دروس قيمــة عديــدة فــي تكييــف نفســه 

ســتقبال الــى مطالــب المجتمــع ذلــك انــه لمطالــب المجموعــة ممــا يؤهلــه تكييــف نفســه م
،  1974محــرم ،("ينمـو ويتأصـل لديـه االعتمـاد علــى نفسـه واسـتعداده لالبتكـار والقيـادة

والتنظـــيم الـــذاتي حيـــث يكـــرر الطفـــل ويمـــارس تلقائيـــا كـــل مهـــارة جديـــدة عنـــد "،  )4ص
 .)65ص،  1990اللبابيدي،" (ظهورها

لفـة علـى نوعيـة التمثيـل وبخاّصـة تتوّقف فوائـد لعـب الـدور بأشـكاله المختلذلك "
للــدور مــن حيــث  مــينالتحليــل الــذي يعقــب ذلــك وتعتمــد كــذلك علــى مــدى تصــّور المتعل
لعب الدور بطريقـة  يمشابهته للمواقف الحياتية الحقيقية وعليهم أن يتعّلموا اإلنهماك ف

    "جاّدة وصادقة حتى يصبح باإلمكان تحليل المحتوى الذي تّم عرضه ممكناً 

 .)280ص ، 2002 ،الحيلة(          

  :أ�1ا8@ -أه�ا�@  – 
? ح ا���=

مســرح الطفــل احــد اهــم الوســائل التربويــة الراقيــة والمــؤثرة، بحكــم انــه يخــالط  ديعــ
كونه احـد ابـرز وسـائل االتصـال الجمـاهيري الفعالـة  فضًال عنحواس الطفل المختلفة 

خـرى بمـا لـه مـن خاصـية المباشـرة وسـهولة ألاذ يفوق كافة الوسائط التربوية إوالمؤثرة، 
المثــل واالنمــوذج والقــدرة بطريقــة نــه قــادر علــى اعطــاء أكمــا ) الطفــل(مخاطبـة المتلقــي 

  .كثر تجسيدًا مع االحتفاظ بالعمقأ

نـه يـؤثر أنه فعل ورد فعـل او نمـو متصـاعد لصـراع بـين طـرفين فأفالمسرح بحكم 
ه يصــل العمــق ذات الطفــل، بــل انــه علــى الطفــل كمــًا وكيفــًا فمــن ناحيــة الكيــف نجــد

ين مــن خــالل عمليــة التوحــد حــول مــدرك واحــد اال ر يــربط بــين ذات الطفــل وذوات االخــ
  .وهو الحدث الدرامي



 

 

اما من ناحية الكم فاذا اتيحت الفرص النتشـار مسـرح الطفـل سـيوفق تـأثيره تـأثير 
الــيهم بلغــة  ســائر الوســائط التربويــة االخــرى، فالمســرح يحــرك مشــاعر االطفــال وينقــل

االفكار، والمفاهيم والقيم الجديدة، كما يضع امام اعينهم الوقائع واالشـخاص  –محببة 
  ).98ص،  2011النقيب، (بشكل مجسد وملموس 

سـس اخالقيـة وجماليـة، تقـود أيهدف مسـرح الطفـل لتقـديم رسـالة نبيلـة قائمـة علـى 
فـي مسـرح الطفـل عـدة عوامـل لى تحقيق التعليم والمعرفة ثـم التسـلية والتثقيـف ويتـوفر إ

، ويمكـن القـول ان مسـرح الطفـل )االيهام والخيال واالندماج والتعـاطف واالنفعـال(منها 
ــًا  ــًا وثقافي هــو احــد الوســائط الفاعلــة فــي تنميــة االطفــال عقليــًا وعاطفيــًا وجماليــًا ومعنوي

  ).67ص،  2010عبد الصاحب، (

ًا ومســـرح الطفـــل العراقـــي ربمـــا يســـتحق مســـرح الطفـــل عمومـــ *)عبـــد العـــال(تقـــول 
بنحــو خــاص فــي وقتنــا هــذا ان نعيــره حيــزًا مــن االنتبــاه والرعايــة، فخارطــة ادب الطفــل 

بمــا اصـــاب ) غيــر مقصــود(فــي بالدنــا العربيــة والعراقيـــة تعــاني اهمــاًال او ربمــا تغيبـــًا 
حياتنا من وجع وظروف سياسية واجتماعية قاهرة، ومنتظرًا في الوقت عينه مـن يعينـه 

الوقــوف علــى قدميــه ويطلــق حمامــة وديعــة تــداعب مخيلــة واحــالم وافكــار طفولــة فــي 
  ).11ص،  2008، ساسترة(ندية 

صنفت األدبيات خصوصيات مسرح الطفل تصنيفًا خاصـًا مـن ناحيـة النـوع علـى 
  :نوعين هما

وفيــه تقــدم عــروض مســرحية موجهــة لألطفــال، مــن  الكبــار : مســرح الطفــل للطفــل-1
  .تعليمية او تثقيفيةوقد تكون عروض 

  

                                                           

  ).الفانسوا ساستره(، مترجمة كتاب مسرح الطفل للكتاب )اشواق عبد العال(عبد العال   *



 

 

وهـــو مســـرح قـــائم علـــى االطفـــال، مـــن حيـــث االشـــتراك  :الطفـــلقـــائم علـــى مســـرح -2
بالموضـــوع، والتصــــوير واالخــــراج المســــرحي والـــديكور، ومــــن ثــــم القيــــام بتجســــيد 

 2004البكــــري، (العمــــل المســــرحي، وهــــو فــــي معظــــم االحيــــان مســــرح تعليمــــي 
  .وهذا ما تناولته الدراسة الحالية) 2ص

متـرافقين مـن المنطلـق التربـوي نفسـه فـافرز شـكلين مسـرحيين ) ابو هيف(انطلق قد ل

) مســرح المنــاهج(و أمــع العمليــة التربويــة والتعليميــة فــاطلق علــى احــدها المســرح التعليمــي 

  ).336ص،  2002ابو هيف، ) (الدراما الخالقة(وأطلق على اآلخر 

  

ـــ  فقــد صــنفه علــى ثالثــة انــواع معتمــدًا علــى تقاليــد  *)أبــو معــال(امــا بالنســبة ل
  :العرض وهي

ــام  .أ  وهــو المســرح الــذي يحمــل تقنيــات خاصــة، وتقــوم علــى إدارتــه  :المســرح الع
بين الجهــات الرســمية ويكــون الكتــاب والمخرجــون والممثلــون فيــه محتــرفين ومــدر 

، وَيْحضـــر إليـــه كــل مـــن األطفـــال المتمرســـين علــى العمـــل فـــي المســارح العامـــة
  .غير المتمرسينو 

وهــــو مســــرح خــــاص بمدرســــة ومعهــــد معينــــين، ويعــــرض  :المســــرح المدرســــي  .ب 
مســرحيات خاصــة بالمناســبات الطالبيــة، ويكــون جمهــور المــدعوين مــن أطفــال 

ن يكونــوا مــن أطفــال المدرســة أالمدرســة وأوليــاء أمــورهم، ويفتــرض فــي ممثليــه 
  .ذاتها

وهـو المسـرح الـذي يـتم فيـه العـرض داخـل غرفـة الصـف، وال  :المسرح الصـفي  .ج 
و معــدًا للعــرض ولكــن الــدراما الخالقــة تــؤّدى أن يكــون مســرحًا مجهــزًا أيشــترط 

و فصل دراسي، وذلك بهدف توضيح مادة علمية داخل المنـاهج أفي اية قاعة 
الدراســـية فيكـــون بمثابـــة وســـيلة توضـــيحية، وجمهـــوره مـــن اطفـــال الصـــف نفســـه 

                                                           
  . عمان االردن  ،م) 1984( ف كتاب في مسرح االطفال مؤل, هو عبد الفتاح ابو معال ) ابو معال(  *



 

 

، وقـــد اعتمـــد الباحـــث هـــذا )56 ص،  1984ابـــو معـــال، (عـــن ممثليـــه  فضـــالً 
 .النوع من العرض المسرحي

ويعتمــد المســرح المدرســي بشــكل اســاس علــى النصــوص التراثيــة بالدرجــة األولــى 
و مــا يتناســب معهــا ويعمــل علــى ترســيخها ، ويؤكــد أومــن ثــم مســرحة المــواد التعليميــة 

والتعبيـر الفنـي (في التمثيل واإلبداع والقدرات الفنيـة المختلفـة  التلميذعلى تنمية قدرات 
( وهـذا مـا ذهـب (). 1ص ، 2005الخواجـة، ( ة لديـهوتنمية الخصال الحميد) واللغوي

علـى  ، سـيما اذا  احتـوت)ليه الباحث في النصوص التي اعتمدتها في البحث الحاليإ
ووضــــع المشــــكالت  ذةتالمــــعــــروض استعراضــــية فــــي ســــياق درامــــي يعــــالج مشــــاكل ال

  .االسرية واالجتماعية والتحذير من مخاطرها على النشيء الجديد والمجتمع

 يعـد ن أهـو و   *)الدراما الخالقـة(المسرح الصفي ولما كان الباحث قد اعتمد   
المربـون  انطالقـًا مـن اللعـب  ه، ولطالمـا اسـتعملبأنفسهمهذا الشكل المسرحي  األطفال

صـوتًا  األطفـالوالحريـة فـي التعبيـر لـدى  واإلبـداعملية التخيـل استعماًال مدروسًا في ع
وقدراتهم اللفظية والحركية، من العاب  األطفالوحركة، بالتعرف الواعي على امكانات 

العاب الحركة والمحاكاة الى الحركـات والتمثيـل الصـامت،  إلى اإلدراكالتنافس وتنمية 
، لـذا اتخـذ الباحـث اسـلوبًا فـي تنفيـذ اجـراءات البحـث ذات الطابع الـدرامي األلعاب إلى

لمســرحهم بــااللتزام بمــا  األطفــالعــداد أكمــا حــددها كثيــر مــن المختصــين الــذين رشــدوا 
  :يأتي

                                                           

*
النشـاط الطفلـي المختلفـة،  أمـاكنداخل حجـرة الـدرس، وفـي  أنفسهم األطفالهو المسرحة التي يقوم بها   

بوصفها درامـا الفطـرة، وتسـتثمر مـا فـي وسـع  األطفالهي الدراما التي يتدرب عليها : وبتعريف المختصين
المســــرحيات القصــــيرة والشــــعر او مــــن الخيــــال  أســــلوبمــــن امكانــــات عقليــــة وحركيــــة، باعتمــــاد  األطفــــال

  ).294ص , 1994بحراوي، (

  

  



 

 

اســـتمتاعهم  تالمــذةان يضــع المعلــم نفســـه فــي قلــب اللعبـــة عــن طريــق مشـــاركة ال �
ر المعلــم بهــا، فيتحــرك معهــم وال ينفصــل عــنهم فــي ايــة لحظــة مــن اللحظــات، فــدو 

للتاكـد مـن صـالحية مـا قـدموه فـي اللعبـة  التالمـذةهو دور المحاور الذي يحتاجـه 
 .و التمرينأ

 التالمـذةوالتمرينات تشكل الجانب الشكلي مـن نشـاط  األلعابن أن يدرك المعلم إ �
الــذي يتصــل مــع مــا يمارســونه قبــل ذلــك مــن العــاب تلقائيــة وحركــات حــرة، ولــذلك 

ن يربط بينهـا وبـين مـا يقدمـه أو للتلميذ الطبيعية  باإليقاعاتن يلتزم المعلم أينبغي 
، لـــذا كـــان دور الباحـــث ) 103ص، 2008 العبيــدي،( لهــم مـــن مقترحـــات جديـــدة

في تدريب المعلمات على تنفيـذ االدوار واالشـراف علـى ذلـك مـن الباحـث فحسـب 
لكـــي تبتعـــد عـــن التـــاثير المباشـــر والمرغوبيـــة االجتماعيـــة التـــي قـــد تحصـــل مــــن 

  .كبر مقدار من صدق االداةأالتالمذة في مراحل التنفيذ بما يحقق 
طفــال مرحلـــة أولمــا كانــت اجــراءات البحــث تتنــاول عـــرض نــص مســرحي علــى  

ســـنة ولمـــا تتميـــز بـــه هـــذه المرحلـــة مـــن اســـاليب ) 12-9(الطفولـــة المتـــأخرة لالعمـــار 
المرحلــة فيمــا خاصــة فــي التلقــي والتعبيــر فــي آن، لــذا نجــد ان االدبيــات تناولــت هــذه 

  :يخص مميزات كتابة النصوص االدبية و سيما المسرحية منها على وفق االتي

  

  :8	D و�C ا�� اB= ا�.� #�)ا�*��A	��(ا��"�#� 

ــــــــى اخــــــــرى، ــــــــف مضــــــــمون الحكايــــــــة مــــــــن مرحلــــــــة عمريــــــــة إل   ذ اتفــــــــق إ يختل
  ووضــــعوا لكــــل  البــــاحثون العــــاملون فــــي ادب مســــرح الطفــــل علــــى تقســــيمات خاصــــة،

ول مـــن تنبـــه إلـــى أن أو  طفـــال هـــذه المرحلـــة،أات تتناســـب مـــع خصـــائص مرحلـــة مميـــز 
  فــــي كتابــــه"وينفــــرد وارد"االمــــر فــــي ثالثينيــــات القــــرن الماضــــي هــــو الكاتــــب االمريكــــي

 )for children art The ( الــنص المســرحي بــدءً اذ وضــع ثالثــة مســتويات لكتابــه 
  :من السن السادسة وحتى الشباب وعلى النحو االتي



 

 

  

  :الخيال الحرمرحلة   .أ 
وينبغـي  يشمل االطفال فـي سـن السادسـة و السـابعة والثامنـة فـي هـذه المرحلـة،

ثــارة عواطفــه وخيالــه تجــاه االشــياء أالتركيــز علــى مثيــرات الخيــال وتوجيــه الطفــل نحــو 
والكشــف عــن قدراتــه  يتفــقمــن خــالل الــرد علــى تســاؤالته وتوجيههــا توجيهــًا  المحيطــة،
وتـذهب بـه إلـى افـاق  نتبـاه الطفـل إلـى مـا وراء االشـياء،أفهذه المرحلة تشـد  االبداعية،

   وتدعوه إلى كشف الباطن الخفي فسيحة من الخيال وتعمق له الظاهر،

  ).   5ص،  2004ابوالسعد،(

مــا الشخصــيات التــي يحبــذها االطفــال فهــي الشخصــيات التراثيــة وشخصــيات أ
  ).74ص،  2001عدون،  س( الخيال العلمي والحيوانية والنباتية

  

  :مرحلة البطولة والمغامرة  .ب 
ذ  إسنة وهي المرحلـة التـي يتناولهـا البحـث، )12-9(ذ تمثل االعمار ما بين سنإ 

ومــا تشــتمل عليــه مــن  *هتمــام الطفــل فــي هــذه المرحلــة علــى مســار الحكايــةأب نصــي
 جريئــة،ويثيــر حماســة االبطــال الــذين يقومــون باعمــال  احــداث ومــا فيهــا مــن تشــويق،

و أب الضــحك علــى الشخصــية الغبيــة حــوي ويتحاشــون االخطــار فــي احــرج اللحظــات،
شـــد مـــا يســتهويه المســـرحية ذات المنـــاظر الكثيـــرة التــي يمتـــزج فيهـــا الخيـــال أو  الجبانــة،
الشــرير يــرى ويجــب ان  .وتنتهــي بانتصــار البطــل ويلقــى الشــرير وبــال عملــه بالحقيقــة،

 المرحلـــة تحـــب الشـــئ نفســـه الـــذي يحبـــه الصـــبي والطفلـــة فـــي هـــذه .والعقـــاب ينـــزل بـــه
                                                           

لتـزم حـدود معينـة وتنـزع الـى مـا هـو تنهـا الحكايـات التـي ال أب) حكاية المغـامرات(يمكن اجمال مصطلح  *
و الترحــال  الــى امــاكن أرة علميــة ن تكــون المغــامألوف مــن اعمــال وقــدرات وافكــار البشــر، فــيمكن أغيــر مــ

 ).71 ص,  2000عبد اهللا، (و االلغاز أو الحرب أمجهولة 

  



 

 

وينتقـــل الطفـــل مـــن مرحلـــة الحكايـــات الخياليـــة والخرافيـــة  ).148 ص،  1986، وارد(
 والحكايـــات التـــي تناســـب االطفـــال هـــي المغـــامرات، إلـــى المرحلـــة االقـــرب إلـــى الواقـــع،

عـــن حكايـــات االبطـــال  فضـــالً  والمخـــاطرة الموشـــحة بـــالعنف، والشـــجاعة، والـــرحالت،
ــــــدين االيــــــوبي وطــــــ والمستكشــــــفين، ورحلــــــة مــــــاجالن  رق بــــــن زيــــــاد،امثــــــل صــــــالح ال

   فضال عن الحكايات الخيالية واالستكشافات الجغرافية،
  ).33ص،  1982نجيب، (

  :تتميز حكايات مسرحيات االطفال في هذه المرحلة بالصفات االتية

  .البطولة والشجاعة •
  .الواقعية •
 .ميةالمعلومات العل •

التوجيــه التربــوي واالجتمــاعي والتأكيــد علــى القــيم الدينيــة واالخالقيــة واالنتمــاء  •
  .) 73ص ،2002العناني، (  القومي باسلوب مباشر

  

يعزى استمتاع االطفال في هذه المرحلة بحكايات البطولة والمغامرة إلى عدة عوامـل 
  :منها

  ".التقمص"يعرف بـ ان معظم االطفال يخلعون البطولة على انفسهم بما  •
و قصـــور فـــي حيـــاتهم الواقعيـــة لمـــا أيعوضـــون عمـــا يشـــعرون بـــه مـــن حرمـــان  •

  .ترسمه هذه العروض من عوالم خيالية
ينفســون عمــا تحملــه نفوســهم مــن رغبــات او يبعــدون عنهــا مــا يشــعرون بــه مــن  •

  .)133ص،  2006العبيدي، (في ) 181ص، 1990، الهيتي(  خوف
فجميــع الهيئــات علــى ان تتســم بمظــاهر القــوة  ،مــا الشخصــيات التــي يحبــذونهاأ

 2001سـعدون،( مـع تفضـيل الشخصـيات االنسـية والعنف التي تنتصـر للخيـر والحـق،
فــي تمثــل  مشخصــيات عظيمــة وحقيقيــة كــي نســاعده موينبغــي ان نقــدم لهــ ).74ص،

مثـــل ســـيرة االنبيـــاء والمرســـلين وســـيرة  مـــن خاللهـــا، ذواتهـــمومـــن ثـــم تأكيـــد  اخالقياتهـــا،



 

 

 والصــحابة االجــالء فضــال عــن شخصــيات علميــة وادبيــة وسياســية )ص( بــي محمــدالن
  .)134ص، 2006العبيدي، (في ) 80ص،  1995العناني،  (

ــــى التفكيــــر المنطقــــي ومحاولتــــه االنســــجام  ــــرغم مــــن انتقــــال الطفــــل إل ــــى ال وعل
ن مســـتوى نضـــجه بحاجـــة إلـــى أال إ واالنـــدماج مـــع االخـــرين الســـيما االكبـــر منـــه ســـنًا،

وهـو  توجيه يمارسه عليه الكبار، لذا نراه يعـيش حالـة مـن القلـق والشـعور باالضـطهاد،
الــــذي  ال بالمســــرحيات ذات العقـــدة واالســــرار والغمــــوض وااللعـــاب الفكريــــة،إال يتمتـــع 

يحــاول حلهــا الثبــات بطولتــه وذكائــه وتفوقــه وبالتــالي اثبــات شخصــيته،مع الرغبــة فــي 
  .تعدد المناظر والشخصيات

  

  

  :سنة )15-12( من سن )الرومانسية( ة اليقظة الجنسيةمرحل  .ج 
التـي تبـدأ مبكـرة عنـد البنـات بمـا يقـرب  وهي المرحلة المصاحبة لفترة المراهقـة،

 وفـي هـذه المرحلـة يسـتمر الميـل السـابق إلـى حكايـات المغـامرة والبطولـة فضـالً  السنة،
تـي تحقـق فيهـا الرغبـات عن البوليسية والجاسوسية والعالقات العاطفية بين الجنسـين ال

مثل المشروعات االقتصادية والوصـول إلـى درجـة الزعامـة  االجتماعية واحالم اليقظة،
  ).35ص،  1982نجيب، ( والقيادة

ليهــا إوالتــي يرتــاح  وينــزع المراهقــون إلــى مشــاهدة الــدراما التــي تناســب الكبــار،
وتقـــل الواقعيـــة وتزيـــد  التـــي تمتـــزج فيهـــا المغـــامرة بالعاطفـــة، النشـــئ فـــي ســـن المراهقـــة،

  ، )148ص،  1986وارد،( المثالية عما هي في مسرحيات االطفال االصغر سناً 



 

 

سيما تلك التي تواجه  ويطمحون إلى رواية الشخصيات الرومانتيكية والجذابة،
و أ الصعاب الكبيرة والعوائق المعقدة من اجل الوصول إلى حقيقة من الحقائق،

  ).3ص،  2004عمر، (  الدفاع عن قضية

  

�B ?ا�� E���*ل ا��"Gا:    

الباحــــث بتتبــــع اشــــكال الكتابــــات الدراميــــة التــــي تــــم االشــــتغال عليهــــا فــــي  قــــام
عروض المسرح الحديث باختصار للوصول الى الشكل الذي يتناسب مع نوع التـاليف 

  .الذي يتساوق مع اهداف واجراءات بحثه

  

�� ه
� ا��راB ?ا�&� ا�� �آ*�' �  :اGJ"�ل ا��.*��ة �

   (synthese )التركيب أو التوليف  

جماليــًا فــي الكتابــة الدراميــة  اً تعــد خاصــية التركيــب فــي الــنص المســرحي مظهــر 
مــن حيــث كونــه تجــاوزًا لــنمط الكتابــة الخطيــة التــي تســير علــى وفــق التسلســل المنطقــي 

فالتركيـــــب هـــــو نـــــوع مـــــن ممارســـــة التغييـــــر فـــــي خطيـــــة الحكايـــــة  لالحـــــداث والوقـــــائع،
تلقي في كثيـر مـن االحيـان إلـى ممارسـة رؤيتـه بنـوع مخذ الألتي تأيرورتها الطبيعية سو 

 chutes)( خذه إلى الملل، نظرًا للحظـات السـقوطأالتي ت أو من االستهالكية السلبية،
شـكير، ( التي تعتـري فـي الغالـب نمـط الكتابـة الدراميـة التقليديـة القائمـة علـى التسلسـل 

  ).1ص،  2005

نـه أيسمح بادماج الطفل المتلقـي فـي بنـاء مضـمون حكايـة الـنص و  ان التركيب
مــن االنتقــاالت الديناميــة بــين اللحظــات الدراميــة  يســمح بخلــق ايقاعيــة متناميــة انطالقــاً 

). 2ص،  2005شـــــــكير، (والبنيـــــــات الصـــــــراعية دون االخـــــــالل بـــــــالتوالي والتسلســـــــل 



 

 

و أو اسـتعمال الـراوي أاشـرة ويتحقق ذلك باشراك الطفل المتلقي من خـالل االسـئلة المب
  .و الغناءأجوقة تقوم بالتعليق 

  

  : Editing االعداد 

يعد االعداد مظهرًا مـن مظـاهر الكتابـة الدراميـة الحديثـة، بحيـث ارتـبط االعـداد        
بالتصــــور الــــذي ينجــــزه المخــــرج حــــول الــــنص الــــدرامي قبــــل تقديمــــه علــــى الخشــــبة، اذ 

تهـا الدراميـة بتطـور اتمخضت التجارب المسرحية القائمـة علـى االعـداد اساسـا فـي كتاب
االخراجيـة التـي لـم تعتمـد ترجمـة الـنص المسـرحي  االخراج وتوسع افاق الرؤى وحركية

رؤى اخراجيــة تمــارس انزياحهــا االبــداعي علــى الــنص  المكتــوب، بــل ســعت الن تكــونّ 
وذلــك باعــادة صــياغة الفضــاءات  ،يضــاً أكمــا طــال االشــتغال التقنــي  صــلي،ولــي األاأل

لــى وفــق واعــادة ترتيبهــا ع م الترتيــب االصــلي للمشــاهد وفضــاءاتها،وترتيبهــا حيــث هــدّ 
ن يجعـل المتلقـي يحـس أالـذي َحـذَف كـل مـا مـن شـأنه  "المعـد" معطيات النص الجديـد

و لبـاس أمـام نـص بعيـد عـن وجدانه،سـواء عـن طريـق التأثيـث لهـذه الفضـاءات أوكأنه 
وهـذا مـا ال ينسـجم  بعض االحيان إلى التغريب،والتي تنزع في  و لغة العرض،أالممثلين 

  .ومضامينهمع اهداف مسرح الطفل 

و ايــة روايــة محليــة أو عربــي أجنبــي أن يعــد الــنص عــن عمــل لــيس محظــورًا أ
عــــدادها علــــى طريقــــة إن تعتمــــد فــــي أن يتجلــــى فــــي الكتابــــات الدراميــــة أولكــــن ينبغــــي 

ـــة العمريـــة، ن يـــذوب فـــي متطلبـــات وأ تجعلهـــا تســـتجيب للخصوصـــية المحليـــة والمرحل
ول حتـى ي الـذي يـأتي فـي المقـام األالمتلقي وحاجاتـه سـواء علـى المسـتوى الموضـوعات

او علـى  ن يحقـق التواصـل التـام معـه،أعلـى  يكون مستساغًا من طرف المتلقي وقـادراً 
  .المستوى الشكلي التقني الذي يسمح بتقديم رؤية متميزة معرفيًا وجمالياً 



 

 

  .)117-116ص,  2006العبيدي، (

 :Theatralisationالمسرحة 

-المخــــرج" مظــــاهر الكتابــــة الدراميــــة لســــطوةتعــــد المســــرحة مظهــــرا اخــــر مــــن 
أي حضــــــور الكتابــــــة النصــــــية التــــــي تعتمــــــد التصــــــورات المســــــبقة للكتابــــــة  ،"المؤلــــــف
فهــــي كتابــــة دراميــــة تنطلــــق مــــن االشــــتغال علــــى نصــــوص غيــــر مكتوبــــة  ،)•(الركحيــــة

دبيـــة هـــذه النصـــوص وتضـــمينها بخاصـــية أوتعمـــد إلـــى تجـــاوز  للمســـرح فـــي االصـــل،
ن تكـــــون مـــــادة نصـــــية يقـــــوم عليهـــــا حتـــــى تصـــــير قابلـــــة أل )Theatralite( التمســـــرح

-ميوكــــــــا روفســــــــكي" كمــــــــا يــــــــذهب إلــــــــى ذلــــــــك-فكــــــــل الفنــــــــون االنجــــــــاز المســــــــرحي،
J.Mukarovsky " ،أي انهــــا  تفقــــد خصائصــــها الذاتيــــة عنــــدما تنتســــب إلــــى المســــرح

  ).4ص، 1997ميوكاروفسكي، (  تنحل مندمجة بفن جديد موحد تماماً 

و االحـــداث التـــي يقـــوم عليهـــا يهـــتم بالتقـــديم المباشـــر للحكايـــة أ ن هـــذا الشـــكلإ
ســس جماليــة تتعلــق بفنيــة الكتابــة الدراميـــة أكمــا يســعى إلــى ترســـيخ  مضــمون الــنص،

 نه يعتمـد قصـدية واضـحة فـي بنـاء السـير الطبيعـي للحكايـة واالحـداث،أوتقنيتها، ذلك 
ـــتظم للمعنـــى الـــذي يفتـــرض تول ـــداد الخطـــي المن ـــاً وتواصـــل االمت فـــي ذهـــن  ضـــرورياً  يف

وهـذا مــا عمــل عليـه الباحــث فــي مســرحة ) 118ص،  2006العبيــدي،(المتلقــي  الطفـل
  .الموضوعات التي تحقق اهداف البحث الحالي

   

  ):فراغات النص(فجوة النص أو 

                                                           

  .فن الخشبة) الركح(يقصد بـ )    •(



 

 

ن الـــنص االدبـــي عامـــة والـــنص المســـرحي علـــى وجـــه أإلـــى  )ايكـــو( لقـــد ذهـــب
ن المتلقــي يقــيم أحتــى  يســد فراغاتــه،ن أعلــى المتلقــي  "نــص مثقــوب" الخصــوص هــو

  ).1ص ,2005معلوف، ( للممثلين والديكور واالضاءة ايضا تلقائياً  دوراً 

وذلـــك بتـــرك مســـاحة " الـــنص المثقـــوب" ـن اســـتعمال فكـــرة مـــا يطلـــق عليـــه  بـــإ و 
فـــي " المقصـــودة"معينـــة للطفـــل تســـتدعي فيـــه التفكيـــر لســـد الفراغـــات ومـــلء الفجـــوات 

الـــنص مـــن خـــالل خلـــق التســـاؤالت التـــي تحتـــاج إلـــى حـــل يتـــرك للطفـــل حريـــة االجابـــة 
  .عنها

هـو عنصـر فعـال ال تكتمـل  تلقـي،من الطفـل الأمـن ) سيف( وهذا ما ذهب اليه
فــي كــون المتلقــي الــذي يتســلم "ان ابرســفيلد"مســتند إلــى رأي ســرحية بدونــه،التجليــات الم

نـــه ملـــك العـــرض أل جميـــع الرســـائل واالخبـــار فـــي عمليـــة االتصـــال يتـــأثر ويـــؤثر بهـــا،
وهنا ترك الباحـث فرصـة للتالمـذة بـالتفكير فـي ) 1ص،  2005سيف، ( وسيده االوحد

فـــي اضـــافة مـــا تجـــود بـــه  وضـــع حلـــول خاصـــة او اضـــافات لتنميـــة قـــدراتهم االبداعيـــة
  .اخيلتهم من خالل االجابة على مقياس التذوق الفني

لعناصر بنـاء الـنص المسـرحي ممـا  واسعاً  يبين مخططاً )  3,  2( انوالمخطط
بنــاء الــنص ) اهــداف ومراحــل وعناصــر(يغنــي عــن ســرد معظــم التفاصــيل التــي تتنــاول 

  .المسرحي، لذا اعتمدها الباحث كأساس نظري متكامل
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 :اC/�ات ا; )��Bن "�@' ?<'ط �� ا�ور 

والرغبـــة فـــي تتطلـــب التفكيـــر  يقـــوم اســـلوب تمثيـــل الـــدور علـــى مشـــكلة حقيقـــة 
الذي يولدهما هذا االشتراك وتتحدد بنية تمثيل الدور في هـذا  الى الحل والفهم التوصل

  : المجال بمراحل عدة تنطوي على خطوات يقوم بها المعلم، وهي 

  : تسخين الجماعة - 1
  عرض مشكلة على التالمذة ليتعرفوا عليها تشتمل هذه المرحلة 

 : اختيار المشاركين -2

فـــة للتالمـــذة ثـــم يطلـــب مـــنهم التطـــوع يقـــوم المعلـــم بوصـــف الشخصـــيات المختل
  . ألداء الدور 

 :تهيئة المسرح  - 3

يحدد العبوا االدوار هنا الخطوط العريضة للمنظر ولكـنهم ال يحظـرون حـوارا 
  . محددًا 

 : اعداد المالحظين  - 4

ان يكــون المالحظـــون مشـــاركين بفعاليـــة فـــي العمـــل وان تجـــرب كـــل الجماعـــة 
  . التمثيل ثم التحليل الحقاً 

 : التجسيم والتمثيل - 5

يتـــــولى مـــــؤدوا االدوار تقمصـــــها والقيــــــام بادائهـــــا بتلقائيـــــة وتكـــــون مخــــــاطبتهم 
  . لبعضهم البعض بواقعية 

 :المناقشة والتقويم  - 6

تتركـز المناقشـة فـي البدايـة علــى تفسـيرات مختلفـة لـالداء التمثيلـي واالخــتالف 
  . على الكيفية التي تم اداء االدوار بها 
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 : التجسيم اعادة التمثيل و  - 7

قد تحدث عملية اعادة التمثيل والتجسيم عدة مرات ويشارك المعلم والتالمذة فـي       
  . عمل ترجمات جديدة لالدوار 

  

 : المناقشة والتقويم  - 8

عنــدما يكــون التالمــذة مســتعدون لقبــول حــل المشــكلة يقــوم المعلــم بطــرح اســئلة 
  . حول منطقية الحل وامكانية حدوثه على ارض الواقع 

 : مشاركة الخبرات والتعميم  - 9

ال يتوقــــع ان تــــؤدي هــــذه المرحلــــة مباشــــرة الــــى تعمــــيم حــــول اوجــــه العالقــــات 
االنســانية الن مثــل هــذا التعمــيم يحتــاج الــى مشــاركات عديــدة وخبــرات طويلــة 
وعلــى المعلــم تنويــع المناقشــة حتــى يبــدا التالمــذة فــي تعمــيم الطــرق التعليميــة 

  .ج هذه الطريقةللمواقف المشكلة وتعميم نتائ

  ) 196-195، ص 2009ابن فرج، ( 

نـــه لكـــل مـــن الخطـــوات أو المراحـــل الســـابقة هـــدٌف خـــاص أ يـــرى الباحـــثلـــذلك 
تســــهم بــــه فــــي إغنــــاء النشــــاط التعليمــــي وبلــــورة فكرتــــه األساســــية، وتضــــمن كــــل منهــــا 

لتأديـة ، وتهيئـة المتعلمـين ة نشـطمجتمعة إتّباع خـط واحـد مـن التفكيـر خـالل جميـع اال
أدوارهــــم، كمــــا تضــــمن أن تكــــون أهــــداف تمثيــــل الــــدور واضــــحًة ومحــــّددة، وأن يكــــون 
النقــاش الّالحــق لــيس مجــرد مجموعــة مــن ردود الفعــل المتفرقــة بــل يكــون النقــاش بنــاًء 

عــن التــوتر، ويقــوم المعلــم  الغــرض منــه تقــويم االداء وتجــري فــي جــو ديمقراطــي  بعيــداً 
د علـــى تحريـــر االنفعـــاالت، وتشـــجيع التعبيـــر عـــن بالقـــاء مجموعـــة مـــن االســـئلة تســـاع

  .لنشاط  التالمذة  وموجهاً  مشاعر وطرح االفكار وبهذا يكون المعلم مساعداً 



 

 

N	.*دوار دور ا��Jا��1ذج �.- ا ��:  

، بممارســـته لنشـــاط لعـــب الـــدور داخـــل غرفـــة وحيويـــاً  نشـــطاً  يلعـــب المـــتعلم دوراً 
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N	.دور ا��  �  :��1ذج �.- اJدوارأ�

 حيــث ينبغــي للمعلــم ان يكــون مــدرباً  فــي هــذا النمــوذج، بــارزاً  يلعــب المعلــم دوراً 
و مواقــــف لعــــب الــــدور لــــدى أتــــى يــــنجح جلســــات ح فــــي مواقــــف حقيقيــــة جيــــداً  تــــدريباً 

  المتعلمين 
يــتم بهــا  مثــل أي طريقــة تــدريس،، نشــاط لعــب الــدور فضــًال عــن فــي الصــف،

 جوالبرنــــامســــي يمــــن وقــــت التدر  هــــذا النشــــاط ســــيأخذ جــــزءً  وان رصــــد نــــواتج تعليميــــة،
لذلك يحتاج النشاط الن يتم التخطيط له بتفاصـيله، واالهـداف التعليميـة التـي تعليمي ال

يــراد تحقيقهــا، وأن يحــدد بدقــة هــل سيصــبح المتعلمــون قــادرين علــى ادائــه بعــد مــرورهم 
  .بهذه الخبرات 

ن إو أ فترضوا أن نشـاط لعـب الـدور هـو نشـاط ترفيهـي،إويخطئ المعلمون اذا 
ـــم يأ ـــذه،ي معل  أو تأديتـــه دون االلمـــام باســـتراتيجياته وخطواتـــه ومحدداتـــه، ســـتطيع تنفي

  .عماالتهوأست
تهـــذيب مشــــاعرهم وانفعــــاالتهم وخبـــراتهم الوجدانيــــة، وتطــــوير بالمتعلمــــون يقـــوم 

وتكـــاد تكـــون هـــذه المهـــارات مهملـــة فـــي  خـــرين وقـــرراتهم،أفكـــارهم المتعلقـــة بمواقـــف األ
نشـــاط لعـــب (التعلميـــة التعليميـــة  ةنشـــطميـــة هـــذه االهأ ولـــذا تظهـــر المواقـــف التعليميـــة،

  ).الدور
النشــاط وتقصــي دورهــم  الــذين يفعلــون هــذا *االفــرادوبــذلك تظهــر أهميــة    

ــم، ــذي  ومــنهم المعل ــد دور ال ــ هيمكــن تحدي ي انجــاح هــذا النشــاط الصــفي التعلمــي ف
  :باالتي
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  ).الخدمة، فضًال عن االدارة والمعلم
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 ).122-120ص ،  1998قطامي والقطامي، ( 

  

 �� N#1�*1ب ا�	دوار��1ذج �.- أا4Jا:  

  

ــــدور أإن  ــــذي نمــــوذج لعــــب ال ــــه المتعلمــــونال ــــوم ب ــــدون  ،يق بممارســــة أدوار يري
الســلوك الخــاطئ أو ادوار الشخصــية التــي ) اقــرانهم( معطيــات وفــقعلــى إستبصــارها 

لتحقيـق  عملفـإن لعـب الـدور يمكـن أن يسـت ،يتم عرضها أمام جمهـور متعلمـي الصـف
فإنــــه يمكــــن صــــياغة أســــاليب تقــــويم  لــــذلك ،)معرفيــــة أو حركيــــة أو وجدانيــــة(أهــــداف 

  .مناسبة للتحقق من حصول المتعلمين على النواتج التعلمية التي تم رصدها
األهـداف  عمالهاالتـي تتحقـق بإسـت الطرائـق المهمـةطريقـة لعـب الـدور مـن  دوتع
هـذه الطريقـة  عمالوبإسـت ،وتقصـي المشـاعر واإلنفعـاالت) اإلتجاهات والقـيم(الوجدانية 

  .لنقص الذي يعاني منه المتعلمون في تعلمهم من نواتجيتم تالفي ا
مهــــارة  ،مهــــارة تأديــــة الــــدور: هــــذه النــــواتج نــــواتج مهاريــــة مثــــل دويمكــــن أن تعــــ

أســــاليب  عملوبــــذلك يمكــــن أن تســــت, مهــــارة إستبصــــار الــــذات ،التعبيــــر عــــن المشــــاعر



 

 

ـــدأ بالعمـــل وال تنتهـــي ويتبعهـــا مراجعـــة وتعـــديل فـــي ـــة التـــي تب جلســـات  التقـــويم التكويني
  .والتقويم المتكرر في مراحل تأدية النشاط ،المناقشة

طريقــة المالحظــة لــألداء كطريقــة للحكــم علــى تحقــق األهــداف عمال ويمكــن أســت
ـــواتج التعلميـــة ـــك حتـــى يتســـنى الحكـــم علـــى مـــدى تحقـــق المهـــارة مـــن بنـــاء  ،أو الن وذل

وتحليـل هـذه المهـارات علـى  ،ومهـارة المشـاركة, األداء التمثيلـي اتتقـويم مهـار استمارة ل
ويقــوم المعلــم برصــد أداءات المتعلمــين ومــدى , صــورة فقــرات تضــمها صــحائف التقــويم

ويــتم فــي النهايــة إصــدار تقـــويم , وفــق مســتويات يــتم تحديــدهاعلــى تحصــيلهم للمهــارة 
الـذي مـن أجلـه , شامل عن مدى نجاح المتعلم في تأدية األدوار أو فـي تحقيـق الهـدف

  ف النشاط والخبرةتم تهيئة موق
 .)123-122ص ،  1998قطامي والقطامي، ( 

  

  

 ���Wأو�  :��1ذج �.- ا��ور �� �&��� ا�*��= وا�*1ر ا�6ه&

 مرحلـة لكونهـا خطـورة أكثرهـا ومـن االنسـان، حياة في المراحل أهم الطفولة تعد
 واالجتماعيــة والنفســية والعقليــة الجســمية جميعــا النمــو خصــائص فيهــا تتشــكل تكوينيــة
  به تحيط التي المختلفة بالعوامل التأثر شديد فيها الطفل ويكون

  .)110ص، 1983  وخان، االلوسي(

 االولـى السـنوات فـي والطفـل عـام بشـكل الفـرد حيـاة فـي مهماً  جزءً  التخيل ويعد
 االيهــامي النــوع مــن العقلــي النمــو أدوات مــن الــدور هــذا فــي التخيــل ويكــون حياتــه مــن

 مـــن أمـــا موضـــوعاته ويســـتمد أواحالمـــه هلعبـــ اثنـــاء تخييالتـــه عـــن الطفـــل يعبـــر حيـــث
 الخاصــة بحياتــه او بمشــاهداته يــرتبط الــذي نشــاطه مــن يســتمدها أو منزلــه موضــوعات

 المـرور شـرطي مثـل( المجتمـع خدمـة في معينة اعماالً  يؤدون اشخاص من يراه ما وأ



 

 

ـــد ســـاعي وأ ـــه صـــلة ذات تكـــون ان الممكـــن مـــن الطفـــل خيـــاالت نأ...)  البري  برغبات
  .ةالمكبوت الرغبات تلك تحقيق من يمكنه االيهامي لعبه طريق فعن المكبوته،

 الطفـل عنـد ةالمكبوتـ الرغبـات حـول) منتسـوري مـدام( رأي عنـد التوقـف ويمكننا
 علــى دليــل اال مــاهو االطفــال تخيــل نأ( بقولهــا عنــده التخيــل عمليــة فــي دور لهــا التــي

 يقنـع لـم حصـان كأنهـا يركبهـا التـي العصـا لـه تمثـل الـذي الطفـل وان المكبوته رغباتهم
 للواقـــع ومســـح هواالتعـــويض مـــا التخيـــل نأو  حقيقـــي حصـــان لديـــه لـــيس النـــه اال بـــذلك

   )الخداع من الصورة هذه تشجع ال نأ وينبغي الحقيقي

  .)82ص،  1979دبور،(
  

 ممــاثال دورا يلعــب الطفــل عنــد التخيــل" ان الخصــوص بهــذا) زكــي( يــرى كــذلك
 للحقيقـة مسـخا وال خـداعا ليس الفن مبتدعات من وكما الراشد عند الجمالي لالستمتاع

 للحقيقـة مظهـرا يعـد الفنـي فالعمـل الحقيقـة، عـن تعويضـا لـيس الطفل عند التخيل ،وان
 االستحضـــاري التخيـــل( بانـــه االطفـــال تخيـــل علـــى ويطلـــق خـــداعا ولـــيس لهـــا ومطـــابق
 تصـــرف فـــي هظـــالح ممـــا لونـــا او جـــوا المختلفـــة العابـــه علـــى يضـــفي النـــه) التقليـــدي

  .)83ص،  1979دبور،"( بيئته في المحيطين الكبار االشخاص

فالتربية الفنيـة فضـًال عـن دورهـا الكبيـر فـي تنميـة حـواس التلميـذ ومداركـه فهـي 
تنمــي قدرتــه علــى التخيــل واالبــداع واالبتكــار، والتــذوق الجمــالي، ممــا يــؤدي الــى تنميــة 

  ).13ص،  2011، واخرون  عبد الحسين(اليدوية  مهارات التلميذ

او تصـوراته الذهنيـة تـأتي بصـورة قويـة  لتخيالتـه الطفـل عمالاسـت نأ لوحظ وقد
 التخيــل عناصــر معظــم وان حاجاتــه، ليــهإ تدفعــه الــذي نشــاطه مــن جــزءً  يعــد ذلــك نأل

 فـي تظهـر التـي اليوميـة مشـاهداتهم مـن او المنزلية الموضوعات من هو االطفال لدى



 

 

 خـالل مـن تحقيقهـا يحـاولون حيـث المكبوتـه برغباتهم ةصل لها التي والعابهم نشاطاتهم
  .المختلفة النشاطات هذه

ـــذلك  االنســـان خبـــرات مـــن تكونـــت التـــي الصـــور علـــى التخيـــل عمليـــة تعتمـــد ل
 ميزتـه وتكـون الماضـي خبـرات مـن مسـتمدة عناصـره فـان التخيـل جمح ومهما السابقة،

  .واالبتكار الخلق

 االعبارة هي ما التخيل عملية نأ" لىإ الخصوص بهذا *)سبيرمان( ويشير
 هذه من جديد شئ استنتاج ثم خبرتنا قي دخلت التي االشياء بين عالقات ادراك عن

 القدرة نأو  العقلية، االنسان قدرات مع تتناسب ابتكارية عملية تمثل فهي العالقات،
 معين هدف وأ بغرض محكوماً  يكون الذي التخيل ذلك الإ هو ما المنتج التخيل على
  "اليقظة احالم من جزء بانه عليه نحكم ان يمكننا وال

  .)82ص، 1979دبور،(  
  

 فكلما ، حياتنا مدى على تكونت التي الذهنية الصورة على التخيل يعتمد لذلك
 في تستغل التي المعلوماتية الثروة زادت كلما انواعها وتلونت الصور هذه تعددت
 التخيل، عملية في الجديد وحده هو القديمة العناصر تركيب نأ ولهذا. التخيل عملية
 به الناس يختلف الذي هو خاص بغرض المحدود المفيد التركيب على القدرة على

(   العقلية تهماومستوي تفكيرهم وانماط طبائعهم الختالف نظرا بينا اختالفاً 
  .)83ص، 1979دبور،

 ولذلك يتكلم، أن قبل يتخيل أن يستطيع الطفل أن )jersila( أبحاث دلت وقد
 المهد، سني في وخاصة التخيل هذا عن الكشف في ومشقة صعوبة الباحث يجد فقد

                                                           
  عالم نفس انكليزي له ايضًا مساهمات في علم االحصاء حيث كان من , م ) 1945 – 1863( سبيرمان   *

  .وكانت له ابحاث رائدة في مجال الذكاء البشري , رواد التحليل العاملي    



 

 

 وتدل المختلفة، والوانه تخيله طابع عن بوضوح يفصح فانه قوية لغة يتعلم وحينما
 سنتهم في االطفال واحاديث مالحظات من%) 5،1( نأ على)bunham( ابحاث
 الى تصل حتى.  الزيادة في تمضي النسبة هذه وان قوي، بتخيل تمتاز للميالد الثانية

  للميالد الرابعة ةالسن عمر في االطفال عند%) 7،8(

  .)34ص, 1996كاظم،( 

 الـذي بالوقـت باالنفعـاالت ةمشـحون الطفـل عنـد التخيل عملية نأويرى الباحث 
 باللـذة، والشـعور االسـتمتاع الـى اساسـاً  تتجـه التـي حاجاتـه وتلبيـة ورغباته دوافعه تخدم
 جميــع فيــه تتحقــق وهميــاً  عالمــاً  لنفســه يخلــق المرحلــة هــذه فــي الطفــل تخيــل فــأن لــذلك

 جـواداً  يمتطـي نـهأب يتخيـل الطفـلف,  الواقـع عـالم فـي تحقيقهـا الـى سبيل ال التي رغباته
 وقـد زيارتهـا الـى يتـوق التـي االمـاكن الـى بهـا ويحلـق مهـارة في يقودها طائرة يركب وأ

 العــالم هــذا عناصــر نأ اللعــب دواتأ مــن ممتــع وكــل الطعــام مــن لذيــذ كــل معــه حمــل
  .الحسية مدركاته من مستمدة تكون نأ الإ هي ما الوهمي

 ) mental imagely( الذهنيــة العقليــة والصــور التخيــل عمليــة شــغلت لقــد
بعــض العلمــاء  يشــبر ذإالمعرفــي، الــنفس علــم يظهــر نأ قبــل والفالســفة العلمــاء هتمــامأ
 بنشــاط عالقــة العقليــة للصــور نأ" الــى الصــدد بهــذا *)humeهيــوم (لــى ذلــك مــنهم إ

 كانـــت يـــرى وكـــذلك ،"الـــنفس علمـــاء بعـــض اليـــوم يؤكـــده مـــا وهـــذا االدراكيـــة التمثـــيالت
)Cantt( "بــــــين الثغــــــرة وأ الفجــــــوة لســــــدعمل تســــــت داةأ وأ وســــــيلة التخيــــــل عمليــــــة نأ 

) هيــوم( فالعــالم" بينهمــا االخــتالف جوانــب بعــض وجــود مــن بــالرغم والتفكيــر االحســاس

                                                           
, م هو فيلسوف واقتصادي ومؤرخ اسكتلندي وشخصية مهمة في الفلسفة الغربية )  1776 -1711( هيوم   *

من رفض الفكرة السائدة بان العقل  تألفتفيلسوف كبير في العصر الحديث يطرح فلسفة طبيعية شاملة اول 
  .البشري نسخة مصورة من العقل  االلهي 



 

 

 حـين فـي الواقـع فـي موجـودة غير للموضوع صورة ينو تك على يساعد التخيل" أن يرى
   ."المجرد المفاهيم تكوين في تتمثل التخيل أهمية ان) كانت( يرى

)sommerhoff,1990 p: 177(  

 الســــلوك جوانــــب مــــن جانــــب يوجــــد ال يكــــاد" الخصــــوص بهــــذا) مــــراد(ويشــــير 
 اعتمادنــا يكــون ال معــين عمــل فــي انــدفعنا ،فــاذا فيــه أثــر للتخيــل ويكــون الإ االنســاني

 نــراه مــا وراء نتصــوره مــا الــى نســتند بــل االدراكــي مجالنــا فــي فعــالً  ماندركــه علــى فقــط
 مراحـل مـن نأ نـرى الـذهني المجـال الـى انتقلنـا ذاإ و .  حدوثـه وأ ظهـوره نتوقـع ما لىإ و 

 هــذه ظــروف تحديــد بــدون مشــاهدتها لنــا ســبق التــي االشــياء صــور استحضــار التــذكر
 يعــرف مــا هــي القديمــة الصــور استحضــار وعمليــة.  ومالبســات زمــان مــن المشــاهدة
 القديمـة الصـور استحضـار عمليـة نأ الـى االشـارة مـن البـد وهنـا االسترجاعي بالتخيل

 وأ تحـوير عمليـة هنـاك ان نـرى لـذلك لالصـل تمامـا مطابقـة نسـخة بالضرورة تكون ال
 .والتهويــل التنميــق عناصــر مــن عليهــا المخيلــة تســبغه مــا وهــذا الصــور لهــذه تحريــف

 وعـدم الصـور بهـا تمتـاز التـي المرونة الذهنية الصور تحوير في ثرأللمخيلة من  مالو 
 الداخليـة الضـوابط تالشـي أو وصـدقه االستحضـار امانـة لمراقبـة خـارجي ضابط وجود
  "والتمحيص النقد على قوة من منطقي تماسك من

  .)263 - 261ص، 1966 مراد،(

طالع الباحث للمصادر الحديثة في مجـال العمليـات العقليـة وجـدت أبناًء على 
 وتقــــتحم ةالحــــد مــــن كبــــرى درجــــة الــــى حيانــــاً أقــــد تصــــل  المخيلــــة نألــــى إنهــــا تشــــير أ

 بعضـها عـن وتزيـل مضـخم بشـكل االشـياء بعـض تبرز حيث وتنمقها الثابته المدركات
ـــ متوقـــع غيـــر مجـــاالً  نفســـه الوقـــت فـــي وتفـــتح معالمهـــا يخفـــي ســـتاراً  االخـــر  ويالتأللت



 

 

 مخيلــة تصــنعه فيمــا مالحظتــه يمكــن وهــذا اخــر حينــاً  همــةاالو  وأ حينــاً  المفيــدة الطريفــة
  .ومرحه للعبه يصطنعها أشياء أو لعب من يديه بين لما الطفل

 الحــوادث مــن يشــاهده مــا وأ االقــوال مــن يصــنعه ممــا حيانــاً أ الطفــل يتخــذ وقــد
 مســتمعيه نفــوس فــي والعجــب الدهشــة مــن يحدثــه بمــا يســتمتع لكــي واللهــو للعــب كمــادة

 المرئيـات فـان وحـوادث منـاظر مـن تشـاهده مـا تصـنع فانهـا الفنـان لمخيلة بالنسبة ماأ.
 لمســاته مــن فيهــا ينفــث نأ يحــاول نظــره وجهــة مــن صــماء مــادة الإ هــي مــا الخارجيــة

 وخاصـة بـالتفكير وثيقـة ةلصـن عمليـة التخيـل لهـا إ، لذلك فـوالروعة الحياة فيها ليبعث
 الفـروض وضع فيو  العلمية االختراعات في مهماً  دوراً  يؤدي نهأ حيث المبدع التفكير

  .صحتها من للتحقق الرسائل واصطناع

 :ا�6?وق ا��=

ن حـــب كـــل مـــا هـــو جميـــل وتقـــديره وتذوقـــه واستحســـانه طبيعـــة متأصـــلة فـــي أ
صميم حياة الفرد وفي اخالقه ومشاعره، ومن ثم يمكن تحديد نوع التفكيـر فـي مختلـف 

نـــواع النــــاس والن الحيـــاة تفــــيض بمختلـــف الفنــــون المبدعـــة مــــن ادب وشـــعر ورقــــص أ
فــي ســن مبكــرة  وموســيقى ورســم ونحــت وتصــوير، لــذلك فــان بعــض االطفــال يظهــرون

ن يســـتطيع الوقـــوف علـــى اقـــدامهم يصـــفقون ويحـــاولون أحـــبهم للموســـيقى، فتـــراهم قبـــل 
و طبــل يطربــون لــه، وقــد نــرى أو أي نغــم أالــرقص وهــم يجلســون يســمعون الموســيقى 

طفًال يحب راحـة العطـور ورؤيـة الزهـور ويسـتمتع بمنظـر الحديقـة والحشـائش والـورود، 
و ســماع الكلمــات اللطيفــة التــي تثنــي عليــه أو المتحركــة أوغيــره يبــتهج باللعبــة الملونــة 

وتمتدحـــه، وهـــذا دليـــل تقـــدير الجمـــال وتذوقـــه عنـــد االطفـــال بالوســـائل القليلـــة الموجـــودة 
  ).13الشال، ب،ت، ص(امامهم 

يرد مفهوم التذوق الفني في كتابات وطروحات فكريـة مختلفـة، فيـأتي بمعنـى ذ إ
و االحســاس بالجمــال، أالي والتقــدير الجمــالي الفنــي االســتجابة الجماليــة واالدراك الجمــ



 

 

و الحكــم الجمــالي، والــبعض يفــرق بــين هــذه المفــاهيم فكــل لفظــة أو الموقــف الجمــالي أ
لهــا حالتهــا ومرتبتهــا فــي مراحــل التــذوق الفنــي، وهــو مــا يــراه الباحــث كــذلك فاالســتجابة 

تلقي بما فيهـا مسـتوى الثقافـة الجمالية تتم بدوافع ذاتية منبعها االستعدادات الداخلية للم
ـــة وكـــذلك اكتســـاب العمـــل الفنـــي الشـــروط االساســـية للقبـــول  ـــتعلم والمحـــيط والبيئ و أوال

الرفض لذلك العمل ومنهـا التناسـق وااليقـاع والوحـدة وهـي مرحلـة تسـبق عمليـة التـذوق 
الفنــي وكــذا االمـــر ينطبــق علـــى االحســاس بالجمـــال امــا االدراك الجمـــالي فهــو عمليـــة 

ذهنــي تــتم بعــد اســتالمها اشــارات تنبعــث مــن العمــل الفنــي عــن طريــق الحــواس  نشــاط
لفــــة، ويتوقــــف مســــتوى ذلــــك االدراك وتأويلهــــا علــــى وفــــق عوامــــل ذاتيــــة، الــــوعي، واأل

مصـدر  –والميول النفسية، وحتى الغريزية والتطبـع وعوامـل موضـوعية تتعلـق بالشـيء 
  .حقةوهي مرحلة تمهد لعملية التذوق الفني الال –البث 

ما الحكم الجمـالي فهـي مرحلـة الحقـة عنـد المتلقـي تحصـل عنـدما يكـون الفـرد أ
ن يصــــدر حكمــــًا جماليـــًا لالثــــر الفنــــي فالتـــذوق قبــــل الحكــــم ألديـــه ذائقــــة عاليــــة تؤهلـــه 

غلـب المفكـرين والمختصـين فـي هـذا أمرحلة من مراحله المتقدمة ويـرى  الجمالي ولكنه
تعبيــر عــن موقــف الــذات االنســانية تجــاه العمــل ن عمليــة التــذوق الفنــي هــي أالمجــال 

ـــى االحســـاس بالعمـــل الفنـــي . الفنـــي ـــاج ذهنـــي، وتبـــين اوجـــه أوهـــو القـــدرة عل و أي انت
والتــــــذوق ســــــلوك يتضــــــمن االقــــــدام ) 22ص ، 1987اســــــعد (الجمــــــال والــــــنقص فيــــــه 

واالحجـــام واالنســـان عمومـــًا يتركـــب  مـــن مجمـــوع االســـتجابات لمواقـــف مختلفـــة، وكـــل 
ولـى وظـائف التربيـة تكـوين أن أممارسة على قدرته على التذوق لذلك نجـد موقف يعد 

المعــايير الســليمة للتــذوق، وتــدريب المــتعلم علــى تطبيقهــا عمليــًا ليرضــي بحياتــه وحيــاة 
  ).73، ص1985بسيوني، ال(المجتمع الذي يعيش فيه 

وحينما تتدرب حـواس االنسـان علـى وفـق معـايير سـليمة للتـذوق سـنجده بطبقهـا 
ـــذوق يـــرتبط فـــ ـــيس فـــي المحسوســـات وحـــدها، فالت ـــاة ول ي كـــل مغـــزى مـــن مغـــازي الحي



 

 

بالســلوك العــام لالنســان فــي الحيــاة العامــة، والتــذوق يمثــل مؤشــر التفاعــل عــن طريــق 
  .الحواس والذي بدوره يحقق المتعة واللذة الجمالية والتي بدورها تؤكد حيوية االنسان

  

  :( ورة ا�*6وق

ن أن يكـون لتذوقـه نصـيب مـن النمـو، سـنجد أن الفرد الذي تنمـو جوانبـه دون إ
ومركــزه فــي الوســط االجتمــاعي، دون ) الســلوكي(هــذا الــنقص يــؤثر علــى كيانــه الكلــي 

ان يشـــعر هـــو بـــذلك، وقـــد يتضـــح ذلـــك مـــن ســـلوكيات تثيـــر امتعـــاض ذوي االحســـاس 
تخدام الموســيقى العاليــة، والتــذوق العــالي، ومــن هــذه الســلوكيات، الصــوت العــالي، واســ

  .والتصرفات المشينة المختلفة ابتداًء من االسرة وانتهاًء بالعمل والمجتمع

وعلــى ذلـــك فهــم ال يقـــابلون بــاحترام مـــن الجماعــة فالتـــذوق فــي الحقيقـــة عنـــوان 
عامـــة وكلمـــا ارتقـــى تميـــزت انســـانية  المـــتعلمنعكـــاس لســـلوك أللشخصـــية باســـرها، وهـــو 

  .لى مستويات بعيدة عن االنسانيةإذا دنت انحدرت إ ماأالمتحضرة،  المتعلم

والتــــذوق ينمـــــو بالممارســــة، فـــــالعين التــــي تـــــرى االشــــياء، المنســـــقة، المنظمـــــة، 
الجميلة االلوان واالشكال، ينمو لديها معيـار تقـيس بـه قـيم االشـياء الجماليـة، فـي حـين 

قـــات الســـيئة، ذا كانـــت العـــين قـــد درجـــت علـــى االشـــياء القبيحـــة، ولـــم تكـــن ســـوى العالإ
   فانها بالتالي سوف ال تستطيع ان تميز االشياء اذا ما ارتفعت في عالقاتها الجمالية

  ).230ص،  1972بسيوني، ال( 



 

 

فــــي الشــــكل (ان العمــــل الفنــــي الجميــــل يشــــتمل علــــى اكتمــــال  *ويؤكــــد ارســــطو
واعتـــدال فـــي االســـلوب، وبدرجـــة تضـــمن لـــه ان يكـــون كـــًال متبعـــًا ومصـــنعًا فـــي ذاتـــه 

  ).74، ص2001عبد الحميد، ()  احداثه لتأثيره وخالل

ولــذلك فــان التــذوق الفنــي ال ينحصــر فــي حــدود المســتقلين فــي االختصاصــات  
الـــذوقي فـــي كـــل تفاصـــيل الحيـــاة داخـــل المـــتعلم الفنيـــة، بـــل يـــنعكس ذلـــك علـــى ســـلوك 

  .المجتمع والبيئة

  

 :ا�6?وق وا�(��.�

ـــاه حساســـية إ ـــذوق معن ـــواع أبحيـــث يســـتطيع المـــتعلم ذا كـــان الت ن يســـتجيب الن
خر يدرج علـى تنـاول االشـياء مـن زوايـاه النفعيـة مختلفة من العالقات، فان البعض اآل

المحــددة، قـــد ال يـــرى فيهـــا جمـــاًال، الن االشـــياء فــي نظـــره لهـــا مـــدلوالت تحقـــق حاجتـــه 
ي لــى الكرســإالواقعيــة المجــردة مــن البعــد الجمــالي، فهــو يــرى الفاكهــة ليأكلهــا، وينظــر 

ن الـــبعض يضـــع اللوحـــة فـــي مكـــان لغـــرض اخفـــاء النـــدوب فـــي أليســـتريح عليـــه، بـــل 
الحائط ليس إال، ولكن حينما يبحث في اشكال هذه االشياء وملمسـها، وكيانهـا الكلـي، 

ن أو التــذوق، كمــا أوبعجــب بهيئتهــا حــين يميزهــا عــن غيرهــا، هــي وظيفــة االســتمتاع 
لـى المرئيـات، إ المـتعلمما يرى تنظـيم نسب الكرسي وعالقات اجزائه بعضها ببعض، ك

وتذوقــه للعالقــات الجماليــة التــي تقــوم عليهــا، يعــد عــامًال مهمــًا فــي تكوينــه، ويــؤثر هــذا 
ن يجعـل هـذا السـلوك اكثـر تكـامًال، فقـد يرتقـي هـذا أ، ويمكـن المتعلمالعامل في سلوك 

ــــع تحــــت يديــــه ــــذوق ويصــــبح، اســــلوبًا مــــن اســــاليب معالجــــة الشــــخص لكــــل مــــا يق  الت
  ).229، ص1972بسيوني، ال(

                                                           
  فيلسوف يوناني تلميذ افالطون ومعلم اسكندر االكبر وواحد من علماء ) م. ق322 –م . ق 381( ارسطو   *

  الخ ... تغطي كتاباته مجاالت عدة منها الفيزياء والشعر والمسرح والموسيقى , المفكرين     
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ـــة االتصـــال، تقتضـــي وجـــود طـــرفين  التـــذوق الفنـــي هـــو عمليـــة اتصـــال، وعملي
احــدهما هــو المرســل والثــاني هــو المتلقــي بينهمــا قنــاة للتوصــيل، ورســالة محمولــة علــى 

  ).3، ص2005ه، ر حنو (هذه القناة 

ســاليب كثيــرة ويــرى أعديــدة و  ن عمليــة االتصــال لهــا مصــادر متنوعــة، ووســائلأ
فكـار أالدارسون المحدثون لمـا يسـتثير فينـا مـن اعـادة التفكيـر حـول مـا كـان سـائدًا مـن 

  .ونظريات بخصوص عملية التذوق الفني

ومن هذه النظريات نظرية الدوافع المحركة لعملية التذوق ومنها نظرية التحليـل 
اقة البشرية، نحو نشـاط رفيـع، ويـرى ن التذوق نوع من التسامي بالطأعتبار إالنفسي، ب
ن مــا يــتحكم فــي عمليــة التــذوق أن التــذوق نشــاط انســحابي، ولــدى الــبعض، أالــبعض 

ســم القطــاع الــذهبي فــي الشــيء كتقســيمات جســم أوخصائصــها، هــو مــا يطلقــون عليــه 
س يتقسم على ثالثـة اجـزاء أن الر أاالنسان واعتبار الرأس وحدة قياس للجسم كافة كما 

خمـص القـدم وهكـذا، ألـى إو طول اليدين ممدودة تساوي طول الجسـم مـن قمـة الـراس أ
و اخــرى مــن درجــات الجمــال أن تــدرك فــي الشــيء درجــة أذا تـوافر، كــان مــن الممكــن إ

وهــذا االمــر ينطبــق علــى الفنــون التشــكيلية كافــة، وظهــرت فــي الوقــت الحاضــر نظريــة 
ن أومـا ترتـب عليهـا مـن القـول بـ )3، ص2005ه، ر حنـو (جديدة هي نظرية المعلومات 

التذوق هو عملية اتصال، يتوقف الكثير من خصائصـها علـى كميـة ونـوع وخصـائص 
ومــا يــتم خــالل . و الموضــوع الفنــي موضــوع التــذوقأالمعلومــات التــي يطرحهــا المثيــر 

ثـــم المقارنـــة والتفضـــيل بـــين نفـــس . عـــادة نظـــرإ العمليـــة مـــن اســـتيعاب واثـــارة لالفكـــار و 
خــرى مركــزه فــي عقــل االنســان انهــا عمليــة يمكــن ان تشــبه بدرجــة او أل عمــاأالعمــل و 

 مـــتعلمأي تحكـــم القـــدرات الداخليـــة لل" الســـير نطيقيـــاً . "بـــاخرى عمليـــات الضـــبط الـــذاتي



 

 

المتــذوق واالدراك والــوعي الجمــالي والحســي بمعــزل عــن تــأثير العوامــل الخارجيــة التــي 
  .ترسلها اشارات العمل الفني

ن تنظــــر الــــى الموضــــوع مــــن زاويــــة تالئــــم أظريــــة تحــــاول ن كــــل نأوالمالحــــظ 
منطقهـــا ومفهومهـــا العـــام، لـــذلك يمكـــن القـــول ان كـــل نظريـــة قـــدمت وصـــفًا او تحلـــيًال 
لعملية التذوق الفني انها قدمت جانبًا واحدًا من العمليـة، ومنهـا نظريـة المعلومـات ومـا 

ال، الن القــول بهــذا نــه عمليــة اتصــألــى التــذوق الفنــي، علــى إترتــب عليهــا مــن النظــر 
  .و الظاهري من العمليةأو االسلوبي أالجانب هو جانب الشكلي 

ن ألـــى إفقـــد تـــم التوصـــل فـــي عـــدد مـــن الدراســـات ) المرســـل(مـــا العمـــل الفنـــي أ
يقصــد التوصــل ) المتلقــي(الــى االخــر ) المبــدع(العمــل الفنــي، رســالة موجهــة مــن االنــا 

النا واالخـر فـي حـال نفسـية واحـدة، تجمـع أي توجد ا) ـال(الى ما يمكن ان نطلق حالة 
. بينهمــا وتزيــل مــا بينهمــا مــن فــوارق واخــتالف فــي وجهــات النظــر واالراء واالنفعــاالت

ويمكن القول بان التذوق الفني عملية اتصال، مضافًا اليها عملية ابداع حقيقـي وخلـق 
  .وهذا هو الجانب المهم في عملية التذوق. فني
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نــــا ان التربيــــة هــــي الوســــيلة المقصــــودة التــــي يســــتعين بهــــا اولــــو االمــــر ذا فهمإ
رقـى واسـعد، كمـا انهـا الطريـق أبيد الناشئة فـي سـبيل حيـاة  لألخذوالمربين والمسؤولين 

مــن المشــاركة تــدريجيًا  فــي المهــام والمســؤولية للمجتمــع والدولــة،  التالمــذةالــذي يمكــن 
وهي االداة الفعالة في نقل الخبرات السابقة الى الجيل الجديد، وعن طريق هـذا النقـل، 

وضـــاع الحيـــاة أتعـــاد صـــياغة القـــيم المتضـــمنة فـــي خبـــرات الســـلف لكـــي يتناســـب مـــع 
  .المعاصرة



 

 

هو في نوع التربية، فالشخص الـذي والفرق بين السلوك المهذب وغير المهذب 
تؤكــد فــي تربيتــه كــل تواصــل الــذوق الســليم، الشــك ســيختلف عــن شــخص ال يــرى فرقــًا 

خــر، ولــم ينــل حقــه مــن التربيــة، وتأكيــد تواصــل التــذوق فــي تربيــة االفــراد آبــين ســلوك و 
 مــتعلمعمليـة تبــدو فــي مظهرهــا هنيــة، لمــا تحملــه مــن عالقــات جماليــة منطقيــة وتبــدو لل

ـــم ذا كـــان وراء إمـــا أة مجهـــدة، عمليـــ ـــه مـــواطن التلميـــذ  معل يؤاخـــذه اذا اخطـــأ ويبـــين ل
العيوب والمحاسن، سيسـاعد فـي تشـكيل عـادات ارقـى، واتجاهـات انفـع، لخـرج لنـا هـذا 

بفضــيلة مختلفــة فــي االدراك واالحســاس الــواعي وقــد يــدخل ذلــك فــي تفاصــيل  التلميــذ
منهـــا تنظـــيم الصـــف ونظافتـــه وترتيـــب  دروســـهم الفنيـــة، فضـــًال عـــن  تالمـــذةمختلفـــة لل

اللوحات والملمس والنظام في الدخول والخروج وما يتعلق في ساحة المدرسـة ومـا الـى 
  تالمذةذلك من تفاصيل تدخل في تربية التذوق لل

  ).236 – 234، ص1972بسيوني، ( 

  وهي: بمرحلتين رئيستين ذائقةمر اللذلك ت

  . (Inquiring)مرحلة البحث والمعاناة -1

  .(Icrquiring)مرحلة االكتساب -2

انواعــًا مختلفــة مــن النشــاط تتضــمن بطريــق  التلميــذيــزاول : فــي المرحلــة االولــى
ن يجعــل أ المعلــمغيــر مباشــر عامــل التــذوق كجــزء مــن مقوماتهــا، ولــذلك اذا مــا تمكــن 

تلميذه يعي هذا العامل فـي اثنـاء مزاولتـه، فسـوف يـؤدي هـذا الـى المرحلـة الثانيـة وهـي 
عامــل التــذوق واصــبح جــزءًا حتمــًا لســلوكه،  لتلميــذرحلــة االكتســاب، واذا مــا اكتســب ام

وعنـد ذلـك يتضـح . امكنه ان يطبقه في المواقف المختلفة التي سيجابهها فـي المسـتقبل
. هذا العامل ويتسع مجاله، ويصبح احد االركـان المميـزة لشخصـيته فـي كـل تصـرفاتها

 (generalization)امـــــة نطلـــــق عليهـــــا التعمـــــيم أي ان المـــــرحلتين تنتهيـــــان نتيجـــــة ه



 

 

فــي موقــف معــين علــى ســائر المواقــف التــي يجابهــا فــي  لمــتعلما ويســتمدومعنــاه تطبيــق 
  ).237، ص1972البسيوني، (المستقبل 
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نـه سـيدرك إالذي يمتلك خبرات متراكمة في خياله وقدراته المعرفيـة ف المتعلمن إ
نواعــــًا مــــن العالقــــات اللونيــــة المتوافقــــة التــــي أ) الرســــم للعمــــل الفنــــي خــــالل ممارســــته(

  .خريتماشى بعضها مع البعض اآل

نــه ســيدرك شــيئًا عــن تركيــب الصــورة وبعــض االســس التــي يســتند عليهــا أكمــا 
مـن  المـتعلماذا اكتسـب . لى ذلـكإكالموازنة، وااليقاع، والوحدة، والحركة وما : التركيب

نـه سـوف يتعـدى حـدود أاالسـس المـذكورة، فـان معنـى االكتسـاب هذا الرسـم العناصـر و 
سـيدرك العالقـات اللونيـة، وغيرهـا ال  مـتعلمالن ألـى مواقـف الحيـاة نفسـها، أي إالعمل، 

في الرسوم فحسب وانما فـي ملبسـه، وفـي ترتيـب اثـاث منزلـه، وفـي الطبيعـة كـاحواض 
االزهــار والحقــول، والســماء ومــا يتعلمــه فــي الرســم سيصــبح مقدمــة لمــا يتعلــق بتفاصــيل 

وان مـــا تـــدرب عليـــه يعـــد صـــقل لرؤيتـــه وادراكـــه للعالقـــات علـــى ســـائر  ،الحيـــاة نفســـها
واعهــا ترســم االشــياء بمفــردات عناصــر التشــكيلية ســيدرك عــن طريقهــا كنــه االشــياء نأ

  .الجمالية التي تستند اليها باألسسويلم 

  

  :ط االتيةاتلخيص ما تقدم في النقلذلك يمكن 

ن دراسة اصول الفن التشكيلي من عناصر واسـس وعالقـات كالموازنـة واالنسـجام إ-1
لـــى تنميـــة القـــدرة علـــى التـــذوق إة تهـــدف والحركـــة وغيرهـــا علـــى وفـــق اســـس علميـــ

  . المتعلمين التالمذةواالبتكار لدى 



 

 

ن التـــذوق ضـــرورة وعامـــل مهـــم فـــي تكامـــل شخصـــية المتـــذوق المبـــدع أي طالـــب إ-2
  .الفنون

ويســتمد الشــخص تكاملــه بمــا . هنــاك عــادات وتقاليــد تفرضــها الحيــاة فــي كــل مجــال-3
  .االجتماعييتضمنه من قدرة على التذوق من الوسط 

يمــر المتــذوق فــي مراحــل اولهــا البحــث، وثانيهــا، وثالثهــا، التصــميم علــى المواقــف -4
  .المختلفة

  . ن الممارسة العملية للفن تساعد على انتقال القيم المدروسة الى مواقف الحياةإ-5

 ا)����ل وا�6?وق

بـــدافع يعتقـــد بعـــض المفكـــرين بـــان االســـتجابة االنفعاليـــة للعمـــل الفنـــي مرتبطـــة 
  )سلوك او استجابة ذات صيغة وجدانية(وجداني، حيث يعرف االنفعال بانه 

  ).167،  ص1976الخولي، ( 

مــا الفنــان فهــو أيقــوم علــم الــنفس بوصــف االنفعــال ودراســة العمليــات االنفعاليــة 
  .يعبر عن االنفعال من خالل نتاجه الفني

ن إة، حيــــث يعتقــــد حجمــــًا للــــدفاع عــــن النظريــــة االنفعاليــــ )فيــــرون(يقــــدم لــــذلك 
االستجابة للعمل هو لـيس محاكـاة بسـيطة ومثـل اعلـى، فالفنـان ال يسـعى الـى تصـوير 

نه كثيرًا ما يختار موضـوعات قبيحـة، ويعبـر عنهـا بطريقـة حيـة إبل ) الجميلة(االشياء 
  ).245، ص1974، زلينتستو (دون ان يقلل من قبحها 



 

 

تـذوق الصـورة فـي حـد ن إ): (curt John Duuc & sse *دوكـاس(يقـول كمـا 
و أي ومثلهــــا ايضــــًا يمكــــن للعناصــــر اللونيــــة قتــــه يكــــون مصــــدرًا لالنفعــــال االســــتطيذا

  "الصوتية في حد ذاتها ان تكون مصدرًا للشعور ببعض االنفعاالت االستطيقيا

  ).56، ص1972مطر، (  

فهــــو يــــرى، مثــــل " خلــــق الجمــــال"ن الفنــــان ال يســــعى الــــى أ(كــــد ايضــــًا ألكنــــه 
  ). الفنان يمكن ان يعالج أي موضوع نأتولستوي، 

لــى تعريــف الفــن بانــه اللغــة لمعبــرة عــن االنفعــاالت فــي إ) تولســتوي(قــد ذهــب ل
  ).53ص،  1972مطر، (مقابل اللغة العادية التي تقيد االفكار 

 في العمـل الفنـي ولـيس كمـا) متضمنة(القدرة التعبيرية االنفعالية  )دوكاس(يعد 
بانهـا خـارج العمـل الفنـي، وعندئـذ يصـبح ) E& u& r& ti & slickهانسـليك (يقـول 

العمــل الفنــي مجــرد منبــه الثــارة االنفعــال، كمــا يــرى منتقــدو النظريــة االنفعاليــة، ويطلــق 
االنفعــال المعبــر عنــه، فلــيس لالنفعــال وجــود اال فــي تجســده ) داخليــة(كلمــة  )دوكــاس(

، بـــأن المشـــاهد )اسدوكـــ(وال يعتقـــد ) 279، ص1974ســـتولينتز، (الفنـــي ومـــن خاللـــه 
ملزم على أي نحو بتشكيل تجربته الجمالية على نمط تجربة الفنان، فعندما ينظـر الـى 

ن يقـدر هـذا أالعمل الفني من وجهة نظر المتذوق، فأن القيم التي يمكن علـى اساسـها 
  العمل تقديرًا مشروعًا تكون متباينة الى اقصى حد

  ).268،  ص1974ستولينتز، ( 

ليـه اصـحاب النظـرة االنفعاليـة بـأن التـذوق الفنـي إنتاج ما ذهب يمكن استعليه 
ن أو جميلــة، كمــا أيــتم عــن طريــق اســتجابة انفعاليــة للعمــل الفنــي بموضــوعات قبيحــة 

                                                           
  ال االنفعال هو بعينه ما نسعى اليه  ،عالم يعتبر االنفعال شيئًا اساسيًا للموقف والتجربة الجمالية ،دوكاس *
  . حيث ننظر الى أي عمل فني نظرة جمالية    



 

 

تفريــغ االنفعــال لــدى الفنــان يــتم عــن طريــق وســيط هــو االثــر الفنــي وقــد يأخــذ اشــكاًال 
و عــن طريـــق ألموســيقى و اأمــا عــن طريــق حركــة الجســم كالتمثيــل والــرقص أمختلفــة 
وان الخــالص الفنــان اهميــة عظمــى فــي ايــة نظريــة انفعاليــة والتــي ســتنعكس . اللوحــة

  ).التجربة الجمالية(بدورها على المتذوق بطريقة المشاركة 
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ان التذوق الفنـي يـدرك مـن قبـل االنسـان مـن خـالل اربـع نـواحي اساسـية تفسـر 
والعالقـــات الجماليـــة والعالقـــات التعبيريـــة والشـــكل المضـــمون عناصـــر التشـــكيل الفنـــي 

  :وهي كما يلي) 28، ص2003الربيعي، (واالداء والتقنية 

  

  .ويركز على ايجاد شيء بصيغة ما يترك اثرًا يمكن ادراكه) النتاج( :الناحية االولى

يهـــتم بالقيمـــة المعطـــاة لـــذلك النتـــاج بعـــد ) النتـــاج وعالقتـــه بـــالمحيط( :الناحيـــة الثانيـــة
  .خروجه الى العالم

  .يهتم باالفعال السابقة المؤدية الى حصول النتاج) االفعال الفكرية( :الناحية الثالثة

االفـراد وعالقـتهم بـالمحيط يهـتم بمـن يقـوم بهـذه االفعـال المؤديـة الـى ( :الناحية الرابعـة
  .يوضح ذلك ) 2(جدول الو . النتاج

  )2(جدول ال

 

 

 

 



 

 

  ).تذوق االثر الفني(نواحي االدراك والتذوق الفني 

1  2  3  4  

القيمة النوعية   النتاج الفني
  المعطاة

  القائم باالفعال  االفعال الفكرية

العمليات واالفعال   النتاج والمحيط  النتاج
  الفكرية

  االفراد والمحيط

  الفنان  الشكل والمضمون  اللوحة والمتلقي  اللوحة الفنية

  

  :النتاج الفني: الناحية االولى

ن نتـاج أي شـيء وان كانـت عناصـره موجـودة مـن أيعتقد معظم المفكرين على 
 -قبـل فــأن هــذا النتـاج ادبيــًا او علميــًا او فنيـًا عنــدها يتضــمن افكـارًا يقــوم بهــا االنســان 

ـــان عنـــدما يراعـــي ـــًا، فالفن ـــًا ولـــيس طبيعي االســـس الفنيـــة فـــي اللوحـــة  ســـيكون نتاجـــًا فني
وااللــــوان المناســــبة علــــى وفــــق االســــس العلميــــة للعالقــــات اللونيــــة، التضــــاد، التــــرابط، 
االنســـجام والحركـــة، ســـتظهر اللوحـــة بـــاخراج فنـــي متكامـــل، وهـــذه العمليـــة تهـــم البحـــث 
الحــالي فــي عمليــة التــذوق الفنــي عنــد المتلقــي والتــي تبــدأ مــن صــياغة الفكــرة وانتاجهــا 

لها الى المشاهد عن طريـق مراحـل االدراك الحسـي كمـا سـيتم توضـيحها فـي الى وصو 
وقبل الدخول في تفاصـيل عمليـات االدراك لالثـر الفنـي اللوحـة، . سياق البحث الحالي
  ما هي اللوحة الفنية؟

 

 



 

 

  :ادراك اللوحة الفنية-أ

و دالالت ثـم يقـوم المتلقـي بمحاولـة أو رمـوز أهي نظـام اشـارات : اللوحة الفنية
و العالمـــات لتكـــون معـــاني فانـــه أعـــزل مجموعـــة القـــوانين التـــي تـــربط هـــذه االشـــارات 

يتجاهل بصورة عامة ما تقوله هذه االشـارة فعـًال وترتكـز بـدًال عـن ذلـك علـى عالقاتهـا 
ففي الفن نفصـل االشـارة عـن الشـيء الـذي تشـير اليـه اذ تضـطرب . "الداخلية ببعضها

ة االعتياديــة بــين االشــارة والشــيء الــذي تــدل عليــه تلــك االشــارة وهــذه الظــاهر  –العالقــة 
) بـاكويز(تترك لالشارة نوعًا من االستقالل كشيء ذي قيمة بحد ذاته، ففي اللغة يؤكد 

  " ن كل تبادل للمعلومات يتضمن ستة عناصرأ

  ):34، ص1980الموسى، (

  . نظام مشترك يجعل الرسالة مفهومه-4. رسالة-3  . مخاطب-2  . المتكلم-1

  .سالةقرينه تشير الى ر -6  . اتصال او وسط مادي لالتصال-5

لما كان االدراك هو عملية حصول االنسان على المعلومات مـن محيطـه، فـأن 
االحساس باللوحة الفنية وتذوقها يتكون عند تحقيـق عالقـة ادراكيـة معينـة بـين االنسـان 

فــالتعريف االساســي للوحــة الفنيــة يكمــن فــي قــراءة الحــدود الماديــة التــي تشــكلها . وبيئتــه
) بصــري بشــكل رئــيس(وبــذلك يتكــون انطبــاع حســي . نيــةالعناصــر االساســية للوحــة الف

وبعــد ذلــك تتســع . يتجســد بشــكل صــورة ذهنيــة علــى شــكل تلــك اللوحــة الفنيــة المنظــورة
فاللوحــــة الفنيــــة المتكاملــــة  , هــــذه العالقــــة االدراكيــــة لتشــــمل حــــواس االنســــان االخــــرى

التفاعـــل تســـتقطب اهتمـــام ومشـــاركة كافـــة قـــدرات االنســـان الحســـية والفعليـــة الحـــداث 
  ).29، ص2003الربيعي، . (الروحي بينها وبين االنسان

وتندرج قـدرة االنسـان علـى ادراك الشـكل المتكامـل للوحـة الفنيـة مـع تـدرج ونمـو 
ومـن خـالل احسـاس االنسـان . قدراته الفعلية والحسية وزيادة تعقيد عالقاته االجتماعية



 

 

الي والمتعــــة الحســــية بنظــــام اوســــع مــــع ذاتــــه المحــــدودة يحصــــل علــــى االرضــــاء الجمــــ
والفعلية التي تزداد بتغير وتطور عالقات االنسـان باالشـياء التـي تكـون محيطـه وبيئتـه 
المباشرة والملموسة من خالل مراحل التحسس واالكتشاف المتدرج من سنوات الطفولة 

في مرحلـة النضـج ) مجردة(وصوًال الى التفاصيل مع قيم فكرية ومعنوية غير ملموسة 
ـــــي و  ـــــة والمعنويـــــة العقل ـــــوعي الجمـــــالي بعمـــــق اللوحـــــة وابعادهـــــا وخصائصـــــها المادي ال

  ).30، ص2003الربيعي، (
  

  عناصر التشكيل الفني للوحة الفنية-ب

ن عناصــر التشـــكيل هـــي وســـائل اساســـية يتعامـــل معهـــا الفنـــان وتمثـــل اســـلوبه إ
، الخـــط، الشـــكل(الخـــاص، فاللغـــة البصـــرية للتكوينـــات لهـــا عناصـــر متباينـــة ومتكاملـــة 

  ).الهيئة، الملمس، اللون، النقطة، الفضاء

وتعـد اساسـًا للصـفات المميـزة لــالدراك  عملةويـتم تنظيمهـا علـى وفـق اسـس مسـت
لـى إومن خـالل االنظمـة االدراكيـة المعقـدة صـنفت مفـردة العناصـر التشـكيلية . الحسي

والثـــاني ثـــانوي اعطـــى صـــفات مميـــزة للخـــط . ول اساســـي يتمثـــل بالنقطـــةمســـتويين األ
مثلت باالتجاه والحركة والبعد والمدة والى الكيفيات العمودية واالفقيـة والمائلـة لتقصـي ت

ن وجـود هـذه أالـخ .. صفات سيكولوجية جمالية مميزة، كاللون والشـكل والحجـم والمـادة
لـى تحقيـق الجمـال والتقـدير المـوقفي لالعمـال إالمفردات مجتمعة ودراستها جيدًا يـؤدي 

  .  الفنية

 

 

 



 

 

  .القيمة النوعية للنتاج وعالقتها بالمحيط: الناحية الثانية

ن شـكل بنيــة النســق الثقــافي المــنعكس مــن المحــيط لــه تــُأثير فــي تحديــد عمليــة إ
التقــويم واالســتجابة لعمليــة التــذوق الفنــي للعمــل، كمــا يــؤثر فــي نــوع الحــوار االنســاني 

لمعــــين ويتــــأثر بســــياق المتلقــــي والنتــــاج لكــــون النتــــاج ينبثــــق ويعــــيش ضــــمن المحــــيط ا
العالقــات والمفــاهيم الثقافيــة والــذي يــؤدي بــدوره الــى نســبية عمليــة االدراك ثــم التـــذوق 
وتغيرهــا فالتــذوق كمــا نفهمــه هــو عمليــة الحقــة تــتم بعــد ادراك العمــل المنــتج أي مرحلــة 

) المنـتج(اعادة الخلق من قبل المتلقي والتي تشـمل حسـب الفرضـية حـوارًا بـين الشـيء 
ر يــنجم عنهــا تغيــر فــي ادراك المتلقــي هــو اعــادة الخلــق بــين جــانبين احــدهما لــه والفكــ

وجــود فيزيــاوي أي العمــل الفنــي وبــين الحــس والفكــر لــدى المتلقــي ضــد المحــيط الــذي 
  .يعيش فيه

ما حوار الخلق فهو يخلو من الجانب الفيزياوي بعد، فهو حوار تعـود عناصـره أ
ؤديــــة لتكــــوين العالقــــات الجماليــــة للنتــــاج والتــــي و مقوماتــــه الــــى االفعــــال الفكريــــة المأ

ولما كانـت العالقـة بـين المتلقـي والنتـاج . تحصل لدى االنسان المنتج بعالقته بالمحيط
ــــب مــــن احساســــاته  ــــه جوان ــــداع منجــــزه واضــــعًا في ــــان مــــن اب ــــب انتهــــاء الفن تنتهــــي عق

اليـة متكاملـة، لهـا وانفعاالته وافكاره وتداعياته، فيتمثل المنجز الفني عندئذ في بنيـة جم
ــــًا مســــتمدًا النمــــاط الحــــس  ــــًا فيزيائي ــــزات خاصــــة بهــــا، بوصــــفها تكوين خصــــائص وممي
والتفكير، من وسائط تشكيلية لها خصوصيتها وحـدودها المتفـردة، وانتظامهـا وامتـدادها 

نتيجــة لتحــول وتغيــر "ومحيطهــا أي انــه يتحــول الــى شــكل اســتطيقي يمكــن تعريفــه بانــه 
فالنتـاج اذًا . الـخ.. فرد ما في شكل قصيدة، مسرحية، قصة، لوحةمحتوى ما، استقبله 

ـــــه ـــــه وواقعـــــًا خاصـــــًا ب ـــــذلك فقرات ـــــك ب " مـــــأخوذة مـــــن اســـــتمرارية حركـــــة الحقيقـــــة، ويمتل
(marcuse. 1979, p. 11). 
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ن القــدرة علــى االســتجابة للعمــل الفنــي لــدى المتــذوق تتــوافر فيهــا عوامــل امــا إ  
و موضــوعية أ لألعمــالذاتيـة تــرتبط بامكاناتــه الثقافيــة والتمــرس علــى المشــاهدة وااللفــة 

تنحصــر فــي مبــادئ العمــل الفنــي مــن وحــدة عضــوية وتــوازن وتنــوع وهكــذا تتــالف تلــك 
المبـــادئ النتـــاج االثـــر الفنـــي الـــذي يواجهـــه المتـــذوق ويســـتجيب لـــه وتتبـــاين شخصـــية 

و الطريقــة فـي ادراك الموضـوعات الجماليـة التـي يســتجيب أالمتـذوق تبعـًا الـى االنمـاط 
جابة المتــذوق للعمــل الفنــي البــد مــن التطــرق لســمات لهــا المتــذوق وللتعــرف علــى اســت

  .ومراحل التذوق الفني اوًال، ثم التعرف على شخصية المتذوق ثانياً 
  

  سمات ومراحل التذوق الفني -أ 

ن يســتند علــى عوامــل أن العمــل الفنــي لكــي يكــون ناجحــًا فــي التــأثير البــد مــن إ
دئ هــو مبــدأ الوحــدة العضــوية ومبــادئ يســتجيب لهــا الجمهــور المتــذوق واول هــذه المبــا

، هـــذه الوحـــدة هـــي ارتبـــاط اجـــزاء العمـــل )41، ص1972مطـــر، . (فـــي العمـــل الفنـــي
و سيادة الفكرة، وفي اشكال الفن المعاصر قـد تختفـي الفكـرة المباشـرة حيـث ال أالفني، 

توجد نقطة مركزيـة واحـدة، ومـن المبـادئ االخـرى هـو مبـدأ التنـوع فقـد يكـون للموضـوع 
و أ، )السـيمترية(داء وتكرارات وتنوعـات، وكـذلك مبـدأ التـوازن ومبـدأ التماثـل الواحد اص

و وحــدات أمبــدأ التوافــق بــين االشــكال المختلفــة، ومبــدأ االيقــاع أي االنتقــال مــن اجــزاء 
و ســكون وكــذلك الحركــة والتنــوع، وتعــد هــذه أزمانيــًا الــى اجــزاء الحقــة تتخللهــا فتــرات 

عمـل االكثــر اهميـة ورقـي فـي البنـاء والتكـوين وخاصــًة مبـادئ عامـة للعمـل الفنـي امـا ال
) الجامـدة(في االعمال المعاصرة فانها تخرج من االطر المقيدة للعمـل مثـل السـتاتيكية 

الـــى ديناميكيـــة فـــي حركـــة الوحـــدات وااليقـــاع الحـــر بـــدل االيقـــاع الرتيـــب والتنـــوع فـــي 
  ).السيمتري(الوحدات بدل التوزيع 



 

 

ـــ ـــك المب ـــالف كـــل تل ـــذي يواجهـــه المتـــذوق، وهكـــذا تت ـــر الفنـــي ال ادئ النتـــاج االث
وتحــدث فيــه تلــك االســتجابة الجماليــة، لــذا كــان البــد مــن تحديــد ســمات ومراحــل تلــك 

) 71، ص1974ســتولتنز، ) (R.Bayer, 1959ريمــون بــابير (االســتجابة وقــد حــدد 
  -:الخطوات التي يمر بها المتذوق عند استجابته للعمل الفني وهي

حــدوث االدراك الحســي لعمــل فنــي مــا وحــدوث حالــة الشــد واالنتبــاه  بعــد :التوقــف-1
للمشــاهد، تحصــل حالــة التوقــف لمجــرى التفكيــر العــادي والكــف عــن مواصــلة 
النشاط االرادي بفعل االستجابة لفعل االنعكاس الجمالي واالسـتغراق فـي حالـة 

  .و التأملأالمشاهدة 

ملية التذوق حيث يصبح لالثـر الفنـي وهي المرحلة الثانية في ع :و الوحدةأالعزلة -2
او الموضــوع الجمــالي، قــدرة انتزاعيــة تجعــل المتــذوق والموضــوع المتأمــل فــي 

خـــر متوحـــد آلـــى عـــالم إعـــالم جمـــالي قـــائم بذاتـــه، بـــل كـــأن المتـــذوق قـــد انتقـــل 
هــو يحيــا فــي عــالم جمــالي خــاص نقلــه اليــه ذلــك العمــل الفنــي  وكأنمــاومنعــزل 

  .التوحد والعزلةحيث يجري التأمل في سكون 

ن التجربة الجمالية فـي احسـن حاالتهـا تعزلنـا نحـن والموضـوع معـًا عـن إويبدو 
التيـــار المعتـــاد للتجربـــة فحـــين تعجـــب بالموضـــوع فـــي ذاتـــه، نفصـــله عـــن عالقاتـــه 
المتبادلـــة باالشـــياء االخـــرى وتشـــعر كـــان الحيـــاة قـــد توقفـــت فجـــأة، اذ اننـــا نســـتغرق 

امامنــا ونتــرك أي فكــرة عــن النشــاط الفرضــي المتطلــع تمامــًا فــي الموضــوع الماثــل 
  ).71، ص1976ابراهيم، (الى المستقبل 

باننـــا موجـــودون ازاء ظــواهر ال حقـــاق وهـــي المرحلـــة التـــي تـــتم بعـــد ان  :االحســـاس-3
هــو نظــر عقلــي محــض لموضــوعات ال يمكــن ان نقــع (يحــدث فعــل التأمــل الــذي 

نـــه يتجـــاوز االدراك أمعنـــى ب) 202، ص1986زينـــاتي، ) (تحـــت مراقبـــة الحـــواس



 

 

و الموضـوع والتـي ال تكفـي أالحسي ليزودنا باجوبة لتساؤالتنا حول وجـود الشـيء 
حواســنا المجــردة الســتيعابه بعــد حــدوث التأمــل يشــعر المتــذوق بأنــه ازاء عــالم ذو 

ومعنى هـذا ان الشـعور الجمـالي يفتقـر "طابع ظاهري بعيدًا عن الوقائع والحقائق 
واقعية نظرًا ما للموضـوع الجمـالي مـن طـابع ظـاهري فـنحن حـين بالضرورة الى ال

ابــــراهيم، " (نشــــهد أي عمــــل فنــــي نشــــعر باننــــا ال نــــدرك االشــــياء صــــوريًا خــــداعا
  ).219، ص1976

ان الفعـــل الجمـــالي الـــذي يشـــارك المتـــذوق فيـــه ال يعتمـــد علـــى  :الموقـــف الحدســـي-4
لحـــدس والعيـــان المباشـــر و البرهنـــة او االســـتقراء وانمـــا يعتمـــد علـــى اأاالســـتدالل 

ــــاجيء، فهــــو  ــــى الموضــــوع أمــــا أواالدراك المف ــــه نتيجــــة أن ينجــــذب ال ــــر من و ينف
ويمكننـا ان نصـف االحسـاس بالمتعـة الـذي يشـعر "الحاسيس مبهمة تتملكه فجـأة 

بــه المتأمــل الذواقــة فــي العمــل الفنــي بانــه احســاس اقــرب مــا يكــون الــى الشــعور 
  ).47حسن، ب،ت، ص" (لذي يعيش فيهالوصفي عند تأمله العالم المرئي ا

ن فعـــل الحـــدس فعلـــه فـــي عمليـــة االنعكـــاس أبعـــد  :و الوجـــدانيأالطـــابع العـــاطفي -5
الجمـالي يـرتبط الموقــف الجمـالي باســتجابة شخصـية مطبوعــة بالطـابع الوجــداني، 

فنجـــــد فـــــي تأمـــــل (العـــــاطفي، مرتبطـــــًا بالشـــــعور مبتعـــــدًا عـــــن أي تصـــــور عقلـــــي 
ـــة مـــن حـــاالت  مظهـــرًا وجـــدانياً  …الجمـــال ـــة بدائي ـــى حال ـــد ال ـــى بوضـــوح فيعي يتجل

  ).220، ص 1976ابراهيم، ) (الوعي والشعور

والوجـــــدان هـــــو حـــــدس ومعرفـــــة منعكســـــة وهـــــو تســـــمية تطلـــــق علـــــى الحـــــاالت 
االنفعالية المطبوعة بطابع عاطفي حيث تبرز االنسان بوصفه موجودًا ضـمن شـبكات 

  خرىعالئقية مع االخرين من االشخاص والموجودات اال

  ).543، ص 1988عون، (



 

 

وقـــد تثيـــر عواطفنـــا وانفعاالتنـــا ونحــــن بـــازاء عمـــل فنـــي معـــين ذكريــــات  :التـــداعي-6
وعواطــــف ماضــــية تتعلــــق بعمــــل فنــــي جميــــل مماثــــل او مشــــابه، فيقــــوي بــــذلك 

  ).358، ص1985عبد المعطي، (احاسسنا بتذوق العمل الفني القائم 

لمرحلـة االخيـرة حيـث يضـع المتـذوق وهي ا :التقمص الوجداني والتعاطف الرمزي -7
نفســه موضــع العمــل الفنــي، حيــث يحكــم عليــه حكمــًا جماليــًا، فكانمــا يقــوم معــه 
بعالقـــة بشــــرية تشـــبيهية أي تحــــدث محاكـــاة باطنيــــة بعـــد نشــــوء االنفعـــال بــــين 

  .المتذوق والعمل الفني وانتقال ذلك االنفعال الى المتذوق

ذات المتـــذوق مقتـــرن بمـــا يشـــبه  والتعـــاطف الرمـــزي هـــو اســـقاط ذاتـــي تقـــوم بـــه
و الذوبان في الموضوع، فتشـيع فـي الشـيء الـذي نتأملـُه فـي حياتهـا وروحهـا أاالمتزاج 

  ونوازعها ورغباتها ومشاعرها، وشتى مظاهر احساسها

  ).321، ص1976ابراهيم، (

  :شخصية المتذوق-ب

ن معرفة ماهيـة االنفعـال الجمـالي وآليتـه، ومعطياتـه النفسـية يسـتوجب االشـارة إ
ن يكــون ســلبيًا مقتصــرًا أن التــذوق الفنــي الــذي يــتم عــن طريــق االدراك ال يمكــن أالــى 

علــــى التمتــــع بالوضــــوح الجمــــالي فحســــب، وانمــــا يســــتوجب وجــــودًا ادراكيــــًا يــــرتبط مــــع 
ا وعـي المتـذوق فـي حياتـه الماضـية، فـاالدراك الخبرات المعرفية، الحياتيـة التـي اختارهـ

الجمــالي نتيجــة فهــم عقلــي واع نــاتج عــن تــأثيرات وظــواهر ومعــارف ومصــادر عديــدة 
و التركيبـي فـي وعيـه بـأثر أتطبع بها المتذوق وحيث يتأمـل العمـل يقـوم ببنائـه الشـكلي 

ئهــا ااســترجاعي بغيــة ادراكــه بشــكل شــامل، وبــذلك فــأن قيمــة العمــل تختلــف صــياغة بن
و اسـتمرار التواصـل أخـر مـن حيـث اقتـران قـدراتهم آو  مـتعلماالدراكي عبر المتلقي بين 

فــي درجــات مراحــل التــذوق ابتــدءًا مــن االنتبــاه ومــرورًا باالحســاس االنفعــالي، ويتعلــق 



 

 

ذلــك بمســتوى الـــوعي والفهــم، ودرجـــات التركيــز والدقــة والمالحظـــة، والمســتوى الثقـــافي 
البيئـة والمثـل والقـيم والعـادات واالعـراف االجتماعيـة واختـراق  والوعي الجمالي واختراق

  .منحى العقائد والمفاهيم واالعراف بين المجتمعات

فضــًال عــن اختــراق المســتويات التعليميــة والتربويــة وتبــاين مســتويات التحصــيل 
العلمــي المعرفــي الــذي يــؤدي الــى تبــاين درجــات القبــول او الــرفض كــنمط مــن انمــاط 

نساني مما ينعكس سلبًا او ايجابـًا فـي درجـات االحسـاس واالنفعـال الجمـالي التفكير اال
  .والقدرة على االستجابة والتذوق الفني للعمل

كمـــا تتـــأثر شخصـــية المتـــذوق بمســـتوى التقـــدم الحضـــاري واالتجاهـــات الفكريـــة 
ـــــورة فـــــي عـــــالم  الســـــائدة ومنهـــــا التقـــــدم العلمـــــي التكنولـــــوجي ومـــــا يتحقـــــق منـــــه فـــــي ث

ومــا يحققــه مــن االطــالع علــى النتاجــات المبدعــة الحديثــة والتــي بــدورها  االتصــاالت،
فــالفرد ال . تقلــل الفجــوة الثقافيــة والمعرفيــة التــي تنمــي مــن مســتويات شخصــية المتــذوق

  الذي يوجد فيه ) بالسياق االجتماعي(يعيش في فراغ فشخصيته تتأثر 

)M.I. Stein, 1953 ( نقًال عن) ،7، ص1971السيد.(  

ـــة، والشخصـــ ـــة الصـــفات الجســـمية، والعقلي ـــنفس هـــي جمل ـــم ال ية فـــي مفهـــوم عل
  . عن غيره تميزًا واضحاً  متعلمية التي تميز القوالمزاجية، واالجتماعية، والخلٌ 

  ).432، ص1976راجح، (

ن وصـفًا او تعريفـًا مبسـطًا وحيـدًا للـنفس البشـرية أ"وورد في مدارس علم النفس 
ســـتجابات الفكريـــة واالنفعاليــــة التـــي يقــــوم بهـــا مــــع هـــو كونهـــا نظامــــًا ربطيـــًا يكيــــف اال

  ).76، ص1977عاقل، " (االوضاع التي يصادفها



 

 

، تصــــنيفًا لالنمــــط االدراكــــي، Bulloughوقــــد وضــــع عــــالم الــــنفس االنجليــــزي 
بحيـــث يمثـــل كـــل مـــن هـــذه االنمـــاط طريقـــة مختلفـــة فـــي ادراك الموضـــوعات الجماليـــة 

مدى الضخامة التي يمكـن ان تكـون عليـه وهذا التصنيف يكشف عن . واالستجابة لها
أي بمقــدار التعــاطف والتنــزه عــن الغــرض فــي تجربــة . الفــوارق بــين المــدركين الجمــالين

  ).110، ص1974ستولنتيز، (كل منها 
  

  -:واالنماط االربعة هي

  .الترابطي، الفسيولوجي، الموضوعي، والنمط الشخصي

  Associativeالترابطي -1

المعطيــات الحســية ويربطهــا بمعطيــات وتجــارب حياتيــة، حيــث هــذا النــوع يــدرك 
يصـــبح للمـــدركات معنـــى، اشـــكاًال كانـــت ام الوانـــًا بمـــا تثيـــره فـــي نفســـه مـــن ذكريـــات او 
تداعيات، فهو ال يحب اللـون االحمـر النـه يـذكره بالـدم، امـا اذا احـب االحمـر شـخص 

ط مصـحوبة بفكـره او نمـط اخر فربما يذكره بلون الورد، وتكون اسـتجابة افـراد هـذا الـنم
  .مرتبطة بموضوع معين له صلة بتجربة في ماضي الفرد المتذوق

وعنــدما يســتغرق التــرابط بــين اللــون والــذكريات، فــان اللــون يقصــد تمامــًا مركــزه 
  .جمالياً ) غير مشروع(هذا الترابط ) بولو(في الوعي، ويعتبر 

  

  Physiological" الفسيولوجي"النمط -2

ة يحكمــون علــى الموضــوع مــن خــالل التــأثيرات الشخصــية التــي افــراد هــذه الفئــ
فهنــاك لـون معــين يجعــل مثــل . يثيرهـا فــيهم، والســيما ردود االفعـال الجســمية والعضــوية

وشخص عند استعماله للموسيقى يحس بالخمول وهنـاك " بالبروده"هذا الشخص يحس 



 

 

لتجربـــة، شـــخص يحـــس بالرجفـــة، ان هـــذه االحاســـيس التـــي تحـــدث فـــي داخلـــه خـــالل ا
  .فيحكم على الموضوع تبعًا لطبيعة احساسه ونوعه

  

  Objective: النمط الموضوعي-3

الـــــنمط يحللــــــون الموضـــــوع بــــــالرجوع الـــــى مقــــــاييس ومقارنــــــات  اهــــــذ متعلمـــــون
وتحلـــيالت موضـــوعية تحـــتكم الـــى موقـــف عقلـــي، حيـــث ال يشـــيرون الـــى ردود افعـــالهم 
الشخصـــية، بـــل الـــى معـــايير موضـــوعية لقيـــاس خصـــائص اللـــون، فقـــد يرفضـــون احـــد 

  .االلوان يوصفه غير نقي او شكله غير متناسق او متكامل او غير متوازن
  

  ”Character“: الشخصيةخط -4

وهــو . هــذا الــنمط يتــذوقون الموضــوع بطريقــة مفعمــة بالحيويــة والعمــق متعلمــون
يتميـــز بنغمـــة انفعاليـــة قويـــة، كمـــا يشـــتمل علـــى االســـتجابات العضـــوية التـــي توجـــد فـــي 

ومع ذلك فان احكام هذا النمط، علـى خبـرات الـنمط الفسـيولوجي، " الفسيولوجي"النمط 
الـى االحاسـيس الشخصـية للمشـاهد، بـل ان اسـتجاباته تتخـذ صـفة  ال تستدعي االنتبـاه

" حيــاة"وعندئــذ ينظــر الــى الموضــوع علــى انــه لــه . خارجيــة، أي تعــد صــفات للموضــوع
  ".تأملياً "و" متحفظاً "و

االنماط ترتيبًا معينًا طبقًا لقدراتهم االسـتجابية والتذوقيـة، جـاعًال ) بلو(وقد رتب 
العلى النه االكثر جمالية ثم يليه الموضـوعي والترابطـي النمط الشخصي في المرتبة ا

  ).113-112ص،  1974ستيوليز، (  واخيرًا الفسيولوجي



 

 

ز فقــد اســتطاع ان يكشــف عــن ثالثــة انمــاط للجهــا "*بــافلوف"امـا العــالم النفســي 
االنســانية المحضــة تســتند فســلجيًا " ، هــذه االنمــاطمــتعلمالعصــبي المركــزي ينفــرد بهــا ال

  .العالقة بين المنظومتين االشارتين االولى والثانية، الحسية واللغويةالى 

رؤيــة االشــياء الماديــة والمحسوســة مــثًال او شــم روائحهــا او : فــاالدراك الحســي
فهــــو االدراك  –الكلمــــات  –ســــماع اصــــواتها، امــــا االدراك الحســــي عــــن طريــــق اللغــــة 

  .)13، ص1977جعفر، (العقلي المجرد 
  

  :دراكية هيوهذه االنماط اال

وهـــو الــــنمط الــــذي تتغلــــب عنـــده فطريــــًا المنظومــــة االشــــارية  :الــــنمط االول-1
و منظومة االدراك الحسي على المنظومـة االدراكيـة العقليـة، أي تتغلـب عنـده أالحسية 

و أو المشـــــاعر أالمراكـــــز الدماغيـــــة الواقعـــــة تحـــــت المـــــخ المســـــؤولة عـــــن االنفعـــــاالت 
ـــة الل ـــى المراكـــز المخي غويـــة المســـؤولة عـــن التفكيـــر، وهـــو نمـــط الفنـــانين العواطـــف عل

عمومــــًا كالرســــامين والنحــــاتين والموســــيقيين والشــــعراء وغيــــرهم ممــــن يــــدركون المحــــيط 
  .الخارجي، ادراكًا حسيًا فضفاضًا مرتبطًا بمشاعرهم وخيالهم بصورة انفعالية

هـــو الـــنمط الـــذي تتغلـــب عنـــده المنظومـــة االشـــارية اللغويـــة  :الـــنمط الثـــاني-2
االدراكيــة العقليــة علــى المنظومــة الحســية ويتغلــب عنــده المــخ علــى االقســام الدماغيــة و 

الواقعـــة تحتـــه، وهـــو نمـــط المفكـــرين والعلمـــاء، واصـــحاب النظريـــات العلميـــة مـــن كافـــة 
  .االختصاصات الذين يتعاملون بالبيئة المحيطة بالمفهوم الرياضي والعلمي

  ). 13، ص1977جعفر، ( 
                                                           

بدراسة الجهاز الم النفس الفايسلوجي الشهير بايفان بافلوف بدأ حياته العلمية ع ،م) 1936 -1849( بافلوف  *
م  1904الدوري ثم تحول الى دراسة فايسولوجية للجهاز الهضمي واجرى فيها بحوثًا حصل بها على جائزة نوبل 

  ) 12ص  , 2009 ،عبد الكريم( حول انتباهه الى الجهاز العصبي وبعض ظواهر علم النفس وخاصة المعلم 



 

 

و الــــذي تتــــوازن لديــــه المنظــــومتين االشــــاريتين الحســــية وهــــ :الــــنمط الثالــــث-3
  ).14، ص1977جعفر، ( متعلمينوهو النمط الذي يشمل اغلبية الوالعقلية 

ن الشخصـيات االنسـانية تختلـف أومن هذه التقسيمات للعالم بـافلوف فانـه يجـد 
ان، فــي قــدراتها العقليــة والفكريــة والحســية مــن ناحيــة التكــوين الفســلجي الــدفاعي لالنســ

  .مما يؤثر في نوعية االستجابة تجاه اية مدركات خارجية ومنها العمل الفني

ن القدرة علـى االسـتجابة فـي ادراك االعمـال الفنيـة تتطلـب مـن المـدرك تنميـة أو 
وسائل القدرة فـي االدراك وبالتـالي تمييـز االعمـال برؤيـة وحـس جمـالي واٍع فـي عمليـة 

واسسـها فضـًال  عرفيـة بعالقـات العناصـر التشـكيليةالتذوق ومن هذه الوسائل الثقافة الم
ــــى االدراك الناضــــج واالســــتجابة  مــــتعلمعــــن اســــتعدادات ال الفســــلجية كــــي يســــاعده عل
  .المتكاملة والواعية

 والتــــأليفلــــى تــــراكم يزيــــد مــــن القــــدرة فــــي االســــتجابة إوالخبــــرة المعرفيــــة تــــؤدي 
الصوري والتي يضعها في سياق متوافق والخبرات المكتسبة لديه، ومنها الرسم فالفنان 
عندما يتأمل المحسوسات المحيطة ومنها الطبيعة وحركة النـاس تتـدرب عنـده الحـواس 
والفــة المحسوســـات، ففــي اثنـــاء التـــذوق الفنــي يحـــاول المتلقـــي تركيــب االجـــزاء العديـــدة 

مــا لديــه مــن خــزين صــوري فــاذا كــان غيــر مــدرب فــي للوحــة فــي نســق متماثــل طبقــًا ل
الــوعي والمشــاهدة فــان تركيباتــه تكــون ســطحية وامــرًا شــاقًا علــى المشــاهد المــدرب فنيــًا 

  .الفن كذلك في عملية التاليف والتذوق متعلموثقافيًا واالمر ينطبق على المنتج او 

  لفنياالفعال الفكرية المؤدية الى تذوق النتاج ا: الناحية الثالثة
علــــى صــــعيد الشــــكل وطبيعــــة  ىتــــرتبط عمليــــة التــــذوق الفنــــي بالمراحــــل االولــــ

االســلوب او الــنمط المحقــق لطبيعــة االداء والتقنيــات للنتــاج الفنــي ضــمن نمــط وســياق 
لذلك فبجانب كون حوار المتلقي فـي عمليـة التـذوق الفنـي جـزء مـن النسـق . ثقافي عام



 

 

الــذي يقدمــه المنــتج نفســه فــي عمليــة خلــق  الثقــافي المحــيط فهــو ايضــًا يــرتبط بــالحوار
النتاج الذي يتضمن عناصر التشكيل الفني والذي بـدوره يحقـق العالقـات الجماليـة مـن 
خــالل الشــكل والمضــمون وفــق المعــايير واالشــارات والرمــوز التعبيريــة مــن خــالل نــوع 

ع مـن اصـالة االسلوب او النمط االدائي والتقنية العالية التي تتـوافر فيهـا شـروط االبـدا
  .ومرونة وطالقة ليبقى الحوار مستمرًا بين المنتج والمتذوق

  :االستجابة للشكل
) المحاكـاة(ن االستجابة للشكل في نظر المفكرين الشكلين هي نقيضًا لنظريـة إ

هي نظرية حديثة، فاالنسان العادي كان على الـدوام  (For malist)فالنظرية الشكلية 
ا النظرية الشكلية فهي تحدي الى االذواق البسيطة السـاذجة يؤمن بنظرية المحاكاة، ام

فهــي اذا اســتراتيجية جريئــة، مفادهــا ان مــا تعــده تــذوقًا جماليــًا لــيس اال افســادًا لــالدراك 
ـــرأي الســـائد فـــي عامـــة )202، ص1974ســـتولنتز، (الجمـــالي الصـــحيح  ، واذا كـــان ال

روجــر (و ) C. Bellيــف كال(النــاس بــان الفــن الحــديث هــو طمــس لمعــالم الفــن، فــان 
يرى كل منهمـا ان العنصـر الـذي يحقـق الوجـدان الجمـالي عنـد االنسـان ) R.Fryفراي 

مســـتمد مـــن تأمـــل الصـــورة فـــي العمـــل الفنـــي، وتتركـــب الصـــورة مـــن عالقـــة الخطـــوط 
  ).37، ص1972مطر، (  وااللوان التي تحرك وجداننا وانفعالنا الجمالي

موقف مضاد ويعتقدان ان الفـن الحـديث وحـده الـذي يمكـن ان  يأخذان اذًا فهماً 
والفـن الجميـل هـو العناصـر الشـكلية منظمـة فـي تنظـيم شـكلي ذي ). فنًا جميالً (يسمى 

. عناصــر الشــكل بانهــا الخــط، والكتلــة، والضــوء، واللــون) فــراي(ويحــدد . قيمــة جماليــة
) بـــل(ويعـــرف ). اللـــةشـــكًال ذو د(وتــرتبط هـــذه العناصـــر مـــع بعضـــها بعالقـــات لتكـــون 

الشـــكل ذو الداللـــة بانـــه العالقـــة الشـــكلية التـــي تثيـــر فـــي المشـــاهد المنـــزه عـــن الغـــرض 
  ).204، ص1974ستولينتز، (  )انفعاًال جمالياً (



 

 

اننا عنـدما نتـذوق العمـل الفنـي ال ينبغـي لنـا ان نحضـر مـن العـالم ) "بل(ويرى 
  .)30، ص1972مطر، " (الخارجي أي موضوعات من الخارج

فالموضوعات الخارجية يتغير تأثيرهـا واهميتهـا بسـبب تغيـر الظـروف المرتبطـة 
بها، في حين ان االعمال الفنيـة الخالـدة تظـل حيـة حيـث لهـا قـدرة علـى اثـارة االنفعـال 

وتتكــــون هــــذه مــــن العالقــــات الحســــية مثــــل االلــــوان، مضــــافًا اليهــــا االفكــــار . الجمــــالي
  . ي الى احداث التجربة الجماليةوالتمثالت والخيال منتظمة تنظيمًا يؤد

  ).40-39، ص1972مطر، (

والشكل في العمل الفني ينتظم على وفق مجموعة من االسس التـي تتحـدد مـن 
خاللها العالقات بين عناصره االساسية الحداث االسـتجابة عنـد المتلقـي، وتتمثـل هـذه 

  :االسس في

  .Balanceالتوازن -Unity .   2الوحدة -1

  .Dominance) الهيمنة(السيادة -Variety  .4التنوع -3

  .Harmonyاالنسجام -Repetition  .6التكرار -5

  .Gradationالتدرج -Contrast .8) التباين(التضاد -7

(Graves, 1951, p. xvi).  

ــــــين العناصــــــر الرئيســــــة للعمــــــل  ــــــات ب ــــــنظم العالق ــــــادئ العامــــــة ت ان هــــــذه المب
ما يرتبط بها من تداعيات فكريـة وروحيـة، وهكـذا واالستجابة عند المتلقي وتتغير تبعًا ل

مــن خــط، وكتلـــة، . فــان قيمــة العمــل تتمثـــل فــي التنظــيم الشــكلي للعناصـــر التصــويرية
اذا ) فنيــاً (ان العمــل التمثيلــي يمكــن ان يكــون عمــًال ) الشــكليون(ويــرى ، وســطح ولــون

نـي مـن خـالل كان ينطـوي ايضـًا علـى قـيم شـكلية وتشـكيلية وتنـتج االسـتجابة للعمـل الف



 

 

المشــاركة الفعالــة مــن جانــب المشــاهد، فالعمــل الفنــي مــا هــو اال وحــدة ماديــة متكاملــة 
فالمشــاهد هــو الــذي , يصــبح اثــرًا ذا قيمــة جماليــة عنــدما تتولــد االســتجابة لــدى المشــاهد

ـــه فـــي تواصـــل حـــواري بـــين المشـــاهد والعمـــل الفنـــي  يصـــوغ مـــا يريـــد للعمـــل الفنـــي قول
  ).237، ص1987نوبلر، (

  :الشكل والمضمون
يعد الشكل ظاهر العمل الفني أي عناصر التشكيل الفني والتي مـر ذكرهـا فـي 
موضوع النتاج الفني والمضمون هو الفكرة او الطريقـة التـي يعـرض بهـا الفنـان فنـه او 

  .االسلوب الذي يعبر به الفنان عن ابداعاته الفنية وعن فكره وايصاله الى المتذوق

القات بين العناصر المرتبطة مع بعضها هي عمليـة ينـتج ن ادراك البصر للعإ
منهــا عمليــة التركيــب التــي يتكــون منهــا الشــكل والعمــل الفنــي والبــد مــن ان يتكــون مــن 

  .جزئين هما الشكل والمضمون

حيــث يمثــل الشــكل العناصــر المرتبطــة مــع بعضــها مكونــة بــذلك بنيــة الشــكل "
ميــز بصــفات معينــة مكونــة هويــة خاصــة التــي هــي جــزء مــن بنيــة اللوحــة الفنيــة التــي تت
لقـد اهـتم . (Langer, 1973, p. 252) "للوحـة الفنيـة او العمـل الفنـي الـذي تنتمـي لـه

الفالسفة بالعالقـة المتبادلـة بـين الشـكل والمضـمون منـذ ارسـطو اذ اعتقـدوا بـان الشـكل 
 هو جوهر الفن والمضـمون جانـب ثـانوي وان الشـكل الخـالص هـو جـوهر الواقـع وكلمـا

  تغلب الشكل وحلت اهمية المادة ولّدت درجة كمال الشيء

  ).153، ص1971فيشر، ( 

ن المضـــمون اهـــم مـــن الشـــكل باالضـــافة الـــى مـــن يؤكـــد ان إوهنـــاك مـــن يـــرى 
الشكل والمضـمون متالزمـان ال يمكـن فصـل احـدهما عـن االخـر وهـذا مـا يـراه الباحـث 
الن الشكل العام للوحة الفنية عناصرها هي تعبير عـن الفكـر والحـس واالداء الجمـالي 



 

 

مضـمون وربطهمـا الذي تنـاول موضـوع الشـكل وال *)كانت(لها وهذا ما اكده الفيلسوف 
  .باللذة الجمالية

ـــى ان الشـــكل والمضـــمون هـــو الحقيقـــة الداخليـــة او  **)كروتشـــه(امـــا  اكـــد عل
بقـــوة . وان وحـــدة العمـــل الفنـــي تظهـــر مـــن خـــالل تطبيـــق الشـــكل والمضـــمون. التعبيـــر

ان الحقيقـة هـي الشـكل و الشـكل هـو االلـوان "، ورفض فكرة وجود مضـمون دون شـكل
  "وان العمل الفني حدث داخلي خالصتعبير الحسي وااليقاع واالصوات وال

  ).52، ص1995الرويضي، ( 

مؤسس المدرسة الجشتالية فقـد كـان يـرى ان مـا يميـز الشـكل مـن  )كوهلير(اما 
أي ان اللون او ذلك النغم او ذلك الوزن فقط كما يتكون الشـكل مـن .. الباعث العادي

  .عالقات العناصر بعضها ببعض

  

  :)القائم باالعمال(المبدع  :الناحية الرابعة

ويرى الباحث هنا ان عملية التذوق الفني هي ليست محظ حوار متأثر بالنسـق 
الثقافي والنمط الـذي يشـكل بنيـة المسـتويات االدراكيـة للعمـل فحسـب وانمـا اضـافًة الـى 
كـــل ذلـــك حصـــول تبـــدالت جديـــدة فـــي مســـتويات رؤيـــة االدراك الجمـــالي عنـــد المتـــذوق 

جماليـــة ومشـــاركته الوجدانيـــة للمراحـــل التـــي مـــر بهـــا الفنـــان فـــي منجـــزه جـــراء تجربتـــه ال
المنتج ولذلك فان الفنان المبدع هو مصدر التذوق والمسـؤول االول فـي العمليـة الفنيـة 

                                                           
  م هو اعظم الفالسفة الذين استوعبوا تراث اسالفهم ثم بداية عصر جديد في )  1804 – 1724( كانت   *

  . تاريخ هذا العلم وهو العصر الذهبي    
م فيلسوف ايطالي من اتباع المدرسة الهيغلية الجديدة فلسفته هي الفلسفة المثالية )  1956 - 1866( كروتشيه   **

ان لنظريته الجمالية تأثير بالغ على النقد الفني البرجوازي فهو ضد التفريق بين اللفظ والمعنى وك, المطلقة 
ويقرر ان العمل الفني مصدره قوة الحدس التعبيري الذي هو قوة الفكرية والعمل الفني خلق , والشكل والمضمون 

  . حر 



 

 

او ان االفعـــال الفكريـــة التـــي يؤديهـــا الفنـــان ينـــتج عنهـــا طبيعـــة المســـتوى الـــذوقي الـــذي 
  .التذوق  يحدد مقدار االستجابة الجمالية في عملية

ـــان  ـــدع(والفن هـــو المســـؤول عـــن تصـــدير الفكـــرة او نقلهـــا والمســـؤول عـــن ) المب
للفكـرة وصـياغتها بلغـة جماليـة وبمـا ان مجتمـع ) الشـكلي-الموضـوعي(ابتكار المعادل 

فــي ) تالمــذة(البحــث لــدى الباحــث الــذي يهــدف الــى تنميــة اذواقهــم الفنيــة هــم مبــدعون 
لـذلك علـى الفنـان المنـتج . ص أي متذوقين فقطالوقت ذاته وليس مجتمعًا غير متخص

  :ان يرى في عملية نتاجه الذي يستجيب له المتذوق جملة امور هي

الــدوافع الفكريــة تجــاه صــنوف المعرفــة بصــورة عامــة وعلــى الفنــون بصــورة خاصــة -1
  .كونها رسالة فكرية تخترق المتلقي المتخصص وغير المتخصص

  .لمستعملة التي تشكل بؤرة اهدافهوظائفية الشيء للفنان واغراضه ا-2

االمكانيــات التقنيــة النجــاز الفنــان ومــا تتطلبــه مــن وعــي عــال بخصــائص التقنيــات -3
  .واشكاالتها المتعددة االنواع

الكلفــة االنتاجيــة للعمــل الفنــي والتــي تفتــرض وجــود قــدرات عقليــة لــدى الفنــان علــى -4
ج مـن هـدر فـي الوقـت او اجراء حسابات اولية سريعة وموضوعية للكلف وما ينـت

الطاقــة او المــواد االوليــة او الجهــد ومــن ثــم الهــدف مــن انجــاز العمــل الفنــي مــن 
  ).64-59، ص1999الراوي، ) (الناحية المالية

فالمبـــدع معنـــي بالســـعي لتطـــوير بنيـــة اعمالـــه الفنيـــة علـــى وفـــق ســـياق معرفـــي 
وتكشــف انســاق تلــك . مــةادائـي متخــذًا مــن التــذوق الفنــي مركــزًا لنظــام تلــك البنيــة المنظ

البنية المظهرية للعمل الفني من شكل وملمس ولون وخطـوط وفضـاء ومسـاحة اضـافة 
 ).المتلقي(الى االسس التشكيلية والتعبيرية المنضمة للفكر الموجهة الى المتذوق 

  



 

 

��'�  :ا�.2وق وا3دراك ا

االدراك تعتمد عملية التذوق الفني لالعمال الفنية والتشكيلية على مراحل 
والمتمثلة بالتنبيه واالنتباه والتمييز والتفضيل والمقارنة والتقييم وهي ) الفني(الحسي 

والوسيط المادي للعمل الفني،  متعلمناتجة عن االتصال بين حواس ال مرحلة اولية
وتتدخل مجموعة من العمليات النفسية واالنشطة الحسية والعقلية، كالذاكرة والمخيلة، 

انب النتباه، في العملية االدراكية وغير منفصلة عنها، وتتميز بتدخل الجوالذكاء، وا
وموقفه الجمالي، فاالدراك وعي وتفسير وتقبل  متعلمالوجداني المتأثر بخبرة ال

لالشارات المستلمة عبر االحساسات داخل الذهن حينئذ يتحول الى استجابة وتذوق 
  :انواعلدى الفرد المتلقي او المتذوق واالدراك على 

  

  :Space Perceptionادراك المكان -1

لمثيـــران بصـــريان احـــدهما قريـــب واالخـــر بعيـــد، فـــان  مـــتعلمفـــي حالـــة تعـــرض ال
انطباعهما على شبكية العين سيكون فـي مسـتوى واحـد، وسـتحدث امكانيـة ادراك الفـرد 

  ).263، ص1983دافيدوف، (للمكان بقدرته على ادراك العمق  والمسافة 
  

  :Pistance & Peeth Perceptionق والمسافة ادراك العم-2

ن يــدرك عالمــًا مــن ثالثــة ابعــاد، علــى الــرغم مــن ان شــبكية أ مــتعلميســتطيع ال
المنبهـات الفسـيولوجية، والمنبهـات (العين تسجل الصورة في بعدين، فاالنسان يسـتخدم 

، 1983دافيــــدوف، ) (المرتبطــــة بالحركــــة والمنبهــــات المصــــورة ليــــرى العمــــق والمســــافة
. ي وضـعين مختلفـينفاالنسان يعتمد على عمل كلتـا العينـين، والن تقعـان فـ) 263ص

وهــذه الظــاهرة تعــرف باســم التبــاين . فكــل شــبكية تســجل صــورة مختلفــة اختالفــًا طفيفــاً 
، وتســـتخدم المعلومـــات بطريقـــة مـــا فـــي الصـــور (Binocular Disparity)المـــزدوج 

، 1983دافيـدوف، (ثنائية االبعاد المكونة بالعينين، الفادة تكوين عالم ذي ثالثة ابعاد 
  ).264-263ص



 

 

ســطوح التصــويرية كــالفوتو والرســم اليــدوي يمثــل الرســام االشــياء او الصــورة وال
اول ) ليونـاردو دافنشـي(وكـان الفنـان . كما هي منظـورة، ال كمـا هـي عليـه فـي حقيقتهـا

. التـي تعـين فـي ادراك العمـق والمسـافة. من اشـار الـى مجموعـة مـن العوامـل البصـرية
  :وتلك العوامل هي

ــين الظــل -أ ــاين ب والظــل علــى نــوعين، الظــل الســاقط كظــل الشــخص  -:والضــوءالتب
علــى االرض، والظــل المحمــول كظــل االنــف علــى الوجــه، والظــل المحمــول هــو 
ــــات  ــــى العالق ــــي حــــين يــــدل الظــــل الســــاقط عل ــــالبروز، ف ــــا االدراك ب ــــذي يعطين ال

  .المكانية الموجودة بين االشياء

االشــياء، ولــه ثالثــة انــواع  وعليــه يتوقــف ادراك المســافات النســبية بــين :المنظــور-ب
  :هي

  .تنقص زاوية االبصار كلما ابتعد الشيء المرئي –المنظور الخطي : اوالً 

ـــاً  ـــة مـــن  –المنظـــور التفصـــيلي : ثاني كلمـــا ابتعـــد الشـــيء قلـــت التفاصـــيل الدققي
  .خطوط وزوايا وشكل وظل

يـــؤثر الضـــباب والهـــواء او الـــدخان فـــي لـــون الشـــيء  –المنظـــور المرئـــي : ثالثـــاً 
لمرئــي عــن بعــد، ويميــل اللــون الــى االزرق وتــزداد الزرقــة فتوحــًا كلمــا ا

  .بعد الشيء

  تبطيء سرعة المرئي الذي يتحرك كلما ابتعد عن الناظر  :سرعة الحركة-ج

  ).189ص ، 1966مراد، (
  

  Motion perceptionادراك الحركة -3



 

 

. انحركـــة االشـــياء بـــادراك تغيـــر وضـــعها فـــي المكـــ مـــتعلميســـتطيع ان يـــدرك ال
وتقـوم . المدرك اعتمادًا على وجـود نقطـة ثابتـة او اكثـر متعلموتظهر الحركة بالنسبة لل

. اجهزة االدراك بتمييز ما هو متحرك وما هـو ثابـت علـى وفـق االطـار المرجعـي للفـرد
  ).166ص , 1986عدس، وتوق، (

  :ادراك اللون-4

وترميزهـا عـن  يعتمد ادراك اللون على وجود انظمة السـتالم الموجـات الضـوئية
 مــتعلمى الــدماغ، للتفاعــل مــع خبــرات الطريــق الجهــاز العصــبي وايصــال المعلومــات الــ

بـااللوان او الصــور او االخيلـة الناتجــة عـن االخــتالف فـي االطــوال الموجيـة ومــن اول 
شروط ادراك االلوان والتفرقة بينها هو وجـود تبـاين فـي طـول موجـات الضـوء السـاقطة 

المرئــــي، وثانيــــًا بتحديــــد االدراك بوجــــود تبــــاين فــــي االنعكــــاس  علـــى العــــين مــــن العــــالم
  الطبيعي للسطوح، فيؤدي الى اختالف في االثارة التي تتسلمها العين

  ).115 –113، ص1982صالح،  ( 

كما ان القيمة النسبية الدراك االلوان تتأثر بالخلفية التي توضع فوقها، كمـا ان 
وان االلـوان التكميليـة . فـي عمليـة االدراك الصفات المجاورة يـؤثر بعضـها علـى بعـض

جــورج (وقــد طبــق الرســام االنطبــاعي ) 29ص – 1986رايســر، (يقــوي بعضــها بعضــًا 
علـــــى اعمالـــــه التجريبيـــــة والتـــــي ســـــعت الـــــى دراســـــة االلـــــوان ) 1891 – 1859بـــــواره 

  .وتحليلها
  

  :Shape perceptionادراك الشكل -5



 

 

المعلومـات ومـنظم لهـا، واالشـكال مـا يعـد االنسـان عبـارة عـن نظـام باحـث عـن 
هي اال مجموعة من المعلومات، وقد طرحت عدد من النماذج المتعلقـة بـادراك الشـكل 

  :من بينها

البصــرية لالشــكال ويفتــرض ان الصــور او االخيلــة  :Templateانمــوذج الهيكــل -أ
الشـكال تكون مطابقة لهيكلهـا او بنائهـا، ويتوقـف التمييـز بـين ا متعلمالتي يراها ال

فعـًال بهياكـل او تركيبـات  مـتعلمابقة صورة المثير الذي يـراه العلى مزاوجة او مط
  .مختزنة من اجل ايجاد اقربها اليه

ــارزة-ب والــذي يقــوم علــى افتــراض ان االدراك  :انمــوذج القســمات او الخصــائص الب
هــو عمليــة تحليليــة، وان الصــور البصــرية للشــكل يجــري تحليلهــا الــى خصــائص 

  .ويتم خزنهابارزة 

والـذي يأخـذ بالحسـبان  :Constructive Modelاالنموذج التركيبـي او البنـائي -ج
العالقات القائمة بين الخصائص الرئيسة، ويتم االدراك عـن طريـق تكـوين تمثـيًال 
او صــــورة تجريديــــة للــــنمط المثيــــر تقــــوم علــــى اســــاس الخــــواص التنظيميــــة لــــذلك 
المثير، ثـم تكـوين افتراضـات قائمـة علـى التوقعـات لمـا يمكـن ان يكـون عليـه هـذا 

قواعـــد التشـــابه واالخـــتالف واالحتمـــال الـــذي كونـــه المثيـــر، مـــع االخـــذ بالحســـبان 
  المدرك والناتج من خبراته السابقة

  ).121 – 119ص ، 1982صالح، ( 

  :Extrasensory Perceptionاالدراك فوق الحسي -6

ان ظــاهرة االدراك فــوق الحســي هــي ظــاهرة تتجــاوز حــدود المعطيــات الحســية 
لـــى بعـــض المظـــاهر مثـــل ظـــاهرة وتطلـــق التســـمية ع. التـــي تتلقاهـــا اعضـــاء الحـــواس

التخـــاطر او التنبـــؤ بمـــا يمكـــن ان يحـــدث فـــي المســـتقبل، والتـــأثير فـــي االشـــياء الماديـــة 



 

 

نقـًال عـن )  (Hela, 1978, p. 90. (وتحريكهـا مـن دون اسـتخدام ايـة اداة او وسـيلة
وتســمى هــذه الظــاهرة احيانـــًا بظــاهرة مــا وراء الــنفس تجهـــد ) 255ص 1990العــاني (

ــــا الن ــــي . "هــــا تعمــــل ضــــد القــــوانين الطبيعــــةعقولن وبعــــض العلمــــاء يبــــدون شــــكوكهم ف
  "االبحاث التي تحاول دراسة هذه الظاهرة، والبعض ال ينكر وجودها

  ).286ص ، 1983دافيدوف، ( 
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ن االنســان يــدرك احيانــًا خبــرات غيــر مطابقــة كمــا يحصــل لــدينا فــي عمليــات إ
و مطابقـــة للواقـــع فـــال ألـــيس دائمـــًا يعكـــس الحقيقـــة كاملـــًة،  فـــاإلدراكري، الخـــداع البصـــ

توجد تامة بين المنبهات الخارجية التي تؤثر في حواسنا وبـين مـا ندركـه، وانمـا يحـدث 
فيهــا تغيــر وتنظــيم لالحساســات التــي تمــدنا بهــا الحــواس بحيــث نــدرك شــيئًا منظمــًا مــع 

  ).230ص , 1988نجاتي، ال(معنى 

و أتتعلــــق بالمنبهــــات ) موضــــوعية(خارجيــــة : يتــــأثر بعــــاملين االولــــى فــــاألدراك
. ذاتـه متعلمخاصـة بـال) ذاتيـة(الخرى داخليـة وا. المثيرات الموجودة في البيئة الخارجية

  : وهي. وتتفاعل هذه العوامل معًا لتشكل وحدة وبنية متكاملة من الناحية الوظيفية

  :عوامل فسيولوجية-1

وجية وظيفتهــا فــي عمليــة االدراك بــدًء مــن لحظــة تــأثير تــؤدي العوامــل الفســيول
المنبهــات الخارجيــة او الداخليــة فــي اعطــاء الحــواس أي مــن لحظــة بنيــة االجهــزة الــى 
اكتشاف المعلومات الحسية، وبعد ذلك تحويل طاقة التنبيه الفيزيائي او الكيميائي الـى 

زة التحويـــل فتعمـــل اعضـــاء الحـــواس عمـــل اجهـــ –نبضـــات عصـــبية  –طاقـــة عصـــبية 
النهــا تقــوم بتغييــر او نقــل طاقــة البنيــة الفيزيــائي او الكيميــائي الــى اشــارات او نبضــات 



 

 

عصبية اشبه ما تكون بالشفرة ثم ارسالها الـى منـاطق معينـة فـي الـدماغ ثـم االسـتجابة 
  ).68و 65، ص 1996منصور واالحمد، (لهذا البنية 

  

  :عوامل اجتماعية-2

بالعوامل االجتماعية في توجيه انتباهه الى ادراك اشـياء يهـتم بهـا  متعلميتُأثر ال
ك هـذه االشـياء عـن غيـره فـي ادرا مـتعلملذي يعيش في وسطه حيـث يتميـز الالمجتمع ا

الذين لم ينشئوا من نفس الوسط وتسمى هذه الظاهرة في عمليـة االدراك  متعلمينمن ال
يميــل الــى  متعلمفــال) Suggestion Socialااليحــاء االجتمــاعي (الحســي هــي ظــاهرة 

  .ادراك الشيء بنفس الطريقة التي يدركه بها االخرون
  

  :عوامل ذاتية-3

تتفاعـــل العوامـــل الموضـــوعية مـــع العوامـــل الذاتيـــة فـــي حـــدوث عمليـــة االدراك، 
المـــدرك ووعيـــه وذاكرتـــه، فـــاالدراك هـــو عمليـــة  مـــتعلموتـــؤثر هـــذه العوامـــل فـــي انتبـــاه ال

المــدرك  مــتعلمونظــام ال )بفــتح الــراء(تفاعــل بــين نظــامين همــا نظــام الموضــوع المــدرك، 
وان انتـــــاج هـــــذا التفاعـــــل هـــــو الصـــــورة االدراكيـــــة او المعرفـــــة الحســـــية ) بكســـــر الـــــراء(

د علـــى لـــذلك فالعوامـــل الذاتيـــة تعتمـــ). 75ص , 1996منصـــور، واالحمـــد، (االدراكيـــة 
  .الخبرة السابقة

تمــده بمعــاني  مــتعلمان الخبــرات الســابقة لل: Last Experienceالخبــرة الســابقة -أ 
االشياء التي يدركها، فنحن نؤول االشياء بحسب خبرتنـا، وهـذا سـيؤدي الـى اختالفـات 

ال يقتصر على خصائص وصفات االشياء الماثلة امامنـا  فاإلدراكفي ادراك االشياء، 
. مــا البــد ان نخلــع عليهــا كثيــرًا مــن الصــفات التــي ال تتمتــع بهــا فــي الواقــعفحســب، وان

وقــد بينــت الدراســات العلميــة علــى اشــخاص اجريــت علــيهم عمليــات جراحيــة ليبصــروا 



 

 

بانهم لم يتمكنوا بالبصر وحـده مـن معرفـة االشـياء وادراكهـا بـل للمـس االشـياء للتعـرف 
  وهذا يدل على اهمية الخبرة السابقة. عليها

  ).50، ص 1999العاني، ) (88، ص1996د، ممنصور، واالح( 

ن االنســان الغاضــب ال يــرى فــي الشــيء مــا يــراه إ :الحــاالت المزاجيــة واالنفعــاالت-ب 
في حالة هدوئه، فالحالة االنفعالية تؤثر على انتباه الفرد ووعيـه، وتـؤدي احيانـًا الـى 

  ).50، ص1999العاني، (  تشويه االدراك

ــول وا-ج  ــازاتالمي ن الميــول والعواطــف تــؤثر فــي توجيــه االدراك، إ :لعواطــف واالنحي
فــنحن ننتبــه الــى االشــياء التــي نحبهــا ونميــل اليهــا، ونــرى العيــوب بشــكل واضــح فــي 

  .االشياء التي ال نميل اليها

تتـأثر بالثقافـة علـى سـلوكه وميولـه  مـتعلمان شخصـية ال :الثقافة والعادات والتقاليد-د
يــتمكن  مــتعلمومــن خــالل ثقافــة ال. تنبــع منهــا قــيم ومعــايير اجتماعيــةواتجاهاتــه التــي 

مــن تحديــد معــايير الصــواب والخطــأ وتحــدد المعــززات والمكافــآت، وتكــون العــادات 
، التـي المتعلمـونوالتقاليد واالعراف الخاصة بكل ثقافة من الثقافات جـزءًا مـن ثقافـة 

  .)86،  ص1996منصور، واالحمد، . (تؤثر في مدركاتهم

والتــي  (Burner & Postman, 1949)لقــد توصــلت دراســة  :التــوتر والقلــق-هـــ
تعرضوا لصدمات كهربائية خفيفـة فـي احـدى المـرات  متعلموناستخدمت عينة من ال

وفــــــي االخــــــرى صــــــدمات كهربائيــــــة شــــــديدة الــــــى التــــــوتر والقلــــــق اثــــــر علــــــى ادراك 
  ).134، ص1999العاني، . (المفحوصين

ـــــي دراســـــة  مـــــتعلمادراك الن إ :اثـــــر الشخصـــــية-و ـــــرتبط بالشخصـــــية، فف لالشـــــياء ي
(Vormon. 1961)  ،عرضـــت ثمانيـــة صـــور تمثــل اشـــكاًال بشـــرية واشـــياء جامـــدة

ًا مـن مســتويات ثقافيـة ومهــن مختلفــة وقـد طلــب مـن كــل مفحــوص متعلمــ) 32(علـى 



 

 

وجــود عالقــة قويــة بــين  وقــد توصــلت الدراســة الــى. كتابــة مواضــيع عــن تلــك الصــور
  ).138، ص1999العاني، (وعوامله الشخصية  متعلمادراك ال

مـــتعلم ان للقـــيم معـــايير اجتماعيـــة ذات صـــفة وجدانيـــة يجعلهـــا ال :Valuesالقـــيم -ز
مــوازيين يــزين بهــا افعالــه ويتخــذها هاديــًا ومرشــدًا فــي ســلوكه وحكمــه علــى االشــياء، 

ر فــي ، وتــؤثلمــتعلموهــي اتجاهــات نفســية مكتســبة تؤلــف جانبــًا مهمــًا مــن شخصــية ا
  الخ .. سلوكه وشعوره وادراكه، والقيم منها دينية او اقتصادية او جمالية

  ).203 – 202،  ص 1976راجح، (

اكــدت الدراســات العلميـة الــى تـأثر التهيــؤ العقلــي :  Mertalset: التهيـؤ العقلــي-ح
على االدراك ففهم عالقة الشكل باطار او مجرد االنتباه الى ذلـك الشـكل لـن تـتم مـا 

 مـتعلمفـالتهيؤ يجعـل ال, )53، ص1999العـاني، (كن االنسان مهيئًا عقليًا لـذلك لم ي
  .في مستوى من االستعداد الستقبال مثيرات معينة ومعالجتها

  

  :عوامل موضوعية-4

: ن العوامــل الموضــوعية تتعلــق بــالظواهر الخارجيــة مــن تغيــرات وحركــة حيــثإ
ــــــة والكهربائيــــــة واالشــــــعاعية والحراريــــــة  ــــــل فــــــي الخصــــــائص الفيزيائيــــــة والكيميائي تتمث
والميكانيكية التي تتميز بها موضوعات العالم الخـارجي مـن شـكل ولـون وحجـم وحركـة 

. ســـية تـــؤثر فـــي عمليـــة ادراكهـــاوشـــدة وتغيـــر، ومـــا يحـــيط بهـــا مـــن شـــروط فيزيقيـــة ونف
ــــت مدرســــة ) 46ص , 1996منصــــور، واالحمــــد ( الجشــــتالت (وفــــي هــــذا المجــــال بين

Gestalt ( ان العالم الذي يحيط بنا يتألف من اشياء ومواد ووقائع منتظمة علـى وفـق
وبفعـــل عوامـــل خارجيـــة وموضـــوعية تشـــتق مـــن طبيعـــة هـــذه االشـــياء . قـــوانين خاصـــة

و خبـــرات ســـابقة فطريـــة، وتعـــرف هـــذه القـــوانين بقـــوانين أ نفســـها  نتيجـــة نشـــاط عقلـــي



 

 

، وهــي القــوانين التــي بمقتضــاها تنــتظم المنبهــات الحســية فــي وحــدات )التنظـيم الحســي(
بصيغ مستقلة تبرز في مجال ادراكنـا، ثـم تـأتي الخبـرة اليوميـة والـتعلم فتفـرغ علـى هـذه 

ثر وضـع المثيـرات ، ويمكـن ان يـؤ )190، ص 1976راجـح، (الصيغ معـاني ودالالت 
او تنظيمهـــا علـــى كيفيـــة مشـــاهداتها وفهمنـــا لهـــا، والمثيـــرات المجتمعـــة تظهـــر بعضـــها 
. ســواء مــن حيــث الزمــان والمكــان، وخاصــة اذا كانــت فــي صــورة متناغمــة او منتظمــة

  ).92، ص1983وينتج، (

  

  :ا�]"= و�1ا��&@ اJدراآ��

اك يــتم تنظيمــه فــي ان االدر  (Ccstalt theory)تفتــرض النظريــة الجشــتالتية 
وقــد كانــت المشــكلة االساســية التــي حاولــت النظريــة مواجهتهــا . وحــدات شــكلية معينــة

هــي كيفيــة تشــخيص العوامــل التــي تــؤثر علــى تنظــيم المجــال البصــري فــي وحــدات او 
وقــد تــم اكتشــاف عــدد مــن القــوانين والعوامــل التــي تلعــب دورًا هامــًا فــي . بنــى مســتقلة

  ). 28ص,  1972ديلنك (دراكه انتاج الشكل المرئي وا

  :وهي

وهـــو ابســـط شـــروط التنظـــيم البصـــري حيـــث تميـــل  :(proximity)مبـــدأ التقـــارب -أ
  .االشكال المتقاربة الى تكوين مجموعات بصرية تقرأ معًا كيفية واحدة

ن المثيـرات المتشـابهة مـن حيـث اللـون أوتتمثـل فـي  :(Similarity)مبدأ التشابه -ب
الحجــم او الشــدة او الســرعة او االتجــاه تنــزع الــى ان تتجمــع والشــكل او التركيــب و 

وتتوحد معـًا فـي نمـط او انمـاط متعـددة بحيـث سـيتم ادراكهـا علـى انهـا مجموعـة او 
  .مجموعات متشابهة



 

 

تميــــل الوحــــدات البصــــرية الــــى تشــــكيلها بصــــيغة الكليــــات،  : (Cood)االنحــــراف -ج
عمليــات االدراك الحســي بتزويــدنا فــي ) الــذاكرة(فاالشــياء غيــر الكاملــة، يقــوم المــخ 

المعلومــات التــي لــم تكــن حواســنا قــد وفرتهــا خصوصــًا اذا كــان الشــيء المعــروض 
  ).263ص , 1983دافيدوف، . (مألوفًا لدينا

حيــث يميــل النــاس الــى ادراك العناصــر  : (Continuance)االســتمرارية الجيــدة -د
ففــــــي أي موقــــــف ادراكــــــي معقــــــد تميــــــل الــــــى ادراك . "المســــــتمرة كوحــــــدات منفــــــردة

نجـاتي، ال" (التنظيمات التي تتماسك اجزائها باكبر قدر مـن االسـتمرار او االتصـال
  . )263، ص1988

يسـاعد تميزهـا عـن المحـيط وادراك الشـكل  : (Good contours)وضوح الحافة -هـ
  .كوحدات تامة

كلمـــا قـــل حجـــم المســـاحة المغلقـــة يميـــل االدراك الـــى اعتبارهـــا  :(Arid)المســـاحة -و
  .شكالً 

عوامـل الرؤيـة التـي تتكـون مـن اشـكال منتظمـة وبسـيطة  : (Symmetry)التماثل -ز
فالمســـاحة كلمـــا كانـــت متنـــاظرة او متماثلـــة . ومتوازنـــة تـــرى وكأنهـــا تنتمـــي لبعضـــها

  .كلما ادركت كشكل

واالشـياء  مـتعلميـدرك ال :(Figure and Bag – ground)أ الشكل واالرضـية مبد-ح
والصـــيغ القويـــة هـــي التـــي تجـــذب "بصـــيغ مركبـــة، بعضـــها قـــوي وبعضـــها ضـــعيف 

االنتباه، وكل صيغة هي في الواقع شكل له اطار خاص، ويبرز هـذا الشـكل علـى 
ة ونقـال عبـر التي يتلقـي االشـار ) 193، ص1954مراد، " (ارضية تكون اقل ظهوراً 

الــى المــخ فتنشــط االشـــارة جــزءًا معينــًا مـــن ) او البـــدئي(الجهــاز العصــبي الطرفــي 



 

 

المـــخ الـــذي يســـجل االشـــارة كاحســـاس، ومـــن ثـــم ال تـــتم عمليـــة االحســـاس اال بعـــد 
  ). 78،  ص 1983ج نتوي(وصول االشارة الى المخ 

كـل العناصـر ان السـياق الـذي يسـتخدم " :(Inclusions)مبدأ الشمول او السياق -ط
في الشكل يكون اكثر قابلية لالدراك في أي سياق اخر ال يسـتخدم جميـع عناصـر 

  ).236، ص1988نجاتي، ال". (الشكل

  

 :ا�?�+'E وا�دراك

االنتبـــاه هـــو اختيـــار او هـــو توجيـــه الشـــعور وتركيـــزه فـــي شـــيء معـــين اســـتعدادًا 
فـاذا . عمليتان متالزمتان في العـادةواالدراك واالنتباه ، لمالحظته او ادائه والتفكير فيه

كـان االنتبــاه تركيــز الشـعور فــي شــيء فـاالدراك هــو معرفــة هـذا الشــيء فاالنتبــاه يســبق 
غيــر ان االنتبــاه قــد ال يعقبــه ادراك . لــالدراك مــتعلمدراك ويمهــد لــه، أي انــه يهــيء الاال

  .احياناً 

ع مـا يتوقـع او ننصـت لكننـا نعجـز عـن سـما. فقد ننظر لكننا نعجز عن الرؤية
فقــد ننتبــه . واالنتبــاه ال يــؤدي بالضــرورة الــى نجــاح االدراك وتحقيقــه الهدافــه. ســماعه

الى موضوع معين، لكننا نفشل مع ذلك في ادراكه ونعجز عن معرفة ما ينطـوي عليـه 
، 1996منصـــــــور، واالحمـــــــد، (، )177،  ص1976راجـــــــح، . (مـــــــن افكـــــــار ومعـــــــاني

  ).135 – 134ص

  


 اB= اJدراك �� �	.�= ا��&���Rا�:  

  (perception)االدراك الحسي 



 

 

و أو رمـــــوز أعنــــدما ذكــــر فــــي ســــياق البحـــــث ان اللوحــــة هــــي نظــــام اشــــارات 
دالالت، فــــان  االدراك هــــو عمليــــة حصــــول االنســــان علــــى المعلومــــات مــــن محيطــــه، 
فاالحساس باللوحة تتطلـب وسـائل اتصـال تسـتعمل السـتقبال تلـك االشـارات، واالنسـان 

مــع محيطــه ومنهــا االعمــال الفنيــة لكــي يســتجيب لهــا عــن طريــق حواســه وهــي يتفاعــل 
ويضــيف بعــض العلمــاء اليهــا حاســة التــوازن "البصــر والســمع والشــم واللمــس والــذوق، 

  ).83ص , 1983وينتج " (وحاسة االحساس بالحركة

وتعد حاسـة البصـر اكثـر الحـواس اهميـة فـي عمليـة االدراك الحسـي فـي مجـال 
وذلـــك الســـباب اهمهـــا امكانيـــة تزويـــدنا بانمـــاط مختلفـــة للشـــكل واللـــون  الفـــن التشـــكيلي

وهـــي افضـــل وســـيلة الدراك الزمـــان والمكـــان ومالحظـــة التتـــابع والحركـــة . وابعـــاد ثالثـــة
  ).153، ص1986. عدس، وتوق. (والتغير

هــــــو العمليــــــة التــــــي يــــــتم عــــــن طريقهــــــا اكتشــــــاف  (Sensation)واالحســــــاس 
بالمعلومـات،  مـتعلمقتصر دور االحساس على تزويـد الوي المثيرات، وتحديدها وتقديرها

ولمـــــا كـــــان ) 78، ص1983وينـــــتج ". (بينمـــــا يقـــــوم االدراك بتفســـــير هـــــذه المعلومـــــات
االحســـاس وظيفتـــه تزويـــد االنســـان بالمعلومـــات كوســـائل اتصـــال لغـــرض تقـــديمها الـــى 

  .اساالدراك للتفسير، فان االحساس يسبق االدراك، ويعتمد االدراك على االحس

البــد مــن تـــوافر مثيــر مناســب لتلـــك الحاســة بشـــدة "ولحــدوث عمليــة االحســـاس 
وهــو عبــارة عــن نهايــة عصــب  –كافيــة حتــى تبــدأ عمليــة االســتقبال، ويقــوم المســتقبل 

  .خاص بهذه العملية

  :انواع االنتباه من حيث المثيرات

  .انتباه ارادي-2     .انتباه ال ارادي-1:     يقسم االنتباه الى



 

 

وهي تسميات لوظائف عقلية . ان كال التقسيمين االنفين يوحيان الى شيء واحد
  . فاالنتباه المباشر هو نفسه االنتباه الالارادي. واحدة

  

  :الى) المباشر( ديراالالإاالنتباه  -1

وفيه يتجه االنتباه الـى المثيـر رغـم ارادتـه، كاالنتبـاه الـى : انتباه قسري او اضطراري-أ
  .صدمة كهربائية عنيفةضوء خافت او 

ــائي-ب ــاه تلق الــى شــيء يهــتم بــه ويميــل اليــه، وهــو انتبــاه ال  مــتعلموهــو انتبــاه ال :انتب
  .يبذل المرء فيه جهدًا بل ويمضي سهًال طيعاً 

  

  :و مكتسبأانتباه ارادي -2

شـــحذ االرادة وصـــادق العـــزم يتركـــز  مـــتعلماالنتبـــاه المكتســـب يتطلـــب مـــن ال نإ
كليًا بموضـوع لـم يكـن مـن قبـل ممـا يجـب  المتعلمفقد يهتم . انجازهانتباهه ازاء ما يريد 

  .عليه مثل هذا االهتمام

مـــتعلم ن يتطـــور االنتبـــاه االرادي الـــى انتبـــاه ال ارادي فقـــد يطلـــب الـــى أويمكـــن 
ولكنه غير راغب في الموضوع، النـه ال يراهـا متصـلة بغـرض . معين ان يتعلم لغة ما

ولكنه يجد نفسه مضطرًا الى الموضوع نظـرًا الـى انـه . ةمعين فيما يرمي اليه في الحيا
ينبغــي ان يجتــاز فيـــه امتحانــًا مفروضــًا عليـــه، فيحــاول اجهــاد نفســـه مســتعمًال التبريـــر 
العقلــي، وبــاذًال االرادة، وباضــطراد علــى هــذه الصــورة يتولــد لديــه االهتمــام بالموضــوع، 

  . رسوهذا الشوط الذي قطعه يجعل عنده متعة في متابعة الد

  ).104-103، ص1984الجسماني، (



 

 

وهنـــاك بعـــض العوامـــل تـــؤثر فـــي االنتبـــاه فـــبعض المنبهـــات والمواقـــف تجـــذب 
انتباهنــا دون غيرهــا مــن المنبهــات والمواقــف، وتقســم هــذه العوامــل الــى عوامــل خارجيــة 
كشــدة المنبــه وتكــراره، وتغيــره وتباينــه وحركتــه، ومواقفــه، وعوامــل داخليــة مثــل الحاجــة 

ميـــول، كمـــا توجـــد عوامــل تعـــد مـــن مشـــتتات العضــوية، والوجهـــة الذهنيـــة، والــدوافع، وال
التعــب واالرهــاق الجســمي، وعــدم النــوم، او وجــود عوامــل نفســية كعــدم : االنتبــاه وهــي

، )207 – 206، ص1990محمـــد ســـعيد، (وجـــود الميـــل واالهتمـــام او انشـــغال الفكـــر 
  ).157 – 147، ص1996منصور، االحمد، (

االدراك تبــــدأ بوجــــود ان عمليــــة  Bobbittوفــــي المخطــــط ادنــــاه الــــذي وضــــعه 
تنبهــات مــن حولنــا، وان مــا نــراه لــيس هــو الواقــع بالضــرورة، بــل هــو متــأثر بمــا نختــاره 

  :يوضح ذلك) 4(لكي ننتبه اليه، وتتم العملية االدراكية واالستجابة لها المخطط 

  

  

  عملية االدراك) 4(مخطط 

  )Bobbitt. 1978, p. 127 – 130. 65ص , 1998نقًال عن الكناني، (

ن هذه العمليات التي يستجيب لها االنسان والتي تتم ببعض لحظات تخضع إ
لى مؤثرات تستجيب لها جميع الحواس بعد االنطباع الحسي البصري اوًال لتتجسد إ

للعمل ) ظاهرة االدراك الجمالي(بشكل صورة ذهنية منظورة اال ان هذه الظاهرة، 
الفني ال تقتصر على مجرد فعالية عقلية بل تتفاعل مع الحواس والمشاعر االنسانية 

ان من محيطه وتنمو مع نمو القدرات العقلية مع الصورة المعنية التي يكونها االنس
والحسية وتعقيد العالقات االجتماعية لالنسان وقد قدم بياجيه في كتاب ميكانيكية 
االدراك الحسي نظريته حول كيفية ارتباط االدراك مع التفكير بعالقات متبادلة خالل 

  استجابة  تفسير  تنظيم  اختيار  ادراك  انتباه تنبيه



 

 

ت الى افتراض ان اجراء العديد من التجارب واالختبارات المتعاقبة على االطفال قاد
الموضوعية تكتسب متأخرة نسبيًا وان االدراك ال يؤدي الى الطبيعة الحقيقية لالشياء 

  بشكل واضح ال لبس فيه

  (Plage, 1961 p.xxxxxi). 

ان نصـــف  (R. Lewe)وليـــولن  (R. Sperry)كمـــا اثبـــت كـــل مـــن ســـبيري 
نطـق واالسـتدال العقلـي الدماغ االيسر هو مركز القدرات الحسـابية واللفظيـة ومركـز الم

(Rational deduction)  فـي حـين يمتلـك النصـف االيمـن كفـاءة عاليـة فـي معالجـة
 (Seqaential)أي ان المعالجــة المتواليـــة للمعلومـــات . االشــياء كنســـب شــكلية كاملـــة

فــي النصــف االيمــن  (Sinltaneons)تحــدث فــي النصــف االيســر وتحــدث المتزامنــة 
دراكيــة علــى العالقــة الجدليــة بــين النصــف االيمــن وااليســر ويعتمــد بنــاء االســتجابة اال

للــدماغ حيــث يســـهم كــل منهــا فـــي بنــاء الصـــورة الكليــة فــي مجـــال اختصاصــه ومثلمـــا 
النصــف االيســر  (Rationality)يتضــمن التفكيــر المبــدع جــدًال مســتمرًا بــين عقالنيــة 

ســس الجمــالي النصــف االيمــن فــان االدراك االبــداعي او التح (Intuitions)وحدســية 
  يعتمد على ذات المبادئ الجدلية

 (Plaget, 1961, p.7).  

مصـــطلح يشـــير الـــى قـــدرة االنســـان  (Perception)واذا كـــان االدراك الحســـي 
  " على استخدام ميكانيزماته الحسية بقصد تفسير وفهم البيئة المحيطة به

  ). 14، ص1984صالح، (     

ـــائج ـــة توســـيطية الســـتخالص النت ) الحقيقـــي(المنظمـــة عـــن العـــالم  او انـــه عملي
للزمان والمكان واالشياء االخرى، فهو عملية ينجم عنهـا اختـزال بيئـة معقـدة الـى نظـام 



 

 

عمليـــات  Outputمبســط يســـتطيع الجهــاز العصـــبي الســيطرة عليـــه او انــه مخرجـــات 
  :وضح ذلكي) 5(المخطط و االنظمة الحسية للمعلومات المقسمة عبر االحساسات 

  

      

  )المخرجات استجابة(               ) مثير(المدخالت 

  ).15، ص1984صالح، (

  )5(مخطط

  عمليات االنظمة الحسية للمعلومات

  

لــــذلك فـــــان المســـــتلم او المـــــدرك لالشــــارات ال يســـــتطيع ان يعـــــالج جميـــــع تلـــــك 
د االشارات الخارجية ففي مجال استالم االلوان مـثًال هنالـك مخـزن ضـوئي قصـير االمـ

يقــوم بتنظــيم ومعالجــة المعلومــات المســتلمة علــى شــكل ضــوء ســاقط شــبكية العــين او 
يحتــاج الشــخص القــائم بعمليــة االدراك الحســي البصــري الــى ربــع الثانيــة لتحويــل هــذا 
الضوء الـى صـورة بصـرية اوليـة قبـل ان تنقـل الـى مخـزن اخـر تسـتقر فيـه زمـن اطـول 

ديثــة فــي تفســير االدراك تقــوم علــى ولكــن وجهــة النظــر الح). 17، ص1984صــالح، (
االثـارة، بـل ) اسـتجابات(افتراض رئيسي هو ان االدراك ليس عملية مباشـرة لمخرجـات 

وان . هو سلسلة من عدة مراحل او عمليات، كـل واحـدة منهـا تسـتقر فتـرة زمنيـة معينـة
  .نتيجة أي عملية فيها يجب ان يجري خزنها او االحتفاظ بها مؤقتاً 

لكلـــي الواقـــع بـــين لحظـــة اســـتالم المثيـــر الـــى حـــدوث االســـتجابة أي ان الـــزمن ا
يمكــن تقســيمُه الــى فواصــل زمنيــة، وانــه مــا دام خــزن المعلومــات يســتغرق زمنــًا قصــيرًا 

مركزيةعمليات   



 

 

ــــي ظــــاهرة االنتقــــاء  ــــر الكبيــــر ف ــــى، فــــان المعلومــــات يكــــون لــــه االث ــــي مراحلــــه االول ف
ام باحــــث عــــن االدراكــــي، حيــــث يــــرى الموقــــف النظــــري الحــــديث ان االنســــان هــــو نظــــ
  :المعلومات ومنظم لها وان المعوقات االدراكية ناتجة عن مصدرين هما

  .تلف الدماغ-1

  . اخفاق البيئة في تقديم الظروف المناسبة لتطوير االجهزة االدراكية-2

  ).19، ص1984صالح، (
  

  

��� ا�دراك �F 2� :"�ا

 ) (Unoodoingو الشـفرةأن عملية االدراك تأخذ مهمة اولى هي فك الرموز إ
. بينمــا تكــون مهمتــه الثانيــة. موضــوع االدراك مــن خــالل تحليلــه الــى عناصــره االوليــة

عن طريق اعادة وتركيبـه مـرة اخـرى بعـد تسـميته واعطائـه  (Encoding)اعادة ترميز 
والمراحــل التــي اشــار اليهــا العلمــاء فــي النشــاط االدراكــي . خــرىأشــكًال وصــيغة رمزيــة 

  :هي

فـي هـذه الحالـة مـن تحليـل  مـتعلماذ ال يـتمكن ال :االنطباع االجمالي المبهممرحلة -1
  .الموضوع المدرك الى جزئياته وتفاصيله

و الموضوع الـى مكوناتـه واكتشـاف أأي تحليل الموقف والشكل  :المرحلة التحليلية-2
  .العالقات القائمة بين هذه المكونات

  .ة الى النظرة الكلية الجديدةفي كل موحد والعود :االجزاء تأليفاعادة -3



 

 

وهــي المرحلــة االخيــرة التــي تتحــول مــن المعلومــات  :النفســية –المرحلــة العقليــة -4
  ).38-37، ص1996منصور واالحمد، . (الحسية الى معاني ورموز

  

  :�&��� ا���رات اJدراآ��
ن المهمة االساسية لـالدراك ألى إ م)1969 (عام) Gibsonاليانورغيون (تؤكد 

وهـي تصـنيع مختلـف االشـارات  –بوصفه صلة الوصـل بيننـا وبـين العـالم الخـارجي  –
التـــي تـــرد علينـــا بطريقـــة تقلـــل مـــن عـــدم التأكـــد وتجعـــل االشـــارات ذات المعنـــى بـــارزة 
واضـــحة، وبهـــذه الطريقـــة فقـــط يصـــبح العـــالم ممكـــن الفهـــم ويمكـــن التنبـــوء بـــه ومـــن ثـــم 

النمو االدراكي البـاكر دراسـة ) يسونغ(ولقد درست . يمكن التعامل معه بشكل مناسب
عمليـة حـذف اكثـر منهـا  -وبالدرجـة االولـى –مكثفة، وهي تنظـر الـى االدراك بوصـفه 

  :عملية اضافة، وهذا الحذف يشتمل في رايها على توحيد من انواع ثالثة

  

  

  .التمييز بين المثيرات المتشابهة-أ

) التبــاين االدراكــي(ظهــر المثــابرة علــى التوحيــد بــالرغم مــن التغيــرات فــي الم-ب
  .كرؤية الكرسي على نفس الصورة بالرغم من تغير وضعه

البنـــــاءات والصـــــالت وينظـــــر الـــــى النمـــــو االدراكـــــي بوصـــــفه تنميـــــة لهـــــذه  -ج
تحسين التمييز، ثبات الصـفات رغـم تغيـر السـطح، ثـم : التوحيدات الثالث

  االستخالص المتزايد للصالت الشاملة والقواعد واالنماط

  ).557-556، ص1977، عاقل( 



 

 

ان الطفـل يـدرك المـدخالت بطريقـة يعوزهـا التمـايز، فـي "لقـد افترضـت غيسـون 
حـين نجـد ان الطفـل االكبـر سـنًا يحلـل المثيـر بحسـب سـماته او ابعـاده االساســية، وان 
هــذا التقــدم يتحقــق عــن طريــق الــتعلم االدراكــي الــذي يحتــوي علــى العمليــات االساســية 

نتقـــائي، فمـــن خـــالل عمليـــة التجريـــد يـــتعلم الطفـــل تجاهـــل بعـــض للتجريـــد والترشـــيح اال
وقــد حــددت ). 38، ص1992العــاني، (نقــًال عــن  (Rosch, 1978)" الســمات للمثيــر

د مـــن وقـــد اشـــارت العديـــ. التغيـــرات التطويريـــة فـــي البنيـــة المدركـــة والمعالجـــة االنتقائيـــة
  :يمر باربع مراحل رئيسية في نموه االدراكي وهي متعلمالبحوث العلمية الى ان ال

  : (Generalization)مرحلة التعميم -1

وتبدو للطفل في هـذه المرحلـة االشـياء الموجـودة مـن حولـه غيـر مميـزة، أي ان 
درجـــة التشـــابه بينهـــا اكثـــر مـــن درجـــة االخـــتالف وفـــي مجـــال علـــم الـــنفس والتطبيقـــات 

طي الكالســــيكي، هــــو اســــتجابة الكــــائن الحــــي التربويــــة فــــان التعمــــيم فــــي الــــتعلم الشــــر 
الشرطية لمثيرات تشابه المثير الشرطي االساسي، وكلما كان الشبه بين هـذه المثيـرات 
الجديـــــدة والمثيـــــر الشـــــرطي االساســـــي اكبـــــر كلمـــــا كانـــــت االســـــتجابة الشـــــرطية اقـــــوى 

  ).181، ص1984الجسماني، (

  )Stimulus Discriminationالتميز بين المنبهات (مرحلة التمييز -2

ن الطفل في هذه المرحلة عندما يرى الشيء الواحد باستمرار وفي شكل واحـد إ
وال يتغيــر يبــدأ فــي التعــرف عليــه اذا مــا وقــع بصــره عليــه، وعــن طريــق التفاعــل معــه 
المحاولــة والخطــأ يتضـــح هــذا الشـــيء تــدريجيًا ويصــبح متميـــزًا عــن غيـــره مــن االشـــياء 

بالتدريج فـي حيـاة الطفـل، فكلمـا زادت خبرتـه بهـا امـدها  وهكذا تتميز االشياء. االخرى
. بعناصر جديدة تميزها عن بعضها فالتمييز في االدراك يتوقف على الخبرات السـابقة

  ).39، ص1990نقًال من العاني، (



 

 

وقــد بــين ذلــك بــافلوف فــي ابحاثــه عنــدما يغيــر مــن تقــديم التــدعيم المثيــر غيــر 
ويمكــن تــدريب الكــائن الحــي ان يســتجيب اوًال لمثيــر الشــرطي وايقافــه فــي حالــة ثانيــة، 

  معين وال يستجيب الخر له نفس خصائص المثير االول

  ).182، ص1984الجسماني، (     

  :مرحلة التكامل-3

تستمر عملية نمو االدراك عند الطفل بحيث تنـتظم المـدركات فـي انمـاط كليـة  
نمـاط مـع المـدركات الجديـدة التـي ذات معنى في الحياة العقلية للفرد، وتتـداخل هـذه اال

  .يكتسبها هذا الفرد فتبدل االنماط القديمة وتحل محلها انماط جديدة

  :مرحلة الثبات االدراكي-4

فــي هــذه المرحلــة يقــوم بتكوينــات وصــيغ عقليــة ثابتــة او مــا يســمى  مــتعلمن الإ 
مهمـــا  باالطـــارات المرجعيـــة التـــي تســـاعده فـــي ادراك االشـــياء المحيطـــة بـــنفس الصـــورة

ـــة، اذ كلمـــا نمـــا ادراك الفـــرد ازدادت  تغيـــرت الظـــروف المحيطـــة بهـــا وفـــي حـــدود معين
المعلومــــات التــــي يحصــــلها مــــن االحجــــام الحقيقيــــة لالشــــياء، ومــــن ثــــم يقتــــرب الحجــــم 

  ).39، ص1990العاني، (المدرك في اطار الصنعة الحقيقية للشيء المدرك 

  :من ذلك نستنتج بأن التذوق الفني
ـــرتبط بالوســـائل  يعتمـــد علـــى-1 و أاالدراك الحســـي واالدراك العقلـــي، واالدراك الحســـي ي

و قنـــوات االتصـــال الحســـية ومنهـــا البصـــر بالمشـــاعر والعواطـــف التـــي أالمجســـات 
  .تنشط عند الفنانين واالدراك العقلي الذي يعتمد على المجردات العقلية اللغوية

  :يتعرض مستوى االدراك الى تبدالت ومؤثرات-2



 

 

موضــــوعية تكمــــن فــــي مصــــادر البــــث ومنهــــا اللوحــــة الفنيــــة ومــــا خارجيــــة  �
تتضــمنه مــن شــروط واســس القبـــول او الــرفض ومنهــا العناصــر االوليـــة 

وترتيـــب، وتركيـــب عالقاتهـــا ) الـــخ …خـــط، فضـــاء، ملمـــس، شـــكل، لـــون(
  .الفنية من اسس تشكيلية

فســلجية تــرتبط بالقــدرات الحســية وســالمتها ازاء اســتالم االشــارات المســتلمة  �
  .الى مراكز المخ او نهاية العصب

ترتبط بالثقافة والبيئة والتقاليد والمعتقدات والتهيؤ النفسي : ذاتية �
  .واالستعدادات الفطرية للفرد

االدراك يحتــاج الــى تنميــة وتــدريب الحــواس فــي المشــاهدة وااللفــة كزيــارة المعــارض -3
صـــوري يســـهم فـــي واالطـــالع علـــى االعمـــال والثقافـــة البصـــرية، كـــي تخلـــق تـــراكم 

. الرصيد المعرفي للخبرة الشخصـية المقترنـة بالممارسـة االدائيـة للمتـذوق المخـتص
والمتذوق يمر باربع مراحل رئيسة في نموه االدراكي وهي مرحلـة التعمـيم، والتمييـز 

  .والتكامل، والثبات االدراكي

خبــــرة ان التــــذوق الفنــــي عمليــــة مركبــــة تعتمــــد علــــى مجموعــــة مــــن العوامــــل منهــــا ال-4
  .الجمالية والموقف الجمالي واالستجابة الجمالية

االدراك يعتمد علـى التنقيـة واالنتخـاب للمـدركات أي عمليـة حـذف اكثـر مـن عمليـة -5
، ان تنميــة االدراك الحســي والعقلــي علــى وفــق )اليــانورغون(اضــافة علــى حــد رأي 

لتمرس الفعــال المتــذوق بــا للتلميــذاالســس اعــاله يمهــد الــى عمليــة القــدرات العقليــة 
والتـي بـدورها تمكـن ) المهارية(للبرامج العلمية اضافة الى التطبيقات النفس حركية 

  .المتذوق من اطالق االحكام الجمالية على العمل الفني المنجز

ن التذوق الفني يعتمـد علـى عمليـات االدراك الحسـي واالدراك يعتمـد علـى االنتبـاه إ-6
ي تســتجيب لهــا المــدركات العقليــة لتهيئتهــا الــى واالنتبــاه يحتــاج الــى مثيــر كــافي كــ



 

 

مرحلــــة التــــذوق الفنــــي ثــــم الحكــــم علــــى االعمــــال وهــــي اعلــــى مرحلــــة يصــــل اليهــــا 
  .المتذوق الفني

  

 

����� :��DEات ا#�ر �"�ي ودرا��ت 

من خالل استعراض الخلفية النظرية ودراسات سابقة للمحاور الرئيسية في  
والتي بلورت عند الباحث أفكارا ساهمت ) الفني تذوقلعب االدوار، وال(البحث وهي 

في صياغة اجراءات بحثه، لذا توصل الى عدد من المؤشرات يمكن ايجازها بما 
  :يأتي

من خالل االطالع على االدبيات التي وردت في االطار النظري ودراسات  -1
ان اللعب نشاط سلوكي مهم ودافع ) لعب الدور(سابقة والتي تناولت موضوع 

ونشاط  ذو قيمة تربوية لمختلف مراحل العمر، سيما في مرحلة الطفولة، فطري
  .  تلقائي حر ممتع يؤدي دورا فعاال في اشباع حاجات المتعلم ونمو قدراته

أكدت النظريات التي تناولت موضوع اللعب بصورة عامة وانموذج لعب االدوار  -2
ذ إبصورة على وجه الخصوص بأن اللعب يرتبط بمراحل النمو عند التالمذة، 

ان المتعلم الينمو من تلقاء نفسه، بل ينمو ويتطور ويرتقي من ) بياجيه(أكد 
ن عوامل التربية ومقوماتها مرحلة الخرى بقدر ما تتيح له بيئته االجتماعية م

لذا على البيئات التي يتواجد فيها المتعلم ومنها المؤسسة التعليمية مراعاة 
لنمو  مهماً  تطابق هذين الجانبين اللعب والنمو ،كون اللعب يشكل مدخالً 

  .عن النمو الحركي واالجتماعي فضالً  ومعرفياً  التالمذة عقلياً 



 

 

سيكودراما ) لعب الدور( دي حياة المتعلم، ويعيعد الجانب السايكولوجي مهما ف -3
) لمؤديه ومشاهديه(يخلص المتعلم من بعض االضطرابات النفسية، فهو يتيح 

فرصة أكتشاف الحياة ومعرفة ميولهم وحاجاتهم سيما لو أشرك التالمذة في 
أدوار تمثيلية يقدمونها أو أدوار مسرحية ذات أهداف تعليمية أو تربوية يؤديها 

  .عن أفكاره ومشاعره وتطلعاته معبرة

يعد اللعب من العوامل الرئيسية المهمة في جانب السلوك الجماعي حيث أكدت  -4
عديد من الدراسات على تأثر السلوك الفردي بالسلوك الجماعي، ومن خالل 

مختلفة يتضح وجود ألعاب مهمة  أكتساب االلعاب المختلفة ومن بيئات ايضاً 
وك حسن أو تؤدي الى مهارة هادفة، ووجود ألعاب غير ومفيدة تكون مدخال لسل

  .مفيدة أو خطرة  تؤدي الى سلوك غير مرغوب فيه

ن لعب الدور يساعد المتعلم على تطوير امكاناته اللغوية والتعبيرية من خالل إ -5
المواقف التي يؤديها، وبأسلوب واقعي حقيقي يتفاعل مع التالمذة الذين يميلون 

مشاعرهم وافكارهم ال باللغة الكالمية فحسب بل مضافا اليها  عادة للتعبير عن
  .االشارات والحركات والتعبيرات االخرى

التعلمية ،وله الدور البارز  –المعلم احد االركان الرئيسية للعملية التعليمية  ديع -6
في انموذج لعب االدوار من خالل االشراف والتوجيه والمناقشة والتقييم 

و االداءات المسرحية أدوره هذا من خالل المسرح الصفي خصوصا اذا كان 
التلقائية ومساعدتهم على تخطي الحواجز ومعالجة المشاكل التي ربما 

  .يتعرضون لها

ن موضوع التخيل هو منطقة أيتضح من خالل االطار النظري ودراسات سابقة -7
خصبة ومجال واسع يضفي على حياة المتعلم التوسع في بناء االفكار 



 

 

والتخطيط لممارسة مراحل مبتكرة من االلعاب يمكن ان تنمي الطرائق 
  .االبتكارية لديه

الفني عند االطفال والتالمذة من خالل التعبير باالشكال  لتذوقيتضح  أهمية ا -8
والرسوم التي يحملونها في مكنونات انفسهم ،وما للعب من دورفي ترجمة 

م أسواء كان على الورق بشكل رسوم  العالقات وادراكها وعكسها بتعبير سلوكي
  .و فعالية أخرىأي نشاط أ

تها موضوع السلوك العدواني، على اأكدت أغلب الدراسات التي تناولْت في إجراء -9
أهمية لعب الدور في عملية التفريغ االنفعالي الذي يؤدي الى تعديل سلوك 

م يناقض المتعلم، ويمكن ان يتم ذلك من خالل اعطاء دور مسرحي للمتعل
  ).2008سلمان، (ودراسة ) 2005جاسم، (سلوكه العدواني، كما في دراسة 

يمكن ان يكون للعب االدوار فعالية ايجابية في تنمية السلوك التعاوني الجماعي -10
كما . واضفاء روح الجماعة مما ينعكس ايجابيًا على السلوك الفردي والجماعي

  ).2006الدلوي، (في دراسة 

 

��� درا��ت ��: 

بناًء على الدراسة االستطالعية المسـحية التـي أجرتهـا الباحـث بهـدف الوقـوف  
علــى الدراســـات والبحـــوث العلميـــة التـــي تناولـــت فـــي اجراءاتهـــا اســـتعمال انمـــوذج لعـــب 
االدوار أو أســـلوب الـــدور التمثيلـــي وكـــذلك مـــا يتعلـــق بالدراســـات التـــي تناولـــت مفهـــوم 

متنوعــة فــي اختصاصــات مختلفــة  اتدراســ) 9(الفنــي، وجــد الباحــث ان هنــاك  التــذوق
تناولــت مفهــوم التــذوق الفنــي فــي مجــال  اتدراســ) 6(تناولــت موضــوع لعــب االدوار و

  .التربية الفنية



 

 

بنــاًء علـــى ذلــك وجـــدت ان هــذا العـــدد الكبيــر ال يمكـــن تناولــه فـــي هــذا البحـــث 
اســات التــي لهــا عالقــة بــإجراءات البحــث لــذلك لجــأت الــى إعتمــاد عينــة  مــن هــذه الدر 

الحــالي لغــرض االســتفادة منهــا فــي جوانــب مختلفــة مــن هــذا البحــث خاصــة مــا يتعلــق 
بأظهار النتائج ومقارنتها بنتـائج تلـك الدراسـات، وعليـه سـيتناول الدراسـات المنجـزة بعـد 

  -:وذلك من خالل محورين هما) 2000(عام 

��&�و�\ 
�17م �.- اJدوار أ دراسات	�A�*و ا�&]�ط ا�:  

  :درا�4ت 8 '��  –أ 

  ابن رشد/كلية التربية/ ، جامعة بغداد)2000الجبوري،(دراسة  -1

اثر اسلوب الدور التمثيلي في تحصـيل تالمـذة الخـامس االبتـدائي فـي مـادة "
 ."التربية االسالمية

اثـــر اســـلوب الـــدور التمثيلـــي فـــي تحصـــيل تالمـــذة  تعـــّرفالـــى الدراســـة  هـــدفت
ـــة االســـالميةالصـــف  ـــدائي فـــي مـــادة التربي مجتمـــع الدراســـة مـــن  تكـــون ،الخـــامس االبت

الرصـــافة /مـــدارس المرحلـــة االبتدائيـــة المختلطـــة التابعـــة للمديريـــة العامـــة لتربيـــة بغـــداد 
، وبمـا ان الدراسـة تلميـذا وتلميـذة) 69( بلغـت قصـدية بصورة  عينة االولى، تم اختيار

حديــــد التصــــميم ذي الضــــبط الجزئــــي لتصــــميم أعتمــــدت المــــنهج التجريبــــي لــــذلك تــــم ت
   ).التجريبية والضابطة (اجراءاتها وتم تقسيم هذه العينة على مجموعتين 

صـــــممْت خطـــــط تدريســـــية للموضـــــوعات المحـــــددة للتجربـــــة مـــــن مـــــادة التربيـــــة 
االســالمية، وألجــل قيــاس تحصــيلهم الدراســي أعــد إختبــار تحصــيلي للموضــوعات التــي 

فقـــــرة اختباريـــــة، وألجـــــل أظهـــــار النتـــــائج ) 30(ة وبواقـــــع طبقـــــت فـــــي الخطـــــط الدراســـــي
لثبـات  معامل ارتبـاط بيرسـونو  مستقلتين،لعينتين  ) t-test(استعملت الدراسة اختبار 



 

 

أمـا اهـم النتـائج التـي توصـلت  .ات االختبـارتمييـز لفقـر ومستوى الصـعوبة وال ،االختبار
  :اليها الدراسة هي 

التمثيليــــة يثيــــر لــــديهم دافــــع التحضــــير واالبــــداع فــــي التــــزام التالمــــذة بــــأداء االدوار  -
 .الدرس

 .ان لعب االدوار يشجع التالمذة لالنتباه طول مدة الدرس -

التدريس بهذا االسلوب يعد فعاال وناجحا يحفز لـدى التالمـذة عامـل الجـرأة ويقضـي  -
 .) 2000الجبوري ، (  على الخجل

  

  ابن رشد/بيةكلية التر / ، جامعة بغداد) 2001حسن، (دراسة  -2
اثر برنامج اللعب التمثيلي في العمليات االدراكية لطفل الروضـة فـي الصـف "

  ."التمهيدي

الـى تعـرف اثـر برنـامج اللعـب التمثيلـي فـي العمليـات االدراكيـة  الدراسة هدفت 
تكــــون مجتمــــع الدراســــة مــــن مجمــــوع أطفــــال . لطفـــل الروضــــة فــــي الصــــف التمهيــــدي 

طفـــال وطفلـــة ) 13259(، والبـــالغ عـــددهم )2،  1(الكـــرخ /الريـــاض فـــي مدينـــة بغـــداد 
 طفــال) 45(عشــوائية مــن المجتمــع بلغــت  عينــةروضــة، اختيــرت ) 73(يتوزعــون علــى 

، ولغــرض مــن االنــاث) 21(مــن الــذكور، و) 24(فــي الصــف التمهيــدي بواقــع  وطفلــة 
التصـــميم التجريبـــي  –الدراســـة وفرضـــياتها اعتمـــدت المـــنهج التجريبـــي  تحقيـــق اهـــداف

للمجموعــــــات الثالثــــــة  الخــــــاص بوجــــــود مجمــــــوعتين تجــــــريبيتين ومجموعــــــة ضــــــابطة 
واالختبـــــار البعــــــدي، كـــــذلك  اســــــتعمل مقيـــــاس العمليــــــات االدراكيـــــة لقيــــــاس عمليــــــات 

 .التصنيف والحفظ للعدد والكم والسائل والصلب

طفـــــال وطفلـــــة فـــــي ) 15(علـــــى ثـــــالث مجـــــاميع بواقـــــع قســـــمْت عينـــــة الدراســـــة 
والظهــــــار النتــــــائج اســــــتعملت الدراســــــة مجموعــــــة مــــــن الوســــــائل . المجموعــــــة الواحــــــدة



 

 

للمقارنــة  بــين المجموعــات    Anova) تحليــل التبــاين االحــادي(االحصــائية منهــا 
الثالثــــة، ومعادلــــة شــــيفيه للكشــــف عــــن داللــــة الفــــروق بينهــــا وكــــذلك اســــتعمال معادلــــة 

  .لتكافؤ  المجموعتين في المتغيرات 2ون لثبات االختبار، ومربع كابيرس

  :أما أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة هي

ـــة و وجـــود فـــروق ذ - ـــة احصـــائية بـــين متوســـطات درجـــات المجموعـــة التجريبي ات دالل
 لحةصـماالولى والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لمقيـاس العمليـات االدراكيـة ل

 .) 2002،  حسن( لدور التمثيلي او اللعب التمثيلي اسلوب ا

  

  ابن رشد -كلية التربية  -جامعة بغداد )  2002 ،مذكور  ( دراسة-3

اثر أسلوب الدور التمثيلي فـي تحصـيل تلميـذات الصـف الخـامس االبتـدائي "  
  ."في مادة الجغرافية

تعــرف اثــر اســلوب الــدور التمثيلــي فــي تحصــيل تلميــذات  الــى  الدراســة تهــدف
التصـميم  –التجريبـي  مـنهجال عملاسـت قـدو  لمـادة الجغرافيـة، الخامس االبتـدائيالصف 

 . دراسةللبناء اجراءات االضبط الجزئي  وذالتجريبي 

تكــون مجتمــع الدراســة مــن تلميــذات الصــف الخــامس االبتــدائي الــذين يتعلمــون 
الرصـــافة /االبتدائيـــة للبنـــات التابعـــة للمديريـــة العامـــة لتربيـــة بغـــدادفــي مـــدارس المرحلـــة 

المأمونيــــة (تلميــــذة يدرســــَن فــــي مدرســــة ) 67(االولــــى ،اختيــــرت عينــــة قصــــدية بلغــــت 
تلميــذة ) 33(وزع افــراد العينــة علــى مجمــوعتين بواقــع  فــي وحــدة الوزيريــة ،) االبتدائيــة

عـــة الضـــابطة، كـــوفئ بـــين افــــراد تلميـــذة فـــي المجمو ) 34(فـــي المجموعـــة التجريبيـــة و
  .العينة في متغير االختبار القبلي

اختبــار ُأعـد تدريسـية للموضــوعات المحـددة للتجربـة ثـم  خططـاً  دراسـةاعـدت ال 
، تــــم عرضــــها علــــى مجموعــــة مــــن الخبــــراء الموضــــوعات حــــول تلــــكتحصــــيلي بعــــدي 



 

 

للتعــرف علــى معامــل الصــدق وتجريبهــا علــى عينــة اســتطالعية للتعــرف علــى معامــل 
  الثبات 

وإلظهــار النتــائج إعتمــدت الدراســة االختبــار التــائي لعينتــين مســتقلتين، ومعامــل 
  .التمييز والصعوبة لفقرات االختبار، ومعامل ارتباط بيرسون للثبات 

  :أما اهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة هي

التـــزام التلميـــذات بـــاداء االدوار التمثيليـــة يثيـــر لـــديهن دافـــع التحضـــير واالبـــداع فـــي  -
 الدرس 

 الدرس  فيعلى االنتباه  التلميذات يشجعن لعب االدوار إ -

ن التدريس بهذا االسلوب يعد تدريسا ناجحا وفعـاال ويحفـز عامـل الجـراءة ويقضـي إ -
  . ) 2002،مذكور (على عامل الخجل لدى التلميذات 

  

 التربية الفنية-كلية الفنون الجميلة -جامعة بغداد) 2005جاسم،(دراسة -4

دور النشـــاط التمثيلـــي فـــي تقـــويم الســـلوك العـــدواني لـــدى طلبـــة المرحلـــة " 
  ."المتوسطة

  :هدفت الدراسة الى

  ات العدوانيالتلميذتعرف سلوك  -1

  تقويم السلوك بواسطة النشاط التمثيلي -2

طالبــات الصــف الثالــث متوســط الالتــي يدرســن فــي تكــون مجتمــع الدراســة مــن 
الرصـافة الثانيـة والبـالغ /مدارس المرحلة المتوسطة التابعة للمديرية العامـة لتربيـة بغـداد

مدرســة متوســطة للبنــات، تــم اختيــار عينــة ) 18(طالبــة تــوزعن علــى ) 151(عــددهن 
  .طالبة ينتمون الى مدرسة واحدة) 35(قصدية بلغت 



 

 

الــذي يحتــوي علــى  قيــاس الســلوك العــدوانيدراســة اســتعمل مولتحقيــق اهــداف ال
فقرة، اخضع لمعامل الصدق والثبات والقوة التمييزية والصعوبة، كذلك تـم كتابـة ) 36(

وإلظهـار النتـائج إسـتعملْت الوسـائل االحصـائية . نص مسرحي لتقويم السلوك العـدواني
الســـلوك العـــدواني ومعامـــل  المتمثلـــة باالختبارالتـــائي لعينـــة واحـــدة لحســـاب الفـــروق فـــي

أمــا اهــم  .ارتبــاط بيرســون لحســاب ثبــات المقيــاس ومعادلــة كــوبر لحســاب صــدق االداة
 :النتائج التي توصلت اليها الدراسة هي

لنشــاط التمثيلــي يســمح بعمليــة التفريـــغ االنفعــالي ومــن خاللــه يمكــن ان نعـــدل ن اإ -
 .لدى الشخصسلوكيات عدائية 

ــــب ا - ــــدقيق لجوان ــــة لحــــاالت االســــتعمال ال ــــة الفنيــــة هــــو مــــن الوســــائل العالجي لتربي
 االضطراب االنفعالي والسلوكي لدى الطالب المشكلين

 .المشاركة الوجدانية مع االخرين تساعد في التخفيف من حدة االنفعال -

  )2005 ،جاسم  (
 –كليــــة التربيــــة  -الجامعــــة المستنصــــرية )  2006 ،الــــدلوي(دراســــة  -5

 .االرشاد النفسي والتوجيه التربوي

  "اثر للعب الدور في تنمية السلوك التعاوني لدى طالب المرحلة المتوسطة" 

علــى أثــر لعــب الــدور فــي تنميــة الســلوك التعــاوني الــى التعــرف  دراســةال تهــدف
وللتحقق من هدف الدراسة تم تحديد ثالث فرضـيات ,  "لدى طالب المرحلة المتوسطة

مجتمــع الدراســة مــن طــالب المرحلــة المتوســطة مــن الــذكور فقــط والبــالغ تكــون .صــفرية
طالــب يدرســون فــي المــدارس المتوســطة للبنــين التابعــة للمــديريات ) 185624(عــددهم 

مدرسـة ) 361(والبـالغ عـددها ) 2،1(والكـرخ ) 2،  1(الرصـافة / العامـة لتربيـة بغـداد 
طالبـًا، تـم ) 20(بلغـت ) يـة للبنـينالغرب(تم اختيار عينة عشوائية من مدرسة . متوسطة

طــــــالب فــــــي كــــــل ) 10(بواقــــــع ) التجريبيــــــة والضــــــابطة (تــــــوزيعهم علــــــى مجمــــــوعتين 
  .مجموعة



 

 

فقرة اخضع لمعامل الصدق والثبات ) 30(ُأعد مقياس للسلوك التعاوني يضم  
وحساب معامل الصعوبة والتمييز لهذا االختبار، كذلك تم اعـداد برنـامج ارشـادي ضـم 

  .جلسة درست باسلوب لعب الدور) 15(

والظهــــار النتــــائج اســــتعملْت الدراســــة مجموعــــة مــــن الوســــائل االحصــــائية منهــــا 
ـــار ( ـــين مســـتقلتين ) t- test(أختب ـــة لفقـــرات المقيـــاس، لعينت ألســـتخراج القـــوة التمييزي
أليجــــاد عالقــــة درجـــة الفقــــرة بالدرجــــة الكليـــة وحســــاب ثبــــات  معامـــل أرتبــــاط بيرســـونو 

ـــــــــار ســـــــــميرنوفو ،المقياس  ،اختبـــــــــار مـــــــــان وتنـــــــــي(Kolmogrov-Samirnov) أختب
)Mann – Whitney(أختبار ولكوكسن ، )Wilcoxen Test.(  

  :نتائج التي توصلت اليها الدراسةأما اهم ال 
 .فاعلية لعب الدور في تنمية السلوك التعاوني لدى طالب المرحلة المتوسطة   -   

أهمية استعمال االساليب االرشادية في معالجة المشكالت التي تواجه الطـالب   -   
 .)2006  ،الدلوي (  )النفسية والدراسية  واالجتماعية واالنفعالية(

  

  :ا[&��� �&�و�\ �.- اJدواردرا�4ت   - أ
  :(Marsh, 1980)دراسة -1

اثــر التــدريب علــى اخــذ الــدور فــي القــدرة علــى حــل المشــكالت الناتجــة عــن "
  .."مواقف التفاعل االجتماعي المتبادل بين االفراد

معرفـة اثـر التـدريب علـى اخـذ الـدور فـي القـدرة علـى حـل  :هدفت الدراسـة الـى
المشكالت الناتجة عن مواقف التفاعل االجتماعي المتبادل بين االفراد، وتكونـت عينـة 

  :طالبًا وطالبة تم توزيعهم الى) 68(الدراسة من 

طالبـــًا وطالبـــة درســـت بطريقـــة لعـــب ) 34(المجموعـــة التجريبيـــة وبلـــغ عـــدد افرادهـــا -أ
  .االدوار



 

 

طالبـــــًا وطالبـــــة درســـــت بطريقـــــة ) 34(المجموعـــــة الضـــــابطة وبلـــــغ عـــــدد افرادهـــــا  -ب
  .االعتيادية

ولتحقيق هـدف الدراسـة تـم اختيـار التصـميم التجريبـي ذو الضـبط الجزئـي ذو االختبـار 
البعــدي، وكوفــت المجموعتــان بمتغيــرات التحصــيل الدراســي الســابق واســتخدم االختبــار 

ومقيــاس اخــذ وجهــة النظــر الوجدانيــة اداة للدراســة  التحصــيلي ومقيــاس حــل المشــكالت
واســـتخدم تحليـــل التبـــاين المتعـــدد وتحليـــل المتغيـــر االحـــادي وســـائًال احصـــائية لتحليـــل 

  :بيانات الدراسة، وتوصلت نتائج الدراسة الى االتي

بـــين المجموعـــة التجريبيـــة ) 0.05(وجـــود فـــروق ذات داللـــة احصـــائية بمســـتوى داللـــة 
بطة فـــي اختبـــار القـــدرة علـــى حـــل المشـــكالت ولصـــالح المجموعـــة والمجموعـــة  الضـــا

ـــذكور واالنـــاث واوصـــت الدراســـة  ـــة وعـــدم وجـــود فـــروق دالـــة احصـــائيًا بـــين ال التجريبي
  .بالعديد من التوصيات اهمها استخدام لعب الدور في حل المشكالت

(Marsh, 1980) 

  

  :Allen and James, 1990دراسة الين وجيمس -2

  ".يلة لفهم موضوعات العلوم الصعبة استخدام الدراما وسامكانية "

امريكــا، وهــدفت الــى معرفــة امكانيــة اســتخدام  –اجريــت الدراســة فــي واليــة ريــتش مونــد 
، وتــم )1991-1990(الــدراما وســيلة لفهــم موضــوعات العلــوم الصــعبة للعــام الدراســي 

  :هم الىاختيار عينة الدراسة من تالمذة المرحلة االبتدائية تم توزيع

  .درست بطريقة الدراما التعليمية: المجموعة التجريبية-أ

  ).المتبعة(درست بالطريقة االعتيادية : المجموعة الضابطة-ب



 

 

ولتحقيــــق هــــدف الدراســــة قــــام الباحثــــان باختيــــار التصــــميم التجريبــــي ذي المجمــــوعتين 
لميـــــة التجريبيـــــة والضـــــابطة واالختبـــــار البعـــــدي واعـــــداد تمثيليـــــات عـــــن المواضـــــيع الع

درجـات نصـف السـنة (الموجودة في المنهج الدراسـي وكوفئـت المجموعتـان بـالمتغيرات 
اسـتخدام االختبـار التحصـيلي اداة للدراسـة  –المتغيرات الخارجية  –العمر باالشهر  –

، وقــد اســتخدم االختبــار التــائي وســيلة احصــائية )بعــد حســاب خصائصــه الســيكومترية
الدراســة الــى ان الــدراما تعمــل ذاكــرة مســاعدة للتلميــذ لتحليــل بيانــات الدراســة وتوصــلت 

وان مشــاركة التالميــذ فــي االداء التمثيلــي شــجعهم علــى االبتكــار وان اســتخدام الــدراما 
يفيـد فــي تقــديم المـواد الدراســية المختلفــة بصـورة محببــة الــى الـنفس، واوصــت باســتخدام 

  .)118ص,  2008, نقال عن ابو موسى (  هذه الطريقة في تعليم العلوم
  

  :(Schierholt, Carla, 1994)دراسة شير هولت كارال -3

  ."اثر تمثيل ادوار القصص في النمو اللغوي الطفال الروضة"

ــــى معرفــــة اثــــر تمثيــــل ادوار القصــــص فــــي النمــــو اللغــــوي الطفــــال  هــــدفت الدراســــة ال
) 6(ممثلــين و ) 6(طفــًال وطفلــة وقســموا علــى ) 12(الروضــة، بلــغ عــدد افــراد العينــة 

العـــادة التمثيـــل واالطفـــال كـــانوا بعمـــر الروضـــة، توصـــلت الدراســـة الـــى النتـــائج االتيـــة 
  :وذلك من خالل الجانب النظري للدراسة الى استنساخ مجموعة من العناصر

  .اختيار قصة مالوفة في البداية-أ

  .اجراء التعديل على بعض عناصر القصة لتناسب التمثيل او الهدف التربوي-ب

  .تدخل المستمر في افكار وتمثيل االطفال او المقاطعةتجنب ال-ج

  :وكانت النتائج كاالتي



 

 

 .زيادة عدد المفردات عن االطفال �

 .زيادة عدد الجمل عند االطفال �

 .تعميم خبرات القصة في مواقف اخرى �

 .تطور القدرة على تبادل وجهات النظر ومهارات التفكير االخرى �

 .االجتماعي تطور المهارات االجتماعية والتفاعل �

 تطور القدرة على اتخاذ القرار حول مصير او مواقف ابطال القصص �

 .) 1994, هولت كارال (                                            

  

  :(Marthin Smith, 1995)دراسة مارتن سمث -4

  ."اثر القصص واللعب التمثيلي في وعي اطفال المرحلة االبتدائية"

التعرف على اثر القصص واللعب التمثيلـي فـي وعـي اطفـال استهدفت الدراسة 
  .المرحلة االبتدائية

وتـــم اســـتخدام التصـــميم التجريبـــي الخــــاص بالبحـــث اذ تـــم تقســـيم العينـــة علــــى 
مجمــــــوعتين تجريبيــــــة وضــــــابطة، وتعرضــــــت المجموعــــــة التجريبيــــــة للبرنــــــامج 
 المتضـــمن قصـــص معـــدة مـــن الخيـــال واالســـاطير ومـــن اللعـــب التمثيلـــي اذ تـــم
اختيار بعض موضوعات هذه القصص ولعب قسم من ادوارها او القـاء بعـض 
المحــاور فيهــا وتوصـــلت الدراســة الـــى ان البرنــامج كـــان فعــاًال فـــي زيــادة وعـــي 

  .) 1995, مارتن سميث (  االطفال وتحسين سلوكهم
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  .جامعة بغداد –كلية الفنون الجميلة   )2001(: دراسة امين-1

  .الحكم الجمالي بين االدراك والتذوق الفني



 

 

تعــرف العالقــة بـــين األدراك الحســي والتـــذوق الفنــي فـــي  :هــدفت الدراســـة الـــى
  -:الحكم الجمالي وذلك من خالل

  .بناء اداة لتعرف الفروق في التذوق الفني لدى عينة من طلبة الجامعة-1

كــان هنــاك فــروق فــي األدراك الحســي البصــري لــدى عينــة مــن تعــرف فيمــا اذا -2
-علمـي(واالختصـاص ) انـاث-ذكـور(طلبة الجامعة، وتبعـًا لمتغيـري الجـنس 

  ).انساني

تعــــرف فيمــــا اذا كــــان هنــــاك فــــروق فــــي التــــذوق الفنــــي لــــدى عينــــة مــــن طلبــــة -3
-علمـــــي(واالختصـــــاص ) انـــــاث-ذكـــــور(الجامعـــــة، وتبعـــــًا لمتغيـــــري الجـــــنس 

  ).انساني

تعـــرف فيمـــا اذا كـــان هنـــاك عالقـــة بـــين األدراك الحســـي والتـــذوق الفنـــي لـــدى - 4 
-علمـــي(واالختصـــاص ) انـــاث-ذكـــور(عينـــة الطلبـــة وتبعـــًا لمتغيـــري الجـــنس 

  ).انساني

تعــرف فيمــا اذا كــان هنــاك عالقــة بــين المســتقلين عــن المجــال والمعتمــدين عليــه،  -5
  .وبين التذوق الفني، ضمن عينة الطلبة

طالبــًا وطالبــة مــن اربــع ) 160(نــة مــن طلبــة جامعــة بغــداد بلغــت تــم اختيــار عي
كليـــة اآلداب وكليـــة اللغـــات وتمـــثالن التخصــــص : كليـــات تابعـــة لجامعـــة بغـــداد وهــــي

  .وكلية الهندسة، وتمثالن التخصص العلمي) ابن الهيثم(االنساني، وكلية التربية 

اء الصـغيرة مجموعـة مـن المربعـات السـودتم تصميم اداة البحث التـي تضـمنت 
وقــد عرضــت هــذه االشــكال علــى مجموعــة مــن ذوي . داخــل مســتطيالت بيضــاء كبيــرة

وقـــد خـــرج الباحـــث بعـــدد مـــن المالحظـــات . االختصـــاص والفنـــانين الســـتطالع آراءهـــم
  .حول حجم وشكل االداة استعان بها في التصميم النهائي لألداة



 

 

حصــائية منهــا الظهــار نتــائج الدراســة اعتمــدت علــى مجموعــة مــن الوســائل اال
و معادلـة سـبيرمان بـروان وتحليـل التبـاين  معامل االرتباط بيرسـون و الوسيط الحسابي

  .(t-test)االختبار التائي  االحادي و

  :اما اهم النتائج هي

افـــادت نتيجـــة البحـــث الحـــالي بوجـــود عالقـــات ارتبـــاط موجبـــة بـــين اإلدراك -1
. ووفـق متغيـري الجـنس واالختصـاص. الحسي والتذوق الفني على مستوى العينة ككـل

مما يجعلنا نستنتج ان تنمية اإلدراك الحسي لدى االفراد يسهم فـي تنميـة التـذوق الفنـي 
  .لديهم

افــــادت نتيجــــة البحــــث الحــــالي بوجــــود عالقــــة ارتبــــاط موجبــــة بــــين درجــــات -2
المستقلين عن المجال اإلدراكـي ودرجـاتهم فـي التـذوق الفنـي، كـذلك تبـين وجـود عالقـة 

تبـــاط موجبـــة بـــين درجـــات الطلبـــة المعتمـــدين علـــى المجـــال اإلدراكـــي ودرجـــاتهم فـــي ار 
. وهـذا يشـير الـى وجـود تمـايز نفسـي بـين المتـذوقين. التذوق الفني ضـمن عينـة البحـث

وبهذا فأن الدراسة الحالية تقدم اضافة معرفية وتطبيقية فـي ان المسـتقلين عـن المجـال 
ـــذوق ال ـــى ت ـــر قـــدرة عل فنـــون التشـــيكلية ويتمتعـــون بافضـــلية احكـــامهم اإلدراكـــي هـــم أكث

الجمالية وهذا يعني أيضًا ان ذوي التمايز النفسي العـالي هـم افضـل فـي التـذوق الفنـي 
  .) 2001, امين ( والحكم الجمالي من ذوي التمايز النفسي المنخفض

  

اجريــــت فــــي المعهــــد العربــــي للدراســــات التربويــــة    ) 2005(: دراســــة نعمــــة -2
  .بغداد –والنفسية 

  / برنامج تعليمي لتنمية التذوق الفني لدى طلبة معهد الفنون الجميلة " 
  ."قسم الفنون التشكيلية



 

 

  :هدفت الدراسة الى
معهد الفنون / الفنون التشكيلية / تصميم برنامج تعليمي لطلبة المرحلة الثالثة -1   

  .ووجدانيةفرع الرسم على وفق ثالث مجاالت معرفية ومهارية / الجميلة 

قياس فاعلية البرنامج التعليمي المصمم من خالل تطبيقه على العينة المذكورة -2
   . ومقارنة درجة كفاءته مع الطريقة االعتيادية

طالبًا، اختار (  ) تكون مجتمع الدراسة من طلبة قسم الفنون التشكيلية البالغ عددهم 
معهد  –لفنون التشكيلية قسم ا -الباحث منهم عينة من طلبة الصف الثالث رسم

تجريبية (طالبًا تم تقسيمهم الى مجموعتين ) 34(الفنون الجميلة البالغ عددهم 
  ).وضابطة

لقياس اهداف الدراسة تم تصميم برنامج تعليمي في مادة التذوق الفني، وتم 
تصميم نوعين من االختبارات االول تحصيلي معرفي والثاني مهاري، تم اخضاع 

  .الى معامل الصدق والثبات ادوات الدراسة

الظهار نتائج الدراسة اعتمد الباحث على مجموعة من الوسائل االحصائية 
حول ) التجريبية والضابطة(للفرق بين المجموعتين ) مان ويتني(معادلة اختبار منها 

للتعرف على التطور  نوكسولكاجاباتهم على فقرات االختبار ومعادلة اختبار 
لحساب ) كيودر ريتشاردسون(عة من المجموعتين ومعادلة الحاصل عند كل مجمو 

  .ثبات فقرات االختبار

  :عن االتي دراسةال توقد كشف

بـــــين المجمـــــوعتين ) 0.05(وجـــــود فـــــروق ذات داللـــــة احصـــــائية عنـــــد مســـــتوى  ♦
عنــــد اجابــــاتهم علــــى فقــــرات االختبــــار البعــــدي لصــــالح ) التجريبيــــة والضــــابطة(

  .المجموعة التجريبية
التعليمــي كــان فــاعًال فــي تــدريس مــادة التــذوق الفنــي التشــكيلي لفــرع ان البرنــامج  ♦

بعدد من التوصيات مـن  دراسةال تالرسم مقارنة بالطريقة االعتيادية كما خلص
  -:بينها



 

 

  .استحداث مادة دراسية في التذوق الفني ♦
يمكن اعتماد البرنامج التعليمي المعد في تـدريس المـادة المقترحـة للفنـون التشـكيلي  ♦

معهد الفنون الجميلة لثبوت فاعليته في تنمية التذوق الفنـي التشـكيلي / ع الرسم لفر 
للطلبة واكسابهم قدرة على المعرفة واالدراك والتحليل والتركيـب والتقيـيم واالسـتجابة 

 . )  2005, نعمة (  والتمييز والمهارة

   
  .كلية الفنون الجميلة –، جامعة بغداد ) 2011 (دراسة  الخزرجي،-3

تنمية االستيعاب المفاهيمي لمادة التذوق الفني في ضوء انموذج ابعاد "
  ."التعلم لمارزانو

  :هدفت الدراسة الى

ـــاهيمي فـــي ضـــوء  انمـــوذج ابعـــاد -1 ـــة االســـتيعاب المف ـــامج تعليمـــي لتنمي تصـــميم برن
  .التعلم

الفنـي قياس فاعلية البرنامج التعليمي في تنمية االستيعاب المفاهيمي لمادة التـذوق -2
  .من خالل تطبيقه على عينة تجريبية

 –كليـة التربيـة االساسـية  –قسم التربية الفنيـة  –تم اعتماد طلبة الصف االول 
والبـــــالغ  2011-2010الدراســـــة الصــــباحية للعـــــام الدراســــي  –الجامعــــة المستنصــــرية 

  .طالبًا وطالبة عينة البحث) 97(عددهم 

اســـتعمل التصـــميم التجريبـــي ذو المجمـــوعتين المتكـــافئتين التجريبيـــة والضـــابطة 
وهو احد تصاميم البحث التجريبي ذو الضبط المحكم لما له من مميـزات تتفـق وهـدف 

العمـر الزمنـي للطلبـة، الخبـرة السـابقة، المـدرس، (البحث الحـالي وبعـد ضـبط متغيـرات 
، تم تطبيق البرنامج المعد علـى وفـق )لهاالهدر، ظروف التجربة والحوادث المصاحبة 



 

 

ــــى المجموعــــة التجريبيــــة، فيمــــا درســــت المجموعــــة  ــــتعلم لمــــارزانو عل انمــــوذج ابعــــاد ال
  .الضابطة بالطريقة االعتيادية

فقـــرة مـــن نـــوع ) 60(اعـــد الباحـــث اختبـــارًا تحصـــيليًا لهـــذا الغـــرض مكـــون مـــن 
نمــوذج الــتعلم لمــارزانو، االختبــارات الموضــوعية موزعــة علــى كــل مســتويات او ابعــاد ا

وقد تحقق الباحث من صدق االختبار بعرضه على مجموعة مـن الخبـراء والمحكمـين، 
  ).0.84(، اذ بلغ 20 –اما الثبات فقد استخرج باستخدام معادلة كيودر ريتشاردسون 

وبعــد تطبيـــق االختبـــار ومعالجــة البيانـــات احصـــائيًا باســتعمال االختبـــار الزائـــي 
  :ن اسفرت النتائج عن االتيلعينتين مستقلتي

بــين متوســط ) 0.05(وجــود فــروق ذات داللــة احصــائية عنــد مســتوى داللــة -1
درجــات طلبــة المجموعــة التجريبيــة التــي درســت علــى وفــق انمــوذج ابعــاد الــتعلم وطلبــة 
المجموعــة الضــابطة التــي درســت علــى وفــق الطريقــة االعتياديــة ولمصــلحة المجموعــة 

  .التجريبية

لــك ان المتعلمـــين وخاصـــة فــي المرحلـــة الجامعيــة وبحكـــم وعـــيهم يســتنتج مـــن ذ
ونضــــجهم أكثــــر تفــــاعًال مــــع المنــــاهج عنــــدما تكــــون طرائــــق التــــدريس المتبعــــة حديثــــة 
ــــتهم للــــتعلم  ــــادة دافعي ــــارتهم وتشــــويقهم وبالتــــالي زي ــــى اث ــــث انهــــا تــــؤدي ال ــــدة، حي وجدي

ليـــة، تقـــوم علـــى تنظـــيم وانـــدفاعهم نحـــو المـــادة التعليميـــة، وان الـــتعلم عمليـــة عقليـــة داخ
البنـــى المعرفيـــة الحاصـــلة بالتفاعـــل بـــين المـــتعلم والبيئـــة التعليميـــة، وان انمـــوذج ابعـــاد 
الــتعلم قــد اســهم فــي تبســيط عمليــة الــتعلم، و اســهم  فــي تحديــد اهــداف واضــحة قابلــة 
للقيــــاس يمكــــن الوصــــول اليهــــا بشــــكل متــــدرج وواضــــح ممــــا احــــدث مخرجــــات تعليميــــة 

  .) 2011, الخزرجي ( التعلم واكتساب المعارف المطلوبةايجابية في عملية 
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  :N.C. Meirاختبار ماير  دراسة -1

  "استجابة الفرد للمثيرات الجمالية اختبار لقياس التذوق الفني"

  :هدفت الدراسة الى

  قياس التذوق الجمالي في ميدان علم النفس

زوج من الصـور غيـر  100، ادوات الدراسة مفحوصينمجتمع  وعينة الدراسة 
  :، اما اهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة هيالملونة

حصـــول المفحـــوص علـــى درجـــة اختباريـــة لتفضـــيل او تميـــز العمـــل االصـــلي مـــن بـــين 
   .االعمال

  

  
  

  Gravesغريفسي دراسة -2

  "قواستجابة الحكم التصميمي واختبار للتذ"

  :اهداف الدراسة

قيــاس االدراك الفنــي والتــذوق لــدى المفحوصـــين معتمــدًا علــى قــدرة المفحـــوص 
علـى التمييـز معتمـدًا علــى مبـادئ اسـس التصـميم، التكــرار، التنـاوب، التوافـق، التــدرج، 

  .والتضاد، والهيمنة والوحدة



 

 

، امــا زوج مــن الرســوم 32، ادوات الدراســة مفحوصــينمجتمــع  وعينــة الدراســة 
  :اهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة هي

  .)1951, غريفسي( وجود عوامل محددة تجعل تصميم العمل الفني اكثر تذوقاً 

  )1962(برنت ويلسون دراسة -3

  "تدريس التذوق الفني"

  :اهداف الدراسة

  .ان يحدد الباحث مدى فائدة التعرض لبرنامج التجربة

سكيتشــــات للوحــــة الجورنيكــــا مجتمــــع  وعينــــة الدراســــة تالميــــذ، ادوات الدراســــة 
  :، اما اهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة هي صورة 24للفنان بيكاسو 

ان التجربــــــة كانــــــت ناجحــــــة فــــــي زيــــــادة اســــــتخدام التالميــــــذ ) ويلســــــون(وجــــــد 
ان العنايــة "ص المصــطلحات الفنيــة فــي وصــف االعمــال الفنيــة التــي راهــا، وقــد اســتخل

باللغــة والمــدركات الفنيــة التــي يتعــرض لهــا التالميــذ، يمكــن ان تــنج كوســيلة ينمــي كــل 
 تلميــــــــــــــــذ مــــــــــــــــن خاللهــــــــــــــــا طريقــــــــــــــــة اكثــــــــــــــــر بــــــــــــــــالحس الدراك االعمــــــــــــــــال الفنيــــــــــــــــة 

More Perceptual ) 1962, برنت ويلسون.(  
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هـذه الدراسـات وجـدت ان هنـاك بعـض جوانـب من خـالل اطـالع الباحـث علـى 
  :االتفاق واالختالف في بعض اجزائها ونتائجها وكما يأتي

تباينــت هــذه الدراســات فــي عــدد المتغيــرات المســتقلة التــي ترمــي الــى معرفــة عالقــة -1
المتغيـــر التـــابع بهـــا فالدراســـات التـــي عرضـــت فـــي المحـــور االول مثـــل دراســـة 

ـــــــوري، ( ) 2002مـــــــذكور، (ودراســـــــة ) 2001 حســـــــن،(ودراســـــــة ) 2000الجب



 

 

تضــم متغيــرًا واحــدًا يتمثــل ) 2006الــدلوي، (ودراســة ) 2005جاســم، (ودراســة 
وقيــاس اثــره فــي التحصــيل، امــا مــا يتعلــق بالدراســات ) برنــامج تعليمــي(بوجــود 

في المحور الثاني تتعلق بمفهوم التذوق الفنـي فانهـا اعتمـدت نفـس المـنهج مـا 
امـا مــا يتعلـق بالبحــث الحـالي فانــه اعتمـد متغيــرًا  )2001امــين، ( عـدا دراسـة 

التصــور الــذهني  –اســلوب لعـب الــدور وقيــاس اثـره فــي المتغيــر التـابع (واحـدًا 
  .وهذا ما يتفق مع الدراسات التي عرضت في المحورين) الفني التذوقو 

كــــان التحصــــيل الدراســــي متغيــــرًا تابعــــًا فــــي هــــذه الدراســــات جميعهــــا لمعرفــــة اثــــر -2
ت المتغيــرات المســتقلة فيــه، امــا البحــث الحــالي فانــه انــتهج نــوعين مــن اســهاما

المنـــاهج تجريبـــي مـــن خـــالل قيـــاس اثـــر لعـــب الـــدور ووصـــفي اســـلوب تحليـــل 
المحتــوى فــي الكشــف عــن التعبيــرات الفنيــة للتالمــذة باســتعمال اســتمارة تحليــل 

  .محتوى الرسوم التي اعدت في البحث الحالي

مــتعلم ومتعلمــة وقــد ) 300-20(احجــام عيناتهــا مــا بــين  تباينــت هــذه الدراســات فــي-3
يعـــــود هـــــذا التبـــــاين فـــــي احجـــــام عينـــــات هـــــذه الدراســـــات الـــــى تبـــــاين اهـــــدافها 
وتصميمها وطبيعة المرحلة التي تناولتها، وبما ان البحث الحالي اعتمـد عينـة 

تلميــذًا وتلميــذة  لــذلك يعــد هــذا االمــر طبيعيــًا قياســًا الــى مــا ) 50(تكونــت مــن 
  .اءت به الدراسات السابقةج

تباينــــت الدراســــات فــــي عمليــــة تطبيــــق اجراءاتهــــا علــــى العينــــات بحســــب االهــــداف -4
ريــاض االطفــال، (المحــددة لكــل دراســة، اذ ظهــر انهــا طبقــت مــا بــين مســتوى 

ــيم االبتــدائي والثــانوي  ، لــذلك فــان جميــع افــراد العينــات هــم )الجــامعي -والتعل
  .من التالمذة والطلبة



 

 

علـــى ذلـــك فـــان البحـــث الحـــالي طبقـــت اجراءاتـــه علـــى عينـــة مـــن تالمـــذة بنـــاًء   
  .مدارس المرحلة االبتدائية التابعة للمديرية العامة لتربية ديالى

تباينــت هــذه الدراســات فــي االدوات التــي اعتمــدتها وذلــك نتيجــة االخــتالف اهــدافها -5
ات لقيـاس وطبيعة العوامل المستقلة، لكن جميع هذه الدراسات اعتمدت اختبـار 

ـــــر التـــــابع، امـــــا البحـــــث الحـــــالي فانـــــه اعتمـــــد تصـــــميم  تمثيليـــــات )  3(المتغي
التذوق الفني واستمارة تحليل محتـوى رسـوم التصور الذهني و لقياس  ينواختبار 
  .التالمذة

مــــذكور، (ودراســــة ) 2001حســــن، (ودراســــة ) 2000الجبــــوري، (اعتمــــدت دراســــة -6
نعمـــة، (ودراســـة )  2006، دلـــوي(ودراســـة ) 2005جاســـم، (ودراســـة ) 2002
بناء برنامج تعليمـي علـى وفـق االهـداف ) 2011الخزرجي، (ودراسة ) 2005

  .المحددة لكل دراسة، 

تمثيليـات اعـدت بمـا يتناسـب ) 3( اما بالنسبة للبحـث الحـالي فانـه تـم تصـميم   
مع اهداف البحث الحالي، تم تجريبهـا علـى عينـة مـن التالمـذة ثـم طلـب مـنهم 

مقيـاس التصـور الـذهني اعـد لهـذا الغـرض وتنفيـذ رسـوم تتناسـب  االجابة على
مـــــع تلـــــك التمثيليـــــات ُحللـــــْت وأظهـــــرْت نتائُجهـــــا علـــــى وفـــــق اســـــتمارة تحليـــــل 

  .المحتوى

اعتمـــدت هـــذه الدراســـات علـــى مجموعـــة مـــن الوســـائل االحصـــائية الظهـــار النتـــائج -7
تمـدة فـي على وفق البيانات والمعلومات التي حصـلت عليهـا مـن العينـات المع

مـان (، ومعادلة التمييز والصـعوبة واختبـار t-test) اختبار (كل دراسة، منها 
ــــــة ) ويتنــــــي ومعامــــــل الصــــــعوبة والتمييــــــز ) 20/كيــــــودر ريتشاردســــــون(ومعادل

  .ومعادلة هولستي ومعادلة كوبر



 

 

تباينـــت هـــذه الدراســـات فيمـــا توصـــلت اليـــه مـــن نتـــائج وقـــد يعـــود هـــذا التبـــاين الـــى -8
وطبيعــــــة متغيراتهــــــا، ولكنهــــــا بشــــــكل عــــــام وجــــــدت اســــــهام اخــــــتالف اهــــــدافها 

المتغيرات المستقلة في التحصيل الدراسي، وهذا ما يطمح اليه البحـث الحـالي 
فــي الوصــول الــى نتــائج تظهــر فيهــا اســهامات اســتعمال اســلوب لعــب االدوار 

  .لدى تالمذة المرحلة االبتدائية ةالفنيالذائقة في تنمية 
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@��1 &'��  : ا

 @��1 &�����	�P �� i��2ة ا��I ا�C1  d��OX	ا�N@ أY.�ر اP T-'��)  @O,���

   �OOO*)E �)ا�	OOO�
�.*OOO	ن ا�OOO# � ر��OOO� (   @OOO@ �11'�و�OOO@ ا�.(���OOO ا)  @OOO�Nا .E3ا T.:OOO�

@OO;,.X*�2OO�*,Pا و2OO�*,Pة ) 157(ا�d��OOX اOO.E3 ا�N ، اذ OO*G� hOO,E	ع 2OO��Pة ا��OOI  )ا

 �  .ا��ث) )72ذآ	ر وE)85 (	ا�

 �OO?��13 @OOر� *�OO)E  ذ�VOO أ�OOى ا����OO& اOOY �OO� 3�OOIP�ل ز
�رTOOP 3دارة ا
 &OO����� اOO� ون�OO).��.��2OOة ا�* ر� @OO�OOE` ت ا3دارة ا��OO�k@ وا @OOE�GP @OO����E . V�2OOوآ

2
� OO*?:P	ا أهOO اف ا��'OO& و  OO�
���OO ا���OO*,)�  /OO��;P �OO� TOO و�(,*�OOت ا�* ر�OO@ ا �OO�
�,.��2OOة    @OO��:�أ�*OO	ذج �(4OO ا3دوار آ	�OO�*�,)P @,�OO@ ه�د�OO�P @OO(# ا�OO�*�P #OO@ ا�2اOODN@ ا


.;,4 اQ?�ره �O��O ر�O	��P      #O,1 H?*�@ ذاH?.DN و���س ��c`Pه� �� Y�ل  �.�ا�:��@ ا
�*�,).�  .و�/ �.;,��ت ا�*	�� ا

 HP V��.;��/ ا�.OE�G@، وO)E    اY.��ر Z:�� درا���� �� ا�I:	ف ا�-�E @c(  ذ
 @�)� &����
��O@ و�O(�@   )  أ(أ�اء ا�1�D@ ا1.* ت ا�GP @��)) ب(آ   ،@;E�OL @Oآ(��

      ��:OI�2
� اOه �O� 2ةO��.�2�h,E V 1 د اE107(و (    �Oا�	E 2ةO�*,P2ا وO�*,P)67 (  ر	Oذآ

�,�'O)E ،&O  ا�O.�(�د      ) 50(أ��ث، � د ا����& ��?H ) 40(و @O��1 2ةO�*,P2ًا و�*,P)57 (
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    أ8ــ�اد ا�*�
ـ6ة

1ع
�R

��
ا

  

  )ج(G.��   )ب(G.�ــ�   )أ(G.�ـــ� 

  %  أ  %  ذ  %  أ  %  ذ  %  أ  %  ذ

35  22%  21  13%  32  21%  19  12%  18  12%  32  20%  157  

  

  

&'��  :��J.� K�Lات ا

           nد�OO*.1وا ،TOO-'E اءات�OO
� �OO��OO�E �OOء ا�G.��OO*E أن ا����OO& اOO*.1  ا�*U?�OO ا
���[.��، و��Jض ا�.`آ  �O� �O��@ ه2Oا ا�.H�*OI أ�Oى      .� ��.��)� ��
�G.�ا�.H�*I ا

 ��.1	*G*����o p��اد اP @�,*1) @;E�O[�
��@ وا�G.��O1 �O د ��O ا�*.�O�Jات ا�.�O      ) ا
 @OOO�,Yا ����?�OOO ان  �cpOOOP��OOO ا��OOO��@ ا�`E ات�OOO�J.� �OOOوه  OOO*.)*��,.H�*OOOI ا) �OOO*)�ا

�
 OO�، اذ أن ا����OO& أOO*.1  اOO�3,	ب )ا��OO��g، ا�d�OOG، ا��OO�Xة ا����OOI'P ،@DE�OO ا�	ا
           ��OOE واة�OO�*�
pOOدي ا�OO�D'P #OO/ ا  OO� VOO�ا�(OOC	ا �N��OO ا�OO�.Yر OO��1@ ا��' ،&OO�OO`ن ذ

�����E p أ.��� ��د �� أ��اده� وه2ا 
(  أ�  أ�����D'P 4/ ا���Oاد  ا�.*�3ت اY3.��ر 
@��)�  .ا

                  ��.1	O*G*���O�o p��Oاد اP @O�,*1 اء�Oإن ه2ا ا�3,	ب 
.;,�O� 4 ا����O& أ
  OO*.)*��,.H�*OOI ا @OO�,Yا ���OOJض ا�.`آ�OO�  OO ا��OO��@ ا)��.]��OO�.*���OO ) ا�*OO*G	1.�� ا

          UN�O.� #O,1 �cpOP  O� �O.�q)E ا�*.��Jات ذات ا�(��O@، و�]K�O ا�*.�O�Jات ا� O,�Y@ ا
�  : *.��Jات ه� ا��'& و�� هn2 ا

  

1-  �&
dا�.�  ا� :  
       ��.1	OO*G*��OO?�ًا ��( ��OOE �OO�)132-144 ( �OO ض. ت(�Pاو�iOO أ�OO*1ر 2OO��Pة ا

    &OO'����OOOGت   )OO��;P/ أ�*OOO	ذج �(4OO اoدوار  (OO��;P/ إ�OOاءات ا�)*�، وOO)E  إ�OOاء ا
�.��2Oة ا�*O*G	1.�� وإ�O.(*�ل إ�O�.Yر        �O��g�اE @�N�I�f`�.(*�ل �.	�;� ا�(*�O ا

)t-test   ( ،��.]���.� ��.��)��
	bL ذ�G)6(  V ول وا .  



 

 

  ) �R)6ول ا�

  !�*81�R6ة ا��
�*� �&
dا�.�  ا�) ��'�eوا� ���# R*ا�(  
  

ا��*`� ات 
�81�Rا��  

ا��*f41   ا�.�&�
�  ا��?�'

ا��J اف 
  ا��.��ري

 ����t  �]در
  ا�� #�


?*1ى 
 ��Jا��

)0.05(  
  ا��Rو���  ا���?1'�

    0.058  5.868  123  25  ت

2,000  

  

48  

   

 @���k دا
N�Iا�

�ً
  
  5.884  122.6  25  ض


�OO?8 ان ا�OO*�D@ ا�*'�OO	�OO�P @Eوي   ) 6(و�OOY �OO�ل ا���OO8 ا�UN�OO.� #OO ا�OOG ول          

)0.058 ( @OOOJ����OOO��  OOO�1.	ى د3�OOO@ ) 2,000(وه�OOO ا�OOO� �JOOOZ ا�OOO*�D@ ا�G و��OOO@ ا

)0,05 ( @
�� @
.��� 1 م وO	د ��Oوق ذات د3�O@ إ� @�N�OI��O      ) 48(وE ر V�2Eو

    ��.1	OO*G*��.��2OOة ا �OO��g�
��OO@ وا�]E�OO;@   ( ا�(*�OO ا�G.�وه2OOا 
�OO�) إن ه2OOا     ( ا

 H� ��J.*�
�� ا�G.��,.H�*I ا @�,Yا ����c`P T 1,# ا����@ ا ��.  

  

2-  ;&Rا�: 

          �OOI�
*-,OO	ن 2OO��Pة ا @�Nا	OOC1 رة	OOIE &OO'���OO*E إن ا����OO& أ�OO.Yر OO��1@ ا
�* ر�@  �E�.�وه2Oا 
(��O وO	د 2O��Pة     ) �:.T اE3. ا�N@ ا�*O;,.X@ (ا�d��X اE3. ا�N ا

 .*�
�cpO ذ�UN�O.� #O,1 VO       �� ا�2آ	ر وا��3ث، وK�L ��  E 3 T�,1 ه2Oا ا 3 �O�� �O�J
@E�G.��� ���س ه2ا ا�*.��J �� ا�.(��� ا�:��O و���O�P  O إن 2O��Pة     , ا*
 V��]ً� �1 ذ

    �O� ن	O�	�.
 ��.1	O*G*��O	ن ا����O� &O  أ�OOى     ) 2O�*,P)23ًا و ( 27(ا
2OO�*,Pة و2O?Eا 

 ��J.*�
	bL ذ�G)7(  V ول وا�. P @�,*1	ازن �� ه2ا ا.  

  

 )�R)7ول ا�

 

   



 

 


*`�  ا�R&; �.�&� ا����   ) ��'�eوا� ���# R*ا�(  

  

�
Nا 

.Ef
d ا

��
X�

� ا
I

� ا
2ة

��
P

  

 @
ر�

 �
@.

:�
  

  أ8ــ�اد ا�*�
ـ6ة

1ع
�R

��
ا

  

  )ب(G.�ــ�   )أ(G.�ـــ� 

  %  أ  %  ذ  %  أ  %  ذ

  

13  

  

26%  

  

12  

 
24%  

  

14  

  

28%  

  

11  

  

 22%  

50 
P,*�2ًا 
  وP,*�2ة

  

  

  

 :ا�*��= ا��را4� �	1ا��#!  -3

         ��OOE �
 OO��,	ا �OOرا� �
�ت ا�.'��OOI ا	.OO�� iOOاو��P) ،@OO
ا�*.	�OO;@، ا1f اد
��.OO��,	ر
OO	س، ��E ،م	OO,Eت )د�
	.OO�� ��OOE وق�OO:�، و��OOJض ا�.(�OOف OO,1# د3�OO@ ا

 ��.1	OO*G*�
��OO@ وا�]E�OO;@ ( ا�.'�OOEr ��OOIء ا�.��2OOة ��OO ا�G.�2�V أ�?H?P�OO،  ) اOOوآ

  O��Oوق ذات د3���E     @O ا�*G*	1.) 2آ�(إ�.(*� ا����& إY.��ر 	P 3 TOإ� ���P إذ ،��
          ��.1	O*G*�2�V أ�?�Oت 2O��Pة اO1.�� وآ	O*G*�
�ت �OEsء 2O��Pة ا	.O�� ��OE @�N�Iإ�

) @;E�OOO[�
��OOO@ وا�G.�
OOO@   )ا�� @OOO) OOO��  OOO�1)0.05.	ى د3�E)5-1) (2-1 (   @OOO ر


	bL ذ�V )    9و   8( وا�G ول   . 

 

 

 

  



 

 

   *)�R)8ول ا�


6ة ا��81�R*�! ا�*��= ا��را4� $'�ء ��)��'�eوا� ���# R*ا�(  

  ا��*`� ات

81�Rا��
  ة

�41*

  ة

ا�8اد#
  ة

7.

  د

'"��1ر1#
  س

�7Gد
ة 
��	8  

1�Rا��
  ع

8&� ) 2آ�(���� 

?*1ى )0.05(  

ا���?1
�'  

ا��Rو��
  ة

    25  4  8  5  4  4  ت

4,5  

  

  25  2  10  4  5  4  ض  9,49

  50  6  18  9  9  8  ا�*G*	ع
  

  )�R)9ول ا�

 =�
�7ت ��
6ة ا��81�R*�! ا�*�J �  )ا�*R #��� وا��e'��(ا��را4

  ا��*`� ات

81�Rا��
  ة

�41*

  ة

ا�8اد#
  ة

7.

  د

'"��1ر1#
  س

�7Gد
ة 
��	8  

1�Rا��
  ع

8&� ) 2آ�(���� 

?*1ى )0.05(  

ا���?1
�'  

ا��Rو��
  ة

    25  2  8  5  5  5  ت

4  

  

  25  2  9  4  4  6  ض  9,49

  50  4  17  9  9  11  ا�*G*	ع


�OO?8 ان ا�OO*�D@ ا�*'�OO	E@   ) 9و  8(ا���OO8 ا�UN�OO.� #OO ا�OOG و���    �OOY �OO�ل    

���OOOEء �OOO�Pوي    �OOOرا� �، �OOO*E ان ا�OOO*�D@  )4(و���?�OOOت �OOO�Pوي  ) 4,5(�,.'��OOOI ا


O@  ) 0,05(�1  ��.	ى د3�@ ) 9,49(ا�G و��@ ��Pوي �� @2��O�DP V   )4(وE رOEو ،
      @�N�OOIا� @OO�
@ ا�.OOP �OO ل OO,1# وOO	د ��OOوق ذات د3�:OOI����OOI'P �OO  ا�:��OOL@ ا

��:�
� و���c`P T 1,# � رات اH?N��E �� ا�.��2ة �� ا�.2وق ا�:�� وا�.(��� ا	E3ا.  

  

                                                           
*  @�
.HP)   d ا�.(*�ل �(�دYattes (        �O� �Oا� �O?.*�� �O?8P �O.��G@ ا�H�OD ا�*.	�(O@ ا�)*�)5 (   �O1 VO�وذ

�,H�D ا�*�Cه ة  �
�X�
/ د�U ا�\ . 

 



 

 

�ً�	�� �
*`�  ا�*1ر ا�6ه&:  

        �*Eإ      �Oءه��E HOP @O:,.X� @O
	E�P 4 أدوارO)�
.;,4 �� ا�.��2ة  ���'�ن ا��'& ا
      �*OL 2ةO��.�
.O رب �O?�,1 ا @O�ه�د @�*�,)P ت��,�-*P ��أ�*O	ذج �(4O ا3دوار   1,# �

      @OO�,�-*P �OOى آ	OO.'� ب�)�.OOإ� @OO�,*1 �OO� 2ةOO��.�
.;,4OO ا�OO�� �OO�oس �OO رات ا V�2OO�
 H���  .P(,�*�@ و�� Hc ا�.(���  �?�1���E �ً	ا�;@ ا

          ��.1	OO*G*�( �OO1ض ا����*G� &OO	�OO� @OO1 ا�OOI	ر ا�.(,�*�2OO��P #OO,1 @OOة ا
  @;E�OOO[�
��OO@ وا�G.�
OOO ه  ) ا 'P HOOP �OOO.��*	OOOL	�1ت ا�E /OOO,).P 4OOO)�� ��OOO ا�*OOO	ذج 


	bL ذ�V )10(ا�G ول وا3دوار، .  

  ) �R)10ول ا�

�ً�	�� �
"��1ت اL*��ر ا�*1ر ا�6ه&  

  1 ده�  ا�I	ر ا�.(,�*�@  ت


D@ ا�* ر�@  1 �  3  

  5  ا3�	ان  2

  

3  

  

ا�:OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOI	ل 
@)Eا3ر  

  1  ا�C.ـــ�ء

�  1  ا���Eـــ

  1  ا��Iــ�


ــ��X�  1  ا

  Z@�*�,)P	ر  12  ا�*G*	ع        

  

  

       �O?.G��P��,;.� �1 @E?� �� ا�o[,@ ا�*'O دة، ��iْ�O در�Oت ا�.��2Oة و�(�fا  )Eو

   �N�O.��(��.O,1 ��.,D.O�� ��O# و�O/ ا�:�t-test   (      @�OL(أ�E �ً�N�I`�.(*�ل ا�O�.Y3ر ا
@�P3ا @
�:I�  :ا

  



 

 

 �# �  ):1(ا�� (�� ا�

  "      @O�  ��وق ذات د3�O@ ا�O��  O�1 @�N�OI.	ى د3	P 3)0,05 (   KO�	.� ��OE
 ��.1	*G*�
��@ وا�]�E;@(در�ت P��2ة ا�G.��	ل ا� #,1 H?P�E��ODات ��O�Dس   ) ا

���p و��ز ا�(��@(ا�.I	ر ا�2ه�� .� (�ً�,��."  

    �N�OO.�)�,.'OOZ �OO� /OOD'@ هn2OO ا�:��OOL@ ا�OO.(*� ا����OO& ا�OO�.Y3ر اT-test( 

�(��.�� ��.Y �� ��.,D�ل ���ب ا�*.	�K ا�'���E وا�3'�اف   @O*ري و����)*� (t)ا

   @O���D*@ ا�G و��@ O��  �1.	ى د3�E �?.ر��Dو� @E	�'*�
O@   ) 0,05(ا�� @O) 48(ودر
 ��.1	*G*�
@ ��E ا��Eت P��2ة ا	�)*��,.(�ف 1,# ا�:�وق ا) @;E�O[�
��@ وا�G.�) ا


	bL ذ�G)11(  V ول وا��	ل ��	��ت ���Dس ا�.I	ر ا�2ه�� ��,�ً�،   .  

  

  ) �R)11ول ا�

  !�*81�R6ة ا��
�*� �
?*1ى ا�*1ر ا�6ه&)��'�eوا� ���# R*ا�(  

  

ا��*`� ات 
�81�Rا��  

ا��*f41   ا�.�&�
�  ا��?�'

ا��J اف 
  ا��.��ري

 ����t  �]در
  ا�� #�


?*1ى 
 ��Jا��

)0.05(  
  ا��Rو���  ا���?1'�

    2,369  1,732  19  25  ت

2,000  

  

48  

 @�دا
N�Iا�

�ً
  
  2,727  18  25  ض

  

 ول       UN�.�� �8�����O�.Yر ا�.Y ��)10 (    �N�O�ل ا @E	�'*�
8?� أن ا��D*@ ا(t-

test)  وي��P)2,369 (    @OJ����O��  O�1.	ى   ) 2,000(وه� أآ�� �� ا�O*�D@ ا�G و��O@ ا
 @OO�
OO@  ) 0,05(د3�� @OO
.*.OO)	ن     ( 48(ودر @OO��)�، وه2OOا 
(��OO أن 2OO��P qOO)Eة ا

�OO	ن ,.*
�OO ة �OOY �OO�ل ا�OO�*E H?P�OOE.	ى ��OO ا�.OOI	ر ا�2OOه�� و @OO���)� ت�OO�	,)�
           �O.��,OI	ر ا�.(,�*�O@ ا H?P ه�OC� ل	O� أي�O,� H?Nا OE2ه�� واO� #,1��ODات ا�.OI	ر ا
      &O����2� V��Oن اOEو ،H?
 O���C �1 ��.	ى ا�.I	ر ا�2Oه�� �ا�.X �?� ا����& �� ا

 � �
2O�
��@ ا�G.��E #�OI,	ا  ��م E:�ز ا��اد ا�(��@ ا�# �*G	P ��.1*-� ا�*G*	1@ ا3و



 

 

2
� �OI,	ا O,1# در�OOت          O��]E�O;@ ا�E @OO���-�O,1# در�Oت �1���D� @Oر����OE @Oا�?H وا
���'�  .اد�#، وه2ا ا3�اء 
:�  ا����& �� P;��/ ا�3*	ذج ا�*(.*  �� ا��'& ا

  

�ً�	�� �
*`�  ا�*6وق ا��&:  

 �*Eأ       �O��).�
? ف ا�# ���س ��O.	ى ا�2اODN@ ا�:��OY �O� @O�ل ا ���'�ن ا��'& ا
 ��:�� ى ا�.��2ة ا)&'��� ا��اد ا�(��O@ ا�O# ا3�OE@    ) ��1@ ا[Yا V���,�ً�، ��Eًء 1,# ذ

      ��.1	O*G*��,.(�Oف O�� #O,1.	ى ا��Oاد ا ��:��.2وق ا�E /,).*� #,1��Dات اY3.��ر ا
    �OOO?)* HOOOP ر�OOO�.Y3�E @OOOZ�X���OOO ه2OOOا ا�*.OOO)E ،�OOO�J  ا�OOO,1 H?P�OOOE# اOOO�3.*�رات ا

 �ً�N�Iا� �?.G��(��.D.O�� ��O,.��    (T-test)اY3.��ر ا�.��N  *�لE`�.(وIP'�'?� و�(�
 @
�:I�  ): 2(1,# و�/ ا�:��L@ ا

  

 �# �  ):2(ا�� (�� ا�

  ��وق ذات د3�@ إ��N�I@ �1  ��.	ى  3"	P)0.05 (  ت�O.� ��E	�Ku در
  ��.1	O*G*�
��O@ وا�]P)  @;E�O��2ة ا�G.��O	ل ا��O�D� #O,1 H?P�OEس ا�2اODN@ ا�:��O@       ) ا

��,�� ."  

    �N�OO.�)�,.'OOZ �OO� /OOD'@ هn2OO ا�:��OOL@ ا�OO.(*� ا����OO& ا�OO�.Y3ر اT-test( 
  @O*ري و����)*�)�(��.�� ��.Y �� ��.,D�ل ���ب ا�*.	�K ا�'���E وا�3'�اف اt( 

   @O���D*@ ا�G و��@ O��  �1.	ى د3�E �?.ر��Dو� @E	�'*�
O@   ) 0,05(ا�� @O) 48(ودر
�P ت�E�
@ ��E ا	�)*��,.(�ف 1,# ا�:�وق ا ��.1	*G*�
��@ وا�]E�O;@ (�2ة ا�G.�) ا


	bL ذ�G)12 ( V ول وا� ا�.2وق ا�:�� ��,�ً�، اY.��ر �	ل ��	��ت  .  

 )�R)12ول ا�

 

 

 

   

 !�*81�R6ة ا��
�*� �
?*1ى ا�*6وق ا��&)��'�eوا� ���# R*ا�(�ً�	��  



 

 

  

ا��*`� ات 
�81�Rا��  

ا��*f41   ا�.�&�
�  ا��?�'

ا��J اف 
  ا��.��ري

 ����t  �]در
  ا�� #�


?*1ى 
 ��Jا��

)0.05(  
  ا��Rو���  ا���?1'�

    2,083  11,8  25  ت

1,860  

  

2,000  

  

  

48  

 ��k
 @�دا
N�Iا�

�ً
  

  2,545  11  25  ض

  

)
8?� ان ا��D*@ ا�*'�O	�O�.Y3 @Eر   ) Y ��)12�ل ا�G ول T-testوي   (�O�P

)1,860 (   @OJ����) O��  O�1)0,05.	ى د3�O@    ) 2,000(وه� ا�� �� ا��D*@ ا�G و��O@ ا

  @OO
�� @OO  OO��OOوق 2OO��P ��OOEة ا�*OO*G	1.��      )48(وE ر	P 3 V�2OOEو ،) @OO��
�G.�ا
@;E�[��:�Dات اY.��ر ا�.2وق ا�:�� ��,�Oً�، و2O?Eا ��Oن ه3pOء ا�.��2Oة      ) وا H?P�E��� ا


D:	ن KY #,1 ��وع وا� .  

  

�ً�	�� �
*`�  ا�*.��  ا��&:  

    ،&OO'��
� �OO�H�*OOIP �OO ا�OOاءات ا�G.��� اOO*.1  ا�*U?�OO ا�OO'��OO*E ان ا��'OO& ا
�O ى ا�.��2Oة            �O�:�
.;,4 ا�O�� ��3س ��O.	ى ا�2اODN@ ا�:��OY �O� @O�ل ا�.(���O ا V�2�

)&OO'��� ا��OOاد ا�(��OO@ ا�OO# ا�.� �OO1 �OO��)	OOL	ع   OO��1 (@ اOO[Yا VOO���,��OO�E ،�ًOOًء OO,1# ذ
�,.(�ف 1,# ��.	اهP ��� H;��/ ا�Oاءات ا�.��� (   @OE�G	L	ع ()   �O.�ا�.*-�,��Oت ا

� ا���	م �O�� �O� �?*��DP HP ا����O&    )ا1 ت 1,# و�/ ا�*	ذج �(4 ا3دوار*  )Eو ،
�
�Yا ��*�Dاذ       *و� ،���O'�1,# و�/ ا�.*�رة P',�� ا���	م ا�.�O اO1 ت ��O ا��'O& ا

 @��)��� P �� 2�*,P��2ة ا� @
��@ وا�]�HP)@;E ا1;�ء در�G.�  ).ا

    ��.1	OO*G*��.��2OOة ا �OO�:���OOJض ا�.(�OOف OO�� #OO,1.	ى ا�.(���OO ا) @OO��
�G.�ا

@;E�[�
@ ) وا�:I�  :ا�.� �P_) 3(1,# و�/ ا�:��L@ ا

  

                                                           
*  ����E &����
H ر�	م ا�.��2ة �P  )E:�2ه� وه*� ��� ا�* ر@ ا�*�P?Nا�.(�ن ا	D.� nاد��:  
1- ���'���@ دآ.	راn –ا�. ر
��@  و��ء �1  ا�\- d.�*�,آ i��� @)��.  
2- .���@  –ر
��@ ا���ل ��ر �,�bا�\@)Eرا @,��� -  @,�*G��# –آ,�@ ا�:�	ن ا�
  .د



 

 

 �# �  ):3(ا�� (�� ا�

  ��وق ذات د3�@ إ��N�I@ �1  ��.	ى  3"	P)0.05 (  ت�O.� ��E	�Ku در
   ��.1	O*G*�
��2O��P)  @Oة ا�G.��O	ل اداHO?N ا�*?�OOري  ��O ا�.(���O ا�:��OO     ) وا�]E�OO;@ا

�ً�,�� H����E."  

  �N�OO.�)�,.'OOZ �OO� /OOD'@ هn2OO ا�:��OOL@ ا�OO.(*� ا����OO& ا�OO�.Y3ر اT-test(  ��OO.��)�

   @OOO*ري و���OOO�)*� OOOY �OOO� ��.,D.OOO��(t)�ل ���OOOب ا�*.	�KOOO ا�'��E�OOO وا�OOO'�3اف ا

   @O���D*@ ا�G و��@ O��  �1.	ى د3�E �?.ر��Dو� @E	�'*�
O@   ) 0,05(ا�� @O) 48(ودر
  ��.1	OO*G*�
��OOE @OO ا3داء ا�*?�OOري �.��2OOة ا	�)*��,.(�OOف OO,1# ا�:�OOوق ا) @OO��
�G.�ا

@;E�[����H ��,�ً�، ) وا�E ��:�
	bL ذ�G)13 ( V ول وا��� ا�.(��� ا .  

  )�R)13ول ا�

   !�*81�R6ة ا��
�*� �
?*1ى ا�*.��  ا��&)��'�eوا� ���# R*ا�( �ً�	��  

  

 ا�*.��Jات
@1	*G*�  ا

@��)�ا�*.	�K   ا
�E��'�  ا

ا�3'�اف 
  ا�*(��ري

 @*��t  @در
@
�'�  ا

��.	ى 
 @�3 �ا

)0.05(  
@E	�'*�  ا�G و��@  ا

    7,568  28  25  ت

1,562  

  

2,000  

  

48  

 ��k
 @�دا
N�Iا�

�ً
  

  8,441  27  25  ض

OOـ ول        UN�OO.�� �OO8����OO�.Yـ�ر  ) OO�)13ـ� OOY�ل ا @E	OO�'*�
OO?8ـ� أن ا�OO*�D@ ا

 �N�.����P)1,568  (     @OJوي  (t-test)ا���) 2,000(وه� أ�O� �JZ ا�O*�D@ ا�G و��O@ ا

 @�
O@   ) 0,05(�1  ��.	ى د3�� @O، وه2Oا 
(��O أن 2O��Pة ا�*O*G	1.��     ) 48(ودر
)@;E�OO[�
��OO@ وا�G.��,.(���OO ا�:�2OO�:�P  OO�1 �OOه   ) ا @OO��:��OO	ن �:dOO ا�N�OOIX_ ا,.*
 H


D:	ن KY  �1 ��وع وا�  H?�`� V�2Eم، و	��,�.  

 

 

 �  :'&�ء 
���س ا�*1ر ا�6ه&



 

 


? ف ا�# ا�.(�ف 1,#        ���'�P	��Q ا�*O	ذج �(4O اoدوار �E"    �O*� ان ا��'& ا
��:�
.;,4O ه2Oا ا�O�3 أ�Oاء إ�O�.Yر       "�.��2ة ا�*��,@ اE3. ا�P@ @�N*�@ ا�2اDN@ ا V�2O� ،

OO,1 2ةOO��.�# OO�,*1@ ا�.OOI	ر ا�2OOه�� �OO�دوار ا�.OO[.P �OO*�?� ا�.*-�,��OOت ��OO�Dس �OO رة ا
�اء 
:�  ا���� &O� @O�,*1 �O��Oز �,.��2Oة      fن ه2ا اv� ���.��Eذج، و	*�oا ��دة  '*�ا
         H.O
 �O���O	ن هn2O ا�OD رة ,.*
 3 �
2O�
.*.(	ن DE رة ا�.I	ر ا�2Oه�� وأ��Oا�?H ا �
2�ا

 @O��
�G.�
  �G*	1@ ا�.��2ة �� ا�*G*	1@ ا 'P       ن	O�
 �O*��E ،@OE�G.,� �O[X.� �O.�ا
 @;E�[�  . أ��ا�?H �� ا�*G*	1@ ا

� 1OOVرة ا�OO�*LJر '.�OO ا�OO[*4رة           OO� !�*�# OOi �OOBا��� �OO�*8ا jOOذ� DOO	8 ًء�OO&'

�Rل ا����س وا�*�N#1 ه�� �
! ا��� اء � �81�R
:  

Z	ر P ور ���O� �O?P	ل   ) 12(ا�.(*� ا����& �G*	1@ �� ا�I	ر ا�.(,�*�@ iJ,E -أ
   *.���،      ا�*	OL	�1ت ا�.O[.P �O*�?� ا�O'�
��O�,�-   /O',� �O8ت ا�*(O ة ��O ا��'O& ا

  .) 205( ص  )8(

 &����ا�OP @,]O ور �O	ل ��	��Oت آOZ �O	رة O�*�,)P@ وO,1# و�(          /O 5(ا1.*  ا
  :�:?	م ا�.I	ر ا�2ه�� وهn2 ا�3[,@ ه�

  �?8
 ).، ���تإ���ن ، *�د ، ��	ان(�� ا�I	رة �� ا��Cء ا�2ي 

�	��ت ا�I	رة 
.(,/ E'�آ@ �  

�	��ت ا�I	رة؟ � �Yدا �I'�� �*�� ا�.,*�2 ا�*:'	ص �	.E /,).
 

  @�*�,).��*:�دات ا�I	رة ا ���:P د�G
�E /,).
 ؟)ذآ� ا���oب(

  @�*�,).� ). �� رأ
V ؟(
.��ول ا�*	�� ا�.(,�*� ا�2ي 
8?� �� ا�I	رة ا
  

 iْ�;1ز1@ 1,# ) 5(و�  ا	ال، �p� ���، 4، 3، 2 ،1(أgOاء ه�O   ) 5(در�ت 
5(    @O
 ة �?� E @��1*'.	ى ا�I	رة 
'O,1 �OI# در ��ة � 2�*,.�
;�ح ا �� �)� ،

 @J������Y.��ر ا @�,��� در�L TP*� ا� ر@ ا* HP ،25(وا� ة (@  .در

3�OO ا�.(�OOف OOIP #OO,1	راH?P ا�2ه��OO)E @OO  ان 
.(,*OO	ا OO,1# و�OO/ ا�*OO	ذج �(4OO  -ب
    )
.**G� #OO,1  OO	�OO� @OO1 ا�:�OODات،      ا3دوار، ُأ�OO�D�   OO1س �,.OOI	ر ا�2OOه�� 


-�� ا�.I	ر ا�2ه�� � ى ا�.��2ة ��	� �1 ��)P @D
�;E iْJ�Z.  

وا3د�OOOO�Eت  *أOOOO*.1  ا���� &OOOO��OOOO اOOOO1 اد ��OOOODات ا�*�OOOO�Dس OOOO,1# ا�*�OOOOIدر  
   HO,1و �O��)*���3*� ��8
�ت H,1 ا��:d ا�.�E	ي وا @DE���واY3.��رات وا� را��ت ا

                                                           
* 1 -،/Cد�،�
 �  .2008ا�*���1 ا�*,'K�C�P ،H � رات ا�;:� 1,# ا�.(,H،دار 1�ء ا

��، 1*�ن،: ا� ر�	ن، H,1 ا��:d ا�*(��� وTP�D��;P،ت. 	ن sر- 2  :�  .��Z  *'�2007ي ور�L �( ،دار ا



 

 

�� �O1م   �:d ا��*	 ا�.� ��Pو�� i	L	�1ت �� ��OCE ى ا���3ن � @�,D)��س ا�D رات ا
��OO ان OO� d�OODP رة       *
 �OO.��� �OOYص، �,	�OO	ف OO,1# ا�:�OODات اOOCE @OO�	:;�و���,OO@ ا

  .ا�.I	ر ا�2ه��

 �OO� @OO���OO	ن ا�*�OO�Dس T.J�OOIE ا3وP VOO���OODة P	ز�OO�E)36 ( #OO,1 iOO1ًء OO,1# ذ
)3(*      �OO� �OO-اآ TOOPا�D� ن	OO�P 4 انOO,;.
�.`آ�OO  ان �OO�Eء ا�*�OO�Dس �Eت، و�OO�,�-*P  د OO)�ا

     �N�OOI�3ا �OO�,'.�ا�*�ODر �T.J�OIE TOO ا��?�OO�N@ وذ��O*.�3 VOOل ا�OO.�(�د OO[)E?� ا�O�cء ا
�:�Dات ا�*��Dس، �
	bL ذ�G)14(  V ول وا.  

  ) �R)14ول ا�

1ر�@ اJو��� ' �  �� ات 
���س ا�*1ر ا�6ه&

 ��	�A�*ا�
  ا�*.	����

 ��#�B
  ا���ر4�

ا��1ل 
  اJر'.�

  ا��1�Rع  ا1�Jان

1 د 
�?Pا�D�  

10  14  12  36  

    @OO,��*,� @OO*N�*�أOO*.1  ا���� &OO� @k��OOZ �OO��OODات ا�*�OO�Dس ا�,OOJ@ ا����OO;@ ا

@ وا� را��@ �*)��O	ن    )�(��@ ا��'&(اP ة ان�O1ا�� �O� ا�3.:?�م @D
�;E �?.k��Zو ،

   �OO�kة و�OOI.X� ن	OO�P وان ��P�OO�� ��OOE �OO*GP 3و #OO�)*�ا�:�OODة واOOL'@ و�:?	�OO@ ا

,@ و��CP 3 ا�# ��c`P ا�:(�	\         �O�k @OD
�;E @OE�� TOE ا�O# ا3� OP ص	O':*��O ى ا @��

@'�'Z.  

  

  :Media – Validity اJدوات �Vق 

                                                                                                                                                                      


� ا�.��X �1  ا3\:�ل،  - 3 	;P �� �II� U����E �cأ ،HQآ� ���'�، )أ\�و�@ دآ.	راC�� ��k n	رة(�*��ة �1  ا

1996��(@ JE اد، آ,�@ ا�.��E@، ا�E ر� ،,.  

  .12008 ��ن 
	�� ا�(.	م و�:�/ ��ح 1�و�H,1 ،T ا��:d ا�.�E	ي، دار ا�*���ة، 1*�ن، - 4   

�b ا�?� اوي و1*�- 5   ��1,� ،i
	���.�@ ا�:�ح، ا�،d:��  .2002د �1  ا����H ا�kg,	ل، ���دئ أ����@ �� H,1 ا

   6 -���:.��وان،H�,)P ا �*�����، 1*�ن، -�.'� �1  ا:�  .�2007:�ه�H و�D��;Pت، دار ا

   7 - ،��;�,� ،�)��G��.�ب ا�� ى ا�*(,H، دار ا ���:.� .I�� ��*�2006	ر �1  ا�G?��،z@ ا


.(,/ ��E ى ا�.*-�,��ت ا�*' دة L*� ا�3*	ذج �(4 ا3دوارآ� ��Gل  *. 



 

 

  d�
�OOD*�
���OOJ ��ا �OO?P�1��OO�E �OOء ا �OO.�
(OO  ا�OOI ق ��OO ا�N�OOIX_ ا�*?*OO@ ا
   	Oدق ه�OI��*��Dس ا�� ،@��:��� ��O ا,?�O         "اOLو �O.�ا�*�O�Dس ا�2Oي 
'OD/ ا�	O:�Q@ ا

 � ��CE"  

(Stanley & Hopins, 1972 p:101)  

 ��CP ا��.�زي (اذAnastasi (   @O�� ا3دO�*GP @�,*1 	ق ه I�ا�# ان �(��� ا
          TO���D�  O1ا �O� س�O�� #O,1 س�O�D*� Anastasi, 1976)ا�.� ��. ل O� #O,1 �O?E رة ا

p:134)،    �OO.�
��OOP �OOJ	ا�� n��OO ا3داة ا �ً

(OO  ا�OOI ق ��OO\ً� ا����OOً� و�OOLور V�2OO�
،&����
(.* ه� ا �
! ا��ق ه ���J1اع ا�Jا �Bا8*�� ا���:  

  

  :Face Validityا��ق ا��kه ي 


(.*O ه� ا����O-	ن ��O�E �Oء         �O.�
(  ا�I ق ا��8ه�ي ا�  ا�;�اON/ ا�O���3@ ا
        O)

TO��D، و �O*�
�d، و
.'D/ ه2ا ا��	ع �� ا�I ق O� #,1 ى �����O@ ا�*�O�Dس �D*�ا

OOZ �OO�  OOآ`.,� @,OO[:*����@ ا3داة �OOY �OO�ل OO,1 TOOL�1# ه2OOا ا��OO	ع ��OO ا�;�اOON/ ا
  �O.�
�  @���Z��Dات ا�*��Dس �� ���س ا3ه اف ا�D.� ��*�'*��G*	1@ ا���Xاء وا

�?���� �3 i)Lو.  

 #,1 @���� ا���Xاء ا�* ��I.X����Y (  �O  13( �1ض ا�*��Dس T.J�IE ا3و

)       H
	OD.�OE3 اء   ) H,1(   /O',�)2 ا�d:�O وا�:�O	ن ا�*����O@ وا�.�O�E@ ا�:��O@ وا��O�Dس وا
       qO)E 2فO� او @O��.D*�
�ت ا O).�� اOLوو ،TOPا�D�س و��D*�اراH?N �	ل Z���@ ا
         �O.�
�H?P، اO,1 �ODE# ا�:�ODات ا O)Pو H?P�O8��اء و��O�X�ا�:�Dات و�� OL	ء اراء ا

) )6�OO`آ-�، وا�OO*.1دًا OO,1# اراء ا��OO�Xاء �2OO��OO�� #OO,1 i,OOI�)80 (%   iْ@ ا�OO:Pق   
    E �?.,OZ م O)E اء�O�X�2�        V��Dات ا��Oر اOEو ،���O'�*:?O	م ا�*�O�Dس ا�*(  O��O ا��'O& ا

 T.J�IE س��D*��� ��  ا��?��N@اb�Z ا�.

,�� ه*   �O��Dة، أ��م آ� ��Dة ) 30( OE )  HO)�


��8 �',/ ) او 3 )12. (  

  

  :ا��ق ا�*���dي �	����س

 #)�
)&����
O@         ) اg��*.�ا�O# ا��O�Dم �O�,'P @O�,*)E ا�:�ODات �OI'.�3ل ا�OD	ة ا
�,:�OODة     @OO
g��*.��D	ة ا�OOE  OOID
� �OO��OODة � �OO��OODات ا�*�OO�Dس، و�"  #OO,1 �?Pر OO� ى OO�



 

 

        �O� ء�:)O[�
O��D?� ا�O�.Y3ر وا3��Oاد ا �O.�ا�.*����E g ا3��اد ا�**.�ز
� �� ا�OI:@ ا
@:I�  " V,P ا

(Gronlund, 1971 P: 253).  


:�  O��)� �O�O� @O ى OZ ق ا�*�O�Dس        g��*.��*� GP ر ا��3رة ا��T ان �(��� ا
@��D*�  .ا� اY,� وا��Xر�، �]ً� �1 ا�.*����E g ا3��اد �� ا�I:@ ا

  ).114ص,  1990ا��3م، ( 

 @���;�
D@ ا�*�Dر�@ ا�\ &����ا�,	ب ا�*G*	1.�� ا�*.;��.�� (و�  ا�.(*� ا
Extreme Groups Methods(        ات	O;X�و3�O�� �Oب gO��*P ا�:�ODات اiO)�P ا

@�P3ا:  

  

، OOC1 @OO��1 #OO,1	اOO1 hOO,E @�N د ()�O1ض ا����OO& ا�*�OO�Dس OOIE	رTP ا��?�O',� @OO�N/   -أ

�2O�*,P)  T.:Oًا و2O�*,Pة  ��O ا��OI ا�d��OX اO.E3 ا�N � ر�O@        ) 107(ا��اده� 

@;,.X*��H?,*CP H ا�اءات ا��'&) اE3. ا�N@ ا �*�.  

  .ا�.� �i,I 1,�?� ا�(��@ �� ا1,# در@ ا�# اد�# در@ 4�P�P HP ا� ر�ت-ب

��O  %) 27(�� ا�3.*�رات ا�'�Z,@ 1,# ا1,# ا� ر�ت و %) 27(� د ا����& -ج
  i'�OZأ V�2Eو ،TPس ذا��D*�ا�3.*�رات ا�'�Z,@ 1,# اد�# ا� ر�ت 1,# ا

�,.',��OO ا�OO�P �N�OOI�3وي     �OO[XP �OO.��  ) 56(اOO�3.*�رات اOOا�	E رة�*.OOأ�

ا�OO.*�رة ��OO ا�**G	OO1@ ا�OO ���    ) 28(ا�OO.*�رة ��OO ا�**G	OO1@ ا�(,��OO و   ) 28(

 @
�� @  ).54(وE ر

�(��.�� ��.Y3 ��.,D.��ر د3�@ ا�:�وق ��E �.	�;� در�Oت  -د �N�.�P;��/ اY3.��ر ا
  ا�*G*	1@ ا�(,�� وا� ��� 1,# آ� ��Dة �� ��Dات ا�*��Dس

   ��OE �O� @E	�'*�، اذ O1 ت ا�:�ODات   )�P)2,017-9,714او�i ا��D*@ ا�.��N@ ا

   @O�N�P @O*�� #,1 i,I� �.�
O@     ) 2,000(ا�� @OوO��  O�1.	ى   ) )54��Oآ-� O�1  در

 @�� ��ODات ��O�Dس ا�.OI	ر ا�2Oه��          ) 0,05(د3O�*2� V��Oن OEو @�N�OIا� @O�ذات د3

3�@، و ��@ 1,# هn2 ا	�D*�
	bL ذ�G)15(  V ول ا�ا.  

  



 

 

  ) �R)15ول ا�

 (t)ا��*f41 ا��?�'� وا��J اف ا��.��ري �	�81�R*�! ا�.	�� وا����� ��?�ب ���� 
  )54(8&� در[� B #� ) 2,000(و
��ر�*�R��' �7و��� ا�*� �?�وي 

  

  ت

27
81�R� ا�ـ  %
  ا�.	��

 (t)����     ا�����% 27
81�R� ا�ـ   
  ا���?1'�


?*1ى 
 ��Jا��
0.05  

 f41*ا��
�  ا��?�'

ا��J اف 
  ا��.��ري

 f41*ا��
�  ا��?�'

ا��J اف 
  ا��.��ري

1  1.55  0.883    1.166  0.504    2.810  @�  دا

2  2.664  0.585    2.025  0.381    8.766  @�  دا

3  2.081  0.999    1.666  0.951    2.631  @�  دا

4  1.500  0.795    1.074  0.264    3.736  @�  دا

5  2.337  1.008    2.024  1.006    2.277  @�  دا

6  3.925  0.381    2.518  4.096    3.538  @�  دا

7  2.899  0.642    2.227  0.634    8.913  @�  دا

8  2.148  0.833    1.463  0.692    4.646  @�  دا

9  2.148  0.998    1.111  0.462    6.927  @�  دا

10  2.666  0.726    1.296  0.717    9.862  @�  دا

11  1.259  0.678    1.055  0.302    2.017  @�  دا

12  2.888  0.462    1.814  0.991    7.212  @�  دا

13  2.388  0.919    1.222  0.634    7.673  @�  دا

14  2.814  0.585    1.814  0.991    6.381  @�  دا

15  2.629  0.784    1.722  0.959    5.380  @�  دا

16  2.886  0.752    2.640  0.678    2.525  @�  دا

17  2.611  0.762    2.051  0.914    4.871  @�  دا



 

 

18  2.851  0.528    2.074  1.006    5.027  @�  دا

19  1.314  0.695    1.051  0.756    2.658  @�  دا

20  2.555  0.839    1.370  0.784    7.582  @�  دا

21  1.740  0.955    1.000  0.432    7.340  @�  دا

22  1.040  0.813    1.037  0.272    3.174  @�  دا

23  1.814  0.991    1.027  0.684    6.779  @�  دا

24  1.407  0.813    1.092  0.401    2.551  @�  دا

25  2.722  0.656    1.370  0.784    9.714  @�  دا

26  2.296  0.964    1.666  0.951    3.416  @�  دا

27  2.814  0.585    1.537  0.884    8.856  @�  دا

28  1.259  0.678    1.037  0.272    2.235  @�  دا

  

  :1�Lات �.- اJدوار 

      TOO��.2ي ا�OO�و��OO��OO�Shaftel    g,.�OO?E) �. ف OO��;P/ أ�*OO	ذج �(4OO ا3دوار ا

Shaftels ( م�OO11967      iOOJ,E @OO�*�,).�) 3(، أOO1  ا����*G� &OO	�OO� @OO1 ا�.*-�,��OOت ا

�G ول �E i,-*P ت��,�-*P)16(  V�
	bL ذ .  

 )�R)16ول ا�

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 �Bا�8ه� ا��� �
81�R� ا�*��A	��ت ا�*  

ا�*�����ت   ت
@�*�,).�  ا

H�*IP   1 د ا�*�Cرآ��  إ1 اد
  اoز
�ء

�	ر
 �  ا


D@ ا�* ر�@ .1 �  &����ا�gي   Pـ,*�2 11  ا
  ا�* ر�� 

أ�cث ا�* ر�@ 
 q)E ���	P ��

ا�*�.,��gت ��     
&����ا�:I	ل  .2  ��� ا

@)Eرoا  
&����  از
�ء �,	�@   Pـ��2ة  5  ا

  از
�ء �,	�@  P��2ة 9  ا����&  ا3�	ان .3

      P,*�2ًا  25  ا�*G*	ع  

   

 : ��ت ;�&ات ��, اOدوار ���(��ط ا)�.� 

  

1- !��?�  �81�Rا�� :  
� �(,*OO@ ا�.�OO�E@ ا�:��OO@ و���OO ة ا��OOI و�(,*OO@ ا�,�OO�  @OOJم       OO� ون�OO).��E &OO����ا

  �OO.�ا�(��OOLf�E @OO�E�@ ا�OO# إدارة ا�* ر�OO]�?.E ،@OO@ وOOP ر
4 ا�.��2OOة 4OO�'E اoدوار ا
�  .ا�.(,�*�@  .*-�,�@P.]*�?� ا

�.��2OOة         �E 4OO���.��E @OO��:�� �(,*OO@ ا�.�OO�E@ اOO� اك�.OO�3�E &OO����ا�OOE) �OOI أ ا
�? ف �� �(4 اoدوار ��O ا�*�����Oت ا�.(,�*�O@ ا�.Ef (     �O. ا�Nا�d��X ا�E H?:
�)Pو

�:@ وا�*'�@ دا�Y ا�O1�D@ و4O�k�P ا�.��2Oة    oا �� 	 /,X� V�أ1 ت �?2ا ا��Jض وذ
          �O.�
O  اoدوار ا�.*-�,�O@ وو�OZ ا���OIXCت ا 'P HOP إذ ،�O�:��f�E.�اك ��O ا�(*�O ا

 @�*�,).�  .P]*�.?� ا�.*-�,��ت ا

  

2–  ��	�A�*ا5دوار ا� � : إL*��ر ا�*�
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•  @�,�-*.�� آ� P,*�2 �	ل ا� ور ا�2ي ��D	م E`داTN �� ا� @C���� اء� .إ

� ا�o[,@ ا�.� أ�cره� ا�.��2ة C����  �1@ ا� ور  •�* �1 @E�fا. 
 

  ) :ا��? ح(�m�7� ا��"�ن  -3
 �?�� ��	.P @1�� وه� @�,�-*.�� د ا����& ��1@ ا�.��E@ ا�:��@ ���o@ ا�(�وض ا
��OOن ��(gOOل �	���OOE �OO1 �OO� �ًOO1 ا��OO1�Dت          � �OO?�	آ �OO?*أه @�OO���oوط ا�OOC�qOO)E ا
  �O�E @Z�X�ا� را��@، و�  \,4 ا����& �� ا�.��2ة ���TP 1 �� إ1 اد ا�*�.,��gت ا

  @O�,�-*P) ر	�
 O���ا   ) ا�
OOC(�    )ا���O�ت (�OY �O� �OO�ل H�O8�P ا 2O�*,.�، O?E ف (�O ا



 

 

�*)��E T.*ه��*E ,  �O� ون�).��*�pو��@ و�4 ا�E nوإ�(�ر T.�IX� @�*�P #,1 �*)�وا
  . أ��ا�T وT)�GCP 1,# ا�*�Cرآ@ 

  

  : إ�8اد ا��]�ه�#!  -4
         HOO� �
2OO�
OO  ا�OO ور ا�2OOي إ�OO.Yرn ا�.,*�2OO، وTOO ا����OO& ا�.��2OOة ا 'P HOOP أن  OO)E

�-*.��,O?*G	ر        
�Cرآ	ا �� ا iOIIY �O.�,�@ ا�*IIX@ ا�O# ا�O,G	س ��O ا�O�oآ� ا
       @OO]�?Pدوار وoل ا	OO� H?P�OO8��� ��GOO�Pدوار وoا @OO8��� #OO�ا�*�OOCه  وH??�OO��P ا

 @�,�-*.��,*���E @C(  إ�.?�ء ا H?�:أ� .  

  

  : ���A= اJدوار  -5
            HOO?E @OO\��*�4OO,ّ;P ه2OOا ا�*	OOL	ع ���OOم ا����OO.E &OO ر
4 ا�.��2OOة OO,1# اoدوار ا

           �O.��O{دوار ا @O1	�;� ~O�� �O
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�� دور �� ا3دوار ا�.� P.]*�?� آH*Z   ،@O�,�-*P �O ا����& اoز
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 	OO.*���ة ��OO اإذ آ��OO)��\ iOO@ ا�gOOي ا�*OO*.)� @;�OO�E H*OOI ة ��OO ذ�OO,1 VOO# ا��OO��Xت ا

، أ�O�,�-*P �O@   )ا�:I	ل اoرE(@، ا3�O	ان (ا���[@، ��&  HP إ�.(*� اoز
�ء �� �1وض 

T ا�.��2ة  P�

D@ ا�* ر�@ �`1.*  1,# ا�gي ا�2ي  � .  

  :ا4*��رة ��	�= ر14م ا�*�
6ة

املرحلـة االبتدائيـة  تالمـذةتقتضي طبيعة البحث أن تكون لـه أداة حتليـل يـتم مبوجبهـا حتليـل رسـوم 

الــيت تســتلزم  الباحــث يف البحــث احلــايل، االــيت اعتمــده )حتليــل احملتــوى(اســلوب علــى وفــق  )عينــة البحــث(

  . حتليل الرسمف البحث وتالئم اهداوجود أداة حتقق 

ف البحث قـام الباحـث بـاإلجراءات الـيت يتطلبهـا بنـاء األداة اهداولغرض يئة أداة تفي بتحقيق 

  :مرت أداة التحليل للرسوم باملراحل اآلتية اذ  ،حتليل احملتوى اسلوبيف 

ألداة بعـد أن اطلـع علـى الدراسـات السـابقة واألدبيـات واملصـادر يف اخلصائص االساسية لالباحث  تبىن.1

-بـــريت (مـــا يتعلـــق بتصـــانيف مراحـــل التعبـــري الفـــين الـــيت وضـــعها كـــل مـــن موضـــوع حبثـــه ومنهـــا 

البسـيوين (، )1956 –هربـرت ريـد (، ) 1952-لونفيلـد(،  )1944 -تيملسـون(، )1921

، فضـالً عـن اطالعـه علـى )1979-صاحل االلفـي(، )1967 –لطفي حممد زكي (، )1958-

العبيــــدي، (الدراســــات الســــابقة الــــيت تناولــــت جوانــــب خمتلفــــة ملفهــــوم التعبــــري الفــــين منهــــا دراســــة 

العبيــــــدي، ( ، ودراســــــة )2006رمضــــــان، (، ودراســــــة )2002العــــــامري، (، ودراســــــة )1988

تصـني واملخعلـى الرسـالة  ومناقشات كثرية مـع املشـرف، )2009احلميداوي، (ودراسة ) 2008

  .الرتبية الفنية، وكذلك االختصاص يف جمال علم النفس الرتبوي والقياس والتقومييف 



 

 

جــــرت مناقشــــة املختصــــني مبجــــال الفــــن والرتبيــــة الفنيــــة بصــــورة فرديــــة ومباشــــرة للحصــــول علــــى بعــــض .2

  .املؤشرات اليت تفيد يف بناء األداة 

 الباحـث مـا وجـده مناسـباً  ىأداة التحليـل أجـر يف ضوء اآلراء واملالحظات اليت أبـداها املختصـون بشـان .3

الـيت ينفـذها تالمـذة الصـف اخلـامس  لرسـوماحتليل يف لغرض اعتمادها املالئمة للوصول إىل األداة 

 قبـــلبعـــض الفقـــرات وحـــذفت فقـــرات أخـــرى مـــن بعـــد ذلـــك عـــدلْت  ،)عينـــة البحـــث(االبتـــدائي 

ثــــالث خــــواص بعــــد أن كــــان هلــــا لكــــل فقــــرة  اعطــــىو  يف إجــــراءات صــــدق األداة، الســـادة اخلــــرباء

، كمــــا يف وبـــذلك بنيــــت أداة التحليـــل الــــيت شـــكلت أداة البحــــث خاصـــيتان أو اكثــــر مـــن ثالثــــة،

  .)10(لحق امل

  
  :وEV اJداة 

وحــــدة التكــــوين، وحــــدة اللــــون، وحــــدة (رئيســــة خصــــائص ) 7(تتكــــون أداة حتليــــل الرســــوم مــــن 
وتتفــرع منهــا ، )اخلطــوط، وحــدة احلجــوم، وحــدة اســتعمال الفضــاء، وحــدة التفاصــيل، وحــدة املوضــوعات

 وصـفوفيمـا يـأيت نوعاً متثـل املفـردات الـيت تظهـر يف رسـوم التالمـذة ) 40(متضمنة  ثانوية خاصية )24(
  : األداة حبسب تسلسلها يفوانواعها استمارة التحليل  خلصائص

  

  :وحدة التكوين وتتضمن: اوال
�� دا�ONي أو        : ا�X�3ص OCE رأس �O� �O?�,1 ل .O�
��ل ا3َد��O@ اذ O�o@ ا�ه� آ�

      K�P�O
 �O?8P 3 أو TO�� TO	��E]	ي أو ��
4 �� أ� ه*�، �  ��OZ�:P �?8P ا
   3  OOو� ،#,:OO��,OO	س ��OO?8P �OO أ\�ا�TOO ا �OOL	E ن	OO�
  OOاف و��OO\2ع وأOOGE

    TOOى رأ�	OOO� TOO�� �OO?8
    @�OOZ�X��)2 ( �OOO���OOO. ل ��TOOO�,1 TOO، وHOO[P هn2OOO ا

@ E �-*.P( د ا�X�3ص 	��-� ). 5اآ-� �� (او ) 4ا�� �� (ا�N�IX_ ا

��ل ا�*(��ة �O1 ا��GOC أو ا�����OPت او ا�gهO	ر او ا�O	رود      : ا�����Pت �o@ ا�ه� آ�

�.�D �	ق 2ع إذا آ�Oن   ،�
	[�E أو �

�. ل Y �� �?�,1�ل آ	�?� ��� آ�و

��Z�:P، أو �� P:��1ت �,2Gع وأوراق، أو �� دون أوراق، و
�O. ل   �� دون
         Oرض و�oا #O,1 TO���� O*1	دي أو أ��Oب إOCE �O?���� ل�Y �� ت�P����1,# ا
�	���OO[Y @OOاء ��OOب   �OO.آ ��OOCE ن	OO�P  OOو� �OO?8P   3 أو ��OOZ�:P �OO?�� �OO?8P

 .ا�*��n أو ا�G�oر 4I�P 1,# اoرض

   O
 'P HP3(و (    �Oه @O
	��c _N�OIY)   @O
���)P ،@O�)وا� ،@O
gر� (   �O?�� ع�O:.P

  ).�XP,�@، \��(�@، و�Q:�@(N�IY_ ���1@  ه� ) 3(

�� ا3���OOت او  : ا3���OOت او ا3دوات OOC� �ً
�OOIE ًء�OO'
��ل ا�.�OO;)P �OO اOO�3ا �OO�*
H?�	ر� ��2ة ��.�
@ او وا�(�@ ��1 �1?� اgر� iاء أآ��	ا3دوات �. 



 

 

 @]�����ن ا�2ي �  ��T : ا*�� �:�Oدات ا���OY �O� HO�ل      وه� P*-� اO
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D@ ا�* ر�@(P(���اH?P ا�:��@ و
.*-� Eـ  �.( 

  

  :وحدة اللون تتضمن: ثانياً 
وتتمثل بتلوين مجيع مفردات الرسم او اكثرها بالواا الواقعية مثل تلـوين :  الغرض من استعمال اللون 

  .السماء باللون االزرق واالشجار باالخضر والبين
وهــي خاصــية تظهــر عنــد التالمــذة الــذين تعلمــوا علــى وفــق اســلوب اللعــب : مجيــع اجــزاء الورقــةتلــوين  

التمثيلـــي ومارســـوا ادوارهـــا وتعايشـــوا مـــع مكونـــات الفضـــاء فاكتســـبوا خاصـــية اللـــون واســـتطاعوا مـــن 
 .توظيفها يف تعبريام الفنية عن طريق الرسم

المـذة الـذين يعـربون يف رسـومهم مـن الـذاكرة وهـذه اخلاصـية ظهـرت عنـد الت: تلوين اخلطوط اخلارجيـة 
 .اكتسبوها وبقيت عالقة يف اذهاموما حيملوه من صور ختيلية 

يستعمل التلميذ االنطباع احلسي الواقعي يف تلوين االشكال اليت يشاهدها ويتأثر ا وهـو مـا : واقعية 
 .ظهر يف مكونات اسلوب اللعب التمثيلي

وين مجيع مفردات الرسم او اكثرهـا بـالوان غـري واقعيـة مثـل تلـوين السـماء وتتمثل بتل: قريبة من الواقع  
  .باللون االخضر واجلبال باالمحر

 .أي ان جتمع بني الواقعية وانطباع الذايت):  حمرف(غري واقعي   

وتشــــري هــــذه اخلاصــــية اىل اســــتعمال االلــــوان يف التعبــــريات الفنيــــة للتالمــــذة : مقــــدار اســــتعمال اللــــون 
ـــــالوان واملتمثلـــــة  ـــــين، (ب االصـــــفر، الربتقـــــايل، االمحـــــر، االزرق، االخضـــــر، االبـــــيض، البنفســـــجي، الب

  ).االسود
  

  :وحدة الخطوط وتتضمن: ثالثاً 
  : ا�I:@ ا�'�آ�@ �,X;	ط 
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 اجتاه اخلطوط يف ملء املساحات 

ويقصد ا كل خط يتم رمسه موازياً ملستوى النظر او خـط االفـق الـذي يفصـل سـطح  :اخلطوط االفقية-
  .الورقة اىل مساحة منظورة وفضاء

ويقصــد ــا كــل خــط يــتم رمســه موازيــاً للمحــور املــار بنقطــة النظــر الرئيســة وهــو مــا : اخلطــوط العموديــة-
  .وغريها.. يظهر يف رسم االشجار او البنايات

يقصــد ــا كــل خــط يــتم رمســه مــن نقطــة يف الوســط ويتجــه اىل اخلــارج وبعــدة زوايــا و : اخلطــوط الشــعاعية-
  ).مركزية(فتظهر على شكل اشعة تنبعث من نقطة واحدة 

ويعين تأرجح التلميذ يف رسـم اخلطـوط ذات االجتاهـات املختلفـة وبطريقـة مبعثـرة ال : اخلطوط العشوائية-
  .تستند اىل قاعدة

  

  :نوحدة الحجوم وتتضم: رابعاً 
وتظهــر هــذه اخلاصــية يف تعبــريات التالمــذة بعــد ان يتــأثروا بشخصــية البطــل : اكــرب االشــكال حجمــا 

الــــيت ظهــــرت يف التمثيليــــات ومارســــوا ادوارهــــا كالشخصــــية الــــيت ظهــــرت يف التمثيليــــات مــــن خــــالل البيئــــة 
 ).حديقة املدرسة، الفصول االربعة، االلوان(االجتماعية او التعاونية ومتثلت بـ 

  

  
  
  

  :وحدة استعمال الفضاء: خامساً 
ان هــذه اخلاصــية تظهــر يف التعبــريات الفنيــة للتالمــذة مــن خــالل معــاجلتهم ملســاحة : مســاحة الفضــاء  

واجهـة بنايــة، او الشخصـية الرئيســة، او االشــجار (ورقـة الرســم، ليظهـروا فيهــا املفـردات بصــورة واقعيـة مثــل 
 ).او االلعاب

ـــة ميكـــن ان تظهـــر يف الفضـــاء الـــذي ه: توزيـــع االشـــكال داخـــل الفضـــاء    نـــاك ثـــالث خصـــائص ثانوي
يستعمله التالمذة للتعبري عن املفـردات املـراد رمسهـا بداخلـه، وهـذا التوزيـع امـا ان يكـون يف مجيـع 

او يظهـر يف احـد جوانـب الورقـة، ولكـل خاصـية ) وسـطها(مساحة الورقة او يتمحور يف مركزهـا 



 

 

موعــة التجريبيـة تعلمــوا علــى وفـق اســلوب اللعــب التمثيلــي معـىن يفســر ذلــك، ومبـا ان تالمــذة ا
ومارســوا ادواره فــام عــربوا يف رســومهم عــن توزيــع املفــردات علــى مجيــع مســاحة ســطح الورقــة، 
بينما عرب اقـرام يف عمليـة التوزيـع وسـط الورقـة او اىل احـد اجلوانـب أي اسـتغالل اكـرب مسـاحة 

  .ك مساحة صغرية فارغةمن فضاء الورقة لرسم مفردات كبرية وتر 
  

  :وحدة التفاصيل: سادساً 
ويف هـذه اخلاصـية يعـرب التالمـذة عـن نـوعني مـن اخلصـائص الثانويـة وهـي : تفاصيل املالبس واالقمشـة 

اىل االشـكال ) اكسسـوارات(اما ان يعـربوا عنهـا بشـكل اساسـي او يقومـوا باظهـار تفاصـيل اضـافية 
 .اليت ظهرت يف رسومهم

يف هذه اخلاصية يعرب التالمذة عن نوعني من اخلصـائص الثانويـة هـي : لء املساحةاستعمال الزخرفة مل 
امــا ان يقومــوا مبــلء مســاحة الورقــة بنــوع مــن الزخــارف او يقومــوا باضــافة اشــياء اخــرى متثــل خاصــية 

  .مبتكرة يتميز ا رسم التلميذ
  

  :وحدة الموضوعات وتتضمن: سابعاً 
 :تظهر ببيئة 

التالمــذة يف رســومهم عــن احلالــة االجتماعيــة الــيت تــأثروا ــا مــن خــالل تعلمهــم باســلوب يعــرب : اجتماعيــة-
، وكـذلك التعبـري عـن احلالـة التعاونيـة مـن خـالل )االلـوان(اللعب التمثيلـي وممارسـة ادواره كمـا يف متثيليـة 

  ).حديقة املدرسة، الفصول االربعة(مشاهدم لتمثيليات 
  

  
  

  �V Validityق ا4*��رة ا�*�	�=
عرض بصـيغتها   لألداة وخواصها الدالة عليها،والثانوية  الرئيسة خلصائصا الباحث بعد أن حدد

والرتبيــة الفنيــة والقيــاس والتقــومي  ون املســرحيةاخلــرباء واملختصــني يف جمــاالت الفنــ علــى جمموعــة مــن األوليــة 
ــــك الفقــــرات ومالءمتهــــا  ــــرأي يف مــــدى متثيــــل تل لتالمــــذة الــــيت عــــربوا فيهــــا بعــــد لتحليــــل رســــوم اإلبــــداء ال

وقــد اظهــر الســادة اخلــرباء نســبة  ،احلــايل هــداف البحــثمشــاهدم للتمثيليــات وممارســة ادوارهــا حتقيقــاً ال
وبــــذلك حقــــق الباحــــث الصــــدق لــــألداة وكانــــت %) 90(اتفــــاق علــــى فقــــرات األداة وخواصــــها بنســــب 

  ).12( ملحقبصيغتها النهائية 
  

  :وحدات التحليل



 

 

يـتم التعامـل مـع  ) عينة البحـث(لرسوم اليت اجنزها تالمذة الصف اخلامس االبتدائي لغرض حتليل ا
و ال تظهـر،  أكل خاصية من خصائص التحليل على اا وحدة من وحدات التحليل املستقلة تظهـر فيهـا 

  .كي تساعد الباحث يف تقومي كل عنصر مث الربط بني مجيع العناصر
  

  :وحدات التعداد
اســلوب حســاب التكــرارات وذلــك بوضــع اشــارة توضــح فيهــا تكــرار اخلاصــية، اســتعمل الباحــث 

  .أي اعطاء اشارة واحدة لكل خاصية ظاهرة فحسب
  

  :ضوابط التحليل
لغرض التوصل اىل نتائج تتسم بالدقة والضـبط، ولكـي يـتم التحليـل علـى وفـق مرجـع ميكـن لكـل 

لـذا ثبـت الباحـث ضـوابط عامـة خاصـة بـاالداة  من الباحث واحملللني اخلارجيني الرجوع اليـه عنـد التحليـل،
  :املستعملة وهي

  ).رئيسة وثانوية(تفسري وفهم التعريف االجرائي لكل خاصية -1
  .تثبيت درجة واحدة لكل خاصية ثانوية ظاهرة-2
  .استعمال استمارة حتليل كل رسم على حدة-3
  
  

  :Reliability 4*��رة ا�*�	�=ا��Pت 

واملوضـوعية تتطلـب الثبـات وان الثبـات يف  اً،كـون موضـوعيياحملتـوى ان اسـلوب حتليـل ستوجب ي

تــه فيــه ونــوع البيانــات احملللــة ومــدى وضــوح فقــرات األداة احتليــل احملتــوى يتــأثر خبــربة القــائم بالتحليــل ومهار 

  .  ونوع اخلاصية ومدى وضوح قواعد التحليل

(Holist, 1967 p. 135) 
منـاذج ) 10(و وابط اخلاصـة بالتحليـلضوتزويدمها بال *خارجينيالباحث حمللني  اختاروعليه فقد 

لغـــرض الوقـــوف علـــى صـــالحية االداة لتحقيـــق اهلـــدف   تالمـــذة للتحقـــق مـــن معامـــل الثبـــات،رســـوم المـــن 

العبيــــدي، (الــــذي وضــــعت لقياســــه وهــــي عينــــة مقبولــــة ضــــمن الضــــوابط وبــــذلك فهــــي تتفــــق مــــع دراســــة 

ولغــــرض احلصــــول علــــى ثبــــات ، )2009احلميــــداوي، (ودراســــة ) 2002العــــامري، (دراســــة )  1988

  :الباحث  أنواعا من االتساق عملمقبول فقد است

                                                           
  .مت ذكرمها يف ص    *



 

 

اىل ان املـدة ) "ادمز(الستخراج معامل الثبات بطريقة اعادة االختبار وكما اشار : طريقة اعادة االختبار.1

اتســاق يف اجابــات افــراد "الزمنيــة بــني التطبيــق االول والثــاين ينبغــي ان ال تتجــاوز اســبوعني او أي 

  ).25ص 1986أبو حطب، ". (العينة عرب الزمن ما دامت العينة ثابتة

  .االتفاق بني احملللني اخلارجيني إذ قاما بتحليل العينة نفسها بشكل مستقل .2

معادلــــة ، اذ مت اســـتعمال واحمللـــل الثــــاين وحتليـــل الباحــــث االتفـــاق بـــني احمللــــل األول وحتليـــل الباحــــث،.3

ـــــوى )هولســـــيت( ـــــل احملت ـــــة  املعتمـــــدة يف اســـــتخراج ثبـــــات حتلي اليـــــت (وكـــــذلك مت اســـــتعمال معادل

Light(  للحصـــــول علـــــى معامـــــل االتفـــــاق)ـــــات ـــــة )الثب ، اذ تبـــــني ان مجيعهـــــا كانـــــت ذات دالل

  .يوضح ذلك  )19(دول واجل) 0.05(احصائية ومبستوى داللة 

  ) 19(جدول ال
  رينبين الباحث والمحللين االخ نسبة ثبات التحليل

نسبة   نوع الثبات  ت
  االتفاق

  (z)درجة 
  احملسوبة

  (z)درجة 
  اجلدولية

الداللة 
  االحصائية

    3.38  0.87  الباحث عرب الزمن مع نفسه  1
  

1.761  

  دالة
  دالة  3.24  0.85  الباحث مع احمللل االول  2
  دالة  3.18  0.84  الباحث مع احمللل الثاين  3

  دالة  3.06  0.81  احمللل االول واحمللل الثاين  4

        0.86  املعدل العام

    
يظهــــر ان معــــدل معامــــل االتفــــاق بــــني الباحــــث واحملللــــني ) 18(مــــن خــــالل مالحظــــة جــــدول 

وهو يعد نسبة جيدة، ميكن للباحث االطمئنـان مـن اسـتعماله يف عمليـة التحليـل، %) 86(االخريني بلغ 
وظهــــر اــــا تســــاوي  (Z)باســــتخراج قيمــــة ) اليــــت(وبعــــد ذلــــك مت معاجلــــة البيانــــات باســــتعمال معادلــــة 

التـــــوايل وهـــــي اكـــــرب مـــــن القيمـــــة اجلدوليـــــة لـــــذلك تقبـــــل  علـــــى) 3.06 – 3.18 – 3.24 – 3.38(
  .الفرضية اليت تدل على ان استمارة التحليل صاحلة لالستعمال

  

  

  :التحليل قواعد 
  :اتبع الباحث اخلطوات اآلتية لقواعد حتليل الرسوم للعينة 

  . سب طبيعة اخلاصية وما تعنيهحبحتددت كل فقرة يف األداة بثالث خواص للتحليل .1



 

 

إلحــــدى اخلــــواص الــــثالث، يف حالــــة ظهورهــــا بدرجــــة ) 3،2،1(تعطــــى درجــــة واحــــدة مــــن الــــدرجات .2
  . ايلو واضحة بالنسبة إىل األخرى على الت

مــن خــالل امــوع اجلــربي للــدرجات املعطــاة مــن الباحــث واحملللــني  تلميــذالدرجــة الكليــة لكــل  تْ حســب.3
  .وتقسيمها على ثالثة 

  .  خاصية من اخلواص الثالث للفقرة الواحدة يف حالة ظهورهاواحد لكل  )1(يعطى تكرار. 4

  
 N4 1(1ع ا�
 �#���:  

على وفق حمتـوى التمثيليـات موضوعات متنوعة للرسم  )3(الباحث باالشرتاك مع املشرف حدد 

  .االلوان) 3(الفصول االربعة ) 2( حديقة املدرسة) 1: (املعدة يف البحث احلايل هي

الرتبيــة الفنيــة  مــن اخلــرباء يف جمــال جمموعــة وجــرى وضــع هــذه املوضــوعات يف اســتبانه وزعــت علــى 

لتحديــد صــالحية هــذه املوضــوعات يف الكشــف  والفنــون التشــكيلية وطرائــق التــدريس والقيــاس والتقــومي، 

لتعليميـة مـن خـالل بعـد اكسـام اخلـربات ا ) التجريبيـة والضـابطة(عن التعبريات الفنية لتالمذة امـوعتني 

اســتعمال اســلوب اللعــب التمثيلــي يف اموعــة التجريبيــة والطريقــة االعتياديــة للمجموعــة الضــابطة حتقيقــاً 

يوضـــح  )20(دول اجلـــالهـــداف البحـــث احلـــايل، وبعـــد تفريـــغ اجابـــات اخلـــرباء ظهـــرت النتـــائج املؤشـــرة يف 

  .ذلك 

  

  

  ) 20(جدول ال
  الموضوعات التي عرضْت على مجموعة الخبراء 

  %  ال يصلح  %  يصلح  املوضوع  ت
  %25  11  %48  10  موضوع حر  1
  %10  2  %90  19  حديقة املدرسة   2
  %24  5  %76  16  الفصول االربعة   3
  %57  12  %43  9  مدينة االلعاب  4
  %19  4  %81  17  االلوان  5

                                                           
مت اســتخدام التكــرار لغــرض الكشــف عــن النســب املئويــة خلصــائص الرســوم لــنفس االســتمارة بعــد ان مت اعطــاء الدرجــة اخلاصــة . 1

  . تلميذلكل 



 

 

  
 , االلـوان  –الفصـول االربعـة  –حديقة املدرسـة من خالل النظر اىل اراء اخلرباء ظهر ان موضوع 

التجريبيـــة (رضــا اخلــرباء، وعليــه اعتمــد الباحـــث للكشــف عــن التعبــري الفــين لتالمــذة امــوعتني  تقــد نالــ
  ).والضابطة 

  

  
 N4 ت ا��
d	*?
 �#���:  

افــراد دراســة اســتطالعية علــى  ىالبحــث بعــد ان إجــر  املســتلزمات جلميــع أفــراد عينــة الباحــث وفــر
االبتدائيـة التابعـة للمديريـة العامـة  تلميذ وتلميذة من مدرسة شـفته املختلطـة ) 107(العينة البالغ عددهم 

ة األلــوان تالمــذوفــر الباحــث لل اذ ،عملونــوع الــورق املســت تالمــذةملعرفــة األلــوان الــيت يفضــلها اللرتبيــة ديــاىل 
  ) .سم21×  29(بقياس  ،(A4) ونوع من الورق م املاجك من نوع اقال

  
 )C���*ا� �  :) ا�&�7^

#��)Pو T��'�� zآ� 1,# ا	.�
�Oرة ا�E .     #O(  اg�\�/ ا����& OY �O� T-'E�ل ا
    ،#��OO
�.�OOO�E@ د @OO��)�
OOO@ ا�
 *,� @OO)E�.�ا�.OOE �OOO أت 
OOO	م اOOO�o   -ا�*OO ارس اE3. اOOO�N@ ا


	م اoرE(�ء  17/2/2013ا�*�Iدف  zا T]�C*E i?.ق  24/4/2013وا��J.Oو�  ا� ،
  �O,):�
	�E �ًO(O  ا�O   ) 66(� ة ا�.;��/ ا   @�*O���، و�O   )ا�O)*G@ وا��i�O  (.�(�د ا�(;�O ا

�	رة     OC� @O�Nا .E3ا @O;,.X*�اذ -و  ا����& P(�و�ً� آ���ًا �� ��� ادارة � ر�T.:O� @O ا
ا�.D# أوE 3ً*(,*@ ا�.��E@ ا�:��@ و��� ات ا�I:	ف ��� ا�Y O	ل ا�O# ا��OI وأ�Oاء     

 ��	O.� V�
@ ��T وذ�J�
:?�E H	ع ا��'& وا�).� V�� ا�*�1�O ة ا��ز�P   @O;��/ ا��'& وذ
         �OI��?�O ا�O# ا	Yد  O�1و �O?�	�,.*
 �O.�و�,.(�ف 1,# أو�Lع ا�.��2Oة وا�*	اه4O ا
      	Oق ه�J.O�*��O	ن ا�	�iO ا
� را�@ را1# ا����O& أن �E م��D,�ا�.� و�� T�,1 اY3.��ر 

)45 (          4OO)���OO درس 
 H.OO���OO1 TOOض ا�.*-�,�OO@ ا�*OOL @OOIIX*� ا�*OO	ذج � @OODد��
3�OE@ ا�O�.Yر ا�.OI	ر     ا3دوار و�*�ر�@ ا�.��2ة�E 2ة��.��?n2 ا3دوار و�� Hc ���م ا


.*.(O	ن OI.E	ر ذه��O        ) ا�OI	ر ا�.(,�*��O�,�� @Oً   (ا�2ه��  �
2O���OJض ��Oز ا�.��2Oة ا
            �ًO�,�� �O�:�
��O@ و�HOc �O ا�O�.Yر ا�.2Oوق ا�G.���OJض وOL H?)OL*� ا�**G	O1@ ا  �


OD@  (ا�*(O ة ��O ا��'O&      وE( ه� �P:�2 ر�	م *E	L	ع ��، O��;P HP Hc/ ا�.*-�,��Oت   �

ً� وا3
(�Oز  ) ا�* ر�@، ا�:I	ل ا3رE(@، ا3�	ان )E ��:�Hc اY.��رهY�E H.��ر ا�.2وق ا

�.(��� ا�:�� �1 ا�.*-�,��ت ا�.�O� �Oه وه� و��ر�O	ا ادواره*E �O	OL	ع      �E H?�)  HO���ا
�'�O,1# ا���O	رة وأOIE T��OCE 2OY	رة      ) �	L	ع ا���HO (، و�  آ.4 ا����& أ�H )ا
�,.��2Oة ��O ا�.(���O1 �O ذ�VO ا�*	OL	ع            �	 @OD,;*�
O@ ا�'�gة و�p� T,?OآO ًا O,1# ا

  @O�1ا � ��ح �*�	ًا �� ا�*.(@ وا �:[
3�	ان ا�.� زودهE H?� و��ول أن �E T�
	,Pو



 

 

�OO ى         /OO,D�
-��OO ا �OO*E4 رOO
�k ء�OO� ي`OOE وا�)OOC
 3 #OO.� HOO?)� زح�OO*.�ا�.��2OOة وا
H?�� q)��  .ا

 H���و\,�O� 4O ا�.��2Oة    ) ورق، أ�O�م، أ�O	ان  (��O  وزع ا����& ��.,��gت ا
      @Oور� �O?Q �O� @�)OC�1*��?H ا�:��@ وآ.�E@ أ�*�H?N وأ�H ا�* ر�O@ واo ان	أ1;�ء �1
       @,]O�oا qO)E ح�O\ن و	*O��
 HO2ة وهO��.�ا���H و�1  ا�� ء أ2Y ا����& �C*Eه ة ا

  �OO� �?�

��*OO	�T و��GOO�P ا�H?P�OOE ذه��OO)E HOOc �ًOO  ذ�OOP VOO و �OO� ل	O�) ة�OO�:�@OOZ�Y (
   bOOLت، و��	OO���� اOO*  OO)Eو VOO�OO	ع أ��? �OO��OO)E �OO*  أن آ�OOن ��OO ا�]�OOوري ذ�,�
          @,]Oح أ��O\و H?�O,1 �ًO[��k ن	O�
  O� �O� ��?O�Pو �O�:�ا����& أ�[,@ اY.��ر ا�.2وق ا

.`آOOZ �OO� TOO�:�E  OO ق      #OO.� ة OO��*�ا�OO�.Y3ر OO,1 TOO�:�E# آ2OO�*,P �OO دون ��1�OO ة ا


OO@ و 	:)��E زت�OO.ا� �OO.�ا�OOC:���@ ا��OOIد�@، OO)E  ذ�VOO أهOO ى ا����OO&  ا��OOEت ا�.��2OOة ا
@�D�	*��?H ا���Gح  وا �ً��*.� T���.وا� n���	ان �,.��2ة P(���ًا �1 �oا.  

  
  

��o ا�����س و��	�= ا� 14م�:  
  :تصحيح المقياس: اوال

متثـــل اجابــات التالمــذة علــى اختبــار التــذوق الفـــين  اســتمارة) 50(بعــد ان جتمــع لــدى الباحــث 
درجــة ) 25(درجـة متثــل  ) 50( يــهوبــذلك اصـبح لدبعـدياً، قــام بتصـحيحها وأظهــار نتـائج كــل اسـتمارة، 

رمســــاً ) 50(درجــــة للمجموعــــة الضــــابطة، فضــــال عــــن ذلــــك أصــــبح لديــــه ) 25(للمجموعــــة التجريبيــــة و
  .احملدد يف البحث احلايل لموضوعل
  

  :تحليل الرسوم: ثانيا 
ـــ          ـــالغ عـــددها ةاالساســـي ةاســـتعان الباحـــث يف حتليـــل رســـوم العين رمســـا بـــاحملللني ) 50( للبحـــث الب

  :ةذين مت ذكرهم سابقا يف ثبات األداة وأتباع اخلطوات االتيلال
  .هلذا الغرض احيلل كل رسم على اساس فقرات أداة حتليل الرسوم اليت قام الباحث ببنائه-1
احملـددة والتكـرار  ةالدرجـ عمالمن اخلواص الوارد ذكرها على التقدير املناسـب وباسـت ةكل خاصيحتصل  -2

  .ي مت ذكره يف ضوابط التحليلذال
وجيـــري مجـــع علـــى شـــكل تكـــرارات يــتم حتديـــد نســـب مئويـــة لظهورهـــا تفريــغ نتـــائج التحليـــل يف جـــدول -3

مــن خـالل امــوع اجلــربي التحليـل خاصــية مـن اخلــواص احملـددة يف اســتمارة الدرجـة النهائيــة لكـل 
 تكــرارللحصــول علــى ال) 3(علــى  تكــرارمــن الباحــث واحملللــني وتقســيم ال يــتت الــيت أعطتكــرارالل

  .الذي يعتمد يف اظهار النتائج النهائي
  



 

 

  
�.P��2(ا �P�� :ا�&

اعتمدت الباحث جمموعـة مـن الوسـائل االحصـائية الظهـار النتـائج والتحقـق مـن بعـض املتغـريات   
  :منها

  


.�د�� -1T-Test !�*	�*?
 !�*&�.�:  

  

 �*)�
��@ وا�]� @;E�� ���J. ا�G.����p ا�*G*	1.�� اP ب��� �� i� X.ا� 

X1  -  X2 

T  = 

 

       2
1S  +  2

2S  

 

            N1  + N2     

 

 )   221ص,  1991, ���آ�	ن                                         (

X1  =#��,(��@ ا3و �E��'�  .���ب ا�*.	�K ا

X2  =@���-��,(��@ ا �E��'�  .���ب ا�*.	�K ا

2
1S  =#�
� ا�(��@ ا3و��P ب���.  

2
2S  =@���-�
� ا�(��@ ا��P ب���.  

N1  =#�  .���ب 1 د ا��اد ا�(��@ ا3و

N2  =@���-�  .���ب 1 د ا��اد ا�(��@ ا

  

  معادلة معامل االقتران الرباعي-3



 

 

  .حلساب العالقة بني مسة القلق والتعبري الفين الذي يظهر يف رسوم التالمذة
  
  ب ج –أ د  

  = قر
  ب ج+  أ د  

  .متثل خاليا اجلدول الرباعي) أ ، ب ، ج ، د(اذ ان 
  )379ص,  1979السيد، (

  
  المعياري لالقتران الرباعيمعادلة الخطأ -4

  للتعرف على الداللة املعنوية ملعامل االقرتان الرباعي خدمتاست
   

    1   1        1    1      ق 2ر  -  1      
  +        +          +               ×         = رقع 

  د    ب          ج    أ        2
  اذ ان

  .اخلطأ املعياري لالقرتان الرباعي=  رقع 
  .متثل خاليا اجلدول الرباعي) أ ، ب ، ج ، د( 

  )381ص,  1979السيد، (
 

5- �)
.�د�� ه�1?*Holsti( 


H ا3داء ا�*?�Oري        i� X ا�.	ODP رة�*.O�3 ت�O�-�3
�OGد �(���O ا @O�هn2 ا�*(�د
  .وا�.(�ف 1,# اP3:�ق ��E ا���Xاء

  

   2  (C1 , 2) 

R =                 

  C1 + C2 

  :��& ان



 

 

2 (C1, 2)  =��''I*�  .1 د ا3��Eت ا�*.:/ 1,�?� �� ا

         C1 =ا3ول b'I*�  .1 د ا3��Eت ا�.� ا�:�د E?� ا

C2           =���-�  1 د ا3��Eت ا�.� ا�:�د E?� ا�*b'I ا

  ) ،������  .)40ص,  1987ا



 

 

  

  

  

  

  

  

  

Q� ا���� ا��ا

 

�B6
R�)�ا���� و SP�6� 

  

  

�  T^�*&ا� 

 ا4J*&*�[�ت  �

 ا�*��V1ت  �

 ا���* �Bت  �

  

  

  

  



 

 

'@�>K'�"و L
'�� :F�ض ا

يتضــــمن هــــذا الفصــــل عرضــــًا لنتــــائج البحــــث التــــي توصــــل اليهــــا الباحــــث ثــــم 
مناقشتها علـى وفـق مؤشـرات االطـار النظـري والدراسـات السـابقة، كـذلك عـرض مـا تـم 

  .التوصل اليه من استنتاجات وتوصيات ومقترحات
  

  ):4(الفرضية الصفرية 

بـين متوسـط درجـات ) 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى  ال"
حول اجاباتهم علـى مقيـاس التـذوق الفنـي )   التجريبية والضابطة( تالمذة المجموعتين 

  ".بعديا

لعينتـــين  (t-test)للتحقـــق مـــن صـــحة هـــذه الفرضـــية اســـتعمل الباحـــث اختبـــار 
 (t)ســـــاب المتوســـــط الحســـــابي واالنحـــــراف المعيـــــاري وقيمـــــة مســـــتقلتين مـــــن خـــــالل ح

) 48(ودرجــة حريــة ) 0.05(المحســوبة ومقارنتهــا بالقيمــة الجدوليــة عنــد مســتوى داللــة 
 )التجريبيـة والضـابطة(للتعرف على الفروق المعنوية بـين اجابـات تالمـذة المجمـوعتين 

  .يوضح ذلك) 21(جدول الحول مكونات مقياس التذوق الفني و 
  

  )21(جدول ال

  القيمة المحسوبة والجدولية لمقياس الذائقة الفنية بعدياً  

المتوسط   العينة  المجموعة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة  (t-test)قيمة 
  الحرية

مستوى 
الداللة 

)0.05(  
  الجدولية  المحسوبة

دالة   48  2,000  8,000  2,828  26  25  ت
  3,446  22  25  ض  احصائياً 



 

 

يظهــر ان القيمــة المحســوبة الختبــار ) 21(مــن خــالل النظــر الــى نتــائج جــدول     
(t-test) )8,000  ( اكبــر مــن القيمــة الجدوليــة البالغــة)عنــد مســتوى داللــة ) 2,000

وقبول الفرضـية ) 2(، وهذا يعني رفض الفرضية الصفرية )48(ودرجة حرية ) 0.05(
صــائية بــين اجابــات المجمــوعتين البديلــة التــي تــنص علــى وجــود فــروق ذات داللــة اح

حول مقياس الذائقة الفنية لمصـلحة المجموعـة التجريبيـة وذلـك الن المتوسـط الحسـابي 
وهــــي اكبــــر مــــن المتوســــط الحســــابي ) 2,828(وبــــانحراف معيــــاري ) 26(لهــــا يســــاوي 

  ).3,446(وبانحراف معياري يساوي ) 22(للمجموعة الضابطة يساوي 

ذج لعـب الـدور الـذي اعتمـده الباحـث فـي اجراءاتـه وتعود هذه النتيجة الـى انمـو 
التــي )  الفصــول االربعــة –حديقــة المدرســة  –االلــوان (وخاصــة مــا يتعلــق بالتمثيليــات 

ُأعدْت في هذا االنموذج، واسهمت بدرجة كبيرة في اظهار هذه النتيجـة ممـا يولـد لـدينا 
لتالمـذة وقـد انعكـس ذلـك تصورًا بان هذه التمثيليـة قـد طـورت مـن الذائقـة الفنيـة  لـدى ا

  .في التعبيرات الفنية التي عبروا عنها في الرسم
  

  ):5(الفرضية الصفرية 

بـين متوسـط درجـات ) 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى  ال"
حــول ادائهــم  فــي لعــب االدوار التمثيليــة ) التجريبيــة والضــابطة (تالمــذة المجمــوعتين 

  ".عنها بعدياً والتعبير الفني بالرسم 
  

وللتحقـــق مـــن صـــحة هـــذه الفرضـــية اســـتعمل الباحـــث معامـــل االقتـــران الربـــاعي 
والخطأ المعياري للتعرف على العالقة بين محتوى تمثيلية االلوان المقدمـة فـي انمـوذج 

فـي الرسـوم  ) التجريبية والضـابطة (لعب االدوار والتعبير الفني الذي جسده افراد العينة
  .يوضح ذلك) 22(جدول الو 
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ص
صائ

الخ
  

    خصائص –مميزات الرسوم 

  

  العينة

ال   تظهر
  تظهر

ران
القت

ل ا
عام

م
ري  

عيا
الم

طأ 
الخ

  

لة 
دال

ى ال
ستو

م
)

0
,0

5
(  

  فرعية  ثانوية  رئيسة

  

  

ص
شخا

األ
  

  

  عدد االشخاص

    9  16  ت  4- 1

0,17  

  

0,29  

  غير دالة

  11  14  ض

    7  18  ت  فاكثر 5

0,50  

  

0,25  

  دالة

  14  11  ض

ات
نبات

  

    8  17  ت  تخيلية  رمزية

0,26  

  

0,27  

  غير دالة

  11  14  ض

    8  17  ت  طبيعية  واقعية

0,39  

  

0,25  

  دالة

  13  12  ض

    6  19  ت  وظيفية  تعبيرية

0,42  

  

0,24  

  دالة

  11  14  ض

ات
اللي

 ا

    5  20  ت  وظائفية  واقعية

0,45  

  

0,25  

  دالة

  10  15  ض

    9  16  ت  ثانوية  رمزية

0,17  

  

0,28  

  غير دالة

  11  14  ض

وحدات   منظر طبيعي  البيئة
  مصاحبة

    10  15  ت

0,31  

  

0,26  

  دالة

  14  11  ض
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    خصائص –مميزات الرسوم 

  

  العينة

ال   تظهر
  تظهر

ران
القت

ل ا
عام

م
ري  

عيا
الم

طأ 
الخ

  

لة 
دال
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0
,0

5
(  

  ثانوية  رئيسة

ون
 الل

حدة
و

  

ون
 الل

مال
ستع

ن ا
ض م

غر
ال

  

  تلوين االشكال 

  

    9  16  ت

0,45  

  

0,14  

  دالة

  15  10  ض

    5  20  ت  تلوين جميع اجزاء الورقة  

0,46  

  

0,24  

  دالة

  11  14  ض

    10  15  ت  تلوين الخطوط الخارجية

0,16  

  

0,27  

  غير دالة

  12  13  ض

ون
 الل

مال
ستع

ة ا
مزي

ر
  

    10  15  ت  واقعية

0,47  

  

0,23  

  دالة

  14  11  ض

    7  18  ت  قريبة من الواقع

0,27  

  

0,30  

  غير دالة

  9  16  ض

    11  14  ت  )محرف(غير واقعي 

0,09  

  

0,28  

  غير دالة

  14  13  ض

ون
 الل

مال
ستع

ر ا
قدا

 م

    5  20  ت  االصفر

0,61  

  

0,23  

  دالة

  12  13  ض

    8  17  ت  البرتقالي

0,39  

  

0,25  

  دالة

  13  12  ض

    7  18  ت  االحمر

0,27  

  

0,30  

  غير دالة

  9  16  ض

  االزرق

   

    11  14  ت

0,45  

  

0,14  

  دالة

  14  11  ض

  دالة      6  19  ت  االخضر



 

 

  0,25  0,42  11  14  ض

    7  18  ت  البنفسجي

0,27  

  

0,30  

  غير دالة

  9  16  ض

    5  20  ت  البني

0,67  

  

0,18  

  دالة

  14  11  ض

    10  15  ت  االسود

0,47  

  

0,23  

  دالة

  14  11  ض
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  العينة

ال   تظهر
  تظهر

ران
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ل ا
عام

م
ري  

عيا
الم

طأ 
الخ

  

لة 
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ى ال
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(  

  ثانوية  رئيسة

وط
خط

ة ال
وحد

  

وط
خط

ة لل
ركي

الح
فة 

ص
ال

  

  مستمرة 

  

    9  16  ت

0,45  

  

0,14  

  دالة

  15  10  ض

  متقطعة

   

    6  19  ت

0,27  

  

0,29  

  غير دالة

  9  16  ض

  متعرجة

   

    8  17  ت

0,26  

  

0,28  

  غير دالة

  12  13  ض

ات
ساح

الم
لء 

ي م
ط ف

طو
الخ

اه 
تج

ا
  

    6  19  ت  افقي

0,65  

  

0,19  

  دالة

  15  10  ض

    8  17  ت  عمودي

0,44  

  

0,27  

  دالة

  13  12  ض

  غير دالة      8  17  ت  عشوائي



 

 

  0,27  0,26  11  14  ض

جوم
الح

دة 
وح

  

جماً 
 ح

كال
الش

ر ا
اكب

  

    5  20  ت  الرئيسية

0,46  

  

0,24  

  دالة

  11  14  ض

    7  18  ت  الثانوية

0,27  

  

0,30  

  غير دالة

  9  16  ض

ضاء
 الف

مال
ستع

ة ا
وحد

  

ضاء
 الف

حة
مسا

  

  

  

  معالجة مساحة الورقة 

يعالج مساحة الفضاء 
  :بطريقة

   

    اقل  اكثر  

    10  15  ت

0,31  

  

0,26  

  دالة

  14  11  ض

ضاء
 الف

خل
 دا

كال
الش

ع ا
وزي

ت
  

    10  15  ت  جميع

0,38  

  

0,24  

  دالة

  15  10  ض

    7  18  ت  وسط

0,27  

  

0,30  

  غير دالة

  9  16  ض

    8  17  ت  جانب واحد

0,09  

  

0,28  

  غير دالة

  12  13  ض
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  العينة

ال   تظهر
  تظهر
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م
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عيا
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  ثانوية  رئيسة

صيل
تفا

ة ال
وحد

  

شة
القم

 وا
س

الب
الم

ل 
صي

تفا
  

    10  15  ت  اساسية

0,38  

  

0,24  

  دالة

  15  10  ض

    7  18  ت  تفاصيل اضافية) اكسسوار(

0,27  

  

0,30  

  غير دالة

  9  16  ض

حة
مسا

ء ال
مل

ة ل
خرف

الز
ل 

عما
ست

ا
  

    6  19  ت  اساسية

0,28  

  

0,29  

  غير دالة

  9  16  ض

    5  20  ت  مبتكرة

0,49  

  

0,20  

  دالة

  12  13  ض

ات
وع

وض
الم

دة 
وح

  

ئة 
 ببي

هر
تظ

:-  
    7  18  ت  اجتماعية

0,53  

  

0,21  

  دالة 

  14  11  ض

    11  14  ت  عدوانية

0,09  

  

0,28  

  غير دالة

  12  13  ض

    9  16  ت  تعاونية

0,45  

  

0,14  

  دالة

  15  10  ض

  

خاصـية مــن ) 24(يظهـر ان هنـاك ) 22(الجـدول  مـن خـالل النظـر الـى نتــائج  
مجمــوع خصــائص رســوم التالمــذة المؤشــرة فــي اســتمارة تحليــل محتــوى الرســوم البالغــة 

قــد ظهــرت بمســتوى داللــة معنويــة، ان هــذه النتــائج قــد اشــرت علــى وجــود  نوعــاً ) 40(



 

 

ـــــين انمـــــوذج لعـــــب الـــــدور  ـــــة االلـــــوان (عالقـــــة ب الحديقـــــة  –الفصـــــول االربعـــــة –تمثيلي
والتعبيـــــر الفنـــــي الـــــذي جســـــده التالمـــــذة فـــــي رســـــومهم لصـــــالح المجموعـــــة ) مدرســـــيةال

ـــــة نســـــبة  ـــــة الدال ـــــة، اذ شـــــكلت الخصـــــائص االيجابي مـــــن خصـــــائص %) 57(التجريبي
االستمارة، وظهر ان هناك خصائص لم تحصل علـى معامـل اقتـران عـالي بـين الـدور 

  .التمثيلي والتعبير الفني

بل البديلة التي تؤكد على وجـود عالقـة ذات لذلك ترفض الفرضية الصفرية وتق  
بــين الــدور التمثيلــي الــذي مارســه التالمــذة خــالل ) 0,05(داللــة معنويــة عنــد مســتوى 

التمثيليــات المعــدة فــي االنمــوذج والتعبيــر الفنــي الــذي جســده التالمــذة فــي رســم المنظــر 
  :رضيةوفيما يأتي تفصيل لنتائج هذه الفلصالح المجموعة التجريبية  الطبيعي

  وحدة التكوين -1

مــن خــالل البيانــات التــي تــم معالجتهــا فــي هــذا الفصــل ظهــر ان  :عــدد االشــخاص-أ
تالمذة المجموعة التجريبية عبروا في رسـومهم لالشـخاص بمعامـل اقتـران ربـاعي 

ظهـر ان ذلـك يشـكل ) 0,25(ولدى مقارنتـه بالخطـأ المعيـاري البـالغ ) 0,50(بلغ 
رسـومهم داللة معنوية، اذ ان لديهم ميل الـى رسـم عـدد كبيـر مـن االشـخاص فـي 

داللــة علــى تطــور وعــيهم العقلــي واالدراكــي اذ ان المجــاميع دائمــًا تتمثــل بالعمــل 
التعــاوني والمســاعدة فيمــا بيــنهم لقضــاء الحاجــات الصــعبة التــي تــواجههم والنهــم 
ــــذلك اســــتوعبت رســــومهم جميــــع  ــــة الواقعيــــة فــــي التعبيــــر الفنــــي ل يمــــرون بالمرحل

مــــا زاد علــــى ذلـــك يــــدخل فــــي االشـــخاص الــــذين ظهـــروا فــــي العــــرض التمثيلـــي و 
مميزات ما يدعى بملء فجوة النص وذلـك باضـافة مـا يتخيلـه الطفـل مـن نـواقص 

ان االطفال يميلـون الـى أضـافة تفاصـيل الـى االصـل ليسـت (في العمل المسرحي
واردة فيـــه باألســــاس، اذ انهـــم يكملــــون الصـــورة الناقصــــة فـــي الغالــــب أو يســــدون 



 

 

نتبـاه اليهـا، فـاالدراك ينطـوي علـى االضـافة بعض الجوانب التي ينشـغلون عـن اال
  ). 60ص,  1978دسوقي،(.)كما ينطوي على الحذف

وهذا ما عبروا عنه  في رسومهم كـونهم مارسـوا ادوارًا فـي هـذه التمثيليـة، وكـان 
، ممــا ولــد لــديهم حــب العمــل والتعــاون مــع ميــذ وتلميــذة تل) 25(عــددهم يتــراوح مــا بــين 

الزهــور فــي الحديقــة والتمتــع بالوانهــا الجميلــة، فظهــر فــي االخــرين فــي زراعــة الــورود و 
ممــا اعطــى ذلــك ايحــاًء حســيًا بــان ) 5(رســومهم اشــخاص يتــراوح اعــدادهم اكثــر مــن 

هـــؤالء التالمـــذة يميلـــون الـــى الجماعـــات وكـــذلك يمثـــل ذلـــك مقياســـًا لالتصـــال مـــع بيئـــة 
ا فــــي نظرتــــه التلميــــذ كمــــا انهــــا تمثــــل مســــتوى ادراكــــه لعناصــــر حياتــــه ومــــدى واقعيتهــــ

  .لمفردات الحياة

ان تالمــذة المجموعــة التجريبيــة كــان لــديهم ميــل ) 22(يظهــر مــن جــدول : نباتــات-ج
الـــى رســـم النباتـــات والزهـــور والـــورود بصـــورة واقعيـــة وعلـــى طبيعتهـــا فـــي البيئـــة 

ومعنــى ذلــك ) 0,25(وخطــأ معيــاري ) 0,39(المحيطــة بهــم بمعامــل اقتــران بلــغ 
الحديقــــة (رســــوم التالمــــذة بعــــد مشــــاهدتهم لتمثيليــــة وجــــود داللــــة، وبعــــد تحليــــل 

والقيام بلعب ادوارها انهم رسموا النباتات بصورة واقعية النهـم يمـرون ) المدرسية
بمرحلــة التعبيــر الــواقعي فــي الرســم مــن جانــب، وان ايجابيــة تصــوراتهم الذهنيــة 

ومنهـا  من خالل هذه التمثيلية قـد طـور مـن قـدراتهم التعبيريـة فيمـا يخـص البيئـة
االهتمام بالنباتات واالشجار والتمتع بالوانهـا ومالمسـها وعالقتهـا بالفضـاء، الـى 
جانـــب ذلـــك يظهـــر فــــي الرســـوم انهـــم قـــد عبــــروا بالتفصـــيل عـــن تلـــك النباتــــات 
واعطوهـــا وظيفـــة تمثـــل جماليـــة الطبيعـــة مـــن خـــالل التعبيـــر عنهـــا، وذلـــك بعـــد 

وبخطــــأ معيــــاري ) 0,42(حســــاب معامــــل االقتــــران الربــــاعي ظهــــر انــــه يســــاوي 
يعني ذلك وجود داللة علـى قـدرة التلميـذ فـي توظيـف هـذه النباتـات فـي ) 0,24(

  .جمالية الموقف البيئي



 

 

ــات-د ظهــر مــن خــالل النتــائج ان التالمــذة فــي المجموعــة التجريبيــة قــد عبــروا : االلي
عن شكل االليـات بصـورة اكثـر واقعيـة وتوظيفهـا علـى وفـق متطلبـات الموقـف 

، )0,25(وخطـأ معيـاري ) 0,45(وذلك بمعامل اقتران رباعي يساوي التعليمي 
  .وهذا مما لم يعبر عنه اقرانهم في المجموعة الضابطة

مــن خــالل تحليــل رســوم التالمــذة للمجمــوعتين ظهــر ان افــراد المجموعــة  :البيئــة -هـــ
بـة التجريبية الذين تعلموا على وفق التمثيليات الثالثة التي تتميز بالوانهـا الجذا

التـــي تظهـــر فـــي حديقـــة المدرســـة او االلـــوان او الفصـــول االربعـــة مـــن خـــالل 
ممارســة ادوارهــا قــد عبــروا عــن شــكل البيئــة مــن خــالل رســم الحديقــة او مدينــة 
االلعاب باشجارها وازهارها واالكثار مـن الـورود وبـالوان جميلـة وزاهيـة وبشـكل 

علــى اثــارة حيــويتهم مبتكــر، وهــو مــا يشــير الــى ان التمثيليــة المســرحية عملــت 
يثير حيوية االطفـال العقليـة عـن طريـق إثـارة الخيـال، مسرح الطفل (ومخيلتهم 

غنـــــيم، )(علـــــى مـــــا للخيـــــال مـــــن اهميـــــة فـــــي االختـــــراع واالبتكـــــار واالكتشـــــاف
وهذه النتيجة ظهرت من خالل دعوة التمثيليـة الـى عمـل الخيـر ) 2،ص2004

ر ذلــــك مــــن خــــالل معامــــل والمحافظــــة علــــى البيئــــة واالعتنــــاء بهــــا، وقــــد ظهــــ
) 0,26(، وخطأ معياري بلـغ )0,31(االقتران الرباعي لرسم الحديقة الذي بلغ 

.  

  :وحدة اللون-2

تبــين ان التالمــذة فــي ) 22(مــن خــالل نتــائج جــدول  :الغــرض مــن اســتعمال اللــون-أ
المجموعــــة التجريبيــــة قــــد اســــتعملوا االلــــوان بشــــكل واضــــح فــــي تلــــوين االشــــكال 

) 0,14(وخطــأ معيــاري بلــغ ) 0,45(بمعامــل اقتــران ربــاعي بلــغ المكونــة للرســم 
كــــذلك اســــتعملوا االلــــوان فــــي تلــــوين اجــــزاء الورقــــة بمعامــــل اقتــــران ربــــاعي بلــــغ 

عكـــس اقـــرانهم الـــذين اســـتعملوا اللـــون فـــي ) 0,24(وخطـــأ معيـــاري بلـــغ ) 0,46(



 

 

دل تلوين الخطوط الخارجية لالشكال واكثرهم تركـوا الفضـاء بـدون تلـوين، ممـا يـ
علــــى ان االلــــوان التــــي اســــتعملت فــــي العــــرض المســــرحي تتناســــب مــــع واقعيــــة 

  .المرحلة الفنية التي يمر بها التالمذة

من خالل تحليل رسوم التالمذة ظهـر ان افـراد المجموعـة   :رمزية استعمال اللون-ب
التجريبيـــة قـــد اســـتعملوا االلـــوان بشـــكل واقعـــي مـــن خـــالل نتيجـــة معامـــل االقتـــران 

عــن اقــرانهم افــراد المجموعــة ) 0,23(وخطــأ معيــاري ) 0,47(لــذي بلــغ الربــاعي ا
الضابطة الذين استعملوا االلوان بطريقة محرفة مما يدل على عدم فهمهـم لعمليـة 

  .االستعمال

وقــد يعــود الســبب فــي ذلــك الــى الحــوار الــذي تتضــمنه التمثيليــات الثالثــة الــذي   
اثــارة خيــال الطفــل فضــال عــن ميــل يشــير الــى االلــوان وطبيعتهــا وكونهــا عملــت علــى 

االنسان لها بصفتها تشكل عامًال ترويحيًا ونفسيًا يميل اليـه االسـوياء مـن النـاس سـيما 
  .االلوان الزاهية بكل درجاتها او ذات الطبيعة الحارة او التي تشكل مفردات البيئة

صـفر اال(يظهـر ان االلـوان ) 22( من خالل نتائج جـدول  :مقدار استعمال اللون-ج
قد اسـتعملت بصـورة اكثـر ) االسود –البني  –االخضر  –االزرق  –البرتقالي  –

كانــا اكثــر تميــزا فــي ) االصــفر والبرتقــالي(عنــد افــراد المجموعــة التجريبيــة، فــاللون 
ــــوان، وتلــــوين  ــــْت االزهــــار والــــورود والشــــمس بهــــذه االل ــــرات التالمــــذة، اذ لون تعبي

السـماء بـاللون االزرق، يعبـر عـن داللـة  االشجار باللون االخضـر والبنـي وتلـوين
االنطبــاع الــواقعي، وبــنفس الــنمط لــون االشــخاص الشــريرون بــاللون االســود كمــا 

عنـــدما يتـــذوق االطفـــال الصـــور المســـرحية الجميلـــة "كانـــت داللتـــه فـــي المســـرحية 
، وهـذا نـاتج مـن تـأثير )150ص,  1986وارد،"(يصبحون أكثـر أحساسـًا بالجمـال

ليتهــا فــي نفوســهم، فتجســد فــي تعبيــراتهم الفنيــة اكثــر مــن اقــرانهم التمثيليــات وفاع
  .افراد المجموعة الضابطة الذين لم يشاركوا في تلك التمثيليات



 

 

  

  :وحدة الخطوط-3

ان التالمـذة قـد عبـروا ) 22(ظهر من خالل نتائج جـدول  :الصفة الحركية للخطوط-أ
التجريبيـة تميـزت تعبيـراتهم في رسومهم عن الخطوط بانواعها، فافراد المجموعة 

الفنيـــة عـــن اســـتعمال الخطـــوط المســـتمرة، وذلـــك مـــا يشـــير اليـــه معامـــل االقتـــران 
ولـــم تظهـــر فـــي رســـومهم ) 0,14(وخطـــأ معيـــاري بلـــغ ) 0,45(الربـــاعي البـــالغ 

الخطــوط المتقطعــة او المتعرجــة ممــا يــدل علــى تــاثير لعــب الــدور االيجــابي فــي 
  .انجاز التعبير بشكل اكثر اتساقا

ــي مــلء المســاحات-ب ظهــر ان افــراد المجموعــة التجريبيــة كــانوا  :اتجــاه الخطــوط ف
يميلــون الــى رســم الخطــوط االفقيــة والعموديــة فــي تعبيــراتهم الفنيــة عــن االشــكال 
المكونـــة لرســـومهم، اذ ظهـــر ان معامـــل االقتـــران الربـــاعي للخطـــوط االفقيـــة بلـــغ 

) 0,44(لعموديـــــة بلـــــغ ، امـــــا الخطـــــوط ا)0,19(وبخطــــأ معيـــــاري بلـــــغ ) 0,65(
بينمــــا عبــــر افــــراد المجموعــــة الضــــابطة بخطــــوط ) 0,27(وبخطــــأ معيــــاري بلــــغ 

عشــوائية او شــعاعية ممــا يعطــي ذلــك مؤشــرًا عــن ان المشــاركة فــي لعــب الــدور 
يمـــــنح التالمـــــذة تصـــــورات ذهنيـــــة اوضـــــح فـــــي التعبيـــــر عـــــن انـــــواع الخطــــــوط 

ـــــي ان التمثي. واســـــتعماالتها فـــــي مســـــاحات الرســـــم ـــــي وهـــــذا يعن ـــــات المعـــــدة ف لي
  .االنموذج قد اسهمت في تطوير التخيل لدى تالمذة المجموعة التجريبية

ان تالمذة المجموعـة التجريبيـة ) 22( تبين من خالل جدول  :اكبر االشكال حجماً -ج
قد عبروا عن الشخصيات االساسية بحجوم اكبر من الشخصيات الثانويـة وهـذا 

ـــغ مـــا ظهـــر فـــي رســـومهم عـــن الخيـــر والشـــر، و  ذلـــك بمعامـــل اقتـــران ربـــاعي بل
وهــــذه نتيجــــة تعطــــي ايحــــاًء بصــــريًا عــــن ) 0,24(وخطــــأ معيــــاري بلــــغ ) 0,46(



 

 

تطــور التصــور الــذهني لــدى التالمــذة مــن خــالل ممارســتهم للعــب االدوار الــذي 
  .يسهم في تعبيراتهم الفنية

  

  :وحدة استعمال الفضاء-4

ريبيــة عبــروا فــي رســومهم ظهــر ان اغلــب تالمــذة المجموعــة التج :مســاحة الفضــاء-أ
عـــن معالجـــات فنيـــة لمســـاحة الورقـــة بصـــورة اكثـــر مـــن اقـــرانهم افـــراد المجموعـــة 
الضــابطة الــذين وزعــوا مفــرداتهم بصــورة عشــوائية، وذلــك مــن خــالل مــا ظهــر فــي 

) 0.26(وبخطــأ معيــاري بلــغ ) 0.31(نتيجــة معامــل االقتــران الربــاعي الــذي بلــغ 
التي تحتاج في طبيعتهـا الـى التفاعـل مـع كـل  النهم شاركوا في ملء احد االدوار

  .المفردات المحيطة ببيئة العرض والذي يعد الفضاء جزءا منها

تبين من خالل تحليـل الرسـوم ان افـراد المجموعـة   :توزيع االشكال داخل الفضاء-ب
التجريبيـــة قـــد وزعـــوا االشـــكال المكونـــة للرســـم علـــى جميـــع مســـاحة الورقـــة وذلـــك 

، بينمــا ظهــر ان )0.24(وخطــأ معيــاري بلــغ ) 0.38(اعي بلــغ بمعامــل اقتــران ربــ
افـــراد المجموعـــة الضـــابطة قـــد وزعـــوا اشـــكال رســـومهم فـــي وســـط الورقـــة او أحـــد 
جوانبهــا ممــا يــدل علــى وجــود الخــوف او القلــق الــذي ينتــابهم فــي حيــاتهم، بينمــا 
 تعكــس نتيجــة المجموعــة التجريبيــة الــذين مارســوا لعــب الــدور علــى انهــم اصــبحوا

  .اكثر دقة وتوازن في التعبير عن مواقع االشكال المحيطة بهم

  

  :وحدة التفاصيل-5

ظهـر ان هنـاك اهتمـام لـدى افـراد المجموعـة التجريبيـة  :تفاصيل المالبس واالقمشة-أ
لـــديهم ميـــل فـــي اظهـــار تفاصـــيل مالبـــس االشـــخاص مـــن خـــالل معامـــل االقتـــران 



 

 

وهـــذا يعنـــي ان ممارســـتهم ) 0.24(وبخطـــأ معيـــاري بلـــغ ) 0.38(الربـــاعي البـــالغ 
ـــة  ـــد اســـهم فـــي تطـــوير تصـــوراتهم الذهني ـــات ولعـــب ادوارهـــا ق ومشـــاهدتهم للتمثيلي

  .لمالحظة االشياء الدقيقة التي ربما تغيب عنهم في حياتهم اليومية

ان مشــاهدة التمثيليــات الثالثــة ولعــب ادوارهــا  :اســتعمال الزخرفــة لمــلء المســاحة-ب
بيـر التلميـذ الـذي تنشـد اليـه التربيـة الحديثـة والمتمثـل قد طور مفصًال مهمًا في تع

بايصال المتعلم الى حالة االبتكار، وهذا ما ظهر لـدى افـراد المجموعـة التجريبيـة 
مــن خــالل التعبيــرات الفنيــة فــي رســومهم والتــي بينــت قــدرتهم علــى المقارنــة بــين 

التـي لـم تظهـر فيهـا هـذه  البيئة الجميلة المتميزة بالوانها واشجارها ونباتاتها والبيئة
وخطـأ معيـاري ) 0,49(المفردات، ويظهـر ذلـك مـن خـالل معامـل االقتـران البـالغ 

)0,20.(  
  

  :وحدة الموضوعات-6

تبــــين مــــن خــــالل تحليــــل الرســــوم ان تالمــــذة المجموعــــة التجريبيــــة انهــــم تــــأثروا   
ن مكونــات باحــداث التمثيليــات الثالثــة والتــي مارســوا ادوارهــا فجســدوها فــي تعبيــراتهم عــ

البيئـــة واظهـــروا الحالـــة االجتماعيـــة والتعاونيـــة التـــي يتوجـــب علـــيهم معايشـــتها واظهـــروا 
التمييز بين الجميل والقبيح في تعبيراتهم بالرسم من خالل عزل كل حالة عـن االخـرى 
مما يدل على ان المسرحية اعطت انطباعـا واضـحا لكـل دور مـن هـذه االدوار، وذلـك 

) 0,21(وبخطأ معيـاري بلـغ ) 0,53(القتران الرباعي البالغ من خالل حساب معامل ا
ــــالغ  ــــاعي الب ــــة االجتماعيــــة ومعامــــل االقتــــران الرب ــــغ ) 0,45(للحال ــــاري بل وبخطــــأ معي

  .للحالة التعاونية) 0,14(

) 1988العبيــدي، (وهـذه النتيجــة جــاءت متوافقــة مــع الدراســات الســابقة كدراســة   
  ).2009الحميداوي، (ودراسة ) 2008عبيدي، ال( ودراسة ) 2002العامري، (ودراسة 



 

 

  

 :ا)��I�6)6ت

ـــائج وتحليلهـــا علـــى وفـــق اســـتمارة تحليـــل    مـــن خـــالل مـــا تقـــدم مـــن عـــرض للنت
وكـذلك نتيجـة )   التجريبية والضابطة( محتوى الرسوم التي انجزها تالمذة المجموعتين 

  :اختبار التذوق الفني  يستنتج الباحث االتي

موجبـــة بــين التعبيــرات الفنيـــة لتالمــذة المجموعــة التجريبيـــة  وجــود عالقــة ارتباطيــة -4
والتمثيليــات التــي اعــدت فــي البحــث الحــالي ومارســوا ادوارهــا وذلــك مــن خــالل 
تنفيــذهم للرســوم علــى وفــق متطلبــات تلــك التمثيليــات، وهــذا يعنــي درجــة تــأثرهم 

ســـيًا باحـــداث تلـــك التمثيليـــات واالدوار التـــي مارســـوها والتـــي ولـــدت انطباعـــًا ح
لــديهم تجســد فــي تعبيــراتهم الفنيــة بالرســم، وكــذلك اســهمت تلــك التمثيليــات فــي 

 .تغير بعض المفاهيم المترسخة لدى التالمذة من السلب الى االيجاب

تميــزت رســوم تالمــذة المجموعــة التجريبيــة بــالتعبير عــن الشخصــيات التــي ظهــرت  -5
، بينمـا لـم )االربعة الفصول –حديقة المدرسة –االلوان (في احداث التمثيليات 

 .يعبر عنها اقرانهم في المجموعة الضابطة

ظهر واضحًا ان رسوم تالمذة المجموعة التجريبية عبـرْت عـن بعـض الخصـائص  -6
، أكثـــر ممـــا )النباتـــات، االليـــات، االدوات، البيئـــة(التـــي تتميـــز بواقعيتهـــا مثـــل 

ـــــى الرمز  ـــــل احيانـــــًا ال ـــــة او عبـــــر عنهـــــا اقـــــرانهم المجموعـــــة الضـــــابطة اذ تمي ي
 .المحرفة

ن تـــأثير البيئـــة ومـــدى اتصـــال التلميـــذ فـــي هـــذه المرحلـــة بهـــا ظهـــر واضـــحًا فـــي إ -7
تعبيراته الفنية بالرسم، لذلك عبر تالمذة المجموعة التجريبية عـن البيئـة بشـكل 
واضــح وعلــى وفــق متطلبــات التمثيليــة المعــدة لــذلك، فرســموا المنظــر الطبيعــي 

كـرتهم ومشـاهدتهم الحـداث تلـك التمثيليـات، بالوانه الجميلـة التـي تختـزن فـي ذا
بينمـــا عبـــر اقـــرانهم تالمـــذة المجموعـــة الضـــابطة برســـوم ال تمـــت بصـــلة لواقـــع 
التمثيليــة وانمــا عبــروا عنهــا مــن ذاكــرتهم او انطباعــاتهم الحســية المختلفــة التــي 

 .شاهدوها سابقًا والزالت عالقة في اذهانهم 



 

 

انهم استعملوا االلوان في تلوين مفـردات تبين من خالل رسوم تالمذة المجموعتين  -8
رســـومهم التـــي عبـــروا فيهـــا عـــن الموضـــوعات المحـــددة فـــي هـــذا البحـــث، لكـــن 
تميـــــزت رســـــوم تالمـــــذة المجموعـــــة التجريبيـــــة بمقـــــادير اســـــتعمالها علـــــى وفـــــق 
متطلبــات التمثيليــة ولـــم يســتعملوها بصـــورة غيــر واقعيــة او محرفـــة مثلمــا فعـــل 

 .عة الضابطةذلك اقرانهم تالمذة المجمو 

هناك تأثير واضح للتمثيليات التـي مـارس ادوارهـا تالمـذة المجموعـة التجريبيـة فـي  -9
اعطــائهم تصــورًا ذهنيــًا عــن توزيــع االشــكال داخــل الفضــاء ومعالجاتــه البنائيــة 
وقد تجسد ذلك في تعبيراتهم الفنية عن توزيعها داخل الفضاء كله، بينمـا عبـر 

طة بتوزيــــع تلــــك االشــــكال، امــــا فــــي وســــط اقــــرانهم تالمــــذة المجموعــــة الضــــاب
 .حد الجوانب منهألى أو الميل إالفضاء 

هناك تأثير واضـح للتمثيليـات التـي مـارس ادوارهـا تالمـذة المجموعـة التجريبيـة  -10
فـي اظهــار البيئــة التعليميــة بصــفتها بيئـة اجتماعيــة ذات وظيفــة تعاونيــة تجســد 

ـــة ـــة عـــن البيئـــة االجتماعي الفصـــول االربعـــة، حديقـــة ( ذلـــك فـــي تعبيـــراتهم الفني
والبيئة التعاونيـة، بينمـا ظهـر عنـد اقـرانهم تالمـذة المجموعـة ) المدرسة، االلوان

... الضــابطة البيئــة العدوانيــة التــي تمثلــت بــادوات العنــف والمعــارك والحــروب
 .وغيرها

)   التجريبيـة والضـابطة( ظهر واضـحًا مـن خـالل اجابـات تالمـذة المجمـوعتين  -11

تبار التذوق الفني ان التمثيليات التي اعدت فـي البحـث الحـالي على فقرات اخ
ــــى وفــــق انمــــوذج لعــــب االدوار كــــان لهــــا اثــــٌرً◌ فعــــاٌل فــــي تنميــــة التخيــــل  عل
والتصــور الــذهني لــدى تالمــذة المجموعــة التجريبيــة التــي تفوقــت علــى اقــرانهم 
تالمــــذة المجموعــــة الضــــابطة، وقــــد تجســــد ذلــــك فــــي تعبيــــراتهم الفنيــــة بالرســــم 

 .جاباتهم على االختباروا
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  :بناء على االستنتاجات التي توصل اليها الباحث يوصي باالتي  



 

 

المرحلــــة االبتدائيــــة  فــــي اســــتعمال انمــــوذج لعــــب االدوار ومعلمــــات حــــث معلمــــي -1
كطريقة في التدريس ووسيلة تعليمية هادفة لتطوير المدركات الحسـية للتالمـذة 

  .التعليمية من خالل المواد الدراسية المختلفةعند اكسابهم الخبرات 

اســـتعمال انمـــوذج لعـــب االدوار فـــي المرحلـــة االبتدائيـــة لمعالجـــة بعـــض الســـلوكيات -2
غير  السليمة التي تظهر عند بعض التالمذة، وذلك من خالل اتاحـة الفـرص 

  .امامهم لممارسة االدوار التي يتضمنها االنموذج

علـــى كيفيـــة ) اثنـــاء الخدمـــة(لمـــات المرحلـــة االبتدائيـــة االهتمـــام بتـــدريب معلمـــي ومع-3
اســـــتعمال اســـــلوب اللعـــــب التمثيلـــــي بتـــــدريب التالمـــــذة علـــــى كافـــــة المهـــــارات 

  .االجتماعية والتعاونية والمعرفية والحس حركية

ــــذاتي للتلميــــذ  -4 ــــى النشــــاط ال ــــة االبتدائيــــة تقــــوم عل ــــيم فــــي المرحل ــــة التعل جعــــل عملي
، وذلك من خالل توفير الفعاليات واالنشـطة )تعليميةباعتباره محور العملية ال(

التعليمية التـي تسـاعدهم علـى ان يتعلمـوا بانفسـهم مـن خـالل التفاعـل المباشـر 
فــي مخــروط  -ادكــار ديــل (مــع مفهــوم الخبــرات الحســية المباشــرة التــي حــددها 

  ).الخبرة

ــــى معلمــــي ومعلمــــات المرحلــــة االبتدائيــــة بتشــــجيع التفاعــــل ا-5 الجتمــــاعي التأكيــــد عل
  .والتعاوني بين التالمذة وزرع روح المحبة بينهم وتنمية ذوقهم الجمالي

حث الكتّـاب والمـؤلفين لكتابـة تمثيليـات مخصصـة لتالمـذة المرحلـة االبتدائيـة تحمـل -6
الكثير من القيم التربويـة التـي نهـدف الـى غرسـها فـيهم، وذلـك لتشـجيع معلمـي 

ج لعــــب االدوار كوســــائل تعليميــــة هــــذه المرحلــــة فــــي اســــتعمالها ضــــمن انمــــوذ
  .هادفة ولمختلف المواد الدراسية



 

 

تزويد دروس التربية الفنيـة بمجموعـة متنوعـة مـن اللعـب والـدمى والوسـائل التعليميـة -7
والمستلزمات الضـرورية لغـرض توظيفهـا ضـمن اسـلوب اللعـب التمثيلـي الجـل 

  .ئل المختلفةتشجيع التالمذة على ممارسة االدوار والمحاكاة لهذه الوسا

  

 :ا���2Uت      

  :الدراساتفي ضوء النتائج التي توصل اليها الباحث في البحث الحالي يقترح   

اثر اسلوب اللعب التمثيلي في تبديـد سـمة القلـق لـدى التالمـذة مـن خـالل تعبيـراتهم -1
  .الفنية

  .العدوانيندور اللعب التمثيلي في التعبيرات الفنية للتالمذة العدوانين وغير -2

  .موازنة بين الدور التمثيلي واساليب تدريسية اخرى -3

  .معرفة اثر المسرح المدرسي في العملية التعليمية-4
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 .وا���
; ا���*	�� 

 .أه��� آ= �=  1ا#�رآ -13


1اi! ا���Rل �� ا���m� 1ا#*�?? -14. 

 .'��1ان ا�&����ت وا�RG5ر   وا#].  -15

16- d��#�7  وا
�R?�7 وإ���&#��� � .'�! ا1�5ان �


; ا�RG5ر ا���*	��  1ا#*�?? -17�
. 

8	B D آ� ا�&����ت وأ�1ا��7 وأG"���7  1ا#*. � -18
N41
� آ= �.  

  

  

  

  

          

  

  

  



 

 

 

  

  

   

  

   

        

  

  

           

 

 

  

   

  

 

      

 

  

    



 

 

 

 

  

  )ا��*�ة(

  

  

  )ا�]*�ء(

  

  

  

  

  )ا��*�ة(

  

  )ا�]*�ء(

  

  )ا��*�ة(

  

 )ا�]*�ء(

  

  

  )ا��*�ة(

  

  )ا�]*�ء(

  

  

   7k� )ا��*�ة(   1ت ا� �8V1ء ا�� ق و) !
 ��^�L.  

  

  


� ه6ا ا�1ت  .... f��?*# 1 ،وآ�ن ا���  14فRد ا� ' ���.  


! ا�\؟   ...f��?� ��� ��B ا���    

   

  أ�� ا�]*�ء  ا�� ا�]*�ء  آ	�� أN�z @�R4 و
�ء و' وق ��= رa�� �8 (1ء #*�.@ ا�&�اء 

  

��4 \m] ءــــه� ا���
  �             J #�ا��&� [��a ا�" 

  �ءـــــــ�z  رب �Vغ آ&7�            [= 8! وEV و�

*�           �
  �ءــــــــــD اذ #]ـــ.��ــ�Gء �L ا �� ��و

    

  و
� ا�\ ��8= ؟

  

  .أ[�a ا��VJب وا8 =�4	�N7 ا���Rب وا���N7 '���.�م وا�] اب 

  

  و
! �z ك #�1ل 
� ��1ل  ؟

  

#ُ Nوا���1ْل       آ �  1لــ? ا d� !�Bده  ا���ا��4� ا���ح 8&


. وف  ���?B�� , 1فV1
  و��Pري دا��� ا���1ف , و�L ي 

  

 =��# �#1i �&.
 D��*4 =ا��� ؟وه  

  

� و[�dة واو���� d#d8ة وان أن أرB= آ� ��4*.�ي ��= أ[�= ... آ� 
�#��.  



 

 

 

)a�' ا�(  

  

  )ا��*�ة(

  

)a�' ا�(  

  

  

  )ا��*�ة(

  

)a�' ا�(  

  

  )ا��*�ة(

  

)a�' ا�(  

  

  

  )ا��*�ة(

  

)a�' ا�(  

  

  

  

  

  

  

  

 J J J... J J J ...دة�.?��'  .Gأ �  .أ�� ا��1م � B� [�ا ا�&

  

  ��� أ�\ [��= ه"6ا ؟ . 
� أ[�= �j�1 ؟ أراك  
�*?�� دو
� وأ�1ا�j زاه�� 

  

� آ	�7 أ��8د 
�ر أ#�'Jا �هdة ا�&�1س و���B ن ، وروح ا���1ان ، أ���
dب ا��G أ��
  و
1ا7k# �7�� N4  ا�&��ت و���~ 1�8ن ا�7�Jر 

  

  و
� أj�4؟

  

 a�' أ�� ا�  

  

  أ#! �.��؟

  

أ��8 �� اJرا(� ا��e اء وأG ب 
��u ا�]�Jت ا�*� �6وب '.� ا�]*�ء ا���رس ، 

! اJرا(� وا�1د#�ن وا�?17ل و�`�� ا��?��Bت ا�1ا4.� .  

  

  ه= ��#j أ1Lة أ��R' !# Lل �j�1 ؟

  

 ���N7 ا��	�1� و�zوأ، ��	*�
�.N ��ي ا1Lة أL #!  ذوي أ�1ان  وأG"�ل [��	� و
�ن zJة وا �A"اء ا� eوراق ا��Jر ذات ا�RGJا !
آj�6 أ���Vء آ��ر وV`�ر 

  .ا��1#	� وا��� ة

  


! ا�1رد �Lودu     و  ��� �  �ن ـــــ#�e  ا� #�'



 

 

 

  

  )ا��*�ة(

  

)a�' ا�(  

  

  )ا��*�ة(

  

)a�' ا�(  

  

  )ا��*�ة(

  

  

  

)E�  )ا�

  

  

  )ا��*�ة(

  

 )E�  )ا�

  

  )ا��*�ة(

  

)E�  )ا�

  

  و#�*?P N` ا1��Jان   و�� ج ا����#� 
! ا�dوا#�   

  

  .وه= �dور�� دو
� أ#�7 ا�dا^  ا���R=؟

  

  .و�"! D�'�4 ��* ة �� ة ��N.�.f  '��*�آ�� 

  

  ���ذا؟

  

 �&�1��� N"��' أ8 ف �&�5 N"ى ا�� Lة أ 
� أن أه�� ��?� آ� أ18د 	1[- 8*#.  

  

6
 ة 
! �Gة ا��  *
 7k� =W \�� ;	Rا و� �Aء آ�
و�1ة B ارة ا�]�; و�] ب 

! B ارة ا�1R ��1ل  ���*�
ا���� � اJن أر��\ ���]�; : RG ة � [1 ا� 1i'� و

 �  .�� أذا�

   

ه�� أ4*.�وا �	��� 8! ..أ�� ��دم '���  وا�]�; ا�?�i.� ا��1#� ا�� ارة ..أ�� ��دم 

"�ن ذا ه1اء '�رد و8	�= .  

  


! أ�\؟  

  

  ا��E ؟أ�� 

  


�ذا 'j أ#�7 ا��E ه= [Z*� \mذ#&�؟.  

  


� �L ا آ�A ا ..آ� �B \m] آ� أ#*�7 ا��*�ة.  

  



 

 

 

  )ا��*�ة(

  

)E�  )ا�

  

  )ا��*�ة(

  

)E�  )ا�

  

  

  

  )ا��*�ة(

  

)E�  )ا�

  

  

  )ا��*�ة(

  

  

)E# ا��(  

  

  

  )ا��*�ة(

  

)E# ا��(  

  و
�ذا ��#j؟

  

� #dه1 ا� i- ،و#&Te ا�.&- ،و#&.�� B- ا� 
�ن '  

  

  و
�ذا '.�؟

  

ا�� 
��= '���1اآ@ ا���*	�� ا�&1ف 
! ا��1خ ،وا��]�� ،وا� �� وا����n ، وآ= �@ 

��N.i d وG"= و�1ن  ;�	
  .و

 ���
� وا���  
1[1د �� ز
  .��� زق 
�?1م �� ا#�

  

 �&.
  Aاآ D�'أ، E�  .آN ا�\ [��= أ#�7 ا�

  

� �	� #E ا���دم '.�ي �����، =�B ا� �	8 -]1*#.  

  

  

  o# ا� u6ه �

� هu6 اJوراق ا�� اء ا��*?���� 8	D اJرض؟
! ا�6ي أ�7��4 ؟ و
  ا����E ا�� ودة؟ 

  

� ���E ا���Aر ، و��1ا ا�7�Jر،و���م أ�� C^�4 ا�`�
1م ، وه�زم ا�?�1م ،�� أ#�
 =��Rر#]�7 ا� �  ا��iJر 
` دة ورا�	� �

  

  و
� أj�4؟

  

أ�� ا�� #E ا�� أL  ا�]17ر [m\ 5زورآN وأرB= '.� أن أf�4 اوراق ا�RGJر ا��&�� 
  .8	D اJرض



 

 

 

  

  

  )ا��*�ة(

  

)E# ا��(  

  

  )ا��*�ة(

  

)E# ا��(  

  

  

  

  )ا��*�ة(

  

)E# ا��(  

  

  

  )ا��*�ة(

  

)E# ا��(  

  

  ا��&��]�

  

  ���ذا ا�\ ��س ��Jوراق �d#! ا�RGJر؟

  

 �  أ�.= ا���  و�?\ 
Zذ#�؟أJ �.	��! أ�&

  

 �  .آ�E وا�\ �?�f اوراق ا�RGJر و�R ده� 
! ز#&*�7 و��7�1 ا�dاه

  

 �'= أ�&� أ�8�4ه� 5ن ��*"1ن ورق ا�`1ن ا��R#�ة �� ا� '�a ا���دم، أ�� أN"�B وه��

! [�#�، اj�R.# J ه6ا  N8اء وا�� ا eوراق ا��Jا =��� ���"
أن #"1ن 8	D ا�RGJر 

  ؟

  

�  أ�\ را^a و
�ذا أ#�e'"= ��آ&�R.# ��  

  

� ���- اJو��ت و� ق ا�&?��ت و�?"! B ارة ا��	1ب و#"A  ا�1اع ا���.1م '
  .وا��] وب

  

 j
� ��4 ح '��و&��� �&
 =8d�J E# &�  أ#�7 ا���	8 �L j��iأ.  

  

  .ا�D ا�	��ء �� ا�.�م ا���دم... G" ا �j #��*�ة ا�D ا�	��ء 

  


6ة  �� a
 �[��&
ر �*�e! ادو'.� ا�J*�7ء 
! ���A= اJا�E  ��1م ا���AB� '�[ اء 
 N1ره.Gو ��	�A�*دوار ا�Jا !

&��]*1B N7ل أه���  آ= دور   !
 ='�ه��� آ= �


�ر4@ ا�*�
6ُة ا��]�رآ�! '�Jدوار وا��]�ه�#! ��7 ا�6ي ا��1ل .  

  

  

  



 

 

 

  

  

  

  ت

                          

  ا��روس ا��?*&��ــــ� 
! ا�*�Aـ�	ـ�ـــــــــــــــــــ�                     

  

1  

  

2  

  

3  

  

 

   

  )ا�]*�ء، ا� '�a،ا��E،ا�� #E(�. ف ا��1ل اJر'.� 

  


! ا��1ل =� آ= �� �mل ��"��1ت ا�����Rا� !i1ا
 ;?��.  

  

=  .أدراك ا1�Jان �� آ= �

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

  المحترم............................................ األستاذ الفاضل 

  

  

  يرجى اإلجابة عن األسئلة وٕابداء المالحظات) 3(رقم بعد قراءة التمثيلية 

  كال     نعم               للعب االدوار؟ التعليميهل يحقق محتوى التمثيلية الهدف  -1

  كال     وار ؟           نعم هل يحقق محتوى التمثيلية األهداف السلوكية للعب االد -2

  كال    نعم      ؟) دقيقة 45(هل تتفق النشاطات مع الزمن التقريبي للعب االدوار  -3

  هل هناك أية مالحظات أو تعديل لألهداف التعليمية أو المحتوى أو التنفيذ ؟  -4

  -:يمكن ذكره 

   -أ

 

   -ب

 

   -ج



 

 

 

   

                                                    

  

  

 

 

 

  

� .	�ا��7ف ا�*�:  

 8	D ا1�Jان واه��*�7 �� ���B&� وا�1ا�78 �. ف ا�*�
6ة 
 �7�JJا�*.�� ود N7&
 a�1*#.�1ا  و	أن # �.' N7
8&�7 �� ر14

 . أدواره� �� ا�*��A	�� ا����دة 

  

#?*��a ا�*�
6ة '.� �.�N7 ا5دوار �� ا�*��A	�� ا����دة أن #���1ا ا5ه�اف : ا5ه�اف ا�?	1آ�� 
      -:ا�?	1آ�� ا$��� 

                             

  . ا1�Jان ا�4�4J� #. ف -1
 .اه��*�7 �� ���B&� #. ف  -2

  .#��d ا�1ا�78 -3
4-  �#1��A1ان ا��Jا !��# . 

 .#��د ا1�Jان ا����د#� -5

6- � .#. ف ا�1ان ا���E ا�]�?

7- � .  # �- ا�1ان ا���E ا�]�?


1اi! ا�1eء 8	D اGJ"�ل  -8 ;?�*#. 

9-  ;?�*# ;
�
 . اGJ"�ل ا���*	�� 

 .#&�1�J�'  ً6ان ر��4 8! ا����.� -10
 

  

� ا3دوار
  P	ز

  

  ا�.��2ة



�&R�7 آ��' \��Vا �&*m�' و��� ،�	��R1ان ا��Jا u6ه �
.  

ا�� ا�	1ن ا�BJ ، �1ن اJزه�ر و�1ن ا�&�ر و�1ن ا��LJر و8&� ا�Gرة 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  �1V  7kرة �	B1� ا1�Jان 

  

  

  

 

�&R�7 آ��' \��Vا �&*m�' و��� ،�	��R1ان ا��Jا u6ه �


�1� اB	D ا1�Jان�  


! ا�\؟  

ا�� ا�	1ن ا�BJ ، �1ن اJزه�ر و�1ن ا�&�ر و�1ن ا��LJر و8&� ا�Gرة  
  .ا�� ور ��E 8&�ي ا�?��رات

�1� اB	D ا1�Jان� !"�  

 

 

  

  

  

 

  

  

  

  



 

 

 


! ���و ا�\؟    

واJزه�ر و�1ن ا�6ه- و8&� ا�Gرة ا�� ا�	1ن اVJ�  �1ن ا�]�;   
E�1*?�  او ا�	ا�� ور �*��7 ا�?��رات �  

�1� اB	D ا1�Jان  �  

  و
! ا�\ �"1ن؟    

  ا�� ا�	1ن اJزرق �1ن ا�7�Jر و�1ن ا�?��ء وا���  وا���eء  

 2�*,.��..................... ا�	1ا�&� اB	D ا1�Jان  )1، 2، 3(ا��.
  ���= ا�"�رًا و

  ا�BJ  واVJ�  واJزرق               ا�1ا�� ا�4�4� 

�	
  #?���7 ا�&�س                       ا1�Jان ا��*"�


d[&� هu6 ا1�Jان 
�7e.' a ا��.~؟   7  �1k# ذا�
  

   �VJ1ن ا	وا�  �BJ1ن ا	ج ا�d

! �Lل   7Wا �  ا�� ا�� ����

  �]�  ا�D ا�	1ن اeLJ .... وا�\   

   �VJ1ن ا	زرق وا�J1ن ا	ج ا�d

! �Lل   7Wا  eLJا�� ا  

�.... وا�\   R?�&1ن ا��	ا� Dا�  �[�  

   �BJ1ن ا	زرق وا�J1ن ا	ج ا�d

! �Lل   7Wا �R?�&ا�� ا��  

  و
� هu6 ا1�Jان اLJ ى؟  

  

  

  

  

  

  

  

�  –ا14Jد (��! ا1�Jان ا����د#� V�V ا�– ~�'Jا(  


a ا1�Jان؟
! �"1ن #�   �]  

  



 

 

 

  

  

  

  �  ا�� ا���E ا�]�?

  و
*7k� D  ؟ 

  .ا7W  '.� 1�4ط ا���   

  و
� ه� ا�1ا�j؟ 

    �BJا– � – ا�&�	� – Jزرقا –اeLJ   – اVJ�  – ا�� ����
�R?�&ا��  


.&�؟  D��*4 =وه  

  �z�4در �Bل زوال ا��� ... آ� 

  

  

  

  

  



 

 

 

   

  

 ت

                          

 ا��روس ا��?*&��ــــ� 
! ا��Aـ�	ـ�ـــــــــــــــــــ�                     

  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

   

 

   

  ا���m�و1�J  ... -BانB- ا 

  .ا�*�*��R' aل ا����.� 

  ا�*���d '�! ا1�Jان

  اL*��ر ا���';

�  �&��� ا�6وق ا��&

����Rا� �� ا�81�&� 



 

 

 

  

  

  

  

  المحترم............................................ ألستاذ الفاضل ا

  

  

  يرجى اإلجابة عن األسئلة وٕابداء المالحظات) 2( بعد قراءة التمثيلية رقم 

  

                للعب االدوار؟ عليميالتهل يحقق محتوى التمثيلية الهدف  -1

  

           

  هل يحقق محتوى التمثيلية  األهداف السلوكية للعب االدوار ؟  -2

  

       ؟) دقيقة 45(هل تتفق النشاطات مع الزمن التقريبي للعب االدوار  -3

؟ عليميـة أو المحتـوى أو التنفيـذهل هناك أية مالحظات أو تعـديل لألهـداف الت -4
  -:يمكن ذكره 

  -أ

   -ب

  -ج

  كال  نعم

  كال  نعم

  كال  نعم



 

 

 

 @)��d.�*�,آ i���..  
 nرا	آ. �  ..ا�(���Z ا����3@ 3\�و�@ ا

  
 4��;��ل 
	��   –ا�H ا ����   AB0093 
 _IX.�    ا����P 4 ر
d ا�.��E@ ا�:��@   دآ.	راn �#  -- ا

     

االبتدائية المرحلة تالميذ لدى الفنية الذائقة تنمية فى االدوار لعب انموذج توظيف – ا3\�و�@ �1	ان   

 

  / ا� آ.	ر ا�3.�ذ --  ا�*�Cف ا�3.�ذ�� ���� ������   ا
  

5V�� ا���� 

  
 بـــأن  يتمثـــل افتـــراض وجـــود الـــى) شـــافتل( حـــدده الـــذي الـــدور لعـــب نمـــوذجأ يشـــير

 فــي زمالئــه أحــد عــن ام نفســه عــن فيــه معبــراً  اكــان يلعبه،ســواء دوراً ) طالــب تلميــذ،(للمــتعلم
) التعليميــة البيئــة( التعليمــي الموقــف فــي الــدور تأديــة ســيتم أنــه يعنــي فاللعــب محــدد، موقــف
ــــي ــــتم الت ــــق تهيئتهــــا ي ــــاً  تضــــم محــــددة أهــــداف لتحقي  متعــــاونين التالمــــذة فيهــــا يكــــون ظروف

ــــى وميــــالين ومتســــامحين  البيئــــة( الصــــف غرفــــة فــــي الــــدور لعــــب نشــــاط اللعــــب،ويؤدون ال
  .واالهداف والخصائص واالحداث الصفات تشاركهم  أقرانهم من مجموعة مع ،)الجديدة

 الذهنيــــة وتصــــوراتهم الفنيــــة ذائقــــتهم تنميــــة التالمــــذةعلى يســــاعد االنمــــوذج هــــذا نإ
 مــــع والتفاعــــل يربــــالتعب وقيــــامهم يتضــــمنها التــــي النشــــاطات ممارســــة خــــالل مــــن وقــــدراتهم

 داخــــل المتعلمــــين عــــن غربــــاء افــــراد تقيــــيم أو مالحظــــة موضــــوع يكونــــوا نأ خــــرين،دوناآل
 النشــاط لهــذا ممارســتهم وأن. تهديديــة مواقــف أو مخــاطر أي ذلــك علــى يترتــب الصــف،وال

  .وامكاناتهم وقدراتهم بانفسهم الثقة بناء في سيسهم

 الشخصـــية خصائصـــه وتعـــرف المـــتعلم علـــى الحاضـــر الوقـــت فـــي التركيـــز أصـــبح
 مــع التعليميــة للعمليــة والســلوكية التعليميــة األهــداف لتطــوير أساســا واتجاهــه تقدمــه وكيفيــة
 يتناســـب بمـــا التدريســـية واألســـاليب والطرائـــق التعليميـــة األنشـــطةو  الفعاليـــات تهيئـــة ضـــرورة
 الفنيـة المهـارات الكتسـاب وتسـانده فيـه تـؤثر التـي الـدوافع لخلـق ومتطلباتـه المتعلم وحاجات

  . المتخصصة



 

 

 

 يمارســها التــي االدوار لعــب نإ فكــرة علــى تأســس الحــالي البحــث فــان ذلــك علــى بنــاءً 
 .الفنية ذائقتهم تنمي نأ يمكن التعليمية بيئتهم في التالمذة

 

��	
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 حتميـة نتيجـة تعـد التـي انقطـاع دون مـن المعرفـة فيـه تتـدفق عالمـاً  اليـوم نعيش
 علـى بظاللهـا وارخـت اليـوم عالمنـا يشـهدها التـي المتسارعة والتكنولوجية العلمية للثورة

 لمــتعلما لقــدرات االمثــل االســتثمار ضــرورة االمــر تطلــب لــذلك الحيــاة، جوانــب مختلــف
  .وامكانته

 البحــث تتطلــب والتعليميــة التربويــة والتطبيقــات الممارســات فــان ذلــك علــى بنــاءً 
 وامكانيــاتهم المتعلمــين وقابليــات قــدرات مــع تــتالئم حديثــة تــدريس واســاليب طرائــق عــن

 المعلمـــين اغلـــب يمارســـها التـــي التـــدريس عمليـــة لـــىإ يســـحبنا وهـــذا والتفكيريـــة، العقليـــة
 بالكيفيــة تبصــيرهم دون مــن الجافــة بالمعلومــات المتعلمــين عقــول بحشــو المتمثلــة ســابقاً 
ـــتم التـــي ـــة بواســـطتها ي ـــيم عملي ـــتعلم التعل ـــة وال ـــة االســـس اكتســـاب وكيفي  للمعرفـــة العلمي

  . الفنية المهارات متطلبات وأ المختلفة
 ضــرورة لــىإ الحــديث التعلــيم مجــال فــي الحديثــة والمصــادر األدبيــات تشــير ذإ

 والنظريـة النفسـية أسسـها ومعرفـة الحديثـة التـدريس لنمـاذج التدريس بمهنة القائمين فهم
 خــالل مــن التعليميــة العمليــة تطــوير فــي ذلــك ُيســهم مّمــا عليهــا تقــوم التــي اإلجتماعيــة

 أســس ممارســة علــى المتعلمــين تســاعد مهاريــة وممارســاتٍ  معرفيــة خْبــراتٍ  مــن مايقــدم
 المواقــف فــي المناســب النمــوذج اســتعمال لــىإ لتــدفعهم كافيــة وتطبيقيــة ونفســية نظريــة

 نأ يمكـــن التـــي ،)مـــثالً  الفنيـــة التربيـــة( العلميـــة المـــادة لموضـــوعات المالئمـــة التعليميـــة
 الفنــي بالتــذوق المتمثــل حياتــه فــي يحتاجــه والــذي االنســان حيــاة فــي مهمــاً  جانبــاً  تنمــي
 لــىإ يحتــاج فهــو ببيئتــه، المحيطــة والمفــردات االشــياء علــى الحكــم فــي يســتعمله والــذي

 الفنـي التذوق ليمارس) والمهارية والوجدانية المعرفية( التعليمية الخبرات من معين قدر
 وأ ياكــل وأ يلــبس حينمــا حتــى وأ مالبســه شــراء وأ بيتــه بتأثيــث يقــوم حينمــا والجمــالي

  .االخرين مع يتعامل



 

 

 

 وتـــــوفير الطفـــــل عنــــد االبداعيـــــة القــــدرات تنميـــــة الـــــى ترمــــي الفنيـــــة التربيــــة ان
 شـيئاً  يرسـم كـي للطفـل االرشـادات المعلم يقدم ان يعني ال وهذا له، المناسبة المناخات

   الفني الذوق نميةت هو المهم بل محددًا،
 بـــالتعرف المتمثلـــة بحثـــه لمشـــكلة التأســـيس) الباحـــث( ارتـــأى تقـــدم ممـــا انطالقـــاً 

 المرحلـــــة تالمـــــذة لـــــدى الفنيـــــة الذائقـــــة تنميـــــة فـــــي ودوره االدوار لعـــــب  انمـــــوذج علـــــى
  -:االتية التساؤالت عن االجابة خالل من االبتدائية،

  .الفنية؟ والذائقة تدريس كطريقة االدوار لعب بين عالقة هناك هل-1
  .الفني؟ التذوق طبيعة في االناث عن الذكور يختلف هل-2
  .الفني؟ التذوق في التأثير في الجنسين بين تباين يوجد هل-3
 للخبـــرات اكتســـابه فـــي المـــتعلم لهـــا يتعـــرض التـــي التعليميـــة للخبـــرة اثـــر هنـــاك هـــل-4

 المرحلــــة وفــــق علــــى( الفنيــــة التربيــــة مــــادة فــــي) والمهاريــــة المعرفيــــة( التعليميــــة
  .الفني؟ التذوق عملية في) التعليمية
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 ،)االبتدائيـة المرحلـة تالمـذة(  األطفـال ان الـى والدراسـات البحوث معظم تشير
 معهــم التعامــل أســاليب تحســنت إذا المدرســية المــواد وبســرعة بســهولة يتعلمــوا أن يمكــن

 متقدمـــة إنمائيـــة مرحلـــة تتطلـــب مهمـــة الـــدور لعـــب جلســـات وٕان نشـــاطاتهم واســـتثمرت
) بنتلـي( وبتعبيـر ومتفرجـا ممـثال الطفـل يكـون اذ. تعلمهـا الصـغير الطفل على يصعب

 خصـــائص مـــن يكـــون يكـــاد التمثيـــل ان( ويؤكـــد تمثيـــل هـــو انمـــا الفعـــل مـــن الكثيـــر ان
  )عامة االنساني السلوك

 شــأن ذلــك فــي شــأنها جديــدًا، طابعــاً  االطفــال مســرح اخــذ الحــديث العصــر وفــي
ـــم. متعـــددة بصـــورة باالطفـــال تعنـــي التـــي الفنـــون بقيـــة ـــه للتســـلية وســـيلة يعـــد ول  والترفي

 كـأداة عمليسـت وصـار االفكـار، ونشر والتثقيف للتعليم فعالة وسيلة اصبح بل فحسب،
 الـى ونقلهـا والمنهجيـة، العلمية المواد من كثير تدريس في المعلمين مساعدة في فاعلة

 علــى والفائــدة بــالنفع يعــود بمــا والتبصــير، التشــويق عنصــري يعتمــد باســلوب االطفــال
   المختلفة طفولتهم مراحل في االطفال



 

 

 

 اكثـــر األدوار تمثيـــل بطريقـــة يتعلمـــون التالمـــذة نأ لـــىإ البحـــوث معظـــم وتشـــير
   . المعتاد والتدريس العادية بالطرائق يتعلمونه مما
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 لمراحـــل التلميـــذ إعـــداد فـــي األساســـية القاعـــدة تعـــد التـــي االبتدائيـــة المرحلـــة أهميـــة -1
  .األمام الى إنطالقه في األساس تكون سليمةً  بيئةً  له وتوفر أخرى،

 عـــن التعبيـــر فـــي للمـــتعّلم المناســـب المنـــاخ تـــوفير فـــي األدوار لعـــب طريقـــة أهميـــة -2
 لممارســــة الطبيعيــــة الوســــيلة المختلفــــة وأســــاليبه اللعــــب بأعتبــــار وحركتــــه حريتــــه
 .اآلخرين أقرانه مع وحاجاته صراعاته التلميذ أو المتعلم

3-  فــي األهميــة مــن كبيــرٍ  قــدرٍ  علــى التالمــذة لــدى الحســية الُمــدركات إثــارة عمليــة إن 
 االحكـــــام واصـــــدار بيئـــــتهم فـــــي المتــــوافرة االشـــــياء بـــــين للتمييـــــز قـــــدراتهم تطــــوير
  .حولها الجمالية

 حيـث التعلـيم فـي اسـتثمارها يمكـن التـي التربويـة االلعـاب احـد االدوار، لعـب طريقة-4
 الــى تـؤدي التــي المسـلية االلعـاب مــن واالتجاهـات العلمـي التفكيــر مهـارات تنمـي

  . ممكنة فترة اكثر المساق استبقاء
 التــــي الفنيــــة األنشــــطة علــــى الضــــوء تســــليط مــــن أهميتــــه الحــــالي البحــــث يكتســــب -4

 يقــــوم فنيــــة اعمــــال الــــى مســــرحتها خــــالل مــــن الفنيــــة ةيــــالترب مجــــاالت تتضــــمنها
  .الفنية ذائقتهم تنمية على وانعكاسها فيها االدوار بلعب التالمذة

  
 :  ا+45 أه�اف

  :  الى الحالي البحث يهدف
  .الذهني التصور مقياس بناء -1
  .الفنية الذائقة مقياس بناء -2
 تالمـذة لـدى الفنيـة الذائقـة لتنميـة الدور لعب ُأنموذج وفق على تعليمية ةنشطا بناء-3

  . اإلبتدائية المرحلة
ــــى تطبيقــــه خــــالل مــــن التعليميــــة طةنشــــاال فاعليــــة قيــــاس -4 ــــة عل  مــــن تجريبيــــة عين

  .التالمذة



 

 

 

  :االتية الصفرية الفرضيات الباحث وضع االهداف هذه من للتحقق
 متوســط بــين) 0,05( داللــة مســتوى عنــد احصــائية داللــة ذات فــروق توجــد ال"  
 مقيـاس فقـرات علـى اجابـاتهم حـول) والضـابطة التجريبيـة( المجمـوعتين تالمـذة درجـات
  ".قبلياً ) العينة وفرز لتكافؤ( الذهني التصور

  
 درجـات متوسـط بـين) 0.05( مسـتوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال"
 الفنيــة الذائقــة مقيــاس علــى اجابــاتهم حــول)  والضــابطة التجريبيــة( المجمــوعتين تالمــذة

  ".قبليا
  

 درجـات متوسط بين) 0.05( مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال""
 الفنــي التعبيــر فــي  المهــاري ادائهــم حــول)  والضــابطة التجريبيــة( المجمــوعتين تالمــذة
  ".ياً قبل بالرسم

  

 درجـات متوسـط بـين) 0.05( مسـتوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال"
 الفنيــة الذائقــة مقيــاس علــى اجابــاتهم حــول)  والضــابطة التجريبيــة( المجمــوعتين تالمــذة
  ".بعديا

 درجـات متوسط بين) 0.05( مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال""
 لتمثيليــةا االدوار لعــب فــي  ادائهــم حــول)  والضــابطة التجريبيــة( المجمــوعتين تالمــذة

  ".بعدياً  عنها بالرسم الفني التعبيرو 
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ـــائج عـــرض مـــن تقـــدم مـــا خـــالل مـــن    تحليـــل اســـتمارة وفـــق علـــى وتحليلهـــا للنت
 نتيجـة وكـذلك)   والضابطة التجريبية(  المجموعتين تالمذة انجزها التي الرسوم محتوى
  :االتي الباحث يستنتج  الفني التذوق اختبار



 

 

 

 التجريبيـة المجموعـة لتالمـذة الفنية التعبيرات بين موجبة ارتباطية عالقة وجود -12
 خــالل مــن وذلــك ادوارهــا ومارســوا الحــالي البحــث فــي اعــدت التــي والتمثيليــات

 تــأثرهم درجــة يعنــي وهــذا التمثيليــات، تلــك متطلبــات وفــق علــى للرســوم تنفيــذهم
 حســـياً  انطباعـــاً  ولـــدت والتـــي مارســـوها التـــي واالدوار التمثيليـــات تلـــك باحـــداث

 فــي التمثيليــات تلــك اســهمت وكــذلك بالرســم، الفنيــة تعبيــراتهم فــي تجســد لــديهم
 .االيجاب الى السلب من التالمذة لدى المترسخة المفاهيم بعض تغير

 التــــي الشخصــــيات عــــن بــــالتعبير التجريبيــــة المجموعــــة تالمــــذة رســــوم تميــــزت -13
 ،)االربعـة الفصـول – المدرسـة حديقـة– االلـوان( التمثيليات احداث في ظهرت

 .الضابطة المجموعة في اقرانهم عنها يعبر لم بينما

ـــــة المجموعـــــة تالمـــــذة رســـــوم ان واضـــــحاً  ظهـــــر -14  بعـــــض عـــــن عبـــــرتْ  التجريبي
 ،)البيئــة االدوات، االليــات، النباتــات،( مثــل بواقعيتهــا تتميــز التــي الخصــائص

 الرمزيــة الــى احيانــاً  تميــل اذ الضــابطة المجموعــة اقــرانهم عنهــا عبــر ممــا أكثــر
 .المحرفة او

 فــي واضــحاً  ظهــر بهــا المرحلــة هــذه فــي التلميــذ اتصــال ومــدى البيئــة تــأثير نإ -15
 بشـكل البيئـة عـن التجريبية المجموعة تالمذة عبر لذلك بالرسم، الفنية تعبيراته
 .لذلك المعدة التمثيلية متطلبات وفق وعلى واضح

 تلـــوين فـــي االلـــوان اســـتعملوا انهـــم المجمــوعتين تالمـــذة رســـوم خـــالل مـــن تبــين -16
 البحـث، هـذا فـي المحـددة الموضـوعات عـن فيهـا عبـروا التي رسومهم مفردات

 وفــق علــى اســتعمالها بمقــادير التجريبيــة المجموعــة تالمــذة رســوم تميــزت لكــن
 فعـــل مثلمــا محرفـــة او واقعيــة غيــر بصـــورة يســتعملوها ولـــم التمثيليــة متطلبــات

 .الضابطة المجموعة تالمذة اقرانهم ذلك



 

 

 

 :ا�T&6.�ت

  :باالتي يوصي الباحث اليها توصل التي االستنتاجات على بناء  

ــــة المرحلــــة ومعلمــــات معلمــــي حــــث-1  االدوار لعــــب انمــــوذج اســــتعمال فــــي  االبتدائي
 للتالمـذة الحسـية المدركات لتطوير هادفة تعليمية ووسيلة التدريس في كطريقة

  .المختلفة الدراسية المواد خالل من التعليمية الخبرات اكسابهم عند

 الســـلوكيات بعـــض لمعالجـــة االبتدائيـــة المرحلـــة فـــي االدوار لعـــب انمـــوذج اســـتعمال-2
 الفـرص اتاحـة خالل من وذلك التالمذة، بعض عند تظهر التي السليمة  غير

  .االنموذج يتضمنها التي االدوار لممارسة امامهم

 كيفيـــة علـــى) الخدمـــة اثنـــاء( االبتدائيـــة المرحلـــة ومعلمـــات معلمـــي بتـــدريب االهتمـــام-3
 المهـــــارات كافـــــة علـــــى التالمـــــذة بتـــــدريب التمثيلـــــي اللعـــــب اســـــلوب اســـــتعمال

  .حركية والحس والمعرفية والتعاونية االجتماعية

ــــيم عمليــــة جعــــل -4 ــــة فــــي التعل ــــى تقــــوم االبتدائيــــة المرحل ــــذاتي النشــــاط عل ــــذ ال  للتلمي
 واالنشـطة الفعاليات توفير خالل من وذلك ،)التعليمية العملية محور باعتباره(

 المباشـر التفاعـل خـالل مـن بانفسـهم يتعلمـوا ان علـى تسـاعدهم التـي التعليمية
 مخــروط فــي - ديــل ادكــار( حــددها التــي المباشــرة الحســية الخبــرات مفهــوم مــع

  ).الخبرة

ــــى التأكيــــد-5  االجتمــــاعي التفاعــــل بتشــــجيع االبتدائيــــة المرحلــــة ومعلمــــات معلمــــي عل
  .الجمالي ذوقهم وتنمية بينهم المحبة روح وزرع التالمذة بين والتعاوني

 تحمـل االبتدائيـة المرحلـة لتالمـذة مخصصـة تمثيليـات لكتابـة والمـؤلفين الكتّـاب حث-6
 معلمـي لتشـجيع وذلـك فـيهم، غرسـها الـى نهـدف التـي التربويـة القيم من الكثير



 

 

 

 تعليميــــة كوســــائل االدوار لعــــب انمــــوذج ضــــمن اســــتعمالها فــــي المرحلــــة هــــذه
  .الدراسية المواد ولمختلف هادفة

 التعليميـة والوسـائل والـدمى اللعـب مـن متنوعـة بمجموعـة الفنيـة التربية دروس تزويد-7
 الجـل التمثيلـي اللعـب اسـلوب ضـمن توظيفهـا لغـرض الضـرورية والمستلزمات

  .المختلفة الوسائل لهذه والمحاكاة االدوار ممارسة على التالمذة تشجيع

  

  

  

 تنمية فى االدوار لعب انموذج توظيفتفصيليا عن  بحثا قدمبان الباحث استطاع ان ي ينتقدم يتب مما

كما . االستنتاجاتمن النتائج و  مجموعةب احثخرج الب وقد االبتدائية المرحلة تالميذ لدى الفنية الذائقة
 .بشأن موضوع االطروحة  رحاتومقت اتتوصي عدة مقد

منحه درجة الدكتوراه فى  ستحقيجالل يوسف   حسينالباحث  أنومما تقدم ف وعليه       
   تدريس التربية  الفنية    اساليب

  
   برنامج الدكتوراه مدير
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  ستجامعة سانت كليمن
  العالمية     

  

�� ا�دوار �  ����� ا��ذج
�ى  ���%����� ا�ا
	� ا

��
�� ا����ا� �#"�ة ا �
                     

  اطروحة مقدمة الى
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  تدريس الطرائق / التربية الفنية في  
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 D	� وا�6(�ن
  

  .له الطيبين الطاهرينآالحمد هللا والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى 

لكل من ساهم في انجاز هذا البحث واخص  واألمتناناتقدم بجزيل الشكر 
كما اتقدم , االستاذ الدكتور ماجد نافع الكناني الذي اشرف على إعداده بالذكر 

بجزيل الشكر إلدارة مدرسة شفته االبتدائية المختلطة الذين ساهموا في مساعدتي 
  .النجاز اطروحتي

منبعًا صافيًا  وال انسى أن اتقدم بشكري واحترامي لزوجتي التي كانت دوماً 
  .للعطاء وال انسى اوالدي لما بذلوه من مساعدة

واخيرًا إلى كل من مّد لي يد العون والمساعدة وهيأ لي المناخ النفسي الذي 
شجعني على المواصلة وٕالى من ذكرت ومن سهوت عن ذكرهم خالص الحب 

  .رشادواالمتنان، واهللا من قبل ومن بعد، ادعو ان يوفقني لما فيه الخير واال 
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 اK�ار ا <�ف

  

توظيف انموذج لعب االدوار في تنمية (بـ الموسومة  اشهد أن إعداد هذه االطروحة
حسين ( التـي قدمها طالـب الدكتوراه )الذائقة الفنية لدى تالمذة المرحلة االبتدائية

زء من وهي ججامعة سانت كليمنتس قد جرت تحت اشرافنا في  ).جالل يوسف
  .التدريسطرائق /  الفنية في التربيةفلسفة  متطلبات نيل درجة الدكتوراه

  

  

 

 

 

 

  

  للمناقشة االطروحةعلى التوصيات المتوافرة ارشح هذه  بناءً 
  

  2013/  /    :   التاريخ          

 

   
  

  

 



 

 

 

 ا�Rار اs�t ا��r&ي

  

االدوار توظيــف انمـوذج لعــب (بــ عـداد هــذه االطروحـة الموســومة إن أشـهد أ
التـي قدمها طالـب الـدكتوراه ) في تنمية الذائقة الفنية لدى تالمذة المرحلة االبتدائية

زء مــن متطلبــات نيــل س وهــي جــتمنــيجامعــة ســانت كل لــىإ )حســين جــالل يوســف(
وقد وجدتها صالحة من .تدريس الطرائق في التربية الفنية  / فلسفة درجة الدكتوراه

  .للمناقشةالناحية اللغوية وجاهزة 
  

  

a��1*ا�:  

   

  

 ا�Rار اs�t ا���[�

توظيــف انمـوذج لعــب االدوار (بــ عـداد هــذه االطروحـة الموســومة إن أشـهد أ
التـي قدمها طالـب الـدكتوراه ) في تنمية الذائقة الفنية لدى تالمذة المرحلة االبتدائية

زء مــن متطلبــات نيــل س وهــي جــتمنــيجامعــة ســانت كل الــى )حســين جــالل يوســف(
وجـدتها صـالحة  وقـد .تـدريس الطرائـق فـي التربيـة الفنيـة /  فلسـفة درجة الدكتوراه

  .من الناحية العلمية
  

 

  

a��1*ا�:  
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  � ار �R&� ا��&��]�
  

نشهد نحن أعضاء لجنة المناقشة اننا اطلعنـا علـى محتـوى هـذه االطروحـة الموسـومة 
ـــ انمــوذج لعــب االدوار فــي تنميــة الذائقــة الفنيــة لــدى تالمــذة المرحلــة توظيــف (  ب

فــي محتوياتهــا ومــا لــه  )حســين جــالل يوســف( التـــي قــدمها طالـــب الــدكتوراه) االبتدائيــة
طرائــق / عالقــة بهــا ونقــر بانهــا جــديرة بــالقبول لنيــل درجــة دكتــوراه فلســفة فــي التربيــة الفنيــة 

  ).امتياز(تدريس  بدرجة ال
           

  

 ي


