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 بالكويتبالكويت  الروضةالروضة  طفلطفل  لدىلدى  الجماليالجمالي  الوعيالوعي  لتنميةلتنمية  برنامجبرنامج  فاعليةفاعلية
  الجناعي بدر د.منىأ.م.

    مقدمةمقدمة
 والحددد  الددد و  وتنميددد  الجمدددا  بموضدددو  بالغددد  عنايددد  اإلسددد   اعتنددد  لقددد 
 فدي مدا إلد  اإلنسدان نظدر ولفد  والجمدا  الزين  عن القرآن تح ث فلق  الجمالي
بددد ا  وفدددن وروعددد  جمدددا  مدددن الموجدددو ا  عدددال   اهلل قددد ر  علددد   لدددي  لتكدددون وا 

 األناقدددد  فددددي األعلدددد  المثدددد  كددددان" وسددددل  عليدددد  اهلل صددددل " والرسددددو . وعظمتدددد 
 يولدد  الطفدد  أن علدد  الح يثدد  التربويدد  النظريددا  وتؤكدد  الدد و  وسددمو والجمددا 
 جميد   كد  يحد  بفطرتد  فاإلنسدان اإلطد    وحد  الجمدا  حد  بغريز  امزو 

 تهدددت  لددد ل  ل يددد   مدددفلو  هدددو ير مدددا لكددد  انج ابددد   رجددد  بدددنف  إليددد  وينجددد  
 تقدد ير علدد  تنشددهت  ثدد  ومددن الجمددا   حدد  علدد  الطفدد  بتربيدد  الجماليدد  التربيدد 
 لجمداليا الحكد  إصد ار علد  المقد ر  علد  تنشدهت  ب  وك ل  واإلعجا  الجما 
 )20  2005 الترتورى  عوض الخوال   محم  محمو ) وت وق 

 الجمددا  يشددي  وأن الروضدد  فددي الجمددالي المنددا  تددوفير علدد  العمدد  ويجدد 
 وينفدر القدب  ويسدتهجن ويفلفد  الجمدا  ليعتا  الطف  عين علي  تق  ركن ك  في

 جماليد  تربيد  المرحلد  هد   في الطف  لتربي  االهتما  يوج  أن يج  من  ول ل 
 علددد  وتشدددجيع  نفسددد  فدددي الكامنددد  الجمدددا  عاطفددد  إنمدددا  فدددي أثدددر مدددن لددد  لمدددا

 والتعمدد  الجمددا  إ را  مددن الفددر  تمكددن الجماليدد  الرؤيدد  علدد  والتدد ري .اإلبدد ا 
 ك  والج   والج  واأل  فاأل  جي   إل  جي  من بالتوارث أحيانا يت  وه ا في  
 أمامدددد  واضددددح  األفعددددا  لناشدددد  ا فيجدددد  الجماليدددد   التنشدددده  فددددي  ور لدددد  مددددنه 

  ون الوج انيددد  المشدددارك  نحدددو المتددد و  يددد ف  الجمدددالي واالهتمدددا .بهدددا ليقتددد  
 ن رتدد  إلدد  يرجدد  ال مددا شددي  بجمددا  اإلحسددا  أن والحقيقدد  تندداف  أو تصددار 

 بهدا يشدعر التد  الحسدي  والع قدا  السدما  بقد ر يتعلد  ولكدن مميزاتد   إل  وال
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 بالتناسدد  الشددعو  وتقدد ر يمثلهددا التددي لموضددوعا ل تفملدد  خدد   مددن المتدد و 
  .(25  2000عطي   محسن)بالجما  يشعر والتوازن وبالوح   والبساط  والثرا 

 أنددوا  لجميدد  الطبيعيدد  باالحتفدداظ  اتهددا حدد  فدد  جوهريدد  الجماليدد  والتربيدد 
يجدددا  للغيدددر نقلهدددا يمكدددن بطريقددد  الوجددد ان عدددن والتعبيدددر واإلحسدددا  اال را   وا 
 ناحيددد  مدددن بدددبعض بعضدددها واإلحسدددا  اإل را  طراهددد  مختلددد  بدددين التناسددد 
 (15  1996ري   هيربر )أخرى ناحي  من البيه  وبين وبينها

نمدددا  ايددد   ليسددد  الجماليددد  فالتربيددد   الشخصدددي  بندددا  وسددداه  مدددن وسددديل  وا 
 فيكدون الطفد  لحيدا  ضدرور  أمدر وتربيتد  وت وقد   الجمالي والجان  وتكاملها 
 مددن يضددي  أن ويمكددن والتدد و   الدد و  حسددن بدد  الشددعور رقيدد  الحدد  مرهدد 
  وقدا   كلد  المجتمد  ولحيدا  معند   لحياتد  فيعطد  الكثير الشي  الجما  لمسا 
 (29  2005الشربين   فوز ) رفيعا  

 العنايدد  وضددرور  الجماليدد  التربيدد  علدد  التفكيدد  التربويدد  مكددارينكو أرا  ومددن
 صدور  فدي المبكدر  الطفولد  مند  تبد أ وأن للشخصدي   متكاملد  تربيد  لتحقيد  بها

 شدددددددددددب ) المصدددددددددددور  والكتددددددددددد  واأللعدددددددددددا   والقصددددددددددد   كاأل ددددددددددداني  بسددددددددددديط 

 فالطفد  العصدري   الحيدا  متطلبدا  أحد  الجماليد  التربيد  وتعد  (224 2000ب ران 
 هندا ومدن حولد   مدن بالجمدا  اإلحسدا  وخاصد  الوج اني اإلشبا  إل  يحتاج
 اإلحسدا  فيد  وتنم  الطف   ب و  ترتقي التي  الجمالي بالتربي  االهتما  يج 

 .البيه  جما  عل  والمحافظ  حول   من الطبيع  ف  بالجما 
 حت  الطفول  مرحل  من  أ  مبكر وق  في الجمالي  التربي  تب أ أن ويج 

 ب ايتد   مند  النمدو طريد  فدي الطفد  لد ى وت وقد  بالجمدا  اإلحسا  ق ر  تسير
 اللبند  هي إ  الطف  عمر سنوا  أخطر من تعتبر علي الت من األول  فالسنوا 

   .وتربو  نفسي  نواحي  بشت  كل  مستقبل  صرح عليها يقو  التي
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 إ  واجتماعيدددا خلقيدددا الطفددد  بتربيددد  وثيقدددا ارتباطدددا تدددرتبط الجماليددد  والتربيددد 
 وأن قبددي   الشددر وفعدد  جميدد  الخيددر ففعدد  الرفيعدد   اإلنسدداني  القددي  فددي يشددتركا
حددد   السددديه  العدددا ا  استهصدددا  نحدددو السدددبي   تهددد يبها هدددو مكانهدددا عدددا ا  وا 
  .جماليا

 فالجاندددد  وعنايتددد   الفدددر  باهتمدددا  جدددد يرا مفهومدددا الجماليددد  التربيددد  وتعتبدددر
 .بيهت  في اإلنسان لحيا  ضرور  وتنميت  الجمالي

 منددد  أ  مبكدددر  وقددد  فدددي بهدددا البددد   يحسدددن ضدددرور  إ ن الجماليددد  فالتربيددد 
 أن لد  تتي  جمالي  بيه  أظفار  نعوم  من  للطف  تهيف بفن   و ل الطفول مرحل 
 اإلحسددددا  قدددد ر  تسددددير مكوناتها وبالتددددالي فددددي الجمددددا  مظدددداهر بنفسدددد  يلمدددد 

 محمدد  محمدد  سددي  محمدد )ب ايتدد  مددن النمددو طريدد  فددي الطفدد  لدد ى وت وقدد  بالجمددا 

 الحيا  ج أو  األطفا  ليعر  حاج  في نحن ل ل ) 49  2008صا    أحم  السي  عز 
 فددي طيبدد  نتيجدد  إلدد  يددؤ ى بالجمددا  فاإلحسددا  مظاهرهددا  كافدد  فددي الجماليدد 
 إعددد   إلددد  تدددؤ ى الجماليددد  والتربيددد  نفسددد   ضدددبط علددد  ويعينددد  الطفددد  سدددلو 
 لد ى بالجمدا  اإلحسدا  بتنميد  الح يثد  التربيد  تهدت  أن يجد  ثد  ومن الغراهز 
 الحدددد   الجماليدددد  تربيدددد ال أبعددددا  ومددددن الم رسدددد  قبدددد  مددددا مرحلدددد  فددددي األطفددددا 
 ضددرور  إلدد  إبددراهي  وفددا  وتشددير.الجمددالي والددوعي الجمددالي والتدد و  الجمددالي 

  ايدد  تحقيدد  إلدد  يددؤ ى الجمددالي الددوعي هدد ا رعايدد  ألن الجمددالي الددوعي تنميدد 
 سدددب  لعلددد  الطفددد   فدددي الجانددد  هددد ا إ فدددا  أو إهمدددا  ألن أطفالندددا  فدددي نبيلددد 

 جميعدا ن حظهدا التي المتع    واالنحرافا  الوج اني   والفوض  القب   مظاهر
 (12 1997 إبراهي   محم  وفا )

 اإلنسدددان عنددد  الدددوعي هددد ا وتنميددد  تربيددد  إلدددي ماسددد  بحاجددد  فدددنحن ولددد ل 
 ويعمد  جميد  هدو مدا كد  فيها نغر  أن يج  التي الطفول  مرحل  في والسيما
  .وته يب  اإلنسان وج ان ترقي  علي
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  :البحث مشكلة
 الروضدددا  بعدددض فدددي األطفدددا  م حظددد  خددد   مدددن البحدددث مشدددكل  نمددد 
 عد   مثد  األطفا  قب  من السيه  المظاهر بعض ُشوه   حيث به   الخاص 
 أثداث مدن الروض  في يوج  ما بك  العبث حوله   من المكان بنظاف  االهتما 
 سدما  وكد ل  ملبسده  تنسدي  أو األلدوان بتناسد  االهتما  وح اه  ع   وج ران

 الجميددد  بدددين التمييدددز علدددي القددد ر  وعددد   والضدددجي  المرتفعددد  العاليددد  األصدددوا 
 رؤيد  علدي القد ر  وعد   بهد  المحيطد  واألصدوا  األشكا  من كثير في والقبي 
  .ب  العبث ث  ومن حوله  من الجما 

 يشدعر ال يجعلد  فهد ا الجماليد  القي  يحتر  ال مجتم  في يول  ال   فالطف 
 حولدد  مددن الجمددا  بمندداب  يحدد  أو يدد ر  أن سددتطي ي وال  يحترمدد  أو بالجمددا 
  .والموسيقا والمسرح النظي  والشار  الشجر  ح  عن عاجزا فيغ و

 الح يثددد  ال راسدددا  مدددن الع يددد  هندددا  أن إلددد  إبدددراهي  محمددد  وفدددا   وتؤكددد 
 تنشددده  الطفددد  تنشددده  فدددي تسددداع  ع يددد   وطرقدددا وتجدددار  وأ وا  منهجدددا قددد م 
 عند  الجمدالي الدوعي بتنميد  االهتمدا   يدا  م حدظال مدن أند  وجيد   إال سليم 
 أو االجتمدداعي أو العلمددي الددوعي مددن أهميدد  يقدد  ال الدد   الددوعي  لدد  الطفدد  
 تتحدددر  التدددي الخلفيددد  يكدددون أن يمكدددن الجمدددالي الدددوعي ألن البيهدددي  أو النفسدددي
 يوظ  أن المرون  من ل  ان  للطف  كما األخرى المعرفي  األنشط  زوايا عليها
 والبيهيددد   وال ينيددد  الطف  العلمي  واألخ قيددد   أنشدددط  مدددن متعددد    جددداال م فدددي

 متنا مد  تعمد  أن الطفد  ملكدا  وتحر  ت ف  التي الطاق  إل  أقر  هو ك ل 
 سدددد  )أشددددار ولقدددد ( 11 1997إبددددراهي   محمدددد  وفددددا . ) اهمددددا متجدددد    نحددددو وعلدددد 
 التربيد  تعزيدز يإلد ماسد  حاجد  فدي التربدو  النظدا  أن إلي( 108 2004العتيبي 
 -setiz,jay (setiz,JayA,1996,7 راس  وتشير. والتعلي  التربي  فلسفا  في الجمالي 

 الم رسد  قبد  مدا طفد  تعلدي  بدرام  فدي الجماليد  األنشط  تق ي  ضرور  إلي (9 
 تنميدد  الفهدد   علدد  وقدد رته   كدداهه  وتطددوير تنميدد  فددي كبيددر أثددر مددن لدد ل  لمددا
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 أنهددا إلدد  باإلضدداف  اآلخدرين  مدد  االتصددا  علد   رته وقدد االجتماعيدد  مهداراته 
 عبد  وفدا  وتدرى والموسديقي  العقليد  األطفدا  براعد  لتنمي  المحرك  القو  ستكون

 حياتد  سنوا  في ل  ب  وتق ير  وشعور  الطف  نف  في الجما  انعكا  أن اهلل
 ال    الطف ألن شخصيت   ل  بنا  في تؤثر التي المهم  العوام  من األول  

 طفد  أعماقد  هو فدي وأ ركد  وتركز طفولتد  فدي ب  وت وق  وأح   الجما  رأى
 عمددددد  كددددد  فدددددي تلقاهيدددددا وتنعك  منددددد  تنطلددددد  مختزنددددد  جماليددددد  حصددددديل  عندددد  

 حيددددث مددددن والددددر    الجيدددد  بددددين للتمييددددز طبيعيدددد  قدددد را  عندددد   يؤ ي  وتصددددب 
 اهلل عبد  وفدا ) تكوينا  من حيات  يعترض ما وك  واألصوا   واأللوان  األشكا 

 1985 53 (  
 الجمدالي للحد  تعريفهدا في (12  2002صفو   محم  حنان)  راس  أشار  كما
 الجميلددددد  األشدددددكا  بدددددين التمييدددددز علددددد  الطفددددد  قددددد ر  تنميددددد  إلددددد  يدددددؤ ى بفنددددد 

 والسدلو  الصدحي  السدلو  المنفدر  وبين واأللدوان الجميلد  األلدوان والقبيح  وبين
 واألصدوا  الجميل  األصوا  بين التمييز عل  الطف  ق ر  ينم  كما الخاط  
   .القبي  واللفظ الجمي  اللفظ وبين المزعج 
 ونعمدد  ونرسدد  ونتحدد ث نكتدد  فيمددا حولنددا مددن الجمددا  إشدداع  يجدد  لدد ل 
 الجمدالي الدوعي تنميد  إل  الحاج  أم  في أيضا نحن كما ع قا  من ونبن 
يقاظ  الطف  عن   ايجدابي اتجدا  ل يد  يتكدون حتد  المبكدر  الطفولد  مرحل  من  وا 
 .حول  من البيه  في والجما  النظا  نحو

 فددي تدد ني هنددا  أن فددي البحددث مشددكل  تح يدد  يمكددن  سددب  مددا خدد   ومددن
  ومددا الروضدد  أطفددا  عندد  الجماليدد  بالتربيدد  واالهتمددا  الجمددالي الددوعي مسددتوى

 األنشدددددط  ممارسددددد  وعددددد   الجماليددددد  الرؤيددددد  فدددددي ضدددددع  مدددددن  لددددد  يصددددداح 
 قبددد  مدددا فتدددر  خددد   جماليددد  تربيددد  الطفددد  تربيددد  لعددد    لددد  يرجددد  لي  وقددد الجما

 أطفالنددا  نفددو  فددي السددليم  التربيدد  أسدد  لتقبدد  الحاسددم  الفتددر  وهدد  الم رسدد 
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 أو اآلخدرين مد  أو نفسد  م  سوا  وسلوكيات  أفعال  خ   من بع  فيما فتظهر
  .فيها يتواج  التي البيه  تجا 

 بددد وا  الجماليددد  التربيددد  فدددي مقتدددرح برندددام  إعددد ا  إلددد  الباحثددد  لجدددف  لددد ل 
 حتد  بالكويد  الروضد  طفد  عن  الجمالي الوعي تنمي  أج  من و ل  الكوي 
 والقبدددي   الحسدددن بدددين والتفرقددد  الجمدددا  منددداب  تحسددد  علددد  قدددا را الطفددد  يشدد 

 .حول  من والمعنو  الما   الجما  م  والتفاع 
 -:التالي  تساؤال ال عن اإلجاب   الحالي  البحث ويحاو 
 الروضددد  طفددد  لددد ى الجمدددالي الدددوعي لتنميددد  برندددام  مكوندددا  مدددا -1

 بالكوي ؟
 طفدددد  لددد ى الجمددددالي الدددوعي تنميدددد  فدددي برنددددام  فاعليددد  مدددد ى مدددا -2

 ؟ بالكوي  الروض 
 :البحث أهداف
 :إل  البحث يه  

  إ را  علدد  يسدداع   ممددا بالكويدد  الروضدد  طفدد  لدد   الجمددالي الددوعي تنميدد  -
  .ب  يحيط ما ك  في في الموجو    الجمالي القي 
 :البحث أهمية
 :نظري  أهمي 

 البحثيد  والخ صد  العلميد  بدالخبرا  األطفا  رياض وموجهي مشرفي تزوي  -
 .المجا   ا  في
 :تطبيقي  أهمي 

 فددي يسدداع ه  الجماليدد  التربيدد  فددي ببرنددام  األطفددا  ريدداض معلمددا  تزويدد  -
 الروض  طف  عن  الجمالي   الثقاف ب ور ونشر الجمالي الوعي تنمي 
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 :البحث حدود
 :ه  البحث ح و 

 بمحافظ  النخي  روض  اطفا  من عين  عل  البحث تطبي  ت  :مكاني  ح و  -1
  .العاصم  الكوي 

 :يلي ما عل  البحث يقتصر :بشري  ح و  -2
 أعمداره  تتراوح ال ين األطفا  من ممثل  عين  عل  المقترح البرنام  تجري  -

 بمحافظددددد  النخيددددد  بروضددددد  والمنتظمدددددين سدددددنوا ( 6-5) مدددددابين الزمنيددددد 
 .الكوي 

 :البحث فروض
 المجموعدد   رجددا  متوسددطي بددين إحصدداهيا    ا  فددر  يوجدد  :األول الفــرض

  البعدددددد    التطبيدددددد  فدددددد  الضددددددابط  المجموعدددددد  و رجددددددا  التجريبيدددددد 
  .التجريبي  المجموع  أطفا  لصال  الجمالي الوعي لمقيا 

ـــان الفـــرض  أطفدددا   رجدددا  متوسدددطي بدددين إحصددداهيا     ا فدددر  وجددد ي :ىالث
 لمقيدددا  البعددد ى والتطبيددد  القبلددد  التطبيددد  فددد  التجريبيددد  المجموعددد 

  .البع ى التطبي  لصال  الجمالي الوعي
 :البحث منهج

 عيند  تقسدي  علد  يعتمد  وال   التجريبي شب   المنه   البحث ه ا يستخ  
 تنميددد  إلددد  صدددو الو  بهددد   و لددد  وضدددابط  تجريبيددد  مجمدددوعتين إلددد  البحدددث
-5) سدن مدن الروضد  أطفدا  لد   مسدتوا  تح يد  علدي والقد ر  الجمدالي الوعي

 .سنوا ( 6
 :البحث عينه

 مجمددوعتين إلدد  تقسدديمه  تدد  وطفلدد  طفدد ( 60) مددن البحددث عيندد  تكوندد 
 الزمني  أعماره  تتراوح وطفل  طف ( 30) مجموع  ك  تض  وضابط  تجريبي 
 .سنوا  6: 5 مابين
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 :حثالب دواتأ
  (الباحث  /إع ا ) الروض  لطف  الجمالي الوعي مقيا  -1
 /إعد ا ) الجمدالي الدوعي مقيدا  علدي األطفدا  اسدتجابا  تسدجي  استمار  -2

 (الباحث 

 :البحث مصطلحات
    program البرنامج  -

 والزيددددددارا  والطراهددددد  واألسددددددالي  والمواقددددد  األنشدددددط  مددددددن مجموعددددد  هدددددو
 علد  تعمد  التدي المعلمد  وتوجيد  إشدرا  تحد  الطفد  بهدا يقو  التي والرح  
 أسدددالي  علددد  ت ربددد  شدددفنها مدددن التدددي واالتجاهدددا  والمفددداهي  بدددالخبرا  تزويددد  
 سددع ي ) واالستكشددا  البحددث فدد  تر بدد  والتددي المشددك   وحدد  السددلي  التفكيددر
 (102 1994 بها ر  عل  محم 

  Aesthetic Education        التربية الجمالية -
إلددي أن التربيدد  الجماليدد  هددي تربيدد  ( 18- 17 2001مددو  الجبددالي )هنددا  محتشددير 

الوجدددد ان علددددي اإلحسددددا  بالجمددددا  أو اإل را  الكلددددي للقددددي  الجماليدددد  ب صدددد ار 
أحكددددا  جماليدددد  تميددددز قددددي  الوحدددد   الجماليدددد  وتفضددددلها   و لدددد  بتنميدددد  جواندددد  

وحدد   الشخصددي  الحسددي  والفكريدد  علددي تمييددز الع قددا  الشددكلي  والتعبيريدد  فددي 
بددد ا  أعمدددا  فنيددد  تتسددد   كليددد  واحددد    مدددن خددد   التعبيدددر الفندددي أ  الرسددد   وا 
بالتكام  بين الشك  والمضمون في وح   تحم  معندي ي ركد  الراهدي ويسدتجي  

  .ل 
( أن التربيدد  الجماليدد  هددي 97  2003ويددرى )يوسدد  خليفدد   ددرا  وآخددرون 

جماليددا   إلثدرا  معارفدد  العمليد  التدي يددت  مدن خ لهدا تشددكي  سدلوكيا  الت ميد  
وخبراتددد  ومعلوماتددد  ومفاهيمددد  وم ركاتددد   والتدددي تنمدددي باز يدددا  رصدددي  الخبدددر   
وتسدده  فددي صددق  الوجدد ان واإلحسددا   وتنمددو بالدد و  الفنددي للت ميدد   وتمكددنه  
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من قرا   وفهد  رمدوز ومد ركا  الجمدا   وفقدا للسدع  الخبريد  للمفداهي  الجماليد  
   .المكتسب 

( أن التربيددد  الجماليددد  هدددي التربيددد  التدددي تعددد  258 2005  وتدددرى )مندددي جدددا
األفدددرا  لتددد و  الجمدددا  فدددي صدددور  المتعددد     والتدددي مدددن خ لهدددا تتددداح الفدددر  

  .اإلب اعي   وتكتس  المهارا  وتنمو المعرف 
( إلدددي أن التربيددد  الجماليددد  هدددي جمدددا  80 2007ويشدددير )أحمددد  الريسدددوني 

وتددوازن وتناسدد   وهددي طريدد  لمعرفدد  اهلل  الطبيعدد  والنظددا  ومددا فيهمددا مددن  قدد  
  .و لي  علي عظمت  واالرتباط العقلي والوج اني ب 

( إلي أن التربي  26- 25 2008ويشير ك  من )محم  السي  وعز  صا   
الجماليدد  تعنددي إنهددا عمليدد  مقصددو   تهدد   إلددي تربيدد  حددوا  الطفدد  المختلفدد   

   حتددددد  تتكدددددون ل يددددد   حتددددد  تسدددددتجي  إلدددددي الجمدددددا  فدددددي كددددد  مجددددداال  الحيدددددا
انطباعا  جمالي  تظهر في مختل  ممارسات  وأفعال  وتثر  من ت وق  للجما  
كسدداب  ل خددرين  فالتربيدد  الجماليدد  إ ن هددي وسدديل  تنميدد  الدد و   والعدديب بدد  وا 

  .الجمالي ل   األطفا   وتنمي  ق راته  اإلب اعي 
وعي الجمددالي عندد  وهدد ا المفهددو  هددو مددا يتفدد  معدد  البحددث الحددالي فتنميدد  الدد

الطفددد  ال يدددت  إال مدددن خددد   عمليددد  مقصدددو   أال وهدددي التربيددد  الجماليددد  حتددد  
يكدددون الطفددد  مددد ركا وواعيدددا إلدددي الجمدددا  الددد   أو عددد  اهلل لددد  فدددي نفسددد  وفدددي 
الطبيع  وفي ك  ما يحيط ب  ومن خ   ه   التربي  ينمو وعي الطف  في كد  

الفدر  الد   يقد ر الجمدا  فدي النواحي ونسدتطي  مدن خد    لد  الحصدو  علدي 
  .ك  ما حول  ويظهر  بشك  إيجابي في أقوال  وأفعال  وممارسات 

وبنا ا علي  ل  يمكن تقد ي  بدرام  لتفعيد  التربيد  الجماليد  فدي بدرام  إعد ا  
الطفد   حتدد  يصددب  هدد ا الطفدد  فدي الغدد  مرهدد  الحدد  ال مخربددا أو جامدد ا أو 

 .إ را  الجما  وتق ير  واالستمتا  ب  متبل ا أو عابثا بما حول  قا را علي
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   sAwarenes  الوعي -
عددر  الددوعي فددي اللغدد  أندد  "المعرفدد  أو اإل را  أو االحتوا  فددوع  الشددي  
وعيدددا أ  جمعددد  وحدددوا  ووع  الحددد يث أ  فهمددد  وقبلددد  وتددد بر  وحفظددد  ووعي  
اآل ان أ  سددددمع  كما أندددد  الشددددعور الظدددداهر فددددي مقابدددد  فقدددد ان الوعي فددددوع  

  )908  1993المنج  في اللغ  واإلع   أ  فهم  وأ رك  تماما ) الشي 
( الددوعي بفندد : "المعرفدد  واإل را  والتقدد ير 36 2001عددر  )أحمدد  قندد ي   

والشعور بمجا  معدين ممدا قد  يدؤثر علد  توجيد  سدلو  الفدر  نحدو العنايد  بهد ا 
  ." المجا 
  Awareness Aesthetic    الوعي الجمالي - 
  علد  التد و  أو الشدعور أو االنتبدا  إلد  القيمد  الجماليد  أو الكيفيد  هو القد ر   

الجمالي  التي توج  في شي  ما سوا  أكان طبيعيدا أو عا يدا أو عمد  فنيدا فدي 
 اتهددددا ولدددد اتها  ون االهتمددددا  بصددددلتها المباشددددر  بددددالنف  المددددا   أو تحقيدددد  أ  

بدالتنز   Kant انطمكسد  عاجد  أو أجد  وهد ا مدا يسدمي  الفيلسدو  األلمداني كد
 ولمدا كدان الطفد  يبد  أبدا را  كيفيدا   أو  disinterestedness عدن الغدرض

وعيددا -بصددف  عامدد –قددي  األشدديا  مددن حيددث اللددون والشددك  والحج  فددفن وعيدد  
 )14  1997)وفا  محم  إبراهي  جماليا 

ويشددير محمددو  البسدديون  إلدد  أن الددوعي الجمددالي هددو المعيددار الدد   يسدداع  
التمييددز بددين الغددث والثمددين والجميدد  مددن القبددي  والشددي  الدد   يجدد   الفددر  علدد 

أن ترتاح ل  النف  وتقب  علي  مدن تلد  األشديا  التدي يجد  أال ترتداح إليهدا وال 
 )72   1986)محمو  البسيوني تقب  عليها 

والمقصدددو  بددددالوعي الجمددددالي فددددي هدددد ا البحدددث هددددو قدددد ر  الطفدددد  علدددد  إ را  
 ألدددوان  مددد  الجماليددد   فيمدددا يحددديط حولددد  مدددن أشدددكا  الجمدددا  واالنتبدددا  إلدددي القي

إيقاعا  تل  التدي توجد   فدي الطبيعد  أو فدي البيهد   حركا   أضوا   أصوا  
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مدن حولد  والتدي يسدتطي  تمييزهددا عدن  يرهدا مدن تلدد  األشديا  التدي تنعد   فيهددا 
   .القيم  الجمالي 
 :إجراءات البحث

 تحليلهدا بهد   البحدث بمتغيدرا  قد المتعل واأل بيدا  ال راسا  عل  اإلط  :أوالا 
 .البحث في منها واالستفا  

 ومصددددا ر ووسدددداهط ومجاالتهددددا وأهميتهددددا الجماليدددد  التربيدددد  مفهددددو  تح يدددد  :ثانيــــاا 
 والبحدوث ال راسدا  خد   مدن و ل  األطفا  رياض مرحل  في للطف  اكتسابها
 .السابق 
 مرحلد  فدي للطفد  تد تنمي وأسدالي  وطدر   الجمدالي الدوعي مفهو  تح ي  :ثالثاا 

 لطفد  تنميتد  علدي تسداع  التدي واألنشدط  الطدر  أه  لتح ي  و ل  الطفول 
  .الروض 

 مجموعد  يتضدمن والد  ( الجمالي الوعي تنمي   برنام ) البرنام  إع ا : اا رابع
 الكاهندددددا  الحشدددددرا   الحيواندددددا   لطيدددددورا" وهدددددي المختلفددددد  الوحددددد ا  مدددددن

 الظدددددواهر الخضدددددروا   الفواكددددد    األشدددددجار الزهدددددور  النباتدددددا   البحريددددد  
 التربويددد  والتقنيدددا  واالسدددتراتيجيا  واألنشدددط  األهددد ا  وتح يددد   "الطبيعيددد 
  .البرنام  يحتويها التي التقوي  وأسالي 

 وثباتد  صد ق  وحسدا ( الروضد  لطفد  الجمالي الوعي) مقيا  إع ا  :اا خامس
   .في  رأيه  إلب ا  المحكمين من مجموع  عل  وعرض 

 الددددوعي مقيددددا  علددددي األطفددددا  اسددددتجابا  لتسددددجي  اسددددتمار  إعدددد ا   :اا سادســــ
  .األطفا   رجا  احتسا  خ لها من يت  والتي الجمالي

 محافظددد  التجريبيددد  بم رسددد  ريددداض أطفدددا  مدددن ال راسددد  عينددد  اختيدددار: ســـابعاا 
 مقيددددا  النتدددداه  وتطبي   قدددد  فددددي تددددؤثر قدددد  التددددي العوامدددد  الكوي  وضددددبط

  .العين  أفرا  تكافؤ من للتفك  قبليا الروض  لطف  الجمالي الوعي
  .التجريبي  المجوع  أطفا  عل   البرنام  تطبي :  ثامناا 
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 الختبدار إحصداهيا النتاه  وتحلي  بع يا الجمالي الوعي مقيا  تطبي :  اا تاسع
  .السابق  الفروض صح 
 .النظري للبحث االطار
 والتمددا  الكددوني  النددامو  مددن جددز  الجمددا  :الجماليــة التربيــة مفهــوم -والا أ

 مضدمونها فدي تتنا   اإلنسان  تربي  من جز  ب  والعناي  وا  راك  وتحسس  الجما 
 والنفسدددي  والجسدددمي  والعقليددد  االجتماعيددد  التربيددد   منظومددد  مددد  وأهددد افها وجوهرهدددا
 التربيدددد  ميددددا ين تتقاسدددد  التربيدددد   ميددددا ين مددددن ميدددد ان الجماليدددد  والتربيدددد . والخلقيدددد 
 المتكاملددددد  التربيددددد  لتحق ...والعقاه يددددد  والبيهيددددد  والثقافيددددد  واالقتصدددددا ي  ي السياسددددد
 الجاندد  والجما  وتمثدد  التربيدد  بددين اللقددا  حصدديل  هددي الجماليدد  فالتربيدد  لإلنسددان
 للددد و  مددد ركا   الحددد  مرهددد  ويجعلددد  وشدددعور   الفدددر  وجددد ان يرقددد  الددد   التربدددو 
 تغ يدد  معنويددا   أ  حسدديا   أكددان سددوا  معندد  مددن يحملدد  مددا بكدد  فالجمددا . والجمددا 
. عنهدددا االسدددتغنا  ُيْمكدددن ال التدددي السددوي  الحيدددا  ضدددرورا  مدددن وضدددرور  للوجدد ان 

 مؤسسدا  فيهدا تشدتر  لد ا الحيدا  مد ى وتسدتمر الصدغر مند  الجماليد  التربي  وتب أ
 فدددي  فتسددده  ونحوهدددا ال ينيددد  والمؤسسددد  اإلعددد   ووسددداه  والم رسددد  التربي  األسدددر 

مكانات  طبيعت  حس  ك  ُ باإلنسان  الجمالي الجان  ي وترق تنمي   تربي  فهي... وا 
 والد واف  اإل راكيد  القدوى تنميد  وبدين الشخصدي  ترقيد  بدين التنسدي  فدن فيها يتجلي
  الجماليد  القدي  وبدين والتقنيد  العلميد  القدوى بدين التدوازن وتحق  والوج اني   الحسي 
 (2011القط    الحمي عب  سمير) والخلقي  والروحي 

 وسدددلو  وروح مدددا   فدددالوجو  اإلنسددداني  الوجدددو  أسدددا  همدددا والجمدددا  والتربيددد 
 التربيد  مدن فكد  اآلخر  في خل  إلي يؤ   ق  أح هما في والخل  للتفاع   حا ث

 اهلل عبدد  رجدداهي)الطفولدد  والب ايدد  ب ايدد   لهمددا والجمددا  للحيا  والتربيدد  وجددو  والجمددا 
   (63 2007الجوا   عب  إبراهي 

 Mary "  سددتام  نشولسددون ولددورى"  "جددالونجو رندد  مددارى" مددن كدد  وتددرى

Renck Jalango and Laurie Nicholson Stamp  جماليا  كلم  أن   "Aesthetics 
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 القد ر  وتعند   kos"" Aestheti هي األص  يوناني   كلم  من اإلنجليزي  في مشتق "
 ويعدد  آلخددر  فددر  مددن الحسددي  اإل را ويختلدد  الحددوا   خدد   مددن اإل را  علدد 
 صددغار أن إلدد   لدد  فددي السددب  ويرجدد  الراشدد   البددال  مددن وقددو  حدد   أكثددر  الطفدد 

 يفعددد  مدددا لفظيددد  بصدددور  الحسدددي  انطباعددداته  عدددن التعبيدددر يسدددتطيعون ال األطفدددا 
 يحدداو  أو بدد   معجدد  لطعددا  مجلدد  مددن صددور  قطدد  يحدداو  الطفدد  فنجدد  الكبددار 

 األطفددددا  لدددد ى الحسددددي  فالمدددد خ   سددددجا    علدددد  مطبوعددددا يددددرا  بشددددك  اإلمسددددا 
 التدي المقصدو   التربيد  مدن ندو  تدوفير من الب  كان ل ل    مترابط   ير الصغار
  الجمالي  التربي  وهي أال األطفا  عن  الحسي اإل را  تراع 

 (Mary Renk Jalongo and Laurie Nicholson  Stamp,1997, 380- 383). 
  ا  مؤشددر بالجمددا  اإلحسددا : " أن إلددي( 44 1991لر شدديل فري رب)أشددار ولقدد 
 إلدي كلهدا الفدر  حيا  تحو  الجمالي  التربي  ألن  و ل "اإلنسان إنساني  تحق  علي
  .وانسجا  نظا 

 تعمددد  الجماليدد  التربيدد  أن( 129  1996شددن    اهلل عبددد  صددبر ) يددرى كمددا
 بالشدي  للتدفثر إلنسدانا حدوا  تهيهد  طري  عن األفرا   عن  بال و  االرتقا  علي

 عامد  إبدراز" تعندي جميد  فهي هدو مدا بكد  االسدتمتا  علي الق ر  و ر  الجمي  
  ." األخر  األ بي  العلو  في أو الفن  في سوا  الجما  وت وق 

 التربيدددد  أن( 230 1985 البسدددديوني  محمددددو ) لنددددا يوضدددد   لدددد  خدددد   ومددددن
 تمدد ن  أ ا  فهددي المراتدد   لدديأع إلددي بحياتدد  يرتقددي أن مددن الفددر  تمكددن الجماليدد 
 يت ر  فحينما وخالقها  بالطبيع  اإلنسان لربط والم خ  الم ني   إلي ترقي ووسيل 
 أندددوا  وشدددتي اإلحسدددا  هددد ا بدددين ويدددربط وي ركددد   بالجمدددا  يحددد  أن علدددي الفدددر 

 الفدر  عدن يميدز  الد   التمد ن لهدا وحد ث ارتقد   قد  تربيتد  أن  ل  معني السلو  
  .التربي  ه   من ظ ح ين  ل  ال  

 الجمدددددا  تدددد و  علددددي فقددددط تسدددداع  ال الجماليددددد  التربيدددد  أن يددددر  فهددددو ولدددد ل 
 تعدددددوض التددددي الوج انيدددد   التربيدددد  جددددوهر هدددددي الجماليدددد  فالتربيدددد  بدددد  واإلحسددددا 
 إ ا إال كدام  يصب  ال فالفر  والعلمي   الفكري  تخصصات  وتكم  روحيا الشخ 
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 تمددر التدي األشديا  بقدي  ل سدتمتا  صددحيح  اومعدايير  للتد و   سدليم  مفاهيمدا نمدي
  1985البسددديوني  محمدددو )حواسددد  بكددد  لهدددا يسدددتجي  أن مدددن وتمكنددد  بصدددر   تحددد 
 أو كاند   عقليد "التربي  أندوا  مدن  يرهدا عن تختل  الجمالي  التربي  أن   كما(209

 تبعددث جافدد   تصددب   فالحيددا "الحيا  فددي جميدد  أثددر مددن لهددا لمددا ب نيدد   أو خلقيدد  
 والشددعر  والموسديق   والتصددوير كالرسد   الجميلدد  الفندون مددن خلد  إ ا الملدد   علد

 عدددن التعبيدددر وسددداه  مدددن وسددديل  وهددي وترقيهدددا  الحيدددا  تهددد   التدددي فهددي واآل ا  
 مددن الدنف  فدي مدا كد  عليهدا يدنعك  مددرآ  هدي بد  انفعداال   مدن فيهدا ومدا الدنف 
 الجماليددد  التربيدد  بددين طتدددراب وجددو  إلددي ريدد   هربدددر  أشددار ولقدد   .كامندد  ر بددا 
 والوسداه  الطدر  أفضد  مدن تعد  الجماليد  التربي  أن رأ  حيث األخ قي   والتربي 

 أمددددا طبيعيدددد   بصددددور  وينمددددو األخ قددددي  السددددلو  يتطددددور خ لهددددا فمددددن للتهدددد ي  
 مج ي   و ير مؤقت  وساه  أنها رأي  ففي السلو   لضبط األخر  النفسي  الوساه 
 العقددا  مددن الخددو  مجددر  ولكددن  اخلددي  بدد اف  ال األخ قددي السددلو  تجعدد  ألنهددا

 (282 1996ري   هربر )
 كثيدر أن Encyclopedia عدن نقد ( 258 1996كمدا   يوسد  نا يد ) أشدار  ولقد 

 أبرز ومن  الجمالي  التربي  مفهو  لتح ي   تعرضوا والفنانين والمربين الف سف  من
 فر  ك  تعل  محصل  هي الجمالي  التربي  أن ير  المفاهي  ه   أو  المفاهي   ه  
 ولد  الخاصد  لغتد  لد  الفندون هد   من فن فك . ح   علي الجميل  الفنون فرو  من

 فدن كد  ورا  المعني إلي الوصو  أن المفهو  ه ا وير . وتاريخ  ومفر ات  تراكيب 
 .لي الجما التربي  إلي تؤ   التي هي الفنون تعل  ومحصل  الفن  ه ا تعل  يقتضي
 المشترك  والسما  الصفا  بعض لها كلها الفنون أن فير  الثاني المفهو  أما

ال  أوجد  إبدراز علدي يركدز وأن البد  الجماليد  التربي  منه  ف ن ول ا. فنا كان  ما وا 
 الجميلددد  الفندددون تجمددد   راسددد  فدددي هددد ا ويتحقددد . الفندددون بدددين واالخدددت   التشددداب 
 خد   عمد  الفندون أن فيهدا ويدتعل  منهدا  كد  صدفا  مقارند  علدي التلميد  وتشج 
 عموميد   المفداهي  هد   أكثدر هدو الثالدث المفهو .  والمشاعر األحاسي  عن يعبر
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 طريد  عدن التربيد "  كتابد  فدي"  ريد  هربدر  سدير"  عدرض ما أو  ل  عرض ولق 
 التربيدددد  إلددددي تددددؤ   أن يمكددددن المددددنه  مددددوا  كدددد  أن المفهددددو  هدددد ا ويددددر ".  الفددددن

 الطريقد  خد   مدن بد  اإلب اعيد   أو الفنيد  النواحي خ   من فقط لي  الجمالي  
 (Goodman,1977) الموا  ه   في الجما  بنواحي اإلحسا  من التلمي  تمكن التي

 التربي  من نو  بفنها( 2001)بكن ا التربوي  لل راسا  أونتاريو معه  عرفها كما
 والددددروح والعواطدددد  والعقدددد   الجسدددد بددددين واالرتبدددداط بالوحدددد   االعتددددرا  علددددي يقددددو 

 كدد   فيهددا يتكامدد  األجددزا  متناسدد  عضددو  تجريدد  عمليددا  هددي الددتعل  وعمليددا 
 البرندام  وتنظدي  التسداؤ   خد   مدن المعرفد  بندا  وعمليا  الجمالي المنظور من

  المبنيددد  والخبدددر  والتفمددد   واالبتكدددار الفدددن  تعلدد  علدددي التركيدددز خددد   مدددن التعليمددي
  (The Ontario Institute for Studies inEducation,2001,15 .لغوي ال األسالي  علي

 معجدد  أوضدد  كمددا( 98  2003النجددار  وزيندد  شددحات  حسددن)مددن كدد  أشددار ولقدد 
 ترم  التي التربي   بفنها الجمالي  للتربي  تعريف  في والنفسي  التربوي  المصطلحا 

 الجمددددا  تقدددد ير... طددددريقين عددددن الددددنف  فددددي الكامندددد  الجمددددا  عاطفدددد  تنميدددد  إلدددد 
نتاج ب   واالستمتا  يجا  والتناس  الجما  وا   شدكلي  صور  بشت  الجمالي الح  وا 

 يشدددعر حتددد  أصدددي   تربدددو  هددد   الحددد  هددد ا ترقيددد  علددد  والت ري ...صدددوتي  أو
  .اإلنساني  الحيا  وجما  الكون جما  من ب  يحيط بما اإلنسان

 التدي التربيد  هدي الجماليد  التربيد  أن( 71 2007هدي   ابدر اهلل عب  رجاهي) ويرى  
 بمددا العمريدد   الفهددا  لكدد  متكامدد  بشددك  الجمددالي العامدد  إنمددا  خ لهددا مددن يمكددن

 علددي القدد ر  اكتسددا  إلددي الوصددو  ثدد  تفضددي   وتكددوين حدد   تنميدد  مددن تتضددمن 
 تكدددوين ثددد  واسدددتيعاب   وت وقددد  بددد   واإلحسدددا  الجمدددا  إ را  أ  الجمدددالي  الحكددد 

ص ار ونق  أفضليا    .قبي  هو وما  رج  أق  هو وما جمي  هو بما أحكا  وا 
 األطفددا  تعويدد  تعنددي الجماليدد  التربيدد  أن (54 2008عبددا   زهيددر ريدد ) وتشددير

 الجمدا  لرؤيد  طريقد  إليجدا  األطفدا   ليد  هدي آخر وبمعني جمي   هو ما لرؤي 
 تقدد   فددي يسدداه  بمددا ومفيدد  إيجددابي بشددك  الواقدد  مدد  والتعامدد  حددوله  مددا كدد  فددي
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نتدداج البعيدد   المدد ى علددي المجتمدد  مصدلح  فيدد  وبمددا والمتكامدد  الصددحي  نمدوه   وا 
 أنشدط  مدن الروضد  تعرضد  مدا خد   مدن بواجباتد  ملتدز  لحقوق  م ر  وا  جي 
  .المتكامل  التربي  في أه افها تحقي  إلي النهاي  في تسعي

 مدددن يتجدددزأ ال جدددز  ليددد الجما التربيددد  أن( 106  2010الحكيمدددي  عبددد   شدددوقي) ويدددرى
 بدد  مسددتق   أكا يميددا مجداال أو هدد فا ليسدد  وهددي عامد   والتربددو  التعليمددي النظدا 
 وف  – بالجما  فاإلنسان لإلحسا  وتفتيحها  الت مي  ملكا  وتنمي  لتربي  وسيل 
 الجمددا  ويتدد و  الفددن  بمسدداع   يددتعل  بدد  فحسدد   الفددن يتدد و  ال – المفهددو  هدد ا
  .شي  ك  في

 التعلددددي  مندددداه  جميدددد  فددددي إ راجهددددا يجدددد  حيويدددد  ضددددرور  الجماليدددد  تربيدددد فال
 النددواحي فيدد  تغددر  الدد   الطفدد  ألن النهايدد  حتدد  المبكددر  المراحدد  مددن المختلفدد 
 العلددد  إلدددي يقدددو  فالجمدددا  الكبدددر فدددي ومبددد عا مبتكدددرا يصدددب  الصدددغر منددد  الجماليددد 
  .المختلف  الكوني  ومخلوقات  اهلل وا  را  والمعرف 

 عامددد  إعددد   إلدددي تهددد   التدددي الجماليددد  التربيددد  تحقيددد  عددد  العمددد  يجددد   لددد ل
 متعدد  أكثددر التربويدد  العمليدد  وجعدد  الطفدد  عندد  جماليدد  اتجاهددا  وتكددوين الجمددا  
  .وتشويقا

 مدن المتعد    والتي صدور  فدي الجمدا  لتد و  األفدرا  تع  إ ن الجمالي  فالتربي 
 اإل را  ويتسدد  المعرفدد   وتنمددو هددارا الم وتكتسدد  اإلب اعيدد  الفددر  تتدداح خ لهددا
صدد ار األشدديا  بددين التمييددز علددي الفددر  إمكانيدد  وتددز ا  الرؤيدد   وتعمدد   األحكددا  وا 

 (5 1992الوها   عب  الباسط عب  محم )

 :الطفولة مرحلة في الجمالية التربية أهمية -
 يددت  الفر  فيهددا لحيددا  بالنسددب  األسددا "  تعدد  المبكددر  الطفولدد  مرحلدد  أن السديما

 والخلقيد  واالجتماعيد  واالنفعاليد   الجسدمي  الناحيد  من الطف  عن  الشخصي  بنا 
 النمدو علد  يسداع  الد   المرتقد   لسدلوك  األسدا  حجدر فيهدا ويوض  والجمالي  
  1995  حواشددددين نجيدددد  مفيدددد  حواشددددين  نجيدددد  زيدددد ان) ال حقدددد  نمددددو  لمراحدددد  السددددو 
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 فدي تب و الجمالي  التربي  أهمي  أن إلي(222-204  1995 ب ير  كريمان)وتشير(.71
 ما يدد   الغيددر والجواندد  الما يدد  الحيددا  اهتمامددا  بددين التددوازن تحقيدد  علدد  قدد رتها
حسدا  رفي   و  من الب  األساسي  ووظيفت  اإلنسان مهن  جان  ف ل   مرهد   وا 

 ف ندد    الضددروري  الحيددا  متطلبددا  إلدد  حاجدد  فددي الفددر  كددان فدد  ا رقيدد   وشددعور
 المشدداعر وتنميدد  بالجمددا   اإلحسدا  وتعددو  الوجدد اني  اإلشدبا  إلدد  أيضددا تداجيح

 فدددي لألطفدددا  بالنسدددب  األهميددد  هددد   التربويددد  ال راسدددا  إحددد ى أكددد   وقددد  الرقيقددد  
 الغد  فدي جمي  للحصدو  كد  فيه  يغر  أن يج  من فه  األول   حياته  مراح 
 فدي فاألطفدا  لد ا لمجتم ا وف  النف  وف  السلو  في يرتض  ال   الجما  عل 
كسددابه  ل يدد  بالجمددا  اإلحسددا  لتنميدد  بددرام  إلدد  حاجدد  فددي هدد  المرحلدد  هدد    وا 

 التربيد  أهميد  علد ( 79 1995الكدري   عبد  فاهقد ) وتؤكد . المطلدو  الجمدالي السلو 
 جميعهددا بددالفنون المختلفدد  عصددور  فددي  اإلسدد   اهددت  فلقدد  عامدد   بصددف  الجماليدد 
 فدي بالجمدا  التبصدير إلد   كبيدرا اهتمامدا اإلس   وج  كما   الجما مظاهر كفح 

 األطفددا  لصددغار الجماليدد  التربيدد  لدد ور بالغدد  رعايدد  أولدد  وقدد  مواضددع   اخددت  
  .الكون ه ا وخال  للكون  الجمالي  ورؤيته  الجمالي  وعيه  نمو في

 هللا وجدددو  علددد  االسدددت ال  فدددي اإلسددد   أ وا  مدددن أ ا  الجماليددد  فالتربيددد 
بددراز وتعددال   سددبحان   تنميدد  فدد  أ اتدد  أنهددا كمددا صددنع   وبدد ي  ق رتدد  كمددا  وا 
 والثمدددين  الغدددث تمييدددز علددد  يسددداع   الددد   المعيدددار وتكدددوين الجمدددالي  الددد و 

 المتنوعدددد  الجماليددد  بددددالقي  وعيددد  تنميدددد  جانددد  إلدددد  هددد ا القبددددي   مدددن والجميددد 
   .بالكون والمتع   
 المتكاملد  الشخصدي  تنميد  فدي الجماليد  بيد التر  أهميد  علدي  يدو  جون ويؤك 
 والمواهدد  الميددو  واكتشددا  الجمددالي  الحدد  وتنميدد  األخدد    وتنميدد  المتوازندد  

 )240  1994نصر  أحم  نوا ) واإلب ا  الفني 
 ضرور  من  (Setiz, Jay A ,1996,7-9)  راس  إلي  أشار  ما إل  باإلضاف  ه ا
 أثدر مدن لد ل  لمدا الم رسد  قبد  مدا أطفدا  تعلدي   بدرام في الجمالي  األنشط  تق ي 
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 االجتماعيدد  مهدداراته  تنميدد  الفهدد   علدد  وقدد رته   كدداه  وتطددوير تنميدد  فددي كبيددر
 المحرك  القو  ستكون أنها إل  باإلضاف  ه ا اآلخرين  م  االتصا  عل  وق رتهن
  .والموسيقي  العقلي  األطفا  براع  لتنمي 

.. جماليد  تربيد  إلد  حاجتنا عن مقالت  في( 2009بي الخطا ال ين عز)أشار كما
 تطددوير ومدن الفدر  لشخصددي  تفدت  مدن بدد  تسدم  قد  لمددا الجماليد  التربيد  أن ثقافيد 
 األقددد  علددد  اعتبدددارا  ث ثددد  فهندددا . لشخصددديت  اسدددتق   ومدددن اإلب اعيددد  لملكاتددد 
 هددداأبعا  فدددي الشخصدددي  تسدددته   التربيددد  هددد   أن أولهدددا : "األهميددد  هددد   تقتضدددي
 إعمددا  علدد  والقدد ر  بالجمددا  اإلحسددا  لدد يها وتنمددي وال هنيدد  والنفسددي  الوج انيدد 
 اإلبد ا  بعمليد  تتعلد  أنهدا ثانيهدا . واالبتكار اإلب ا  نحو المستمر والنزو  الخيا 
 والتصددر  والتفكيددر والتصددور اإل را  بعمليددا  بدد ورها تددرتبط التددي الفنددي والتدد و 
 فيددد  تصددد  ومتكامددد   شدددام  مشدددرو  الجماليددد  لتربيددد ا أن وثالثهدددا . اإلنسدددان لددد ى

 بددؤر  عندد  تلتقددي روافدد  وكلهددا والمسددرحي   والسددينماهي  والموسدديقي  التشددكيلي  التربيدد 
 ."الشخصي  تفت  وهي عام 

 لمدا الجماليد  التربيد   ضدرور ( 2007إبدراهي    اهلل عبد  رجداهي)  راس  وأظهرنتاه 
 جعلهدا فدي  ور  بفهميد  وشدعور  البيهد   اف نظ علي الطف  حفاظ في أهمي  من لها

 تشدوي   أو بنظدا   إخ   أو إفسا   إل  يؤ ى بفع  يق  ف  نظيف  وجميل   نظيف 
 وبنظافتهدددا البيهددد  علدددي الحفددداظ فدددي هدددا   ور لددد  أن يعدددي ولكدددن البيهددد   تلويدددث أو

 تبددرز هنددا ومددن البيهدد   بتجميدد  – الطفدد  أ  – بقيامدد   لدد  تحقيدد  علددي ويسدداع 
  .الروض  لطف  الجمالي  التربي  همي أ

 و ورهددا الجماليدد  التربيدد  أهميدد  علددي( 2007موسددي  اهلل عبدد )  راسدد  أكدد   ولقدد 
 وتقويتددددد  اإل را  وترهيددددد  الددددد و  وتثقيددددد  والفنيددددد  الجماليددددد  الثقافددددد  ترسدددددي  فدددددي

خصدددددا  ثدددددرا  الخيدددددا  وا   واالبتكدددددار الخلددددد  علدددددي اإلنسدددددان وقددددد ر   كدددددا  وتنميددددد  وا 
 واتدددزان ووضدددوح وانسدددجا  تنظدددي  فدددي تفيددد  كمدددا  والتفكيدددر السدددتيعا وا والم حظددد 
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حساسنا وجو نا في واعت ا  وتنا    أم  في نحن معايير وهي وتفكيرنا وح سنا وا 
  .إليها الحاج 
 أهميدد  علدد  (Acer, dilek, Omerodlu, Esra ,2008)  راسدد  أوضددح  كمددا
 تسداع   وأنهدا الصدغر مند  ا األطفد لد   الجمدالي الحكد  تنميد  في الجمالي  التربي 
 الجماليدد  للتربيدد  كددان يراهاولمددا التددي األشدديا  علددي الجماليدد  األحكددا  إصدد ار علددي
 التربيددد  إليهدددا ونظدددر  عدددا   بوجددد  بهدددا المربدددون اهدددت  اآلثار فقددد  وهددد   القيمددد  هددد  

 بدفن يندا وا أن إلد  العصور مر عل  بالمربين ح ا ال   تق ير األمر نظر  الح يث 
 ولتفثيرهددددا الجمددددالي  اإلحسددددا  إليقدددداظ كوسدددديل  للفنددددون  برامجهددددا لمدددد ار ا تفددددت 
 وا  خدا  وأ ا   ممارسد  عملي  التعلي  أن حيث المختلف   التعلي  نواحي في الما  
   .وفاعليت  جا بيت  يعطي  ال   هو علي  الجمالي العنصر

 فددي  األطفددا نفددو  فددي الجماليدد  التربيدد  تعميدد  إلدد  الحاجدد  تتضدد  وبالتددالي
 علد  التعلدي  في األول  مراحل  من  الطف  يترب  ما فبق ر الم رس   قب  ما مرحل 
 بد   يحديط مدا كد  فدي الجمدا  إ را  علد  القاهم  السليم  والرؤى الجمالي  الت و 
 محمد ) مكدان كد  فدي عليد  ويحدافظ الجما  يق ر مواطن عل  الحصو  يمكن ف ن 
 (9  2008صا    عز  السي   محم  سي 

 احددد   هدددي(  4  2010الحكيمدددي  شدددوقي)  راسددد  توضددد  كمدددا الجماليددد  فالتربيددد 
 التدددددراث علددددد  للحفددددداظ والمجتمددددد  الفدددددر  وسددددديل  هدددددي العصدددددري   الحيدددددا  متطلبدددددا 
 وسديل  يعد  بالجمدا  اإلحسا  ألن الفني ال و  وتنمي  والجمالي  الفني الحضار 
 الجماليدد  فالتربيدد    المعاصددر  الم نيدد  الحيددا  فددي خصوصددا لإلنسددان  عنهددا ال نددي
 فكلمدا وبهجد  معندي للحيدا  تعطدي فهدي ويب عد   ويت وقد  الجما  يق ر الفر  تجع 
 فدددي مدددا أحسدددن واسدددتخراج والجماليددد  الوج انيددد  بالجوانددد  الجماليددد  التربيددد  اهتمددد 
ب اعا  تفوقا أكثر المتعل  كان اإلنسان   .وج انيا و كا  خياال وأكثر وا 
 فدي بدارز  ور ولهدا اإلنسدان حيدا  فدي وأهميد  مكان  لها الجمالي  فالتربي  ل ل 
 لددد  يكددون بحددوا  الفددر  اهلل زو  وقدد  المجتمددد   فددي اآلخددرين مدد  وتفاعلدد  سددعا ت 
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 والخير الباط  من والح  الطي  من الخبيث يميز عق ا ل  ووض  لألمور اإل را 
 يصددددد ر حتدددددي"  الددددد ...... القبدددددي  مدددددن والجميددددد  الظلددددد  مدددددن والعددددد   الشدددددر مدددددن

 بجمدا  والتمتد  والتشدار  التعداون  مدن تمكند  التدي ال زم  والمثيرا  االستجابا  
 (10 2011الجرجاو   علي زيا . )اآلخرين م  العيب وطي  الطبيع 

   :الجمالية التربية أهداف  -
 علددي تركددز ال األهدد ا  وهدد   ومتنوعدد  ع يدد   أهدد ا  لهددا الجماليدد  التربيدد 
 بكافددد  المتكاملددد  الطفددد  شخصدددي  تنميددد  فدددي تسددده  بددد  فقدددط الجمدددالي الجانددد 
 فدي تتضد  وهدي بد  يحديط وبمدا بنفسد  جمدالي وح  وروح وجس  عق  جوانبها
  :اآلتي
 للددد و  ومددد ركا الحددد   مرهددد  فتجعلددد  وبشدددعور  الطفددد  بوجددد ان االرتقدددا  -1

   .الجمالي
 الطفد  لتد ر  وسداهلها خد   مدن الدنف  فدي الكامن  الجما  عاطف  تنمي  -2

 )141 2004إبراهي   محم  وفا )لجما ا إ را  علي
 بكددددد  ع قاتهدددددا تنسدددددي  علدددددي وتددددد ريبها الحدددددوا  تربيددددد  علدددددي المسددددداع   -3

 الجماليد  للمثيدرا  االسدتجابا  وتشدجي  بالطف   الظواهرالمحيط 
 علددددي الطفدددد  تسدددداع  كمددددا المختلفدددد  صددددور  فددددي الجمددددا  وتدددد و 
 والدددددرواه   والطعدددددو  واأللدددددوان واألحجدددددا  األشدددددكا  بدددددين التمييدددددز

 (4  2011الجرجاو   علي زيا ) والمسموعا 
 التددددي واألشدددديا  الجمدددا  ويقدددد روا ويحللدددوا يدددد ركوا أن مدددن األطفددددا  تمكدددين -4

 انفعاال  وته ي  بيهته   في معها ويتعاملون ويسمعونها يرونها 
 وشد  وملمد  وسدم  رؤى مدن الحسدي  اسدتجابات  وته ي  الطف  
 الموضددددددوعي  الصددددددفا  نحددددددو مشدددددداعر  بتوجيدددددد   فتهددددددت  وتدددددد و  
 (22  2005مصطفي  فهي ) للموضو  الحقيقي 
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 اسدددتقرار  وتحقيددد  المتغيددر   الحيدددا  مواقددد  ومجابهدد  التكيددد  علدددي تسدداع  -5
 للفددر  النفسددي االتددزان إلددي يددؤ   بدد ور  كلدد  و لدد  مشددك ت   وحدد 
لي مجتمع   وم  نفس  م  تفاعل  في  شخصديت  وتدوازن تكام  وا 
 (254 -253 1996 كما   يوس  نا ي )

 بتنميد  ع قد  لهدا ها فد  بفنشدط  الفراغ  أوقا  وشغ  والتسلي  االستمتا  -6
 أشدكا  وتكدوين والتلوين  والطباع   الرس   مث  الجمالي  الت و 
 خد   مدن اإلب ا  تنمي  علي تعم  أنها كما بها يسع ون جمالي 
 كددددي المختلفدددد  القدددد را   و  لألطفددددا  ال زمدددد  الخبددددرا  إكسددددا 
 كامدددددد   المددددددنع  عبدددددد  هنددددددا )الجمددددددالي بددددددالتعبير قيددددددا ال مددددددن يتمكنددددددوا
2008  71) 

 يحدديط مددا لكدد  الجمددالي التفضددي  عمليدد  ممارسدد  علددي األطفددا  مسدداع   -7
 .به 

 عددددن  راسددددت  فدددي (73 -72  2001الحميدددد   عبددد  شدددداكر) إليدددد  أشدددار  مددددا وهددد ا  
 بعمليدددد  الفددددر  قيددددا  فددددي  ور لهددددا الجماليدددد  التربيدددد  بددددفن الفنددددي التدددد و  سدددديكولوجي 
 بدين واختيدارا  وتميزا  مقارنا  علي تشتم  مركب  عملي  وهو الجمالي التفضي 
 أحكدا  خد   مدن الجمدالي التفضدي  هد ا عن التعبير ويت  المتاح  الجمالي  الب اه 
 معيندددد  سددددلوكي  اختيدددارا  أو لفظيدددد   تعبيدددرا  هيهدددد  علددددي الفدددر  يصدددد رها جماليددد 
 والمسدداف  والددتقم   والتخيدد   تعدد  الم منهددا عدد   عوامدد  التفضددي  هدد ا فددي ويلعدد 
 لهدا التدي العوامد  مدن و يرهدا والمعرفد  والثقافد  والخبر  والشخصي  واأللف  النفسي  

 .األفرا  ل   الجمالي التفضي  لعمليا  الخا  التشكي  في المه   ور
 فهددو إليد  الوصدو  الحدالي البحددث يسدعي الد   األهد ا  أهدد  مدن الهد   وهد ا
 الجمدددا  إ را  إلدددي يقدددو   بددد ور  والددد   للطفددد  الجمدددالي لدددوعيا تنميددد  إلدددي يهددد  
 علي أيضا يساع   ما وه ا اإلنسان ماأب ع  وك  لنا اهلل خلق  ما ك  في الموجو 
جددرا  الجمدددالي التفضددي  بعمليدد  القيددا   بدددين مددن واالختيددار والتمييدددزا  المقارنددا  وا 
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 والقبددددي  الجميدددد  بددددين التمييددددز أو واألجمدددد  منهددددا الجميدددد  سددددوا  المتعدددد    البدددد اه 
ص ار  .الطف  يص رها سلوكي  أو لفظي  تعبيرا  خ   من  ل  وتبرير األحكا  وا 

  :اا يجمال الطفل وعي تشكل التي الوسائط -
   للطف  الجمالي الوعي تنمي  في و ورها األسر  -
 التربيدددد  لمقومددددا  ترسدددديخها حيددددث مددددن التربويدددد  المؤسسددددا  أهدددد  األسددددر  تعدددد 
 الدددنب  إكسدددا  فدددي أهميتهدددا األسدددر  اسدددتم   وربمدددا أطفالهدددا  نفدددو  فدددي الجماليددد 
 البنيددددان منهددددا يتكددددون خليدددد  أو  هددددي األسددددر  أن مددددن الجماليدددد   التربيدددد  مقومددددا 

 يكدددددون األسدددددر   تكدددددون فكمدددددا اإلنسددددداني   الشخصدددددي  بددددد ور تنمدددددو االجتماعي فيهددددا
  ا ال بنا  علي  يقو  ال   األسا  تصب  ب ل  فهي األحيان  أ ل  في األطفا 
 )49  2008صا    عز  السي   محم  سي  محم )المب ع  والشخصي  الجمالي 

 باألزهددددار  المنسددددق  والح يقدددد  الجميلدددد   بالصددددور المددددزين النظيدددد  فددددالمنز 
 الطفد  تربيد  فدي يساع   ل  ك  مواهبه  إبراز علي ألطفاله  الوال ين وتشجي 
 )16  2007الزياتي   أحم سعا  إبراهي   موسي سامي .)و وقي   جمالي  تربي 

 المعاملددد  أسدددلو  يدددرتبط لددد  إ ا لددد   قيمددد  ال  لددد  كددد  أن إلددد  باإلضددداف  هددد ا
 واألعمدا  األلفداظ اختيدار  لد  ومدن والمواقد   األشديا  م  جمالي بشك  والتعام 

  .الطف  إلي ومحبب  مه ب   تكون أن الطف  فيج  أما  الكبار بها يقو  التي
 إشدبا  إلد  تدؤ   أفرا هدا  ع قا  والوفا  والتوازن الترابط يسو  التي فاألسر 

 المب عد   الشخصدي  لخلد  مهمدا أساسدا يع  ال   النفسي  األمن إلي الطف  حاج 
 فدي تنمدي والتناسد   وال قد  لإلتقان م هما مناخا ألبناهها توفر التي األسر  أن كما

نتاجدد  وت وقدد  الجمددا  استشددعار علددي القدد ر  أطفالهددا   1995المنددوفي  راهي إبدد محمدد ) وا 
221) 

 الطف  كمدا المشداعر ترقيد  فدي السدحر فعد  الجميلد   والبسم  الطيب   فللكلم 
 بالددد و  االرتقدددا  شدددفن  مدددن الهددد و   علددد  والحدددر  والنظدددا   بالنظافددد  العنايددد  أن

 بالجمدددا   تتميدددز التدددي األسدددري   الع قدددا  أن عدددن فضددد  الطفددد   لددد   الجمدددالي
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 وبغض  القب  من وحب  ونفور للخير وت و  مه    وج انو  رقيق   مشاعر وراهها
 (49   2008 صا    عز  السي   محم  سي  محم )

 خددد   مدددن جماليدددا الطفددد  بددد و  ترقدددي األبدددوين فدددي الممثلددد  األسدددر  أن كمدددا 
  أند  كما فيها  يعرض ما ومناقش  المختلف  الفنون معارض إلي ألطفا  اصطحا 
  يرضي  بشي  ولو بالمتع  إحساس  الطف  مشارك  خ   ه امن تفع  أن ب مكانها
 (101  2005الفتاح  عب  إسماعي ) وتمتع 

  ورا تتبنددددي أن يجدددد  األسددددر  أن (2005الغددددزا   عمددددر محمدددد )  راسدددد  وتشددددير
 وال بندددا تمدددر التدددي اليوميددد  الحيدددا  ثنايدددا مدددن الجمدددالي الدددوعي تنميددد  فدددي إيجابيدددا

 والسددددح  واألسددددما  والطيددددور ميلدددد الج والحدددد اه  الخّ بدددد  فالمندددداظر ن حظهددددا
 لنددا تبدد و والتددي والروايددا  الجميلدد  والقصدد  الشددعر وأبيددا  واألشددجار والقمددر
 خ لهدا مدن يمكن قوي  عقلي  مثيرا  أنها حين في حسّي  وخبرا  عا ي  أشيا 
 من التمكن يستطي  حت  األشيا  ه   ك  في الجما  مواطن للطف  نوّض  أن

 .لوح   البحث في يب أ ف ن   ّو وت تمّكن وا  ا الت و  
 أهدد  مددن الجمددالي الددوعي مفهددو  تنميدد  علدد  العمدد  بددفن   القددو  يمكددن وهكدد ا
 مددن و لدد  الحاضددر  الوقدد  فددي أفرا هددا تجددا  األسددر  بهددا تقددو  التددي الوظدداه 
 والسدددددلوكيا  والعددددا ا  والقدددددي  والمعلومددددا  المعددددار  ألبناههدددددا إكسددددابها خدددد  

 بتد عي  المتصدل  والخبدرا  المواقد  تهيهد  األسدر  مدن  لد  ويستوج  الجمالي  
 ل سدتمتا  كضرور  الجمالي  التربي  بمفهو  الوعي تنمي  في الروض  ومشارك 
يجددا  بالحيددا   جاندد  مددن الصددالح  القدد و  طريدد  عددن  لدد  ويددت  اإلبدد ا  روح وا 
 .الوال ين

 للطف  الجمالي الوعي تنمي  في و ورها األطفا  رياض-
 بهدددا يلتقدددي التدددي االجتماعيددد  المؤسسدددا  أو  هدددي ألطفدددا ا ريددداض تعتبدددر

 المختلفدد  والسددلوكيا  المفدداهي  مددن الع يدد  فيدد  تغددر  حيددث األسددر  بعدد  الطفدد 
 ولها السليم   االجتماعي  التنشه  الطف  وتنشه  لرعاي  أسس  تربوي  بيه  فهي
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 لددد  تتدددي  الطف  كمدددا لددد   الميو  واالتجاهدددا  والقي  تكدددوين فدددي قصدددوى أهميددد 
 مددددن و يرهددددا والنشدددداط  والحركدددد   اللعدددد   خدددد   مددددن المتكامدددد  النمددددو فددددر 

 صدددا   يسدددري   27 2003حجدددي  إسدددماعي  أحمددد . الح يثددد  التربويددد  األسدددالي 
 التربويد  الخبدرا  تدوفر التدي البيهد  هدي فالروضد  (166 2002الشدربيني ) وزكريا

 الشدام  النمدو  تحقيد علدي تسداع  حيدث المبكدر   الطفولد  مرحلد  في والتعليمي 
كسدددداب  والموسدددديقي  الفنيدددد  المهددددارا  نمددددو وكدددد ل  الروضدددد   لطفدددد   السددددلو  وا 

 )16  2007الزيدددددداتي  أحمدددددد  سددددددعا  إبددددددراهي   موسددددددي سددددددامي .)والجمددددددا  االجتمدددددداعي
 أساسدددي  وخطددو  األبددوين  عددن ل نفصددا  للطفدد  األولددي الخبددر  هددي والروضدد 

 الحياتيدددددد  المهددددددارا  اب واكتسدددددد معارفدددددد   ونمددددددا  واسددددددتق ليت  شخصدددددديت  لبنددددددا 
 التربويددد  الوظددداه  ومدددن.(45-43  2006 فدددراب  أبدددو محمددد  حسدددين) واالجتماعيددد 

 الع قددا  أو الفنددون طريدد  عدن الجمددا  حدد  عدا ا  األطفددا  إكسددا  للروضد 
 الطفدد  فددي واالبتكددار اإلبدد ا  بتربيدد  تهددت  كمددا الجمددالي  الحدد  فيدد  تنمددي التددي
 (188  1993اله هو   الواح  ب ع  ال ) وأنشطتها برامجها خ   من

 تدد و  تددن  حتددي األطفددا  ريدداض فددي الجمددا  أسددبا  تتددوفر أن يجدد  لدد ل 
 و قد  الترتيد  وحسن التنسي  جما  في مثاال الروض  فتكون للجما   األطفا 
 األثددداث  فدددي وقلددد  البندددا  فدددي بسددداط  مدددن عليددد  كانددد  مهمدددا والنظافددد   النظدددا 

 أنهددا العتقددا   الطفدد   بدد  يحتدد  و جددانم الروضدد  تصددب  أن  لدد  مددن والغددرض
 (79 2008صا    وعز  محم  سي  محم ) األعل  المث 

 التعداون يفض  المرحل  ه   في الطف  أن (105  2008الحيل   محم )ويشير
 الجماعدد  المشدداري  فددي ويشدداركه  معهدد  وجماعا  ويتفاعدد  أفددرا ا اآلخددرين مدد 
 .ابه يتواج  التي الروض  أو البيه  تجمي  مث 

 متميددز  تربويد  مرحلد  أنهدا كمدا ها فد  تعليميدد  مرحلد  الروضد  تعد  هندا مدن
 المسدتق   اإلب اعي تفكيره  واستثار  وفر يته   األطفا   اتي  احترا  علي تركز

 وتددد و  اآلخدددرين  مددد  واللعددد    السدددليم  الصدددحيح  العدددا ا  علدددي وتعويددد ه 
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 2005بدد و   مسددع  رمضددان قندد ي   متددولي محمدد )الطبيعدد  وجمددا  والفددن  الموسدديقي
 راقددي ووجدد اني جمددالي حدد   ا  معلمدد  بوجددو  إال تكتمدد  لددن والروضدد  (57 

 البيهددد  فدددي الجمدددا  لمسدددا  مدددن الع يددد  تضدددفي أن خ لددد  مدددن تسدددتطي  حتدددي
 يقددد   فالمعلمددد  ل يددد   الجمددالي الدددوعي وينمدددو وج اندد  فيتهددد   للطفددد  المحيطدد 
 وبددين للطفدد  تقدد مها التددي لعقليدد ا الخبددرا  بددين المددزج فددي الكبيددر العدد   عليهددا

 الجددانبين إحدد   يطغددي أن  ون لدد  إكسددابها علددي تعمدد  التددي الجماليدد  الخبددرا 
 .األخر عل 

 وح يق  وأني  جي  مبني من علي  تشتم  ما بك  الروض  أن يتض  وبه ا
 أن يمكدن جمدالي بحد  تتمت  معلم  أيضا خ   ومن متع    جمالي  ومؤثرا 

 ترقي التي الجمالي  التربي  مقوما  الطف  إلكسا  وأساسيا جوهريا وسيطا تع 
 .ومشاعر  إحساسات  وته   بالطف 

  :مجاالت التربية الجمالية في مرحلة رياض األطفال-
 مجموع  لتشم  األطفا   رياض مرحل  في الجمالي  التربي  مجاال  تتنو 

 أنشدددط  نهددداوم األطفدددا  لددد   الحسدددي  اإل را  خ لهدددا مدددن األنشدددط  ننمي مدددن
 أ وار  وتمثيدددددد  قصصددددددي  وأنشددددددط  حركيدددددد   موسدددددديقي  وأنشددددددط  ي ويدددددد   فنيدددددد 

 األنشددط   علددي القدداه  المددنه   اخدد  مز وجدد  وبقابليدد  أكثددر يتعلمددون فاألطفددا 
  .واللع 

 موس  مفهو  وجو  علي ,lim,booyeun,2000)يون بو لي ) راس  نتاه  وتقترح
 والحركد  والموسديق  المرهيد  الفندون يشدم  شاس  مجا  يغط   الجمالي  للتربي 
 .والطبيعي  االجتماعي  المواق  ف  الصور من ومجموع  والمسرح والقص 

 بدددرو   هدددار " التربدددو  حددد  ها كمدددا الجماليددد  التربيددد  فندددون مجددداال  ومدددن
 واألفكدددار والصدددور  اللغددد   بدددين بالع قددد  الفنيددد  أعمددداله  فدددي األطفدددا  اهتمدددا "

 بدددبعض بعضدددها يدددرتبط مجددداال  ث ثددد  إلدددي ع قددد ال هددد   قسددد  وقددد  والمشددداعر 
 الي ويددد  الفنيددد  واألعمدددا  التمثيلدددي  واأل ا  والقصددد  والحركددد   الموسددديقي: وهدددي

,(1998,335-336( Harry Broudy. 
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  :الث ث  للمجاال  توضيحي عرض يلي وفيما
  :Music and Movement والحركة لموسيقيا-

 الموسددددديقي مددددد  والتفاعددددد  عدددددز  وال والغندددددا   الموسددددديقي  سدددددما  وتشدددددم 
 يحدد ث الم رسدد  قبدد  مددا مرحلدد  وفددي. المبتكددر  الرقصددا  خدد   مددن بالحركددا 

 اسددتخ ا  كيفيدد  عددن األساسدديا  بعددض وتتكددون األطفددا   لدد   موسدديقي تطددور
   .المختلف  الموسيقي  األ وا  من مجموع 

 ركدا  والح الموسديقي مد  كليدا باالند ماج األطفدا  يبد أ المرحل  ه   فخ  
 ببعض والقيا  الغنا  خ   من البسيط  واأل اني األناشي  بعض يكتسبون فه 

نتدداج العددز  خدد   مددن التعدداون يتعلمددون أيضددا الحركددا    الموسدديقي بعددض وا 
 اآلخدددرين مددد  والغندددا  النغمدددا  باكتشدددا  األطفدددا  يهدددت  مدددا البسددديط  و البا

Mattox, C.,1990,76)) 

 اللعددد   خددد   خاصددد  جماعدددا  فدددي غندددا بال  اهمدددا الرابعددد  طفددد  ويسدددتمت 
 يدتعل  أن الرابعد  لطفد  يمكدن حيدث الثالث   طف  عن الموسيقي إ راك  ويختل 
 وال رجددد   (قصدددير /طويددد ) الزمنيددد  المددد   مثددد  الموسددديقي   األساسددديا  بعدددض

 اآلال  بددددين التفرقدددد  أيضددددا ويمكندددد   (بطي /سددددري )  واإليقددددا (منخفض/عا )
 اللغد  اسدتخ ا  يمكند  كمدا وأحجامهدا  وأشدكالها   أصدواتها حيدث مدن الموسيقي 
  وأفكار  آراه  عن للتعبير
 أهميد  علد  التعدر  إلد (Roberts ,B. A ,2003) روبدر   راسد  أشدار  كمدا
 من ال راس  عين  وتكون  ال راسي  المناه  في الموسيق  و ور الجمالي  التربي 
 .سنوا ( 6-4) من أعماره  تتراوح أطفا 

 ال راسدي  المنداه  فدي الجماليد  التربيد  تضدمين إل  ال راس  اه نت وتوصل 
 العوامد  أحد  أصبح  وبرامجها الجمالي  التربي  متق م  وبفض  جمالي  بصور 

تباعددددد  النظدددددا  نشدددددر علددددد  المسددددداع    التعلدددددي  عمليددددد  خددددد   األطفدددددا  بدددددين وا 
 ط األنشدددد  ور علدددد  التعل  والتفكيدددد  عمليدددد  فددددي االسددددتق لي  علدددد  ومسدددداع ته 
   .الروض  لطف  الجمالي  التربي  تنمي  في الموسيقي 
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 الددرق  الجماليدد  التربيدد  بددرام  تتضددمن أن علددي فروبدد  فر ريدد  أكدد  كمددا
  (Taylor , Brazelton ,2000,63) باللع  االهتما  م  والتمثي  والغنا 

 حيدث لألطفدا   الجمالي  للتربي  راه   تربوي  خط  أوين روبر  وض  ولق 
 لددد ا وممتعدددا  مسدددليا يكدددون أن يجددد  المبكدددر  الطفولددد  فدددي التعلدددي  أن ر يددد كدددان

 وندددا   بالكتددد   األطفدددا  ازعددداج وعددد   الشدددكلي  التعلدددي  عدددن باالبتعدددا  طالددد 
 هيي  )والددرق  الغنددا  مددن واإلكثددار والرسددوما   والنمددا ج المجسددما  باسددتخ ا 

 (16 1997 الناشف محمود
 إلدي( 2005الي ن،, عي  النجيا أبيو) راس   تشير أيضا الحرك  لجماليا  وبالنسب 

 الشخصددي  بنددا  عمليدد  مددن يتجددزأ ال جددز ا تعتبددر الحركيدد  الجماليدد  التربيدد  أن
 الجمدا  ويقد ر يد ر  كيد  الطفد  بتعلي  الشخصي  تنمي  في تساع  ألنها نظرا
  .المختلف  أنواع  بكاف  واإليقا  والرشاق  والفن الطبيع  في

 الخاصد  العمليد  العدروض تق ي  ضرور  علي( 2000,105حام , نوال) وتؤك 
 والتصدفي   والغندا   بالعز  المرتبط  المهارا  تكتس  خ لها فمن بالموسيقي
 ضددرور  علددي أكدد   كمددا اللحنيدد  والمسددافا  النغمددا  وأ ا  اإليقدداعي  والمشددي

 أن األطفددا  اكتشددا  عندد   لدد  ويتضدد  االكتشددا  طريقدد  المعلمدد  تسددتخ   أن
 كد ل  بهد   المحيطد  والبيهد  الجسد  أجزا  من مختلف  أصوا  ص ارإ ب مكانه 

  .الموسيقي  اآلال  تق ي  عن 
  ينجدد   التددي العالميد  اللغدد  هدي الموسدديقي أن يتضد  سددب  مدا خدد   ومدن

 وهدد   عنهددا يصدد ر لحددن لكدد  ويسددتمعون لهددا ويصددغون والصددغير الكبيددر إليهددا
 فدي والهد و  باالرتيداح شدعورا تدر ت فق  األفرا  علي وقعها في تختل  الموسيقي
 تفخد   الطفد  عدال  فدي فالموسديقي بدالحزن شدعورا أو بالبهجد  شعورا أو  نفوسنا
 ويصد ر التصدفي  أو بالحركد  عندا يعبدر التدي والفرحد  االنسدجا  مدن شدي  إلي

 الشدددعور يسدددو   جدددو فدددي الموسددديقي  مدددن إليددد  يسدددتم  مدددا مددد  تنسدددج  حركدددا 
  .والجما  بالبهج 
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  enactment and Story  التمثيلي ألداءوا القصة
 بدفن ونصد  واأل بدي  الفندي بالنشداط االهتما  بضرور  مكارينكو نا   ولق 

 كاأل ددددداني بسددددديط  صدددددور  فدددددي المبكدددددر   الطفولددددد  منددددد  الجماليددددد  التربيددددد  تبددددد أ
  (224 ,2000 ب ران, شبل) المصور  الجميل  والكت  واأللعا  والقص 
 بددين الع قدد  عددن للكشدد ( 2001محميي , الجليييل عبيي  حمييي  ) راسدد   هدد ف  ولقدد 
 االبتكارى وأيضدددا والجانددد  الخيدددالي الجانددد  وتنميددد   الددد يني القصددد  تددد ري 
 ع قدددد  وجدددو  إلدددد  ال راسددد  نتدددداه  وتوصدددل  والجمددددالي الخلقدددي السددددلو  تنميددد 
  الجمددالي والسددلو  الخلقددي والسددلو  الدد يني القصدد  تدد ري  بددين قويدد  ايجابيدد 
 الجمالي  التربي  برنام  أنشط  ضمن القصصي األسلو   ا استخ علي وأك  
  .للطف  والمشوق  المثير  األسالي  من ألن   للطف 

 لدددد   الحيددددا  فددددي األ وار تقمددد  تنميدددد  إلددددي الددد رامي اللعدددد  هدددد ا ويهددد  
 مددن يتحقدد  كمددا الطفدد   حاجددا  علددي تعددر  إلددي يددؤ   بدد ور  وهدد ا األطفددا  
 عضددلي نمددو  لدد  علددي ويترتدد  الحركددا  عضبددب القيددا  اإليهددامي اللعدد  خد  
 بيددد  العروسددد   بيددد  فدددي اإليهدددامي اللعددد  أركدددان وتتمثددد  جهددد   بددد ون تلقددداهي
 بيددد  تناولهدددا لتحقيددد  المختلفددد  الحيواندددا  الجدددزار  النجدددار  الفيددد   بيددد  الددد   
 هدد ا وفددي الطيددور  بعددض الزواحدد   بعددض معهددا  والتحدد ث ومدد اعبتها الطفدد 
 ويحس  ي رك  لما والحرك  الصو   وتقلي  األ وار يش بمعا الطف  يقو  النشاط
 عبد  هندا )الجمدا  يحد  اجتمداعي شدخ  إلدي أنداني إنسدان مدن الطفد  وتحوي 
 (116 2008كام   المنع 

 الدد رامي التمثيلددي واأل ا  القصدد  أهميدد  علددي أكدد   التددي ال راسددا  ومددن
"  سامسدددون فلدددورن "  راسددد  الم رسددد  قبددد  مدددا أطفدددا  لددد   الجمدددالي النمدددو فدددي

 القص  بفهمي  التعري  إل  ال راس  وته  " الجمالي  التربي  في ال راما" بعنوان
 األطفا  فنون مجاال  ال راس  ح    الجمالي  ولق  التربي  في التمثيلي واأل ا 
 واأل ا  القصدددددد  : هددددددي المجدددددداال  مددددددن مجموعدددددد  فددددددي الجماليدددددد  التربيدددددد  فددددددي
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 ال راسد  عيند  وتكوند   الي ويد    والفنونواألعما التمثيلي والموسيق  والحرك  
 ال راسددد  واسدددتخ م  سدددنوا ( 6-4)مدددن أعمددداره  تتدددراوح أطفدددا  مجموعددد  مدددن

 القصددددددددددد  مدددددددددددن مجموعددددددددددد :اآلتي  واأل وا  التحليلدددددددددددي الوصدددددددددددفي المدددددددددددنه 
 .المضمون تحلي  والتمثيليا  أسلو 

 تنميدد  فددي والتمثيليددا  القصدد  فعاليدد  مدد ى إلدد  ال راسدد  نتدداه  وتوصددل 
 الجماليدد   التربيدد  تسددع  التددي القدد را  كفحدد  الجمددالي والحدد  الجمددالي و التدد 

 تتكون الجمالي  التربي  في الخبرا  أن ال راس  وأوضح  األطفا  ل ى لتنميتها
 األوبرا واألقنعددددد   الموسددددديق  وال راما وأ ا  المكوندددددا  وه  مدددددن مجموعددددد  مدددددن

 قصددددددد  وعددددددد مجم ال راسددددددد  اقترحددددددد  وأخيدددددددرا الفنيددددددد  لمعدددددددارضوا والصدددددددور 
 لألطفددا  الجمددالي والحدد  الجماليدد  التربيدد  تنمدد  موسدديقي  وأنشددط  ومسددرحيا 

 (Florence Samson,2005,70-81) المختلف  العمري  المراح  في
 وممارسددد  العدددراه   مسدددرح خددد   مدددن للطفددد  تقددد   التدددي القصددد  تعددد  كمدددا
 تساع  أن يمكن التي الجماعي  الفني  األنشط  أه  من القص   ألح اث الطف 
 الطفد  إكسا  خ لها من يمك  حيث الطف   ل   الجمالي  التربي  تحقي  علي
 عدد   الحدد يث  عندد  االسددته ان مثدد  فيهددا المر ددو  الجماليدد  السددلوكيا  بعددض

 ممارسددد  خ مددد   لددد  يقددد   مدددن شدددكر السدددؤا   آ ا  معرفددد  المتحددد ث  مقاطعددد 
 التعامد  آ ا  لمسداج  ا  خدو  آ ا  الزيدار   آ ا  معرف  الماه   آل ا  الطف 
 المهمدد  المقومددا  مددن يعدد  ممددا السددلوكيا   مددن و يرهددا العامدد   الحدد اه  مدد 

 توظيددد  يمكدددن ثددد  ومدددن(.120  2005الشدددربيني  فدددوز ) للطفددد  الجماليددد  للتربيددد 
 الطفدد  فينشددف الجماليدد  التربيدد  مقومددا  الطفدد  إكسددا  فددي والحكايددا  القصدد 

  .حيات  في تعين  وأخ قي  الي جم بقي  ومزو ا متكامل   صحيح  تنش 
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   :والفنية اليدوية األعمال
 بالخامددا  والتشددكي  والتلددوين  كالرسدد   و لدد  المرهيدد  الفنددون جميدد  وتشددم 
  المختلف 

 تحكمدا أكثدر المرحلد  هد   فدي األطفدا  أن(Jane Bates,2000,19-20) وتشدير
 والنمددددا ج األشددددكا   بعددددض إلددددي والتعددددر  اإلنتدددداج فيسددددتطيعون الرسددددو   فددددي

 مدددا  موضددو  لتصددمي  تجميعهددا ثدد  والددد اهر  والمربدد   الشددم  : مثدد  األساسددي 
 يعنيددددد  عمدددددا الرسددددد  فدددددي يعبدددددر أن الطفددددد  يسدددددتطي  المرحلددددد  هددددد   نهايددددد  وفدددددي

  .المميز  ال قيق  بالتفاصي 
 الرسدددد  أنشددددط   ممارسدددد  علددددي األطفددددا  تشددددج  أن المعلمدددد  علددددي ويجدددد 
 عليهددددا والتعددددر  األليفدددد  والحيوانددددا  نالدددد واج أنددددوا  رسدددد  خدددد   مددددن والتلدددوين
 نموهدددا وم حظددد  البددد ور بعدددض وتلدددوين رسددد  ونموهدددا  تكاثرهدددا كيفيددد  ومعرفددد 
 برسددم  يقددو  الدد   نشدداط  وتلددوين رسدد  وكدد ل  الروضدد   ح يقدد  فددي وتطورهددا

 أيامدددا معدددين ركدددن إلدددي الددد ها  علدددي التركيدددز مدددن بددد ال ج يددد  ركدددن واستكشدددا 
 )2  2001ال ي   مصطفي ران ا) متتالي 

 إلدي هد ف  والتي (2004البغ ا    رضا محم  هيا ) راس  علي  أك   ما وه ا
 إلددي وتوصددل  الروضدد  ألطفددا  الفنددي للنشدداط ت ريسددي  وحدد   وتصددمي  تخطدديط
 والتشكي  والتلوين الرس  خ   من الروض  لطف  الجمالي الح  تنمي  ضرور 

   .بها األطفا  يسع  التي البيه  خاما  من
 الفنددون أهميدد  علددي التفكيدد  فددي الحددالي البحددث مدد  تتفدد  ال راسدد  هدد  و      
 والسديما المتعد    الطفد  قد را  مدن تنمدي التي الفني  الي وي  األعما  وممارس 
 تنميد  برندام  فدي كبيدرا اهتمامدا هندا  جع  مما خاص  بصف  الجمالي  الناحي 
 بالعجدداهن والتشددكي  نوالتلددوي كالرسدد  الفنيدد  األنشددط  باسددتخ ا  الجمددالي الددوعي
 .البيه  خاما  من متع    نما ج وعم  والقشور
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 تصمي  كيفي  إل  (2007الجوا   عب  إبراهي  اهلل عب  رجاهي)  راس  أشار  كما
 وتوصدل   الروضد  لطفد  الجمدالي الح  لتنمي  الفني  لألنشط  تعليمي  حقيب 

 لطفدد  الفددر   للددتعل  مثلددي طريقدد   تعدد  الفنيدد  األنشددط  حقيبدد  أن إلدد  ال راسدد 
 الحد  لتنميد   والي ويد  الفنيد   األنشدط  وأهميد   الجمالي حس  لتنمي  الروض 
 علددي صددغر  مندد  الطفدد  ينمددو حتددي الصددغر مندد  الروضدد  طفدد  لدد   الجمددالي
 برندام  إعد ا  إلدي هد ف  التي( 2004جد او   حافظ محم ) و راس  .الجما  ت و 
 خددد   مدددن األطفدددا  لددد   الجمدددالي لتددد و ا تنميددد  فدددي يسددده  الفنيددد  التربيددد  فدددي

 خ   من الصغر من  األطفا  عن  الجما  تنمي  أهمي  علي وأك   التليفزيون
 األنشددط  مددن باعتبارهددا الفنيدد  األنشددط  واسددتخ ا  المختلفدد  والمثيددرا  الوسدداهط
   .ل يه  الجمالي الوعي ونمو إثار  علي تعم  والتي األطفا  ل   المحبب 

 الطفددد  ربدددط إلدددي هددد ف  والتدددي( 2004المرسدددي  نصدددر  دددا  )  راسددد  وكددد ل 
 علدي والتفكيد  وتوظيفهدا  البيهد  خامدا  عدن البحدث خد   مدن المحيطد  بالبيه 
 يقددو  التددي الفنيدد  األعمددا  بعددض إنتدداج خدد   مددن بددالنف  الثقدد  الطفدد  إكسددا 
 .بتشكيلها

 مددا لدد مرح فددي والتطددور النمددو علددي الطفدد  تسدداع  الي ويدد  الفنيدد  فاألعمددا 
 بد  ويشدعر يدرا  عمدا الطفد  بهدا يعبدر أساسدي  وسديل  تع  أنها كما الم رس  قب 

 يجد   وأند  الكلمد  قبد  بالصدور  الح ث عن يعبر أن يستطي  فالطف  ويفهم  
 نمو جدددا اتبددا  عددد   مراعددا  مدد  الدددنف   عددن للتعبيددر الفرصددد  األطفددا  إعطددا 
  Joan)االبتكاريد   راته قد اضدمح   إلدي يدؤ   فد ل  الفندي  العمد  فدي معيندا

Isenberg  and  Mary Jalango  , 2000,67-68) .                                        

 الوسدددديل  هددددي المختلفدددد  والفنددددون الفددددن أن المعلمددددا  تعددددي أن يجدددد  لدددد ل 
 تسه  الجمالي  فالتربي    الموضوعا  من  الع ي  تعل  في تساع  التي الوحي  

 كمدا  والروحيد  والجسدمي   العقلي   الجوان  جمي  من تطور و  الطف  نض  في
 التدي وهدي ج يد   معدان البتكدار مختلف  ع قا  إيجا  علي الفنون ه   تساع 
 لهددا يوجدد  ال الفنددون وهدد   حضددارا  وبنددا  ثقافددا  خلدد  فددي أساسدديا  ورا تلعدد 
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 أن يجدد  الفددن  راسدد  علددي فالقدداهمون لدد ل  محدد     إجابددا  أو ثابتدد  مقددايي 
 يعندي الفندون هد   فتد و  واستخ اماتها"  القيم " بمعني كامل   راي  علي يكونوا
 و راس  وابتكار تقي  في المت اخل  واأل وار الوظاه  بين المشتر  التفاع  تفه 
 لمدا الصدغر مند  ممارسدتها علدي األطفدا  تشدجي  يج  ل ل  الفن ورعاي  وتعل 
 فدي الطفد  نمدو فدي يسداع  وك همدا يد وأ اه مهاريد  وأخدر  نظري  قيم  من لها

 )109-108 2011عثمان  أحم  لميا . )المتع    الجوان  من الع ي 
  :فهوم الوعي الجماليم  -

 مركددز كوندد  حيددث مددن العددا  بمعنددا  الددوعي عددن ينفصدد  ال الجمددالي الددوعي
 خد   مدن تمدار  ما موضو  معرف  إلي ساعي   ا  إ را  أو شعور أو انتبا 
 أو اختزالهدددا يمكدددن ال صدددي  أو أسدددالي  فيددد  تتدددوالي فعددداال نشددداطا المعرفددد  هددد  

 إبدراهي  وفدا  وتد كر.(Peter A. Angles:  Dictionary Of Philosophy P., 46)إنقاصدها
 القيمدد  إلددي االنتبددا  أو الشددعور أو التدد و  علددي القدد ر  هددو الجمددالي الددوعي أن

 أو طبيعيدددا أكدددان سدددوا  مدددا شدددي  فدددي توجددد  التدددي الجماليددد  الكيفيددد  أو الجماليددد 
 الدددوعي أن أيضدددا تدددر  كمدددا  (14, 1997إبيييياهي , محمييي  وفيييا ) فنيدددا عمددد  أو عا يدددا

 والتددددفقل  التفمدددد   علددددي اإلنسددددان ويسدددداع  الخيددددا   يعضدددد  الدددد   هددددو الجمددددالي
 ويعد  المعندي منحهدا قاص ا باألشيا  مباشر  يلتقي أن  بمعني والشعور والتفكير
  (2000إبراهي   محم  وفا ) لجماليا الوعي أ وا  والح   الخيا 

 أندد ( 17  2003إبددراهي   منددا  ميرفدد )  راسدد  أوضددحت  كمددا  الجمددالي فددالوعي
 تحتدداج الهدد   محدد و    يددر طاقدد  ولكنهددا الصددغر مندد  الطفدد  بهددا يولدد  طاقدد 

    ثدد  األخددرى  القددو  بدد  تنمددي الدد   القدد ر بددنف  تنميتهددا علددي والقدد ر  للم حظدد 
 عوامدد  ولكددن والحركيدد   الحسددي  ملكاتهددا كدد  المعلمدد  فددي الطاقدد  هدد   تسددتثير
 الجمددالي  الددوعي هدد ا عددن التعددابير فددي االخددت   لهددا تحدد   الخاصدد  المواهدد 
 فتثيدر بهدا  المعلمد  تتلدب  جمالي  حال  إلي تحول  عن  الوعي يحر  ق  بمعني



55110022  لسنةلسنة  --((11))  الجزءالجزء    --((44))  العددالعدد  --  السابعالسابع  المجلدالمجلد      دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربيةالتربية  كليةكلية  واالنسانية.واالنسانية.  التربويةالتربوية  الدراساتالدراسات  مجلةمجلة  
  

53 

  يهالدد الميدد  وتحددر  األطفددا  أمددا  أ وارهددا وتنظددي  اللفظيدد  الب  دد  ملكدد  لدد يها
   .بها األطفا  يسع  وأحجا  تكوينا  عم  إلي

 وعددددي أبدددد   وتعددددالي سددددبحان  اهلل أن( 119 1991البسدددديوني  محمددددو ) ويشددددير
ن جماليا إب اعا الطف   يكوندوا أن والم رسدين واألمها  اآلبا  من يحتاج  ل  وا 
 ثقافد  وهد   وتد وقها  أطفداله  رسدو  برؤيد  تسدم  اإلبد ا  مدن  رج  في ب وره 
 فدددي أمددا أو أبددا سدديكون الددد   المددواطن تكددوين فددي لهدددا يمهدد  أن البدد  وري ضددر 

 إبددد اعه  مسدددتو  علدددي تحدددافظ التدددي بالتنشددده  سددديرعاه  أطفدددا  ولددد  المسدددتقب 
 .وتنمي 
نّ   نفسدها  تلقدا  من تفتي ال وفهم  الجمي  بالشي  اإلحسا  عل  الق ر  وا 

 النتدداه  كاندد  كددرا  مب التطددوير  لدد  كددان وكلمددا الطفدد  لدد ى تتطددّور أن يجدد  بدد 
ن   أفض    الفنيد   األعما  نحو وال مباال  الجما   م حظ  عل  الق ر  ع   وا 
 الد ين واألمهدا  اآلبدا  إلدي يرجد   لد  فد ن الكثيدر ل ى الجمالي  الرؤي  و يا 

 علددي العمدد  يجدد  لدد ا واالهتمددا  االنتبددا  مددن يسددتح  مددا الجاندد  هدد ا يولددوا لدد 
 .الصغر من  ف للط الجمالي الوعي تنمي 

 الخاصددددددددددددد  موضدددددددددددددوعا  عددددددددددددد   علدددددددددددددي الجمدددددددددددددالي الدددددددددددددوعي ويشدددددددددددددتم 
 يمكن طبيعي شي  أ  أن أ  والطبيعي  الماهي  واألحيا  بالنباتا  والحيوانا  

 الحقيقد  بواسدط  البهجد  المشداه  أو الطف  نف  في بعث إ ا جماليا  يكون أن
 علدي لجمداليا الموضدو  هد ا إنسدان فيحتو  أ  قبد  مدن مد ر  لوجو  المجر  
  :هما رهيسيتين فكرتين
  .الل   أو البهج  تمنحنا الجميل  األشيا  أن: ياألول

 يعطدي الد   هدو الجميد  بد  جمدي   يكدون البهجد  يعطي ما ك  لي : لثانيةا
 .Aquinas ,T) 1970,258) مباشرا إ راكا ن رك  عن ما البهج 
 عدددن الناتجددد   البهجددد هدددي Aesthetic Pleasure الجماليددد  البهجددد  أن أ 
 تلد  وليسد  جمدي   الشي  نسمي تجعلنا التي وهي المباشر  الجمالي اإل را 
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 أو مهدد با المدد ر  الموضددو  كددون أو الفاهدد    أو المنفعدد   عددن الناتجدد  البهجدد 
 (124  1998الصباغ  رمضان) العملي  المنفع  طاهل  تح  يق  مما  ل   ير

 للطفددد  تقدد يمها يجدد  لتدديا الجمددالي الددوعي موضددوعا  أن يتضدد  وبدد ل 
 طفدد  منهددا يسددتفي  لكددي المختلفدد  والمتدداح  المعددارض بزيددار  القيددا  فددي تتمثدد 

 وطر  وألوانها الماهي  األحيا  أنوا  بمختل  األطفا  تعري  أن كما  الروض 
 يعد  الطبيعد  تشدمل  مدا وكد  وألوانها المختلف  الطيور بفنوا  ومعرفته  معيشتها

 (17  2000إبراهي   عواط ) جماليا الطف  وعي تنمي جمالي  موضوعا 
  :الجمالي الوعي  تنمية أساليب

نجدازا  ممارسدا  من الروض  معلم  ب  تقو  ما ك  وتعني  نشداط لعمد  وا 
بدراز األطفا   واستع ا ا  ويتف  الجمالي الوعي يحق  معين  الجمدا  ندواحي وا 
 هدد   وتتضدد  (296  2008كامدد   الدنع  عبدد  هنددا )الروضدد  فددي  اهمددا أطفالهددا عندد 

 لطفلهددا المعلمدد  توجهدد  الدد   الحددر واللعدد  والسددلوكيا  المواقدد  فددي األسددالي 
 وهددي أال إ راكيدد  أ  عمليدد  سددوا  حالدد  توجدد  ال أندد  المفكددرين بعددض يددر  حيددث
 وعلدي. بالفعد  أو بالمعرف  يعز  إنما  جمالي موق  فك  ث  ومن جمالي  حال 
 والشدمو   بالعموميد  تتصد  الجمدالي الدوعي تنميد  أسدالي  أن نجد  النحدو ه ا

 ألن نظدرا مختلفد   بد رجا  ولكدن بالجما   الوعي في تشتر  المعلما  فجمي 
 تركيز عبر تعم  ال ا  ه   ف ن جماليا  موضوعا ت ر   ا  عن ينج  الوعي
ضدددفا  إلثراهددد  الموضدددو  علدددي االنتبدددا   أن الدددزع  هددد ا ويؤكددد  عليددد   الحيويددد  وا 
 أو كبيددرا االهتمددا  يكددون فقدد  آلخددر  شددخ  مددن يختلدد  مددا  لموضددو  االنتبددا 
 وقد  الخبدر   سدط  علدي صدغير  موجد  مدن أكثر يكون ال فق  مح    نحو علي
 (128  1998الصباغ  رمضان) وتعمقها فيها توترا تح ث عظيم  موج  يكون

 كمددا أساسددي هددو بدد  ترفيهيددا  شدديها لددي  الجمددالي الددوعي أن يتضدد  وبدد ل 
 بدين قسدم  األشديا  أع   الجمالي الوعي ف ن وب ل  واأل نيا   ا للفقر  مل  أن 

 مجالد  وتوسي  وترقيت  الوعي ه ا من رصي  المعلم  عن  كان وكلما المعلما 
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 شد  ال وممدا خ لد   مدن التعلدي  عمليد  تطدوير السدتطاع  الروض  طف  ل  
  الطبيعددد أن حيدددث الجانددد   هددد ا بفهميددد  المعلمددد  وعدددي يقتضدددي  لددد  أن فيددد 

 1997إبددراهي   وفددا ) التعلددي  وسدديا  عمليدد  فددي منجددزا  ورا تلعدد  سددو  الجماليدد 
 32). 

  وهي الجمالي الوعي تنمي  أسالي  تتض  هنا من
 ل سددتفا   وتخطددط الجمددالي الدوعي لتدد عي  والتقدد ير الطمفنيند  مددن جددو تشدي  ▪

 الدددددوعي بتنميددددد  المتصدددددل  أو الجماليددددد  لألنشدددددط  المخصددددد  الوقددددد  مدددددن
  .الجمالي

  .أمامه  واض   ير هو ما ك  عن بالتساؤ  لألطفا  فرص  تتي  ▪
 .حول  شي  ك  في الحر  األسهل  علي األطفا  تشج  ▪
 )35  2001البغ ا    محم ) عليه  مختلف  مواق  بعرض األطفا  تفكير تثير ▪
 ع قاتد  تنميد  علدي  الطفد  تعدين التدي والنشداط والمدرح اللعد   فدر  تهيئ ▪

  راسدددد  عليدددد  أكدددد   مددددا وهدددد ا المنظمدددد  الحيددددا  علددددي  وت ريبدددد االجتماعيدددد 
 ماقبدد  األطفددا  لدد   والثقافدد  اللعدد  جماليددا  علددي قامدد  والتددي" جددوني "

 وأهميدددد  الم رسدددد  ماقبدددد  مرحلدددد  فدددي اللعدددد  أهميدددد  علددددي وأكدددد   الم رسددد 
 هددد ا فدددي المعلمدددين و ور اللعددد  فندددون تطدددوير وضدددرور  الجمدددالي المددد خ 
 الجمدددددا  وتنميدددد  وثقدددددافته  األطفددددا  لعددددد  ينبدددد الوثيقددددد  والع قدددد  التطددددوير

 .(Gunilla , L ,2003,76)ل يه 

 الطفددد  تربيددد  فدددي فاعليددد  وأكثرهدددا الوسددداه  أنجددد  مدددن  لددد  ألن قددد و  تكدددون ▪
كساب  وته يب    .الجمالي  التربي  مقوما  وا 

 فدي األطفدا  بعدض منهدا يعداني التدي السدلوكي  المشدك   بعدض مدن تخف  ▪
 اإلحسددددا  لتنميدددد  بددددرام  إلددددي الحاجدددد  تتطلدددد  يوالتدددد المختلفدددد   أعمدددداره 
  .الم رس  قب  ما مرحل  في األطفا  عن  بالجما 
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 فدددي كبيددر أثددر لدد  الجماليدد  الناحيدد  مددن بهددا واالرتقددا  الروضدد  بيهدد  تجميدد  ▪
 أحمدد  سددي  عز  محمدد ) الجمددالي  وقدد  وتعهدد  االبتكددار   الطفدد  نشدداط تشددجي 
 (116  2008صا   

 راشدددد ) األساسدددي  الطبيعيددد  الحركددددا  بتمثيددد  فدددا األط اشددددترا  علدددي العمددد  ▪
 (305  2001العرباو   آما  القصبي 

 مثدد  الجمددالي التدد و  تنميدد  إلددي تددؤ   التددي والوسدداه  بالنشدداطا  االهتمددا  ▪
 )150  2005ال ين  عز أحم  أبوالنجا) والحف   والمهرجانا  العروض

 الجمددالي الددوعي تنميدد ل التربويدد  سدداهلها بمختلدد  التعليميدد  الحقاهدد  اسددتخ ا  ▪
 الحقاهدد  أن(2006عثمددان  لميددا ) راسدد  عليدد  أكدد   مددا وهدد ا الروضدد  لطفدد 

 تعمد  كمدا الم رسد  قبد  مدا لطفد  الجمدا  التد و  تنمي  في تسه  التعليمي 
 .والخلقي والسمعي والبصر  بالت و  المتعلق  الق را  تنمي  علي
 :للطفل الجمالي الوعي ةتنمي في تستخدم التي والوسائل واألدوات الخامات
 فيد  شد  ال وممدا حواسد   طريد  عدن حياتد  ب ايد  فدي الروضد  طف  يتعل 

 فمسدداع   إ ن نمددو   علددي تسدداع   سددو  يكتسددبها التددي الخامددا  مجموعدد  أن
 تسداع   البيهد   مثيدرا  طري  عن حواس  خ   من األشيا  إ را  علي الطف 
كسددا خاصدد   حواسدد  وتنميدد  عامدد  النمددو علددي  نمددو علددي تسدداع   خبددرا  ب وا 
 وأوزانهددا وأحجامهددا وأشددكالها األشدديا  ألددوان بددين أيضددا تميددز  خدد   مددن إ راكدد 
 وتدددر  للطفددد  الروضددد  معلمددد  توجيددد  نتيجددد  يدددت    لددد  كددد  صدددناعتها  ومدددوا 
   ي ي  تح  يق  ما ك  ويختبر الجما   ويت و  ويمس  ويلب  للع   ل  الحري 
 محمدددد  هدددد  ) البيهدددد  لمثيددددرا  وتجاربدددد  راتدددد اختبا فددددي بددددف ى يصددددا  لددددن طالمددددا
 )19 1995قناو  

 التعليميددد  الوسددداه  ضدددرور   علدددي rudgres,2001) )رود جيييي   راسددد  وتؤكددد 
 األسددددالي  بعددددض واسددددتخ ا  والجماليدددد  العقليدددد  األنشددددط  مددددن الع يدددد  لممارسدددد 
 .الجمالي والح  اإل را  من األطفا  لتمكين ال زم  االبتكاري 

  تحتوي  ما بك  للطبيع  صور -
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  " أسما  – فواك  – خضروا "  الطبيع  من حي  نما ج -
 والوسدددداه  الصددددور بعددددض توصددددي  فددددي تسدددداع  التددددي التكنولوجيدددد  الوسددداه  -

 إلدي"  جدون"  راسد  أشدار  هد ا وفدي  بويند  البدور عدروض مث  للطف  الجملي 
 التربوي  التكنولوجياو  الكمبيوتر استخ ا  بزيا   الجمالي  التربي  برام  أهمي  زيا  

 الجماليددد  المفددداهي  توصدددي  فدددي التكنولوجيدددا اسدددتخ ا  مدددن والبددد  العلمدددي والتقددد  
 (John,H.M,2002)  للطف 

 فددي للجمددا  تقدد يره  علددي األطفددا  تسدداع  ووسدداه  وأ وا  خامددا  وكلهددا
 ل يد  وتنمدي الطفد   معها يتعام  حسي  خاما  من الطبيع  توفر  وما الطبيع 
ثددددار  المرهدددد  ليالجمددددا حسدددد   والحيددددوان اإلنسددددان خلدددد  بجمددددا  الطفدددد  وعددددي وا 
 الطبيعد  فدي للجمدا   تقد يره  علدي أيضدا األطفا  وتساع  والجما ا   والنبا 
"  والقدومي واالجتماعي ال يني القص "  خ   من وقي  عليا مث  من البشري 
 (8-2000,7إبياهي , عواطف) االجتماعي ال رامي المسرح خ   ومن

  :الطفل عند الجمالي الوعي تنمية(طريقة) نهجيةم  -
 الدددوعي تنميددد  فدددي االرتكازعليهدددا يمكدددن منهجيددد   إلدددي إبدددراهي  وفدددا  تشدددير
 هدي أساسي  فرضي  علي ترتكز المنهجي  أو الطريق  وه   الطف  عن  الجمالي
 المنهجيد  هد   وتدتلخ  فطرتد  ف  أساسي كمكون جمالي لوعي الطف  امت  

 وبتوفيرهدددا بمقتضددداها التدددي القواعددد  أو الخطدددوا  مدددن مجموعددد  فدددي الطريقددد  أو
 .الطف  عن  الجمالي الوعي تنمي  يمكن
  الحرية قاعدة•

 إلعدددا   والتفمددد  الم حظددد  ملكدددا  وتحدددريض لددد ف  ضدددرور  أمدددر الحريددد 
 لعبدد  مد  الطفدد  فيد  يلعد  مكددان تهيهد  يتطلدد  و لد  ج يد  نحددو علدي التشدكي 
 أنحدا  علدي والتركيد  للتفكيد  قابليتهدا فيهدا راعدين أن يجد  اللعبد  وهد   بحري 
 واألقددد   كددداألورا  الفندددي للتشدددكي  متنوعددد  إمكانيدددا  تقددد ي  يمكدددن كمدددا مختلفددد 
 والتغيددددر التكددددرار يفضددددلون األطفددددا  ألن فتددددرا  علددددي األ وار وتبددددا   الملوندددد 
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 بعض تفكي  طري  عن مباشر   ير مراقب  للطف  مراقبتنا جع  علي والحر 
 كمدا األطفدا  اسدتجاب  ألن بتع يلها  الطف  ليقو  مختل  نحو علي   التشكي

 سدددددوزانا)الكبدددددار اسدددددتجاب  مدددددن أكبدددددر والتندددددو  للجددددد    -ميللدددددر سدددددوزانا تقدددددو  -
 (150  1974ميللر 

 مدددن قددد را الطفددد  إعطدددا  ألن  عليهدددا التركيدددز يدددت  ان البددد  القاعددد    وهددد  
 بحريددد  تفاصددديلها فدددي التفمددد و  وتددد والها باألشددديا  واإلمسدددا  اللعددد  فدددي الحريددد 

 بنددا  بشددك  الجمددالي وعيدد  تنميدد  علددي لقددا ر بهددا والجميدد  المختلدد  واكتشددا 
  المختلفدددد  األنشددددط  تقدددد ي  عندددد  الباحثدددد  عليهددددا اعتمدددد   أيضددددا القاعدددد   وهدددد  

 ومشدددداه   للعدددد  المختلفدددد  األمدددداكن وتددددوفير اللعدددد  حريدددد  حيددددث مددددن لألطفددددا 
 تفمل وم حر  بنظر  الطبيع  ورؤي  األشيا 

  التشخيص قاعدة
 وضرور  حيو  أمر الروض  أطفا  م  المنهجي  أو القاع   ه   استخ ا 

قامددد  المحاكدددا  إلدددي يميددد  المرحلددد  هددد   طفددد  ألن  وتقمددد  متعددد    حدددوارا  وا 
 والنبدددا  الحيدددوان لسدددان علدددي والقصددد  الحدددوار إلدددي بخيالددد  يمتددد  فهدددو األ وار
 يحداور  الد   الشدي  عدن المعرفد  من للمزي  شغوفا يجع  مما والطاهر والحشر 
 الحددوار تسددتخ   التددي األنشددط  مددن الع يدد  للطفدد  تقدد   الباحثدد  جعدد  مددا وهدد ا

 الطفدد  يتعددر  لكددي و يرهددا والخضددروا  الفواكدد  اسددتخ ا  خدد   مددن والمحاكددا 
 وأشددكالها ألوانهددا تنددو  مددن فيهددا اهلل خلقدد  الدد   والجمددا  وأشددكالها فواهدد ها علددي

 يعتمددد  أن يجددد  ضدددروري  منهجيددد  يعددد  فالتشدددخي  لددد ل  ومددد اقها وأحجامهدددا
 الجمدالي ووعيد  عامد  بصدف  وعدي يثدر  لكدي الطفد  م  يتعام  من ك  عليها
  .خاص  بصف 
  البساطة قاعدة

 أو هارمونيدد  ال فر يدد  مكونددا  مدد  إال يتعامدد  ال المرحلدد  هدد   فددي الطفدد 
 خدد   مددن للطفدد  لجمدداليا الددوعي ندد ع  أن البدد  األشددكا  مسددتو  فعلددي مركبدد 
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 بداللون يبدته  أيضدا هدو األلدوان مستو  وعلي  اهر  مثلث  كخط  مفر   أشكا 
 اإليقدا  إلدي يميد  فهدو الصدو  مسدتو  علدي وكد ل  ال مد  أو الصدار  المفر 
 يبدد أ للطفدد  الجمددالي الددوعي تدد عي  فدد ن لدد ل  الهددارموني أو اللحددن يستسددي  وال
 تصددددق  للقدددد را  العددددا  النمددددو مدددد  ثدددد  صددددروالعنا الوحدددد ا  ومددددن األجددددزا  مددددن

 (45-44  1997إبراهي   محم  وفا ) والتفلي  التركي  ويت و  الطف  إمكانيا 
 الطفددد  خيدددا  تحريددد  علدددي تعمددد  البسددداط  قاعددد   أن القدددو  يمكدددن وبددد ل 
 إال الجمدالي  وعيد  طبيعد  م  يتعارض ال و ل  وللجزهيا  للعناصر التشكيلي

 الرمدز  لمعني  ا  الصور  تكوين علي الق ر  في  تحرض الوق  نف  في أنها
 إبد ا  هو الفن أن إ  فنان  نوا  كون  حال  في اإلنساني شعور  عن يعبر ال  
 .اإلنساني الشعور تمث  رمزي  صور أو أشكا 

 وتقد ي  البسداط  إلدي يميد  بطبيعتد  األطفا  رياض مرحل  طف  ف ن وب ل 
 فهدددو معقددد ا أو مركبدددا ال بسددديط بشدددك  ا والمعلومددد والنمدددا ج والصدددور األشدددكا 
 والخضدددددروا  الفواكددددد  كدددددفلوان والصدددددارخ  الواضدددددح  بددددداأللوان يبدددددته  بدددددالطب 

 ويسدددع  و يرهدددا والعصدددافير والببغدددا  والضدددفا   والسددد ح  والفدددراب واألسدددما 
 ويرتجدد  والحيوانددا  الطيددور أصددوا  مثدد  والمفلوفدد  البسدديط  األصددوا  بسددما 

 مددن للطفد  تق يمدد  الباحثد  حاولد  مددا وهدو لموسديقيا علددي البسديط  اإليقاعدا 
 إتباعهدا الواجد  األسد  من بالفع  المنهجي  ه   ألن المتنوع  األنشط  خ  
 الطمفنيند  مدن جدو إشاع  •  .يالجمال وعي  تنمي  في والسيما الطف  تنمي  في

  والتق ير
 طفدد ال وعددي لتدد عي  والتقدد ير الطمفنيندد  مددن جددو ب شدداع  أندد  القددو  يمكددن
 ومدن والتكدري   الثقد  مدن جدو فدي  اتد  علدي االعتمدا  الطف  سيتعل  الجمالي 
 وكيفيدد  واألحجددا  والنسدد   واللونيدد   اإليقاعيدد   للعناصددر الحسددي إ راكدد  خدد  

 الشدددددخبط  منددددد  نمدددددو  خددددد   المتعددددد    لصدددددعوبتها وتح يددددد  وتحويرهدددددا تركيبهدددددا
 الملدددون التشدددكي  إلدددي يددد التمثيل الخطدددوط إلدددي الرمزيددد  الشدددخبط  إلدددي العشدددواهي 
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 وهدد   الرؤيدد  فددي واالسددتق   والنقدد  الخيددا  ملكددا  فيدد  سددتبرز لمعدداني  القاصدد 
 (51 1997إبراهي   محم  وفا ) اإلب ا  إلي الطري  ترس  ب ورها

 تلدد  خدد   مددن إال والتطددور النمددو لدد  يتحقدد  لدد  الطفدد  أن نددر  هدد ا وفددي
 الشدعور أو الخدو  مدن جدو فدي شدي  يدتعل  لدن الطفد  ألن والسدعا   الطمفنين 
 وتدددر  وتتحدددر  وتلعددد  تمدددرح التدددي الطاقددد  مدددن كتلددد  فهدددو الخدددو  أو بدددالحزن
 االيجابيد  الطاقد  وهد   وتركيبهدا بفكها وتقو  وتجربها وتت وقها وتلمسها األشيا 
 والسدعا   الطمفنيند  مدن جدو فدي وتتطدور تنمو أن يج  األطفا  ل   الموجو  
 ويد ر  ويصد  وي حدظ ويشداه  يتفمد  ولكدي جمداليال وعيد  ينمو لكي فالطف 
 بالحدددد  والشددددعور الطمفنيندددد  لدددد  تتددددوفر أن البدددد  أحامددددا ويصدددد ر ويقددددي  ويميددددز
  .مع  يتعام  من لك  والسعا  

 البحث إجراءات
 لهددد   لمناسدددبت  التجريبدددي شدددب  المدددنه  الباحثددد  اتبعددد  :البحـــث مـــنهج -أوالا 

 مجمدددددوعتين إلدددددي  ال راسددددد عينددددد  تقسدددددي  خددددد   مدددددن و لددددد  ال راسددددد  
 .والبع   القبلي القيا  وباستخ ا ( ضابط  تجريبي  ) متجانستين

 النخيد  بروضد  ريداض أطفدا  البحدث هد ا مجتمد  يمثد  :البحـث عينـة -ثانيـاا 
 بطريق عشدواهي   العيند  باختيدار الباحثد  قامد  حيدث الكوي  بمحافظ 
 إلدددددي تقسددددديمه  وتددددد  وطفلددددد  طفددددد ( 60) مدددددن ال راسددددد  عينددددد  تكونددددد 

  :مجموعتين
  .طف   30من وتتكون التجريبي   المجموع  -ا
    .طف  30 من وتتكون الضابط   الجموع  - 

  :التالي  الجوان  بها يحق  أن ال راس  عين  اختيار عن  روعي وق 
  .سنوا ( 6  5) مابين العين  أفرا  لك  الزمني العمر يتراوح أن -1
 ييسددر ممدا للروضدد   حضدوربال يلتزمددون ممدن العيندد  أطفدا  يكدون أن -2

  .الحالي  ال راس  ببرنام  بالحضور التزامه 
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ــا  بدداأل وا  الباحثدد  اسددتعان  البحددث هدد ا البيانددا  لجمدد  :البحــث أدوات -ثالث
  :التالي 

  (الباحث  إع ا . )الروض  لطف  المصور الجمالي الوعي مقيا  -1
 إعد ا . )الجمدالي الدوعي مقيدا  علدي األطفدا  اسدتجابا  تسدجي  استمار  -2

 (الباحث 
 :ح   علي أ ا  لك  بيان يلي وفيما

 :الروض  لطف  الجمالي الوعي مقيا  -1
 خدد   مددن الروضدد  لطفدد  مناسددبا ليكددون الجمددالي الددوعي مقيددا  إعدد ا  تدد 
 تفصدديليا عرضددا يلددي وفيمددا تقنيندد  تدد  كمددا والمتخصصددين الخبددرا  علددي عرضدد 
  :للمقيا 

  :المقيا  من اله  
 الجمدالي الدوعي مسدتو  علدي التعدر  إلدي  الجمالي عيالو  مقيا  يه    
 إ را  علد  الطفد  ق ر   في إجراهيا يتمث  وال   الروض   الروض  أطفا  ل  

 ألدددوان  أشدددكا   مدددن حولددد  يحددديط فيمدددا  الجماليددد  القيمددد  إلدددي واالنتبدددا  الجمدددا 
 البيهد  فدي أو الطبيعد  فدي  توجد  التدي تل  إيقاعا  حركا   أصوا   أضوا  

 فيهددا تنعد   التدي األشديا  تلدد  مدن  يرهدا عدن تمييزهددا يسدتطي  والتدي لد حو  مدن
 .الجمالي  القيم 

 :المقيا  تصمي  خطوا 
  .الروضد  لطفد  الجماليد  النواحي قيا  إلي ته   مقايي  علي اإلط   -أ

 تد  أن بعد  و لد  الروضد   لطفد  المصور الجمالي الوعي مقيا  إع ا  ت 
 يلددي وفيمددا الجماليدد  التربيدد  بموضددو  متعلقدد  ق سدداب مقددايي  علددي اإلطدد  
 الحدددد  مقيددددا  ومنهدددا عليهددددا االطددد   تدددد  التددددي المقدددايي  لددددبعض عدددرض
 أبعددا  تتضددمن والدد   (2008 اهلل  عطددا علددي    عددا) الروضدد  لطفدد  الجمددالي
 التدد وقي  اللمسي الشددمي  السددمعي  البصددر   الحدد  وهددي الجمددالي الحدد 
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 تقدددرأ  لفظددي اآلخددر والددبعض مصددور بعضدد  مقيددا  وهددو والخلقددي اللفظددي
 الجمدالي الوعي المطروح  استبان  الب اه  بين من يختار ث  للطف  المعلم 
 علددي للتعددر  اسددتبان  وهددي (2008كامدد   المددنع  عبدد  هنددا ) الروضدد  لمعلمدد 
 تفثيرهدا ومد   األطفدا  ريداض معلمدا  عن  الجمالي الوعي وأبعا  عناصر
 بكد  المعلمد  اهتمدا  فدي وتتمث  الروض  لطف  الجمالي الح  تكوين علي
 علددي المحافظدد  المسددهولي   تحمدد  بعدد  والنظددا   الترتيدد  النظافدد   بعدد  مددن

 طفد  لسدلو  المعلمد  م حظد  بطاق  التعاون وك ل  الح يث  آ ا  البيه  
 الجمددالي الحدد  أبعددا  بتح يدد  وقامدد   الجمددالي الحدد  علددي الدد ا  الروضدد 
 علدددددي المحافظددددد  المسدددددهولي   والترتي  تحمددددد  النظافددددد  النظا :وهي للطفددددد 
  .التعاون الح يث  آ ا  البيه  

 واألجنبيدد  العربيدد   والمراجدد  السددابق   وال راسددا  البحددوث علددي اإلطدد   -  
 .المقيا  إع ا  في منها واالستفا   ال راس  مجا  في

 الصور تكون أن مراعا  م  مصورا مقياسا يكون بحيث المقيا  إع ا  - ج
  .منها المرجو الغرض لقيا  ب مناس

  .فر   بشك  تطبيق  وت  مصور  فالمقيا  المقيا  طريق  تح ي  - 
  :المقياس مكونات

 من الطبيع  تمث  التي  واألشكا  الصور من مجموع  من المقيا  يتكون
 فدي الجماليد  القيمد  إلدي الشدعور أو االنتبدا  علي الطف  ق ر  يقي   وهو حولنا
 المبددررا  أو األسددبا   كددر فددي  لدد  متمددث  الطفدد   بانتقاهدد  يقددو  الدد   الشددك 
 مد   عدن يعبدر طفد  كد  فد ن وبالتدالي   يدر  عدن ما شك  يفض  جعلت  التي

 وكداهن وفراشد  ونبدا  وحيدوان طداهر ك  في لنا اهلل خلق  ال   بالجما  إعجاب 
 المقيا  ويتكون  إل ....واألمطار والسح  والنجو  والقمر الشم  وفي بحر 
 حيوانددا   طيددور  مددن المختلفدد  الطبيعدد  عناصددر تمثدد  مصددور بندد ( 34) مددن
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 الشدم   السدح   خضدروا   فواكد   بحريد   كاهندا  حشدرا   زهور  نباتا  
  األمطار القمر 

  :التعليمات الخاصة بتطبيق المقياس
  :اآلتي مراعا  المختبر علي يكون

   بوضوح المقيا  عبارا  قرا   -أ
   الطف  أعجب  التي الصور  رق  اب كت - 
  االختيار ه ا يفض  الطف  جعل  التي المبررا  أو األسبا  ت وين- 

  :المقيا  تقنين
 :المقيا  ص   -أوال 

 وصدد   المنطقددي  الصدد   الباحثدد  اسددتخ م  المقيددا  صدد   مددن للتحقدد 
 :ال اخلي االتسا 

 :Logical Validity المنطقي الص   -أ
 المتخصصددين األسددات   مددن مجموعدد  علدد  المقيددا  بعددرض الباحثدد  قامدد 

 الباحثد  قامد  توجيهداته  عل  وبنا   الفني  والتربي  األطفا  رياض  مجا  في
 اتفددا  بنسددب   المحكمددين األسددات   آرا  حسدد  العبددارا  بعددض وتعدد ي  بحدد  
 .%80فو  المحكمين بين

 :التالي النحو عل  المقيا  علي وتع ي ته  المحكمين آرا  أه  وكان 
 .إليها اإلشار  لسهول  المقيا  صور ترقي   -
 ."2" العبار  وتح ي ا المقيا  في لغويا العبارا  بعض تع ي  -
 تيسددددر لكددددي المقيددددا  فددددي الموجددددو   العبددددارا  بعددددض صدددديا   فددددي تعدددد ي  -

 .األطفا  قب  من اإلجابا 
  .التفاح فاكه  شك  تحم  كان  المقيا  في مكرر  صور  ح   -
 .واالستبان  المقيا  بين العبارا  أرقا  بين التواف  -
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 زيدددا   تددد  حيدددث قاصدددرا يكدددون ال حتددد  المقيدددا  فدددي األشدددكا  بعدددض زيدددا   -
 البحريدد  الكاهندا  وحد   فدي بحريد  كاهندا  وزيدا   الطيدور لوحد   الحمدا  أشدكا 
  .متع    لصور الحج  وتكبير الصور بعض إضاف  وت 

  :ال اخلي االتسا  ص   - 
 حسدددا  طريددد  عدددن و لددد  المقيدددا  لعبدددارا  الددد اخلي الصددد   حسدددا  تددد 
  .للمقيا  الكلي  وال رج  عبار  ك   رج  بين االرتباط معام 
  .الجمالي الوعي مقيا  لعبارا  ال اخلي الص   معام  ( 1) الج و  ويبين

 ل ختبار الكلي  وال رج  عبار  ك   رج  بين االرتباط معام  (:1) ج و 
 (30=  ن)

رقم 
 العبارة

مستوى  قيمة ر
 الداللة

رقم 
 العبارة

مستوى  قيمة ر
 الداللة

1 0.520 0.01 18 0.442 0.05 
2 0.419 0.05 19 0.384 0.05 
3 0.392 0.05 20 0.494 0.01 
4 0.368 0.05 21 0.551 0.01 
5 0.407 0.05 22 0.553 0.01 
6 0.529 0.01 23 0.501 0.01 
7 0.633 0.01 24 0.493 0.01 
8 0.504 0.01 25 0.403 0.05 
9 0.459 0.01 26 0.426 0.05 
10 0.397 0.05 27 0.406 0.05 
11 0.453 0.01 28 0.623 0.01 
12 0.474 0.01 29 0.637 0.01 
13 0.575 0.01 30 0.507 0.01 
14 0.438 0.05 31 0.409 0.05 
15 0.504 0.01 32 0.405 0.05 
16 0.606 0.01 33 0.436 0.05 
17 0.553 0.01 34 0.480 0.01 

  0.349( = 0.05) مستو  وعن   0.448( = 0.01) عن  ال الل  مستوى
  0.05   0.01 مستوى عن   ال  المعام   جمي  أن( 1) الج و  من يتض 
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  :ثبات  المقياس -ثانياا  
 قيمد   وبلغد كرونبدا  ألفدا معا لد  بواسط  المقيا  ثبا  معام  حسا  ت 
  .مقبول  قيم  وه  ( 0.899) الثبا  معام 
 عيندد  علدد  تطبيدد  تدد  حيددث المقيددا  إعددا   بطريقدد  الثبددا  حسددا  تدد  كمددا

 مددددن للغددددا  الج يدددد   التجريبيدددد  م رسدددد  أطفددددا  ريدددداض فددددي( وطفلدددد  طفدددد 20)
 15 ق ر  زمني فاص  بع  ث  للبحث األساسي  العين   ير ومن ال راس  مجتم 
  :كالتالي التطبيقين بين االرتباط معام  وكان الثاني التطبي  ت  يوما  

 ألبعا  الثان  والتطبي  األو  التطبي  بين االرتباط معم  (:2) ج و 
 (30=  ن) الكلي  وال رج  المقيا 

 معامل الثبات التطبيق الثاني التطبيق األول
 االنحراف المعياري المتوسط االنحراف المعياري المتوسط

65.53 11.44 67.03 10.74 0.980* 

 ممددا إحصدداهيا    ا  معامدد  وهددو( 0.980) للمقيددا  الثبددا  معامدد  بلدد  وقدد 
   .الثبا  من عالي   رج  علي المقيا  أن علي ي  
 .الجمالي الوعي مقيا  علي األطفا  استجابا  تسجي  استمار  -2

  الطفددد  علدددي فر يدددا وتطبددد  حددد   علدددي طفددد  كددد  تخددد  االسدددتمار  وهددد  
 وكدد  المصددور الجمددالي الددوعي مقيددا   اخدد  الموجددو   العبددارا  علددي وتشددتم 
 الختيددار واحدد ا سددببا الطفدد   كددر فدد  ا  فار دد  خانددا  ثدد ث أمامهددا يوجدد  عبددار 
 تتمثد  وهكد ا 3مدن2 يفخد  سدببين  كدر وا  ا 3مدن1 يفخد   أعجبت  التي الصور 
"  ع مدددا  مدددن معدددين عددد   الطفددد  إعطدددا  فدددي اإلسدددتبان   اخددد  الددد رجا  هددد  
"  ع مد  يفخد  واحد  مبدرر  كدر حالد  فدي أ   كرهدا التي لإلجابا  طبقا"  ص

 يفخددد  مبدددررين  كدددر حالددد  وفدددي   واحددد    رجددد  يعطدددي وبالتدددالي"  واحددد   صددد 
 ثدد ث  كددر حالدد  وفددي   رجتددين لدد  تعطددي الحالدد  هدد   وفددي" صدد "  ع متددين
 ت  االستمار  وه    رجا  ث ث ل  ويعطي" ص " ع ما  ث ث يفخ  مبررا 
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 خدد   مددن الطفدد  ألن خ لهددا مددن األطفددا   رجددا  احتسددا  يددت  لكددي إعدد ا ها
 .للجمي  تبرير  توض  لفظي  عبارا  ب كر قا  الجمالي الوعي مقيا 
  :وتتضمن التعليمية المواد -رابعاا 

 الجمالي الوعي برنام   -
 الجمدددالي الدددوعي لتنميددد  األنشدددط  متعددد   الجماليددد  التربيددد   برندددام  إعددد ا  تددد 
 مرحلدد  أطفددا  نمددو خصدداه   مراعددا  تدد  وقدد  الكويدد   بمحافظدد  الروضدد  لطفد 

 ويمكدن البرنام  تصمي  عن  الروض  طف  ومشك   احتياجا  وك ل  الروض 
   :التالي النحو علي للبرنام  العا  اإلطار تح ي 
   :البرنام  محتو  اختيار أسبا  -1

 طفدد  وعددي تنمددي التددي الوحدد ا  مددن مجموعدد  علددي البرنددام  يشددتم  -أ
 والقبدي  الجميد  بدين التمييدز علدي ق رتد   أيضا وتنمي جماليا الروض 

   الجمي  انتقا  ث  ش  ومن ك  في
 تفكيددر تثيددر التددي التددي األنشددط  مددن الع يدد  علددي البرنددام  يشددتم   - 

 من ي ر  ج ي  بمنظر حول  من واألشيا  الطبيع  ير  وتجعل  الطف 
 سددلوكيات  فتنمددو لدد  اهلل خلقهددا التددي األشدديا و  الطبيعدد  جماليددا  خ لدد 

  الجمالي 
  األطفا  لرياض العام  األه ا  من منبثق  البرنام  أه ا  -ج
 علددي للتعددر  األطفددا  حاجددا  مددن وموضددوعات  البرنددام  محدداور تبثدد  - 

 طريد  عدن ج يد  هدو ما ك  ورؤي  األشيا  واكتشا  حول  من الطبيع 
 .اللع  خ   من  والتعل والم حظ  المشاه  
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  :البرنامج أهداف تحديد
 لطفددد  الجمدددالي الدددوعي تنميددد "   وهدددو للبرندددام  العدددا  الهددد   تح يددد  تددد  وقددد 
 ." األنشط  المتع   الجمالي  التربي  برنام  خ   من الروض 
 العقلدددددددددي المجدددددددددا  فدددددددددي للبرندددددددددام  اإلجراهيدددددددد  األهددددددددد ا  تح يددددددددد  تددددددددد  كمددددددددا

 .االجتماعي الوج انيو   المهار  أو الحركي المعرفي الحسي
  :الجمالي الوعي برنام  محتو  ▪

 ولبندا  البرندام  أسد  ووضد  األهد ا   تح ي  بع  البرنام  اختيارمحتو  ت 
   :الباحث  قام  البرنام  محتو 

   العمري  المرحل  ه   في األطفا  خصا  تح ي   ▪
  الروض  لطف  برام  إلع ا  تعرض  التي المراج  بعض علي اإلط   ت   ▪
 محتددو  ويشدتم    المختلفد  الجماليدد  التربيد  بدرام  بعددض علدي االطد   تد  ▪

 .لقا ( 23)علي مقسم  وح ا ( 10)علي البرنام 
 وك ل  المختلف  األنشط  من مجموع  علي األطفا  م  لقا  ك  ويتضمن
  .الخارجي  الرح   أو المشاه ا 
 :التطبيق إجراءات -خامسا

   :التالي  اإلجرا ا  اتبا  ت 
 لطفدددد  الجمددددالي الددددوعي مقيددددا  بتطبيدددد  الجمددددالي للددددوعي القبلددددي القيددددا  -1

 التجريبيد  ) المجمدوعتين علدي الكويد  بمحافظ   التجريبي  الم رس  روض 
 (الضابط 

 .التجريبي  المجوع  علي البرنام  تطبي  -2
 علدددي الجمدددالي الدددوعي مقيدددا  بتطبيددد  الجمدددالي للدددوعي  البعددد    القيددا  -3

 )الضابط  بي  التجري) المجموعتين
 إحصاهيا   وتحليلها البيانا  إع ا  -4
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 :المستخدم اإلحصائي األسلوب -سادساا 
  ( )اختبار    -1
   االرتباط معام  -2
 كرونبا  ألفا معام  -3
  2 آيتا مرب  قيم  -4

 بحسددددا ( والضددددابط  التجريبيدددد )المجموعتين بددددين التكددددافؤ مددددن التفكدددد  تدددد  ولقدددد 
 الددوعي لمقيددا  القبلدي التطبيدد  فد  المجمددوعتين  رجددا  متوسدط  بددين الفدرو 
 .الجمالي

 الدددددد رجا  متوسددددددطي بددددددين للفددددددرو (  )اختبددددددار نتدددددداه  الجدددددد و  ويوضدددددد 
 .للمقيا  الكلي  ال رج  في للمجموعتين
 وتفسيرها النتائج مناقشة
 في والضابط  التجريبي  المجموع   رجا  متوسطي بين"  "اختبار نتاه 

 االنحراف المتوسط العدد المجموعة
 ريالمعيا

متوسط 
الفرق بين 
 القياسين

 الخطأ
المعياري 
 للفرق

قيمة 
 "ت"

 مستوى
 الداللة

 7.26 7.93 30 تجريبية

2.10 
2.06 

1.
0
1
9 

 غير دالة

 8.64 10.03 30 ضابطة

 حريدد  وبدد رجا  0.01  اللدد  مسددتوى عندد  التاهيدد  للنسددب  الج وليدد  القيمدد  
  )2.01) تساوى( 0.05) مستوى وعن   (2.67)تساوى 58

 متوسدددددددط وأن إحصددددددداهيا    الددددددد   يدددددددر( ) قيمددددددد  أن الجددددددد و  مدددددددن يتضددددددد 
 بلددددد  بينمدددددا  (7.93) بلددددد  القبلدددددي القيدددددا  فدددددي التجريبيددددد  المجموعددددد   رجدددددا 
 النسدددددددددددب  قيمددددددددددد  وأن  (10.03) الضدددددددددددابط  المجموعددددددددددد   رجدددددددددددا  متوسدددددددددددط
( 0.01)مسدددددددتوى عنددددددد  الج وليددددددد  مدددددددن أقددددددد (  1.019)   المحسدددددددوب  التاهيددددددد 
 إحصدددداهي   اللدددد   و فددددر  وجددددو  عدددد   علدددد  يدددد   ممددددا  (2.67) تبلدددد  حيددددث
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 الضددددددددابط   والمجموعدددددددد  التجريبيدددددددد  للمجموعدددددددد   الدددددددد رجا  متوسددددددددطي بددددددددين
 . الجمالي الوعي  ف  المجموعتين تكافؤ إل  يشير مما

 : ل  يوض ( 1) والشك 

 
(1الشكل )  

 
 )2) لشك 

 تطبيدددد  قبددد  الجمددددالي الدددوعي مسددددتو  فدددي المجمددددوعتين ؤتكددداف يرجدددد  وقددد 
 فدددي للطفددد  تقددد   التدددي الجماليددد  األنشدددط  فدددي الملحدددوظ القصدددور إلدددي البرندددام 
 ريددددداض بمرحلدددد  والمهتمددددين القدددداهمين اهتمدددددا  وعدددد   األطفددددا   ريدددداض مرحلدددد 
 تطبيددد  قبددد  لدددوحظ وقددد  الجمدددالي بالطددداب  تتسددد  التدددي البدددرام  بتقددد ي  األطفدددا 
 فدي الموجدو   الجماليد  القيمد  إلدي االنتبدا  علدي األطفدا  قد ر   بضدع البرنام 
 مددن كثيددر فددي والقبددي  الجميدد  بددين التمييددز علددي القدد ر  عدد   وكدد ل  مددا شددي 
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 وسددلوكيا  وتنسدديقا  وأشددكا  أصددوا  مددن البيهدد  فددي حددوله  المحيطدد  األشدديا 
  .مختلف 
 .األول الفرض نتائج وتفسير عرض: أوال
 التجريبيددد  المجموعددد   رجدددا  متوسدددطي بدددين هيا  إحصدددا  ا  فدددر  يوجددد  "
 الجمددالي الددوعي لمقيددا   البعدد    التطبيدد  فدد  الضددابط  المجموعدد  و رجددا 
 ." التجريبي  المجموع  أطفا  لصال 

 الكليدد  ال رجدد  فددي للمجموعدد  -( ) اختبددار نتدداه  يوضدد  التددالي والجدد و 
 .للمقيا 

 التجريبيدد  المجموعد   رجدا  متوسدطي بدين"  " اختبدار نتداه (: 4) جد و 
 الجمالي الوعي في البع   القيا  في والضابط 

 
 وأن( 0.01) مسدتوى عند  إحصاهيا    ال (  ) قيم  أن: الج و  من يتض 
 بينمددا  (85.16) بلدد  البعدد   القيددا  فددي التجريبيدد  المجموعدد   رجددا  متوسددط

 نوأ  (11.33) البعدد   القيددا  فددي الضددابط  المجموعدد   رجددا  متوسددط بلدد 
( 0.01)مسدتوى عند  الج وليد  مدن أكبدر(32.38)المحسدوب  التاهيد  النسدب  قيم 
 المجموع  لصال  إحصاهيا    ال  فرو  وجو  إل  يشير مما (2.67) تبل  حيث

 .الجمالي الوعي ف  التجريبي 
  : ل  يوض  والشك 
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 ت  ي  ة                     ضاب ة

ال  وق ب   م  س ي درجات ال     ة ال   ي  ة  
 وال اب ة  ي ال  ا  ال ع    ي ال  ي ال  الي      

 ال    ال  ال 

 
 (4)رق   الشك 

 تنميددد  فدددي فعدددا  بددد ور سددداه  الجماليددد  التربيددد  برندددام  أن إلدددي ريشدددي وهددد ا
 هدد   أطفددا  تحسددن إلددي أ   ممددا التجريبيدد  المجموعدد  ألطفددا  الجمددالي الددوعي

 .البع   القيا  في المجموع 
 .الثاني الفرض نتائج وتفسير عرض: ثانيا
 التجريبيد  المجموعد  أطفدا   رجدا  متوسدطي بدين إحصاهيا    ا  فر  يوج 

 التطبيد  لصدال  الجمدالي الدوعي لمقيدا  البعد ى والتطبيد   القبلي التطبي  ف 
 .البع ى

 ال رج  في التجريبي  للمجموع  -( ) اختبار نتاه  يوض  التالي والج و 
 .الجمالي للوعي الكلي 

 التجريبيدد  المجموعد   رجدا  متوسدطي بدين"   " اختبدار نتداه (:5) جد و 
 الجمالي الوعي في والبع   القبلي القياسين في



  الجناعيالجناعي  بدربدر  د.منىد.منى                              بالكويتبالكويت  الروضةالروضة  طفلطفل  لدىلدى  ماليماليالجالج  الوعيالوعي  لتنميةلتنمية  برنامجبرنامج  فاعليةفاعلية
 

72                                                      Doi: 10.12816/0041721   

 القياس
العد

 د
 المتوسط

 االنحراف

 المعياري

متوسط الفرق بين 

 القياسين

الخطأ المعياري 

 للفرق
 قيمة "ت"

 مستوى

 الداللة

 7.26 7.93 30 قبل 

77.23 2.26 34.17 

0.01 

 10.03 85.16 30 بعدي

 وأن( 0.01) مسدتوى عند  إحصاهيا    ال (  ) قيم  أن: الج و  من يتض 
 بينمددا  (85.16) بلدد  البعدد   القيددا  فددي التجريبيدد  المجموعدد   رجددا  سددطمتو 
   المحسدددوب "   " قيمددد  وأن  (7.93) القبلدددي القيدددا  فدددي الددد رجا  متوسدددط بلددد 
 ممددا( 2.67) تبلدد  حيددث( 0.01) مسددتوى عندد  الج وليدد  مددن أكبددر(  34.17)

 الددددوعي فدددد  البعدددد   القيددددا  لصددددال  إحصدددداهيا    الدددد  فددددرو  وجددددو  إلدددد  يشددددير
 .الجمالي
 : ل  يوض  والشك 

 
 (5)رق   شك 

 
 (6)رق   شك 
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 في ب ور  ساه  ال   البرنام  طبيع  إلي النتيج  ه   أيضا الباحث  وترج 
 البرنددام  عليد  يحتدو  لمدا وهد ا البعد    القيدا  فدي التحريبيد  المجموعد  تفدو 
 نجدداح إلددي يشددير ممددا لألطفددا  الجمددالي الددوعي تنميدد  فددي سدداهم   أنشددط مددن

 حجد  يوضد  التدالي والجد و  الطفد  عند  الدوعي هد ا تنمي  في وتفوق  البرنام 
 الوعي لمقيا  والبع   القبلي القياسين في التجريبي  المجموع  ل رجا  التفثير
 .الجمالي
 القبلي القياسيين في التجريبي  المجموع  ل رجا  التفثير حج  (:6) ج و 

 الجمالي الوعي لمقيا  والبع  

 البعد
المجمو 

 ة
 المتوسط العدد

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 "ت"

قيمة 

 مربع

 2آيتا 

قيمة 

 حجم

 التأثير

المقابلة 

 علمرب

 آيتا

الدرجة 

 الكلية 

34.1 7.26 7.93 30 قبل 

8 

0.95

3 

8.82 

ب كبير 

  دي

3

0 

8

5.16 

1

0.03 
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  :ائجالنت خالصة
 الجماليدد  التربيدد  لبرنددام  الفعددا  الدد ور تفكيدد  عددن البحددث نتدداه  أسددفر  لقدد 

  البحددث أثبدد  وقدد  الكويدد   بمحافظدد  الروضدد  لطفدد  الجمددالي الددوعي تنميدد  فددي
 مجموعددد  إلدددي الباحثددد  توصدددل  وبالتدددالي والثددداني األو  الفدددرض صددد   الحدددالي
  :التالي  النتاه 

 و رجدا  التجريبيد  المجموع   رجا  يمتوسط بين إحصاهيا    ا  فر  يوج  •
 الجمددالي الددوعي لمقيددا   البعدد    التطبيدد  فدد  الضددابط  المجموعدد 
 (0.01) الل  مستو  عن  التجريبي  المجموع  أطفا  لصال 

 التجريبيدد  المجموعدد  أطفددا   رجددا  متوسددطي بددين إحصدداهيا    ا  فددر  يوجدد  •
 لصدال  الجمدالي الوعي لمقيا  البع ى والتطبي   القبلي التطبي  ف 

 .(0.01) الل  مستو  عن  البع ى التطبي 

 :تفسير نتائج البحث
 التفسددير خدد   مدن الباحثدد  توضد  السددابق  الفدروض صددح  مدن التفكدد  بعد 
 مدن الجمدالي الدوعي مقيدا  فدي التجريبيد  المجموعد  أطفدا  تحسن م   التالي
 بعددض األطفددا  هابدد كر  قددا  التددي والمتنوعدد  المتعدد    االسددتجابا   تقدد ي  خدد  

 توضد  االسدتجابا  أو التبريدرا  وه    الجمالي الوعي تنمي  لبرنام  تعرضه 
 تقد يره  ومد   األطفدا  لد   الجمدالي الدوعي نمدو في ح ث ال   التطور م  

 عددرض يلددي وفيمددا إليهددا يسددتمعون أو يشددتمونها أو يرونهددا التددي األشدديا  لجمددا 
  :المتع    الوح ا  في الجمالي يالوع مقيا  صور علي األطفا  الستجابا 

  الطيور لوحدة بالنسبة 

 بشدددك ( وطفلددد  طفددد   19)العينددد  أطفدددا  مدددن كثيدددر اهدددت   الددد جاج أشدددكا 
 الج ابد   ريش  ألوان" في الموجو  بالجما  اإلعجا  ه ا معللين" 1" رق  ال ي 

 را  الحمد رأسد  المنفدوب  األسدو   يلد  واألبديض  األسدو  اللدونين بين  المقسم 
 وقفتدد  وطريقدد  السددو ا  عينددا  ونظافتدد   ريشدد  لمعددان  الصددفرا   وأرجلدد  منقددار 
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  اختيدار حدو  األطفدا  مدن المتبقدي الع   استجابا  تنوع  حين في"  المختلف 
 الملددون ريشدد  بجمددا "  إعجددابه  معللددين( أطفددا  5)اختددار  حيددث"2" رقدد  الدد ي 

 الحلقدد  اللددون  الرصاصددي  أرجلدد  الحمددرا  الفات  رأسدد  والبنددي األحمددر بدداللونين
 فددي   السددو ا  عينددا  ألسددف   والمقددو  األسددو   يلدد  أرجلدد   أحدد  فددي الموجددو  

 مثدد  المنفددوب ب يلدد " إعجددابه  معللددين (أطفددا  4")3" رقدد  الدد ي  اختددار  حددين
 حمدرا  الرقبد    األبديض  ثد  أألسدو  ثد  البندي بداللون  يل  تخطيطا  المروح  
 الماهلد  األجنحد  والرصاصي  األسو  الريب لون ألسف   اه الم المنقار اللون 
 خضدددرا  حشددداهب علدددي يقددد  واألبددديض  األسدددو  بددداللونين  نقددداط وبهدددا ألسدددف 
 جميل  ألوان " الشك  له ا اختياره  معللين( طف ن")4" رق  ال ي  واختار" اللون

 نفددوبم اللون  يلدد  حمددرا  رأسدد  الفددات   األبدديض اللددون ريشدد  فددي يكثددر ج ابدد  
  "  واألسو  باألبيض  وملون
 طفد  22")2"رقد  البطد  بشك  العين  أطفا  من كبير ع   اهت  البط أشكال •

 وألخضدددر واألسدددو  بدددالبني الملدددون ريشدددها بجمدددا "االختيار هددد ا معللدددين( وطفلددد 
 منقارهددددا سددددو ا    اهددددر  وبهددددا بالبرتقددددالي والملوندددد  المسددددت ير  عيناهددددا واألبدددديض 
 باألخضددددددر المخططددددد  رأسددددددها األسدددددو   وطرفدددددد  واألبددددديض ليبالبرتقددددددا الملدددددون
   " الما  في تعو  كفنها خضرا  تب و خلفي  حولها واألسو   واألبيض
 بجمدا " االختيدار هد ا معللين(أطفدا 6")1" رقد  البطد  اختدار حدين في       
 الموجددو   أنفهدا األصدفر فتحا   منقارهددا الدريب  نظافد  اللددون  األبديض ريشدها
 أخضدددر عشددد  علدددي تقددد  السدددو ا   الصدددفرا  عيناها أرجلهدددا  لمنقدددار ا بددد اخ 

 اللددون  بنددي ريشددها" االختيددار هدد ا معلدد  (واحدد  طفدد " )3" رقدد  البطدد  واختددار"
 خضرا   رأسها أصفر منقارها اللون  برتقالي  أرجلها سو ا   ريش  ظهرها علي
" االختيددار هدد ا  معللدد (واح   طفلدد ")4" رقدد  البطدد  واختددار الخضددر  علددي تسددير
 أحمدر وأرجلهدا فدات  أصفر البحر منقارها علي تق  اللون  وأسو  جمي  ريشها
      ست  أو خمس  رق  البط  طف  أ  يختار ول " اللون  رما ي  رقبتها فات  
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 أطفدا  من كبير ع  "  3" رق  العصفور اختار واله ه  العصافير أشكال•
 األزر  ريشد  حيدث مدن شدكل  جمدا ب"  االختيدار هد ا معللدين( طف  11)العين 
 األزر  منقدددار  واألزر   والبندددي األسدددو  األلدددوان بدددين المقسدددم  أجنحتددد  اللدددون 
 العصددفور واختددار"  صددن علددي يقدد  السددو ا   أرجلدد  السددو ا   عينددا  ال مدد  

 المقس  ريش  حيث من شكل  بجما " االختيار ه ا معللين( أطفا  8" )4"  رق 
 السدددو ا  األسددو  عينا  و يلدد  أجنحتددد  واألسددو   الدد اكن  يالبرتقدددال اللددونين بددين

 اختدار حدين فدي" بنبدي لونهدا زهدور علي يق  ال م   الم ب  منقار  المست ير  
 اللددددون  الزرقددددا  رأسدددد "  االختيددددار هدددد ا معللددددين( أطفددددا 8")5"  رقدددد  العصددددفور
 مدراألح صد ر  ريدب واألخضر  واألصفر البني األلوان بين ت اخ  بها أجنحت 
 خضدددرا  خلفيددد  حولددد   صدددن   لدددي يقددد  األسدددو   فدددي الحمدددرا  عيندددا  اللدددون 
 المنفددوب ريشدد " االختيددار هدد ا معللددين( طفدد ن")6" رقدد  اله هدد  واختددار"  اللددون
 ريشددد  واألصدددفر  واألسدددو  بدددالبني المخططددد  أجنحتددد  التددداج  مثددد  الدددرأ  علدددي
 وتنظيدد  الغدد ا  طالتقددا فددي يسددتخ م  الدد   الطويدد  الرفيدد  منقددار  اللددون  البنددي

" 1" رق  العصفور واختار" السو ا  عينا  قر ان  أبو مث  الحشرا  من األرض
 أصدددفر جميلددد  ألوانددد  شدددجر    صدددن علدددي يقددد "  اختدددار  معلددد ( واحددد ا طفددد )

  "2"  رق  العصفور األطفا  أح  يختار ول   " وأسو 
 طفدد 14) األطفددا  مددن كبيددر عدد  " 1" رقدد  الببغددا  اختددار  الببغددا  أشددكا 

 ريدب تد اخ  األلدوان  متندو  ريشد  شدكل   جمدا " االختيدار هد ا معللين( وطفل 
 منقار  اللون  أحمر رأس  ريب واألحمر  واألخضر األزر  اللون بين األجنح 
 اللدددون وأبددديض أسدددو  فمددد  بددد   وينقدددر يددد   لكدددي ألسدددف  ومقدددو  اللدددون أبددديض
 والبندي األصدفر اللونينبد ملوند  عيندا  اللدون  وأحمدر أبديض عيندا  حدو  الريب
 هددد ا معللدددين( أطفدددا  6")3"  رقددد  الببغدددا  واختدددار أخضدددر  صدددن علدددي يقددد 

 مختلفدد  واألسددو  وقفت  بدداألحمر ملوندد  ه اللون عينددا أخضددر ريشدد "  االختيددار
 6")5" رقدد  الببغددا  واختددار"  سددو ا  فتحتددان أعدد   أسددو  منقددار  اآلخددرين عددن
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 باللون ملون  رتوب ب  ريش   صن  يعل يق "  االختيار ه ا معللين( أطفا 
 وجمي  أزر  ريب بها أجنحت  اللون  أبيض منقار  واألزر   واألحمر األصفر
 ريشددددد "  االختيدددددار هددددد ا معللين(أطفدددددا  3" )6" رقددددد  الببغدددددا  واختدددددار"   اللدددددون

 السددو ا   عينددا  الصددغير  األبدديض منقددار  اله هدد   مثدد  رأسدد  علددي المنفددوب
 واختدار" شدجر   صدن علدي يقد  واألصدفر  الفدات  لبنديوا األبيض ريش  ألوان

 يقدد  أزر   منقددار  أبدديض  لوندد "  أسددبا  لعدد  ( واحدد  طفدد "  )4"رقدد  الببغددا 
  العينددد  أطفدددا  مدددن أحددد  يختدددار ولددد "   سدددو ا  عيندددا  الدددون بندددي  صدددن علدددي
  "2" رق  الببغا 
 نصدد  األطفددا  مددن كبيددر عدد  " 1" رقدد  الحمامدد  اختددار  الحمددا  أشددكا •

 الشددد ي  واالنبهدددار اإلعجدددا " األتيددد  لألسدددبا  (وطفلددد  طفددد  15)العينددد  طفدددا أ
 الملفددددو   الفددددات  األسددددو  فددددي البنددددي الددددريب األبدددديض  ريشددددها ولددددون بشددددكلها

 سدددو ا    اهدددر  وبهدددا اللدددون الحمدددرا  عيناهدددا كالحجدددا   الدددرأ  حدددو  والمنفدددوب
 واختددار  البندي يفد األبدديض اللون أجنحتهدا ور يد  أرجلهددا اللدون  البنبدي منقارهدا
  ريشدددها لدددون شدددكلها  جمدددا )االختيار هددد ا معللدددين( أطفدددا 6" )2" رقددد  الحمامددد 

 أجنحتهددددا المقدددو   منقارهددددا السدددو ا   عيناهدددا واألبدددديض  واألسدددو  الرصاصدددي
 واختدددار"  المروحددد  مثددد  أرجلهدددا علدددي المنفدددوب األسدددو  الريب فدددي الرصاصدددي
 الدددددرأ  أعلددددي المنفدددددوب يبالر )االختيددددار معللددددين( طفددددد ن" )3" رقدددد  الحمامدددد 
 واختددددار" اللددددون ور يدددد  رجلهددددا أ الفددددات  والنددددي الفددددات  البرتقددددالي لونهددددا كالدددد اهر  
" مدددن الجميددد  شدددكلها فدددي االختيدددار هددد ا معلددد ( واحددد ا طفددد " )4" رقددد  الحمامددد 
 واختار" المفرو   يلها المختلف   البيضا  وقفته  وعيناها منقارها األسو   ريشها

 بدين ريشدها تقسدي  شدكلها  بجمدا " االختيدار معللدين( أطفا 3) "5" رق  الحمام 
 البنددي  بدداللون وملددون وممتلددئ ألعلددي المنددتف  صدد رها واألبدديض البنددي اللددونين
 ريدب عليهدا والموجدو  البيضدا  الطويلد  أرجلهدا الصد ر  بد اخ  المختفيد  رأسها

" 6" رقدددددددد  الحمامدددددددد  واختددددددددار"  البيضددددددددا  أجنحتهددددددددا   حولهددددددددا ملتدددددددد  أبدددددددديض
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 واألصددفر  واألبديض بددالبني الملدون شكلها ريشدها جمددا )  لد  معللين(أطفدا 3)
 األسدد   رأ  حددو  المنفددوب مثدد  رأسددها حددو  المنفددوب الددريب الحمددرا   أرجلهددا
  " الحمرا  عيناها األحمر  منقارها

 مددن أكثددر العيندد  أطفددا  مددن كبيددر عدد   اختددار والنعددا  الطــاووس أشــكال •
 بجمددا "  االختيددار هدد ا معللددين( فلدد وط طفدد  17)الطدداوو  شددك  نصددفها
 واألزر  األخضدددر وهدددي  الج ابددد  ريشددد  ألدددوان حيدددث مدددن الطددداوو  شدددك 

 ونقشد   يلد  زخرفد  األرض  علدي والمفدرو  الطوي   يل  واألسو   والرما  
 منقط  جنحت  أ ال اخ   من واألزر  الخارج من باألخضر الملون  بال واهر
  الدددرأ  أعلدددي المنفدددوب الدددريب الزرقدددا    الطويلددد رقبتددد  واألسدددو   بالرمدددا  

 ريش  علي الملون  ال واهر يوض    الخال  ق ر  في  الصغير  تتجلي رأس 

"   
( وطفلدد  طفدد  13)النعامدد  شددك  العيندد  أطفددا  مددن المتبقددي العدد   واختددار 

 الطويدددد  ريشددددها حجمهددددا  كبددددر حيددددث مددددن شددددكلها جمددددا "االختيار هدددد ا معللددددين
 تقد  البيضدا   الطويلد  أرجلهدا البيضدا   الطويلد  رقبتهدا البندي  باللون والملون
 صدددغير منقارهدددا صدددغير   رأسدددها طويلددد   لمسدددافا  تجدددر  أصدددفر  عشددد  علدددي

  " واألبيض ال اكن بالبني ملون  أجنحتها
 أشدددددكا  حدددددو  األطفدددددا  اسدددددتجابا  تنوعددددد   الحيواندددددا   لوحددددد   بالنسدددددب 
  المختلف   الحيوانا 

 الحصدان اختدار حيدث اختيداراته  فدي العيند  ا أطفد انقسد   الحصـان  أشكال ▪
 حيث من الحصان بجما " االختيار ه ا معللين( وطفل  طف 15" )1" رق 
 الفددات   باألصددفر وملدون ألعلددي المنفدوب و يلدد  رأسدد  شدعر األبدديض  لوند 
 الرمددا   علددي يجددر  بسددرع   يجددر  الطويدد   األسددو  السددو ا  فم   عينددا 
 عدددن مرفوعددد  أرجلددد  ألعلدددي  ومرفوعددد  غير صددد أ ندددا  البحدددر بجدددوار يجدددر 
 االختيدار هد ا معللدين( وطفل  طف 15" )2" رق  الحصان واختار"  األرض

 بيضدا  جبهتد  واألسدو   األبديض بدين لوند  تد اخ  حيدث من شكل  جما " 
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 صدغير   سدو ا  أ ندا  منفوب  شعر حوافر  حو  فات   أحمر أن  عريض  
  اللون  هبي  حشاهب علي يسير ألبيض ا باللون ملونان رأس  وشعر  يل 

 الوحشدي الحمار(وطفلد  طفد 30) العيند  أطفا  جمي  اختار الحمار  أشكال ▪
 اللدددونين بدددين مقسددد  مخطدددط "  اختيدددار  حدددو  اسدددتجاباته  وتنوعددد " 1" رقددد 

 مخططد  أرجلد  بالترتيد   أبديض ث  أسو  البطن خطوط واألبيض  األسو 
 وأنفددد  فمددد  اللدددون  أبددديض  يلددد   أسدددو  خدددط الظهدددر أعلدددي يوجددد  بدددالعرض
 حددوافر  واألسددو   بدداألبيض وملددون ألعلددي مرفددو  رأسدد  شددعر اللددون  أبدديض
 الحمددار طفدد  أ  يختددار ولدد "   خضددرا  حشدداب علددي يقدد  اللددون  سددو ا 
 "2" رق  العا  
  "النمر الزراف   الفه  " المتنوعة الحيوانات أشكال •

( وطفلدد  طفدد  17) العيندد  فددا أط مددن كبيددر عدد  "  2" رقدد  الزرافدد  اختددار 
 صدغير   رأسدها طويلد   رقبتهدا ألن جميد  شدكلها"  كالتدالي اسدتجاباته  وتنوع 
 اللون تقدد  بنيدد  و واهدر بمربعددا  منقوشد  جلو هددا الحجدد   كبيدر  صددغير   أ نهدا
 شددك  علددي رقبتهمددا وتتقدداط  ويسددارا يمينددا الزرافتددان تقدد  عددالي  عشدد  علددي
 معللدين(  وطفلد  طفد  12" )3" رق  النمر واختار " اللون بني  فمها"x" حر 

 اللددون  وبنيدد  سددو ا  بدد واهر منقددوب جلدد   الشددجر   علددي ينددا  قددو  ) اختيدداره 
 واختددار"  اللددون صددفرا  واألسددو  أنف  واألصددفر البنددي اللددون بددين متدد اخ  جلدد  
 األصددفر  فددي األسددو  لوندد  جمددا "  اختيددار  معلدد ( واحدد ا طفدد ")1" رقدد  الفهدد 
  " صغير  سمرا  ب واهر منقط ل  ج

 طفددد 17" )2" رقددد  األرانددد  العينددد  أطفددا  أ لبيددد  اختدددار األرانـــب أشـــكال•
 األبديض  للونها و ل  جمي  شكلها"  التالي  بالمبررا  اختياره  معللين( وطفل 
 فروهددا  عشدد   علددي تقدد   ألعلددي  ومرفوعدد  اللددون بنبددي أ نهددا سددو ا  عيناهددا
"  اختيددداره  معللين(أطفدددا 9" )1" رقددد  األرانددد  اختدددارو "  الشدددك  ونظيددد  نددداع 
 السددو ا   أ نهددا األسددو   فمهددا واألسددو   األبدديض بددين المتدد اخ  الجميدد  لونهددا
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 زهددور خلفهددا خضددرا   حشدداهب علددي تقدد  الظدداهر   شددواربها السددو ا   عيناهددا
 برتقدددالي لونهدددا( " أطفدددا  3")3" رقددد  األرانددد  واختدددار"  اللدددون وحمدددرا  بيضدددا 
 رق  األرن  واختار"  ألسف  وموضوع  طويل  أ نها كبير   سو ا  عيناها  فات 

 رصاصددددي ومتسددددع  لون  جميلتددددان عينددددا "  اختيددددار  معلدددد  ( واحدددد ا طفدددد " )4"
 "  ام 
( 28) العيندد  أطفددا  مددن كبيدر عدد  " 1" رقدد  القطدط اختــار القطــط أشــكال•
 المفدرو   يلهدا يض األبد لونهدا شكلها  جما "   حو  استجاباته  وتنوع  طف 
 البيضددددا  شددددواربها  باألخضددددر  الملوندددد  عيناهددددا الندددداع   فروهددددا األرض  علددددي

" 2" رقدد  القطددط واختددار"  ألعلددي المرفوعدد  أ نهددا اللددون  البنبددي أنفهددا الطويلدد  
 ألعلي مرفوع  والثاني  رج  علي تق  بني  لونها"  اختياره  معللين( طف ن)

"  
 للمقيا  الفراب أشكا  اختيار ت  الحشرا  لوح   وبالنسب 

 عدد  " 3" رقدد  الفراشدد  اختددار  حيددث ألشددكالها األطفددا  اختيددارا  تنوعدد    
 لونهدددا جمدددا " االختيدددار هددد ا معللين(وطفلددد  طفددد 12)العينددد  أطفدددا  مدددن كبيدددر

 األجنحد  األجنحد   ب اخ  الموجو   السو ا  التخطيطا  ال اخ   من البرتقالي
 وكفنهدددا مفدددرو   بيضدددا  أجنحتها نقددداط وبددد  سدددو األ بدددالون الخدددارج مدددن محددد   

 األبيض واختار باللون ومنقط  سو ا  رأسها اللون ور ي  زهر  علي تطير تق 
 ملونددد   وار بهددا أجنحتهددا" االختيددار هدد ا معللددين(" أطفددا 10" )4" رقدد  الفراشدد 
 فدددي وأحمدددر أسدددو  ثددد  أصدددفر ثددد  فدددات  أخضدددر كالتدددالي ومرتبددد  ج ابددد  وألوانهدددا
 أجنحتهدددددا والبنبدددددي  البدددديض بددددداللون مزخرفدددد  األطدددددرا  مددددن األجنحددددد  النهايدددد  
 الرحي  ألوانهدا تمدت  كفنهدا وتبد و الزهر  علي ألعلي تق  ومرفوع  مضموم 
 ألددوان تنددو "  االختيددار هدد ا معللددين( أطفددا  7" )2" رقدد  الفراشدد  واختددار" فاتحدد 

 لهددا السددفلي  األجنحدد  علددي زرقددا   واهددر توجدد  والبنددي  األصددفر بددين الفراشددتين
 حددددد   شدددددجر    صدددددن علدددددي تقفدددددان مفدددددرو    الشدددددك  األجنح  جميلددددد   وهدددددي

 ورأسدها أصفر أجنحتها لون واألخر  حمرا  ورأسها بني أجنحتها لون الفراشا 
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 معلد ( واحد  طفد ")1"  رقد   الفراشد  اختدار حدين في"  تطير أجنحتها صفرا  
 بهددا األبيض الددرأ  اللددون وبهددا مفددرو   شددفاف  أجنحتها أجنحتهددا" االختيددار هدد ا
 البحريد  الكاهندا   لوحد   وبالنسدب  البرتقدالي اللدون جسدمها وأسدف  األسدو  اللدون
 السددددددد ح  البحدددددددر  األخطبدددددددوط نج  األسدددددددما   أشدددددددكا ) مدددددددن تحتويددددددد  بمدددددددا

  ) الماهي  الضفا  
 اختدددار حيدددث لألطفدددا  الجماليددد  االسدددتجابا  تنوعددد  األســـماك أشـــكال •
 بددداللون مخطدددط جسدددمها"  االختيدددار هددد ا معللدددين( ا أطفددد 4" )1" رقددد  السدددمك 
"  اللددون زرقددا  عينهددا باألصددفر  ملددون  يلهددا بيضددا   رأسددها واألصددفر  األزر 
 الزاهيد   ألوانهدا جمدا " االختيدار هد ا معللين (أطفا 6" )2" رق  السمك  واختار
 انفهدازع أصدفر   يلها اللون  بني  عينها والبرتقالي  األصفر بين اللون مت اخل 
 فددي تسددب  اللددون  برتقاليدد  قشددورها النمددر  جلدد  مثدد  ومنقوشدد  منقطدد  مفددرو   
 الجميددد  لونهدددا)"  التاليددد  لألسدددبا ( طفددد ن" )3" رقددد  السدددمك  واختدددار"  المدددا 

 اللدون أصدفر  يلهدا زرقدا  بد وار ملوند  رأسدها للد اخ   مقوس  زعانفها األصفر 
 للمبدررا ( واحد ا طفد " )4" رقد  السمك  واختار" زرقا  نقاط هيه  علي قشورها
 تسدب  األبيض  باللون منقط  لألزر   والماه  ال اكن الرصاصي لونها) التالي 
" 5" رقد  السدمك  واختدار" اعوجداج وب  ومقو  بيضا  نقاط ب   يلها الما   في
 واألزر  األصددددددفر بدددددين ألوانهددددددا تددددد اخ "  االختيددددددار هددددد ا معللددددددين( أطفدددددا  4)

 وبهدا برتقالي عينها اللون  حمرا  األمامي  زعانفها اللون   زرقا واألحمر رأسها
 رقد  السدمك  واختدار"  المدا  فدي تسدب  زرقدا   قشدورها أصدفر  يلهدا زرقا  نقط 

 كبيددددر  يلهددددا الحجدددد   صددددغير جسددددمها" االختيددددار هدددد ا معللددددين( أطفددددا  5" )6"
 مددراألح بدداللون وملددون مددنقط  يلهددا سددو ا   الطاوو  عينهددا  يدد  مثدد  ومفددرو 
 ملونددد  ماهيددد  نباتدددا  وسدددط تسدددب  األحمدددر  بددداللون ملونددد  واألصدددفر  واألسدددو 
 رأسددها األحمددر  للونهددا( " أطفددا  5")7" رقدد  السددمك  واختددار"  األخضددر بدداللون

 زعانفهددددا شددددفا   سددددو ا   يلها  اهددددر  وبهددددا بدددداألحمر الملوندددد  عينهددددا البيضددددا  
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" 8" رقد  السمك  ارواخت"  بعضها عن منفصل  أو مقطع  كفنها وتب و مخطط 
 واألبدديض  األسددو  بدداللون منقطدد  قشددورها"  التاليدد  للمبددررا  طفدد ( أطفددا  3)

 " شوكتان فمها في كبير   يلها طويل  زعانفها
 األخطبوط اختار( البحر نج  األخطبوط )المتنوعة البحرية الكائنات أشكال •

 وجميلد   متنوعد  بدفلوان ملدون"  االختيدار هد ا معللدين( أطفا  3" )1" رق 
 موضو  نهايتها  من وملتف  مفرو   اللون أ رعت  زرقا   وار جسم  علي
 هدددد ا معللددددين(  أطفددددا  9" )2" األخطبددددوط واختددددار"  سددددو ا  خلفيدددد  علددددي

 نقددداط جسدددم  علدددي اللدددون  فدددات  أو هدددا   أحمدددر جميددد  لونددد "  االختيدددار
  ا سو  عينا  اللون  أزر  ما  في يسب  الما   في مفرو   أ رع  بيضا  
  "اللون
 علدددي أحمدددر  لونددد "  التاليددد  للمبدددررا ( أطفدددا  8" )1" البحدددر نجددد  واختدددار

 مثد  بحري  نباتا  خلف  بحري   نباتا  علي ينا  فاتح   حمرا  فقاعا  جسم 
 هد ا معلدين( أطفدا  10" )2"البحدر نجد  واختدار" وبنبدي  أبديض وألوانهدا الزهور

  اكددددن  برتقددددالي  جميدددد  وندددد ل البيضددددا   األصدددد ا  وسددددط مختبددددئ"  االختيددددار
  " البيض شك  تشب  حول  البيضا  األص ا 
 رقد  السدلحفا  اختدار حيدث األطفا  استجابا  تنوع  الس ح  أشكا  •

 بدددداللون ملوندددد  الصدددد ف  جدددد ا   لونهددددا"  االختيددددار هدددد ا معللددددين( أطفددددا 3" )1"
 رأسددددها والبرتقددددالي  األسددددو  بدددداللون ونقددددط المددددا  فددددي مفددددرو   راعهددددا البرتقددددالي 
 السددلحفا  واختددار" البحددر قددا  فددي تسددب  اللددون  وبرتقاليدد  سددو ا  بدد وار منقوشدد 

 بددداللونين ملدددون جسدددمها جميددد   لونهدددا) التاليددد  لألسدددبا (  أطفدددا  5" )2" رقددد 
 األسو  تسددب  بدداللون منقطدد  رأسددها أخضددر  لونهددا الصدد ف  واألصددفر  الخضددر

( أطفددددا  10" )3" رقدددد  السددددلحفا  واختددددار"  صددددغير  أسددددما  حولهددددا المددددا   فددددي
 مزخرفدد  الصدد ف  واألسددو   األصددفر بدداللونين ملوندد  الصدد ق "   التاليدد  لألسددبا 
 الصدددد ف  نهايدددد  قلددددي   الصدددد ف  تحدددد  مختبددددف  الددددرأ  اللددددون  سددددو ا  بمربعدددا 
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 علدي األسو  تسدير بداللون منقطد  أرجلها الفستان   ي  مث  ثنيا  وب  مزخر 
 " الروض  في شاه تها التي السلحفا  تشب    ببط   األرض

 ملون  الص ف " االختيار ه ا معللين (واح ا طف " )4" رق  السلحفا  واختار
 بددين مقسددم  الددرأ  صددفرا   صددغير  خطددوط وبهددا  اكددن أخضددر جميلدد  بددفلوان
 رقد  السدلحفا  واختدار(" ومفدرو   الحج  كبير  واألصفر أ رعها األخضر اللونين

 وأصددفر وبرتقددالي أحمددر جميلدد  ألوانهددا"  يدداراالخت هدد ا معللددين( أطفددا  7" )5"
( أطفا  4" )6" السلحفا  واختار"  جمي  بشك  منقوش  البطن منطق  وأخضر 
  وبهددا خشددن  أرجلهددا األبدديض  اللددون وهددو جميدد  لونهددا"  االختيددار هدد ا معللددين
 " مرتفع  بيضا  بروز عليها الص ف  سو ا   عينها خرافيب 
 اختددار حيددث أشددكالها حددو  األطفددا  جابا اسددت تنوعدد  الضــفاد  أشــكال •

 بدين والمت اخلد  الجميلد  ألوانهدا"  التالي  للمبررا ( أطفا  3" )1" رق  الضف ع 
 واختار"  باألسو  والمنقط  اللون البرتقالي  أرجلها واألخضر  والبرتقالي األسو 

 تتسد  زاهدي  برتقالي لونها"  االختيار ه ا معللين( أطفا 6" )2" رق  الضف ع 
 عد  "  3" رقد  الضدف   واختدار"  اللدون سو ا  عيناها اللون  بنبي نباتا  علي
( وطفلدد  طفدد  15) العيندد  أطفددا  نصدد  حددوالي وهددو العيندد  أطفددا  مددن كبيددر

 واألزر  واألصدددددفر األخضدددددر بدددددين ومتددددد اخ  جميددددد  لونهدددددا"  التاليددددد  لألسددددبا 
 علدي تتسدل  سدو ا   اهدر   وبهدا البرتقدالي بداللون وملون  بارز  عيناها واألحمر 
 لجمدددا ("طف ن" )4" رقددد  الضدددف ع  واختدددار" حولددد  وملتفددد   الخضدددرا  النباتدددا 
"  اللدددون حمدددرا  نباتدددا  علدددي تقفدددز بددد اخلها  المتعدددرج واألسدددو  األبددديض ألوانهدددا
 عيناهدا البندي  لونها"  لها اختيار  وعل (" واح ا   طف " )5" رق  الضف   واختار

 رقددددددد  الضدددددددف ع  واختدددددددار"  األسدددددددو  بددددددداللون الملونتدددددددان الكبيرتدددددددان البارزتدددددددان
 السددددو ا  النقدددداط الجميدددد  األزر  لونهددددا" االختيددددار هدددد ا معللددددين( أطفددددا 3")6"

  " اللون صفرا  نباتا  علي تق  جسمها  علي المنقوش 
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 أشدددددكا  مدددددن متندددددو  عددددد   تضدددددمن  والتدددددي الخضدددددروا  لوحددددد   وبالنسدددددب 
  " تنوع الم الخضروا  الفلف   الجزر "  الخضروا 

 حيدث المختلفد  الجدزر أشدكا  بدين األطفدا  اسدتجابا  تنوعد  الجزر أشكال  ▪
 لوند  جمدا "  االختيدار هد ا معللدين( وطفلد  طفد  13" )1" رق  الجزر اختار

 جدددد ور  الصددددغير   بدددداألورا  والممتلهدددد  الطويلدددد  الخضددددرا  عروشدددد  األصددددفر 
( وطفلد  طف 13" )2" ق ر  الجزر واختار"  باألما  والموجو   الطويل  الرفيع 
 الصدددغير  الخضدددرا  عروشددد  الزاهدددي  البرتقدددالي لونددد "  االختيدددار هددد ا معللدددين

 واختدددار"  أمامددد  الممتددد   الرفيعددد  البرتقاليددد  جددد ور  الطدددازج  شدددكل  والمقطعددد  
 األحمر عروشد  لوند  بجما ) االختيار ه ا معللين( أطفا 4" )3" رق  الجزر
 "  واهر ه هي علي مقط  المقطع   الحمرا 

 أطفددا  مددن كبيددر عدد  " 1" رقدد  الملددون الفلفدد  مجموعدد  اختددار الفلفــل أشــكال  ▪
 بدددفلوان ملدددون متنوعددد   ألوانددد "  التاليددد  لألسدددبا ( وطفلددد  طفددد 21)  العينددد 
  اللددددون خضددددرا  عناقيدددد   وبرتقددددالي  وأخضددددر وأحمددددر أصددددفر وزاهيدددد  جميلدددد 

  رقددد  المجموعددد  يفددد كالفلفددد  فاسددد ا او  ابددد  ولدددي   وصدددحيا طدددازج وطويلدد  
 9" )2" رقددد  األخضدددر الفلفددد  مجموعددد  واختدددار " الملمددد  نددداع   يبددد و"3"

 الخضدددرا  عناقيددد   األخضدددر  لونددد  بجمدددا "  االختيدددار هددد ا معللدددين( أطفدددا 
 ولدد " 3" رقدد  المجموعدد  فددي كالفلفدد  فاسدد ا ولددي  وصددحيا طازجددا الصددغير  
  وعدد   شددكل  لقددب  "3" رقدد  الفاسدد  الفلفدد  مجموعدد  األطفددا  مددن أحدد ا يختددار

  ص حيت 
 وتبريددددراته  لهددددا األطفددددا  اختيددددارا  تنوعدددد  المتنوعــــة الخضــــروات أشــــكال ▪

 األخضددددر لوندددد "  اختيددددار  معللددددين( أطفددددا  8) الخدددد  اختددددار ل ختيارحيددددث
 مت رجد  أوراق  اللون  بيضا  رأس  بيضا   عروق  أورا   هيه  علي الزاهي 
 6) البدددازال  واختدددار"  لددد اخ ا مدددن الفدددات  واألخضدددر الغدددام  األخضدددر بدددين

 طويلد   قدرون شدك  علدي الجميد   األخضدر لونهدا"  التاليد  لألسدبا ( أطفا 
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 طفددد ) القدددرنيط واختدددار"  صدددغير  كدددرا  شدددك  علدددي الددد اخ  مدددن حبدددا  بهدددا
 حولدد  ور    شددك  علددي الدد اخ   مددن األبدديض لددون"  التاليدد  لألسددبا ( واحدد ا
 لوندددد "التالي  لألسددددبا ( طفدددد ن) وكلددددي البددددر واختددددار"  اللددددون خضددددرا  أورا 

 الطمدداط  واختددار"  اللددون خضددرا  عرقدد  ومخددرفب  محبدد  الدد اكن األخضددر
 صدفرا  بد ور بهدا الجميد   األحمدر لونهدا" التاليد  لألسدبا  و ل ( أطفا   4)

"  الملم  ناعم  مست ير  شكلها اللون  أخضر عنقو ها ال اخ   من صغير 
 حوافدد  الزاهددي  األصددفر لوندد "  التاليدد  ا لألسددب( أطفددا  3) الليمددون واختددار
( أطفددددا  6) الخيددددار واختددددار"  فصددددو  هيهدددد  علددددي الدددد اخ   مددددن البيضددددا 
 مقطد  الد اخ   مدن أبديض لوند  الخارج  من األخضر لون "  التالي  لألسبا 
 الفلف  شك  األطفا  من أح  يختار ول "   جمي  طعم  الشك  طوي   واهر 
  األحمر

 مثدددد  الفواكدددد  أشددددكا  مددددن الع يدددد  تضددددمن  فهددددي لفواكدددد ا لوحدددد   وبالنسددددب 
   "المتنوع  الفواك  التفاح  المانجو 

 الرمدان اختدار حيدث لهدا األطفدا  اختيدارا  تعد    المتنوعـة الفواكـه أشكال  ▪
 عنقدو  لد  ال اخ  من حمرا  حبا  ب  األحمر  لون  لجما " و ل ( أطفا 4)

 معللدين( أطفدا  8)االبطدي  ختاروا" واألخضر األحمر بين لون  ومت رج بارز
 حمدر  خدوط  وب  الخارج من األخضر لون  جما "  التالي  لألسبا  اختياره 

 المقطعددد  البطيخددد   اخلددد   فدددي مختفيددد  سدددوا  بددد ور بددد  ن الددد اخ  مدددن لونددد 
 لجمددا "  اختيدداره  معللددين( طفدد ن) المددوز واختددار"  قلدد  شددك  علددي تظهددر
 الطوي  لون  شكل  مق مت   في الموجو    السو ا النقاط الزاهي األصفر لون 

 لتندددو "  و لددد ( أطفدددا  5)العنددد  واختدددار"  جميددد  م اقددد  الددد اخ  مدددن أبددديض
 صدغير   حبدا  هيهد  علدي لألسدو   يميد   اكدن وأحمدر وأخضدر أحمدر ألوان 
 " صغير  خضرا  ورق  ب اخل  خضرا  عناقي  ل 
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 مدددن أصدددفر رج الخدددا مدددن بندددي لونددد "  و لددد ( أطفدددا  3)األناندددا  واختدددار 
 واختددددار"  سددددميك  خضددددرا  أورا  ه أعدددد  مت رجدددد   الخارجيدددد  قشددددور  الدددد اخ  
 بد ور بد  الد اخ   مدن أخضدر الخدارج  مدن بندي لوند "   و ل ( طف ن) الكيو 
 عدن مختلد  شدكل  خشدن  ملمسد  اللدون  صدفرا  ال اخلي  ونوات  صغير  سو ا 
 أخضدددر  وأحمدددر أسدددو  لوانددد أ لتندددو (  "    أطفدددا  6) التدددو  واختدددار"  الفواكددد 
"   جميد  م اقد  ببعضدها  ملتصدق  جد ا صدغير  حبدا  هيهد  علدي خشن  ملمس 
  الجواف  شك  األطفا  من أح  يختار ول 
 العيندد  أطفدا  جميدد " 1" رقد  المدانجو األطفددا  جميد  اختدار المــانجو أشـكال  ▪
 ناعمدد  خضددرا   أورا  بهددا وأخضددر  أصددفر ألوانهددا لجمددا "و ل ( طفدد  30)

 أحد  يختدار ولد " 2"  المجموعد  في كالمانجو فاس   وليس  طازج  الملم  
  وفسا ها شكلها لقب " 2" المجموع  في المانجو األطفا  من

 اختدددار حيدددث التفددداح لمجموعدددا  األطفدددا  اختيدددارا  تنوعددد  التفـــا  أشـــكال  ▪
(  وطفلدد  طفدد  16) العيند  أطفددا  مدن كبيددر عدد  " 1" الملدون التفدداح مجموعد 

 بني  صغير  عناقي  بها وأخضر  وأصفر أحمر ألوانها تنو "  التالي  با لألس
 التفاحددا  تبدد و الملمدد   ناعمدد  األلددوان  زاهيدد  خضددرا   أورا  عليهددا اللددون 
 مجموعد  واختدار"  أسدفله  ظد  لوجدو  واحد   بربطد  مربدوطين وكفنه  الث ث 
 الندداع   سدد ملم األخضددر  لددونه  لجمددا "  و لدد ( أطفددا 10)األخضددر التفدداح
 التفدداح مجموعدد  واختددار" خضددرا  أورا  بهدد  اللددون  البنيدد  الصددغير  عناقيدد  
 ملمسدده  الزاهددي  األحمددر لددونه "  التاليدد  لألسددبا (  أطفددا  4"  )3" األحمددر
 لنباتدا  وبالنسب  " الصغير  البني  عناقي ه  الخضرا   أوراقه  ال م   الناع 
 يمي  وال   شك  الجمي  الزين  نبا  حو  األطفا  استجابا  تنوع  الزين 
 أطفددا  مدن كبيددر عد   أجمد  ولقدد  منزلد  فدي لدد  المماثد  وضد  إلددي طفد  كد 

 هدد ا معللددين(   وطفلدد  طفدد  20" )3" رقدد  الزيندد  نبددا  اختيددار علددي العيندد 
 وورق  اللون حمرا  ورق  بها ألوانها  جا بي "  منه  مختلف  بمبررا  االختيار
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 العن  السيقان  من المتفرع  الخضرا  أوراق  الخضرا   قان سي فات   برتقالي
 .القرطا  مث  والملفو  الملون  األورا  من الخارج ال اخلي
 لجمدددا ( " أطفدددا  3"  )1" الزينددد  نبدددا  األطفدددا  بعدددض اختدددار حدددين فدددي
 موضدو  الحجد   كبيدر  أوراقد  الد اخ   مدن والفاتح  الخارج من الخضرا  أوراق 
 ." للونا بني أصي  في

 الخضدر  لوند  لجمدا ( "أطفا  7"  )2" الزين  نبا  األطفا  بعض واختار
 بني أصي  في موضو  أوراق   كثر  بعضها  عن والمنفصل  المشرشر  أوراق 
 ."4" رق  الزين  نبا  األطفا  من أح  يختار ول "  اللون

( طفدد 30)العيندد  أطفددا  كدد  أجمدد  لقدد  للزهددور األطفددا  الختيددار وبالنسددب 
 مبددرراته   كددر فددي واختلفددوا األيمددن العمددو  فددي الموجددو   الزهددور اختيددار علددي

 وبنبي لهددا وأصددفر أحمددر  جميلدد  بددفلوان ملوندد  األيمددن العمددو  زهددور"  كالتددالي
 خضرا   أرض في مزروع  مفتح   أسفلها  خضرا  أورا  لها خضرا   سيقان
"  األيسدر العمو  في   الموجو  الزهور مث   ابل  ليس  أرضها  في وتكبر تنمو
 .ال ابل  األيسر العمو  زهور طف  أ  يختار ول 

 اختيدار علدي العيند  أطفدا  مدن كبيدر عد   أجم  األشجار ألشكال وبالنسب 
 لونهدا"  كالتدالي اختيارهدا مبررا  واختلف (  وطفل  طف  23")3" رق  األشجار
 تنمددو  فدرو  ال الكف  منسدق  يشدب  جمددالي بشدك  مقصوصد  الزاهدي  األخضدر

 وتجمددد  الشدددار  جدددانبي علدددي مزروعددد  كثيدددر   أوراقهدددا اللدددون  بنيددد  جددد و  علدددي
 مبدررين( أطفدا  5" )2" رقد  الشدجر  األطفدا  مدن عد   اختدار حدين في الطري 
 لألسددو  كبير  يميدد   اكددن بنددي جدد عها بنفسددجي  لونهددا أوراقهددا"  االختيددار هدد ا

 ملوند   أوراقهدا" االختيدار هد ا ينمبدرر ( طفد ن" )4" رقد  الشدجر  واختار" الحج 
 ولد "  اللون خضرا  أرض في مزروع  البني  ج عها الفات   األخضر  باللون
 .الفرو  والمبعثر  الج   المقطوع " 1" رق  الشجر  األطفا  من أح  يختار
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" 2 1" رقد  النخلد  اختيدار حدو  األطفدا  عد   اختلد  فلقد  النخيـل أشـكال وعن
 هد ا مبدررين(  وطفلد  طفد  17" )1" النخلد  األطفا  من كبير ع   اختار فلق 

 العدالي  األخضدر نخيلهدا مربدوط  كفند  يبد و والد   الملفو  ج عها"  االختيار
 النخلد  واختدار"  السدما  فدي عاليد  الشدك   المتد رج ج عها اللون  ابني ج عها
 مدددرأح بلددد  منهدددا متددد لي"  االختيدددار هددد ا مبدددررين(  وطفلددد  طفددد  13" )2" رقددد 

 جد عها اللون  أخضر نخي  بها اللون  صفرا  زباط  في موضو  البل  اللون 
 ." ومت رج اللون بني

" 1" الملون  األورا  األطفا  من كبير ع   اختار فلق  األشجار أورا  وعن
 البندي بداللون ملوند  أورا  بهدا"  كالتدالي مبدرراته  واختلفد (  وطفلد  طف  19)

 مددددن أخضددددر لونهددددا أخددددر  وأورا  اللددددون خضددددرا  ا وأور  اللددددون صددددفرا  وأورا 
 بشدددك  متعرجددد  لدددألورا  الخارجيددد  والحدددوا  الددد اخ  مدددن اللدددون وبنبدددي الخدددارج
 ." جمالي

 و لدددددد ( وطفلدددددد  طفدددددد  11" )3" رقدددددد  الخضددددددرا  األشددددددجار أورا  واختددددددار
 متعرجدد  أوراقهددا مختلفدد   أشددكا  هيهدد  علددي األخضددر  لونهددا"  التاليدد  للمبددررا 
 مددن كثيددر  خطددوط وبهددا خضددرا  أوراقهددا الشددك   مختلفدد   اكددن  أخضددر ولونهددا
 ."ال اخ 
 وتميدد   ابلدد  ألنهددا"  2" رقدد  األشددجار أورا  األطفددا  مددن أحدد  يختددار ولدد 
 .ال اكن والبني األصفر للون

  والحيوانددا  الطيددور مددن المختلفدد  لألصددوا  األطفددا  اسددتما  إلددي وبالنسددب 
 الحمدددار صدددو  إلدددي اسدددتماعه  بعددد  ( طفددد 30) العينددد  أطفدددا  جميددد  اختدددار
 صدددوتها"  االختيدددار هددد ا معللدددين الكناريدددا صدددو  اختيدددار إلدددي والكناريدددا والكلددد 
 ." جميل  الكناريا طاهر ألوان موسيقي  تعز  كفنها تزقز  وها     جمي 

 وعددالي قبددي  بصددو  ينهدد  الدد   الحمددار صددو  األطفددا  جميدد  واسددتنكر
    اح.النب عالي الكل  صو  واستنكروا
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 البصدد   الثددو  "  األطفددا  أمددا  الموجددو   لألشدديا    الددرواه  لشدد  وبالنسددب 
 الدور  راهحد  اختيار علي العين  أطفا  من كبير ع   أجم  فلق " الور  النعنا  

 الزهدور الجميلد   الور  راهح "  االختيار ه ا معللين( طف  23) أشتمو  أن بع 
 الدور  ألدوان والشدوار   الحد اه  بها جم ن البيو   بها نزين العطور  منها يفوح

 راهحتدد "  و لدد (   أطفددا  6)النعنددا  راهحدد  األطفددا  بعددض اختددار كمددا"  جميلدد 
 واختدددار"  اللدددون خضدددرا  أورا  لددد  زاهدددي  أخضدددر النعندددا  لدددون وجميلددد   نفدددا  

 .والور  النعنا  معا الراهحتين(  واح ا طف )
 جمددددا  لعدددد   والثددددو  البصدددد  راهحتددددي العيندددد  أطفددددا  جميدددد  اسددددتنكر ولقدددد  

 اختلد " الشدم "  بهدا تظهدر التدي الظدواهر وبعدض للسدما  بالنسدب    .راهحدته 
 عد   اختدار وقد  والغرو  الشرو  في الشم  لشك  اختياره  في العين  أطفا 
 معللددين( طفدد  21) الشددرو " 2" الصددور  فددي الشددم  العيندد  أطفددا  مددن كبيددر
 أبيض لون  الشم  قر  والنور  النهار بها ويب أ تشر  ألنها"   االختيار ه ا

 بهددددا تمددددأل اللددددون وصددددفرا   هبيدددد  أشددددع  تبعددددث السددددما   فددددي ومسددددت ير  المدددد 
 ." اللون بني  خلفي  حولها السما  
"  1" الصدور  فدي الشدم  شدك  األطفا  من أخر  مجموع  اختار حين في
 لدون حولهدا ي  الل ويفتي تغر  ألنها"  االختيار ه ا معللين( أطفا  9)الغرو 
 ." مست ير قرصها الشف   لون وهو أحمر ولون  اكن أصفر

  الطبيعي  الظواهر لوح   وبالنسب 
 فدددي القمدددر اختيددار علدددي العيندد  أطفدددا  مددن كبيدددر عدد   أجمددد  القمـــر أشــكال ▪

 ومنيدر المد  يظهدر"  كالتدالي مبدرراته  واختلفد (   طف  27" )1" الصور 
 مددن ومنيددر المدد  يظهددر السددما   فددي منيددر هدد   شددك  علددي جاندد   مددن

   ومطفدددي  جانددد  مدددن منيدددر الفدددات   الرمدددا   بددداللون  اهرتددد  ويكمددد  جانددد 
 اللدون  اكند  سدح  حولد  والمعد   صغير  نجم  بجوار  اآلخر  الجان  من
  اكنددا مظلمددا ولددي   فاتحددا وظ مهددا فددات  حولدد  السددما  لددون السددما   فددي
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(  أطفددا  3"  )2" الصددور  يفدد القمددر شددك  األطفددا  مددن قليدد  عدد   واختددار
  مختبددف والمعددا  منيددرا يظهددر السددما   فددي مسددت ير"   التاليدد  للمبددررا  و لدد 
 السدددو ا  الليددد  ظلمددد  فدددي المعدددا يبددد و مظلددد   بحدددر أسدددفل  الجبلدددين  وسدددط
   " ال اكن 

 اختيددار علددي العيندد  أطفددا  مددن كبيددر عدد   أجمدد  فقدد  قــز  قــوس أشــكال  ▪
"  كالتددالي مبددرراته   كددر فددي  وتنوعددوا  (طفدد  26) قددزح لقددو " 1" الشددك 
 أحمدددر وواضدددح  قدددو  ألوانددد  السدددما   مدددن يندددز  قدددو  شدددك  علدددي يظهدددر
 اللدون  برتقاليد  شدجر  بجدوار  بنفسجي  نيلي  أزر  أخضر أصفر  برتقالي
 قزح قو   األطفا  بعض واختار"   اللون فاتح  خضرا  أرض علي ينز 

  جميلدد   السددما  ألوان  فددي رفيدد  ظهددري"    التاليدد  للمبددررا (  طفدد ن" )2"
"   التاليدد  للمبددررا ( طفدد ن"  )3"  قددزح قددو  واختددار"  جبددا  علددي ينددز 
 أحمددر زاهيدد  ألواندد  وواضددح   عريضدد  ألواندد  خضددرا   أشددجار علددي ينددز 

  "  بنفسجي نيلي  أزر  أخضر أصفر  برتقالي
 الصدور  فدي السحا  العين  أطفا  من كبير ع   اختار السح  أشكا  •

 معلدد  كفندد  يظهددر فددات   ابدديض لوندد "  التاليدد  للمبددررا  و لدد ( طفدد  18" )1"
 مركددد  وبددد  اللدددون أزر  بحدددر أسدددفل  اللدددون  زرقدددا  سدددما  حولددد  السدددما   فدددي

(  طفدد  12" )2" الصددور  فددي السددح  األطفددا  مددن آخددر عدد   واختددار"  صددغير
 لدددون حصدددان   يددد  شدددك  علدددي فدددات   أبددديض لونهدددا"  التاليددد  للمبدددررا  و لددد 
" 3" الصور  في السحا  األطفا  من أح  يختار ول "  فات  لبني حولها السما 
  بالغيو  وملب   ام  لون  بفن  ل  معللين

"  1"الصدددور  فدددي األمطدددار األطفدددا  مدددن كبيدددر عددد   اختدددار األمطـــار أشـــكال  ▪
 أبددديض  لونهدددا يظهدددر األمطدددار"   كالتدددالي مبدددرراته  وتنوعددد ( طفددد  14)

 علدددي تتسددداقط  ها هددد   فيهدددا األمطدددار البحدددر  فدددي تندددز  قددداط ن شدددك  علددي
 الصدور  فدي األمطدار شدك  األطفدا  بعدض واختدار"  اللدون خضرا  أشجار
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  نقدداط  شددك  علددي اللددون  زرقددا  سددما  مددن تتسدداقط ألنهددا(  أطفددا  8")2"
 األطفا  بعض واختار"  وتمأل  البحر ب اخ  تتساقط  زير   تب و األمطار
 ماهدددد   شددددكلها األمطددددار(   " أطفددددا  8" )3" الصددددور  يفدددد األمطددددار شددددك 
 حولهدا اللدون  زرقدا  حولهدا السدما  خطدوط  شك  علي السما  من تتساقط
  " بغزار  تتساقط األمطار بيضا   سح 
  عد   إلدي التحسدن عد   يرجد  ربما الضابط  المجموع  ألطفا  بالنسب  أما

 وعدد   مباشددر   يددر أو اشددر مب خبددرا  بشددك  المختلفدد  األشدديا  لهدد   مشدداه ته 
 هددددؤال   اسددددتجابا  فكاندددد  الجمددددالي الددددوعي تنميدددد  برنددددام  ألنشددددط  تعرضدددده 
 القد ر  وعد   الصدم  أو فقدط بداللون إعجدابه  حدو  تنحصر ج ا قليل  األطفا 
 تسدتطي  لد  األطفدا  مدن مجموعد  وهندا  مدا شدي  الختيدار مبدررا   كدر علي

  .واألشكا  والرواه  األصوا  بين التمييز



  الجناعيالجناعي  بدربدر  د.منىد.منى                              بالكويتبالكويت  الروضةالروضة  طفلطفل  لدىلدى  ماليماليالجالج  الوعيالوعي  لتنميةلتنمية  برنامجبرنامج  فاعليةفاعلية
 

92                                                      Doi: 10.12816/0041721   

  ::البحثالبحث  توصياتتوصيات
 :باآلتي الحالية الدراسة توصي سبق ما ضوء في

 العدروض الموسيقي  الرس   مث  المختلف  للفنون األطفا  بت و  االهتما  -1
  األف   ومشاه   المعارض زيار  المسرحي  

 هددد   وكددد  لألطفدددا  المتنوعددد  والدددرح   الخارجيددد  بالمشددداه ا  االهتمدددا  -2
  المختلف  صورها  بك الطبيع  تتضمن الرح  

 حولدددد  مددددن لألشدددديا  مشدددداه ت  عندددد   اهمددددا للطفدددد  الجمددددالي الددددوعي تنميدددد  -3
 ألددددوان مددددن األشدددديا  فددددي والكامندددد  الظدددداهر  الجماليدددد  بددددالنواحي وتبصددددير 
  وتفاصي  وحركا  وأضوا  وأصوا 

 وأسددددالي  فلسددددف  حددددو  ت ريبيدددد  بدددد ورا  األطفددددا  ريدددداض معلمددددا  تزويدددد   -4
  الطف  م  طبيقهات وكيفي  الجمالي  التربي 

  الجامعي  المرحل  في المعلما  إع ا  عن  الجمالي  للتربي  منهجا إ راج  -5
 والتدي جماليدا المنسدق  التعليميد  والوسداه  باللوحدا  النشداط قاعد  تزو  أن  -6

  والتنظي  والتنسي  الجما  ح  الطف  نف  في تبعث
 فدي البسديط  الحيد  والكاهندا  والزهور النباتا  بعض وجو  علي الحر  -7

 خل  في الخال  عظم  ومشاه   الحيا  الطف  في يج   مما النشاط قاع 
ب ا    الكون وا 

 الفدن لممارسد  األطفا  م  اليومي البرنام  من جز  المعلم  تخص  أن  -8
  ابتكاري  بطريق  والتشكي 

  اهد  بشدك  تصد ر وجراهد  مجد   وجدو  خد   مدن الجماليد  الثقافد  نشر -9
 .المتق م  ال و  في الحا  هو كما   الي الجم التربي  عن

 و لد  والمد ار  الروضدا   اخد  األمدور ألوليدا  تثقيفيد  ن وا  عق   -10
  الصغر من  الجما  علي ينشف حتي للطف  األسر  المنا  لتهيه 
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 ممارسددا  ضددمن الجماليدد  التربيدد  ألنشددط  الممارسددا  بعددض إ راج  -11
  الروض  طف  مجا  في واالعتما  الجو  

 التدددي األشددديا  علدددي الجماليددد  األحكدددا  إصددد ار علدددي الطفددد  جي تشددد   -12
  الجمي  انتقا  علي ومساع ت  يراها

  :دراسات وبحوث مستقبلية
 البحددددوث مددددن مجموعدددد  الباحثدددد  تقتددددرح الحددددالي البحددددث نتدددداه  ضددددو  فددددي

  :التالي  وال راسا 
 الروضدد  طفدد  لدد   اللغويدد  المفدداهي  بعددض لتنميدد  جماليدد  تربيدد  برنددام  -1

 .وي بالك
 الروضدد  طفدد  لدد   العلميدد  المفدداهي  بعددض لتنميدد  جماليدد  تربيدد  برنددام  -2

 .بالكوي 
 الروضدد  طفدد  لدد   الصددحي  المفدداهي  بعددض لتنميدد  جماليدد  تربيدد  برنددام  -3

 .بالكوي 
 .بالكوي  الروض  طف  ل   األخ قي  القي  لتنمي  جمالي  تربي  برنام  -4
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  ععــــــالمراجالمراج  قائمةقائمة
 : العربية المراجع -أوال

 مدددددددد   والددددددددتعل  المسددددددددتمر  التربيدددددددد (: 2003) حجددددددددي إسددددددددماعي  أحمدددددددد  -1
   .العربي الفكر  ار الحيا  القاهر  

  ار  37العربيدددد  ط اللغدددد  معجدددد (: 1998) واإلعدددد   اللغدددد  فددددي المنجدددد  -2
  .بيرو  لبنان المشر  

  .21ط بيرو   الشرو  لبنان   ار(: 1993) واإلع   اللغ  في المنج  -3
 العربددددي الطفدددد  تثقيدددد (: " 2004) الرفدددداعي اهلل عددددوض محمدددد  أنصددددار -4

 – الثقافيددد  العولمدد ) المعاصددر  العالميددد  التحدد يا  لمواجهدد  جماليددا
 اإلقليمدددي المدددؤتمر إلدددي مقددد   بحدددث  ( "الح اثددد  مابعددد  – الح اثددد 
 المنعقد  المعاصدر   المتغيرا  ظ  في العربي الطف : بعنوان األو 
  .شم  عين جامع  نا  الب كلي  يناير  25 -24 من الفتر  في

 الفندددي والنقددد  الجمدددالي التددد و (:  2003) جمعددد  بدددن القدددا ر عبددد  جاسددد   -5
 التربيددد  مسدددتقب  مجلددد  الجمدددالي  السدددلو  لتنميددد  معرفدددي كمحتدددو 
  .والتنمي  للتعلي  العربي المركز يص رها  9 م   29  العربي  

 بيددد التر  طددد   عندد  الجمدددالي الدددوعي تنميدد (:  1992)القدددا ر عبددد  جاسدد  -6
   .حلدوان التربي  جامعد   كتورا  كليد  رسدال  الكويد   ب ولد  الفنيد 

 التربويدد  المصددطلحا  معجدد (: 2003)النجددار شددحات  زين  حسددن
  .اللبناني  القاهر  المصري   ال ار1ط والنفسي  

  2وجدو  ط ضدرور  اإلب اعيد  التربيد (: 2007) العدا  عبد  إبدراهي  حسن -7
  .األر ن عمان  والتوزي   للنشر الفكر  ار

 التليفزيونيددد  البدددرام  بعدددض اسدددتخ ا  أثدددر(: 2002)صدددفو  محمددد  حندددان -8
 الجمالي رسدددال  الحددد  تنميددد  فددد  الم رسددد  قبددد  مدددا لطفددد  المق مددد 

 .المنيا التربي  جامع   كتورا   كلي 
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 تحقيددد  فددد  الجماليددد  التربيددد   ور(: 2008)اهلل عطدددا محمدددو  علددد   عددا  -9
 األطفا   رياض كلي   كتورا   ل رسا الروض   لطف  الشام  النمو
   القاهر  جامع 

  1المبكدددر  ط التربيددد  إلدددي المددد خ (:  1993) الهددد هو  الواحددد  عبدد   ال  -10
  .الكوي  السر  

 لمؤسسدددا  الخارجيددد  الكفدددا  (:  2001) العربددداو  آمدددا  القصدددبي  راشددد  -11
 الواقددد "  العربدددي الطفولددد  مدددؤتمر األطفدددا   ريددداض معلمدددا  إعددد ا 
 فددددي المنعقددد  الغر قدددد   الدددوا    جندددو  جامعدددد   " قب المسدددت وأفدددا 
  .أكتوبر 31 -29

 لألنشدددط  حقيبددد  تصدددمي (: 2007) الجدددوا  عبددد  إبدددراهي  اهلل عبددد  رجددداهي -12
 بعددددض ضددددو  فدددد  الروضدددد  لطفدددد  الجمددددالي الحدددد  لتنميدددد  الفنيدددد 

  كتورا  كليدددددددددددددددد  واالجتماعي  رسددددددددددددددددال  الشخصددددددددددددددددي  المتغيددددددددددددددددرا 
  .شم  عين البنا  جامع 

 بعددددض مددددن االسددددتفا  (:  2003) الجددددوا  عبدددد  إبددددراهي  اهلل عبدددد  رجدددداهي -13
 ريدددداض معلمدددد  إعدددد ا  فددددي الفنيدددد  القدددد ي  المصددددر  التددددراث أعمددددا 
 البنددا   كليدد  ماجسددتير  رسددال  الفنيدد   التربيدد  فددي مهاريددا األطفددا 
  .شم  عين جامع 

 واألخددد    الجمدددا  فدددي التقويميددد  األحكدددا (:  1998) الصدددباغ رمضدددان -14
  .اإلسكن ري  والنشر  الطباع  يال ن الوفا   ار

 التد و  تنميد  فدي الفنيد  األنشدط  بعدض  ور(: 2008) عبدا  زهيدر ري  -15
 األطفددا   ريدداض ماجسددتير كلي  رسددال  الروضدد   طفدد  لدد   الفنددي
  .القاهر  جامع 

 الفكدددر فدددي الجماليددد  التربيددد  قدددي  معدددايير(:  2011)الجرجددداو  علدددي زيدددا  -16
  .المفتوح  الق   جامع  مقارن    راس  الغربي والفكر اإلس مي
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 فدي ح يث  اتجاها (: 1995)حواشين نجي  مفي  حواشين  نجي  زي ان -17
  .العربي الفكر  ار القاهر    2ط الطف   تربي 

 طفددد  سددديكولوجي (:  2007) الزيددداتي أحمددد  إبراهي  سدددعا  موسدددي سدددامي  -18
  1الموسددديقي  ط واألنشدددط  والمنددداه  الدددتعل  نظريدددا  بدددين الروضددد 

  .القاهر  العربي  الفكر  ار
 عدددددال  اإلسددددد مي   التربيددددد  أصدددددو (:  2002)القاضدددددي إسدددددماعي  سدددددعي  -19

 .القاهر  الكت  
 األصدددددال  بدددددين اإلسددددد مي  التربيددددد (:  2004)القاضدددددي إسدددددماعي  سدددددعي  -20

 .القاهر  الكت   عال  والمعاصر  
 لإلنسان  الجمالي  التربي  شيلر   فر ريب(:  2004) العتيبي كوي  س   -21

  األر ن عمان  والتوزي   للنشر الشرو   ار  1ط
 ريداض لمعلمد  المتحفدي الدوعي  تنميد (:  2000)السدي  محم  عل  سنا  -22

 العلمدي للمدؤتمر مقد   بحدث جماليدا  الطفد  لتربيد  كم خ  األطفا 
 القددرن تحدد يا  لمواجهدد ( رعايتدد -تربيتدد  -الروضدد  طفدد ) السددنو 
 األطفا  جامعددددددد  ريددددددداض  كليددددددد (ابري 4-2) والعشدددددددرين الحدددددددا  
  .القاهر 

 يدددد  حلددددي  رمددددز  ترجمدددد  اللعدددد   سدددديكولوجي (:  1974) ميللددددر سددددوزانا -23
 .العربي  المكتب  الثقاف   وزار  صال   زكي أحم .   مراجع 

 واأل بدددا   الف سدددف  يددرا  كمدددا الجمددا (: 1994) الفتددداح عبدد  صدددا   سددي  -24
  .والتوزي  للنشر اله    ار القاهر  

 سددديكولوجي  فدددي  راسددد "  الجمدددالي التفضدددي (:  2004) الحميددد  شددداكرعب  -25
 المجلددد  الكويددد    (267) العددد   المعرفددد   عدددال   " الفندددي التددد و 
   .واآل ا  والفنون للثقاف  الوطني
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 إعد ا  بدرام  فدي الجماليد  التربيد  تفعيد (: 2010) الحكيمدي عبد   شوقي -26
  ال راسدددددا معهددددد   كتدددددورا   رسدددددال  اليمنيددددد   بالجمهوريددددد  المعلمدددددين
  . القاهر  جامع  التربوي  

 ثقافدددد  بعددددث نحددددو الجماليدددد  والتجربدددد  القيمدددد (:  2007) موسددددي اهلل عبدددد  -27
 الكترونيدد  علمانيدد  يسدداري  صددحيف  أو  المتمدد ن  الحددوار جماليدد  
   .857الع    2007 مار  العربي  العال  في مستقل  يومي 

 في متاح

  http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=91414   
 فدددي وتعليمددد  الطفددد  بتربيددد  الخاصددد  الطدددر (: 2000) إبدددراهي  عواطددد  -28

 .المصري  القاهر  األنجلو مكتب   الروض  
 البيهددددد  خامدددددا  توليددددد  فعاليددددد (: 2004) المرسدددددي حسدددددين نصدددددر  دددددا   -29

 الروضدد   طفدد  لدد   الفنددي التعبيددر مهددارا  بعددض لتنميدد  كمدد خ 
  .طاطن جامع  التربي   كلي  ماجستير  رسال 

 الثقافددددد   وزار  منشدددددورا   1ط. الجمدددددا  علددددد (: 1999)الخالددددد    ددددداز  -30
  . مش  سوريا 

 العامدددددددددددددددددددددد  التربيدددددددددددددددددددددد (: 1997-1996)  نصددددددددددددددددددددددر  ار   سددددددددددددددددددددددان -31
 . مش  جامع    مش  منشورا (1)

   .شم  عين جامع  البنا    كتورا  كلي  رسال  الم رس   قب  ما لطف  -32
 األطفددا  ريدداض فددي التفكيددر ومهددارا  الطفدد (:  2005) مصددطفي فهددي  -33

 العربددددي  الددددوطن فددددي للتعلددددي  مسددددتقبلي  رؤيدددد  االبت اهيدددد  والم رسدددد 
  .القاهر  العربي  الفكر  ار الثاني   الطبع 

 مركدددز  1ط التعلددي   بمنددداه  الجماليدد  التربيددد (: 2005) الشددربين  فددوز  -34
 .القاهر  للنشر  الكتا 
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 االنتمددددا   بدددد اف وع قتدددد  بالجمددددا  اإلحسددددا (:  1995) بدددد ير كريمددددان -35
  راسدددا  كتدددا  فدددي منشدددور الم رسددد  بحث قبددد  مدددا لطفددد  الدددوطني
 .الكت  عال  القاهر   المصري   الطفول  في وبحوث

 لتنميدددد  تعليميددد  حقيبدددد  اسدددتخ ا  فاعليددد (:  2006) عثمددددان أحمددد  لميدددا  -36
 كليد  ماجسدتير  رسدال  الم رسد   قب  ما طف  ل ى الجمالي الت و 
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