
 السادس البحث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4102 –العدد األول -لمجلد الثاني عشر ا. …….  ...................مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 
 

 341 

 
دراسة ميدانية فيي  ) دور القصة في إكساب أطفال الرياض خبرات علمية

 (مدينة دمشق
    
 

 *ترميه سامل احلربا. د
 

 الملخص
 

 :يهدف البحث إلى
 .تصميم أنشطة علمية مبنية على القصة إلكساب أطفال الرياض الفئة الثالثة خبرات علمية -
 .إكساب األطفال خبرات علميةفي قات مصورة ان دور القصة ببطابي -

أدوات  و أهةداف   :من أجل ذلك صممت الباحثةة أنشةطة للربةرات اليلميةة علةى الشةال ال ةالي
اع مةةدت الباحثةةة فةةي الحصةةول علةةى و . ا  مصةةور  ا  نشةةاي يي مةةد علةةى القصةةة المصةةورة  اخ بةةار  وإجةةرا 

 :لى الن ائج ال اليةوقد توصلت إ SPSSالن ائج على برنامج  
ال يوجد فةر  دال إحصةائيا  بةين قةيم م والةت االخ بةار ال حصةيلي القبلةي للمتموعةة ال تريبيةة   -

 .والمتموعة الضابطة 
يوجةةد فةةر  دال إحصةةائيا  بةةين المتموعةةة ال تريبيةةة والمتموعةةة الضةةابطة  لصةةال  المتموعةةة  -

 .ال تريبية باالخ بار المصور ال حصيلي البيدي
البيةةةةدي المصةةةةور و دال إحصةةةةائيا  بةةةةين م والةةةةت قةةةةيم االخ بةةةةار ال حصةةةةيلي القبلةةةةي  يوجةةةةد فةةةةر  

 .للمتموعة ال تريبية
 
 
 
 
 
 
 .سورية –جامعة دمشق  –كلية الرتبية * 
 



 الحربات. د.... ……(...............دراسة ميدانية في مدينة دمشق) دور القصة في اكساب أطفال الرياض خبرات علمية
 

 

 344 

 :دقمة امل -1

االسددديما مددا يتعلدددق أحدد  م ددداهر التادد ب االتسدددور ا  سددا  االهتمدداب بالرتبيدددة اماسسددااا ال  اميدددة  يعدد  
ملبكددرب بابتبارهددا املرحلددة ا سدداس ا شكددويو الشن ددية اشكددويو اال سبدداا ا ا  حددو  املاسسددات بالسفولددة ا

التعليم ما قبل االبت ائي ياثر ا احلياب "الرتبوية مبا حتتويه مو شعّلم اشعليم   فا  أك ت البحوث الرتبوية أن 
بت ائيددة امددا بعدد ها  اشاليددل بدد د امل رسددية االعمليددة ال،حاددة  مددو حيددث التح دديل ال راسددي ا املراحددل اال

املتسربني االراسبني  مما يعين زيادب املدرداد الد ايلي للد  م التعليميدة  اأن ا  سدان السدليم الدأق بلد  أق د  
م اه ب  ياً ابالياً اباطفياً بفضل ما يتوفر مو ش مية م أ السفولة  ميلك ق رب أكرب بل  ا سدااب اقت دادياً 

فكدل التسدورات الدص حت دل ا مرحلدة السفولدة املبكدرب مدو (. 2  ص7002العتييب  )ابل  زيادب ا  تاجية 
لدألك ( Eming young ,2000,p23) املراحدل ال،حادة اك كلادا شداثر حيدث ال دحة االتعلديم االسدلو 

 أكد ا . شوجات السياسات ال الية حنو ابتماد السرائق امل اسبة الص شفعل التعّلم االتعليم ا رياض ا طفا 
فيمددا  ددي أديددة دار امل دداهيف اا ددربب ا خددو ا طفددا  يدد،  هددأه الفددرتب الددص شتسددم " Bloomبلددوب "ذلددك 

 (.72    ص 7002جاد  )بال مو السريع ا ي ائي السلوك 
امدع االبدرتاب بيديدة املرا دة ا اسدتن اب أسداليع مت وبددة ا ريداض ا طفدا   فدتن الا دة شعتدرب ااحدد ب 

ش يل الا ة ا صلع العملية الرتبوية امتثل ا  ماج امل  دومتني  م  ومدة  إذ  الرتبية مو أجنح ا ساليع ا
الادديم الرتبويددة  ام  ومددة الب،بددة ا دبيددة  فتناطددع السفددل اشددأكي راحدده اشثددس اج ا دده  اشعددرض لدده رسددالة 

الددص بأبدده  فضددً، بددو ألددا شلدديب حاجتدده للتنيددل  اشادد ب لدده بددوامل م وبددة مددو ال ددور. احليدداب اأهدد اب فياددا
اشرضي فضوله املعرا  اشوسع أفاه أا ش مي لغته ا مشا  بين بيلوا ه  احركاشه اكائ اشده اا أييلدة اصدور 

اا الوقت  فسه شضبط ييا  السفل اش يى . قريبة مو احملسوسات شت ايل فياا ضمو  سييف حمبوك بع اية
 (. 00-00  ص 7002بسلي  ) لعلميةاالتفسسات ا رافية بس ابه بو التشتت االشسط ااملستحيل 

مدو ه دا ا سلدق  فالسفل يعيش مرحلة خائية بعله ا حبث دائم  حماااًل متييز العوامل السبيعية  احمليسدة بده 
البحث احلا  ل راسة الا ة كيسلوب شعليمي شعلمي ا إكساب أطفا  الرياض يربات بلميدة ملدا  دا مدو 

 .ية ا ربات العلميةأدية ا حياب ا طفا  إىل جا ع أد
 :ةشكل  البحث -2

شثس البيئة السبيعية مب اهرها اب،ئااا املنتلفة ذهو السفل احتفزه بل  املزي  مو البحث االتساؤ  ب اا 
ا حيتداج إىل ......فاو يسي  كيد  شسدس الغيدوبن مدو أيدو يدي  املسدر ن  االسيما ألا شاع ا مرم  حواسه

علميددة  ام اسددبتاا   ائ دده ال مائيددة العاليددة م اددا االسدديما مددو جاددة إجابددات ما عددة مددو حيددث ال ددحة ال
 .أيرى

كمددا أن مواجاددة ب ددر التفرددر املعددرا الددأق  عيشدده  االكددم ا ائددل مددو املعددارب اليوميددة شاتضددي م ددا أن 
لتّكدون . توق  ب   آلية إكساب ا طفا  شلك املعارب  ام ى ج ااها لتحايق ا  ب الأق   ش ه م اا
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قة حنو شوظيفاا ا حياشه اليومية  حبيث  يبين بلياا ليب ا لألك يع  شوظي   شاط الا ة بوصفه له ا س،
ابددرتاب متزايدد  بددينا االسددرتاشيريات التعليميددة التالي يددة "أسددلوباً شربويدداً أمددراً بلدد  جا ددع مددو ا ديددة  فا دداك 

( Resnick")ات اجملتمددع اليددوباشركيزهدا بلدد  التعلدديم بددو ظادر قلددع ليسددت فعالددة ا إمد اد ا طفددا  حلاجدد
مدددو السبيعدددي أن يدددتعلم ا طفدددا  "إىل أ ددده  K. Goofكدددا  جدددوب "ا" Torranceشدددورا  "فاددد  أ دددار 

  ص 7002مشدددرا    " )التفكدددس ا بددد ابي مدددو يددد،  الدددرقي االغ دددال اراايدددة الا دددي االلعدددع التمثيلدددي
27 .) 

اض ا طفدا   أن أ شدسة ا دربات العلميدة اق  الح ت الباحثدة مدو يد،  بملادا ا الرتبيدة العمليدة بريد
الشلاددد  ب ايدددة  -أق ا دددربات العلميدددة  -أبلبادددا شلاي يدددة  ال بدددأب اهتمددداب ا طفدددا   كمدددا ألدددا ا شكدددون 

( 7002سد،مة )اهدأا مدا أك شده دراسدة . ااهتماب الريداض  الدص شركدز بال رجدة ا اىل بلد  ا دربات اللغويدة
لألك . ا ي العلمية املا مة للسفل مو جمموا الا ي املا مة لههي  سبة ال(  ٪2)فا  شبني أن  سبة 

 ما أثر الا ة ا إكساب أطفا  الرياض يربات بلميةن:شتلني مشكلة البحث بالساا  التا  
 :أهمي  البحث -3

 :شيةبع أدية البحث مو ال ااط اآلش 
 .أدية الا ة ا حياب ا طفا  -3-1
 .مي ا إكساب ا طفا  يربات بلميةأدية الا ة كيسلوب شعليمي شعلّ  -3-2
ما سيرتشع بل  البحث مو  تائيف ميكو أن شفي  الاائمني بل  العمل ا ريداض ا طفدا  مدو  -3-3

 .الرتكيز بل  دار الا ة ا إكساب أطفا  الرياض يربات بلمية
 :أهماف البحث -4

لا ة  كساب أطفا  رياض ش ميم أ شسة للمواضيع الرئيسة ا ا ربات العلمية مب ية بل  ا -4-1
 .الفئة الثالثة ا ربات املأكورب

 .بيان دار الا ة ببساقات م ورب  كساب ا طفا  يربات بلمية -4-2
 : خطوات البحث وإجراءاته -5

 .مت العودب إىل أدبيات البحث -5-1
ات مدددو ا ددددرب ( ال باشدددات  االكددددون االسبيعدددة  ااطددددين بلددد ق سددددورية)مت ايتيدددار ثددد،ث يددددربات  -5-2

 .املعتم ب ا اجلماورية العربية السورية بلماً أ ه يعتم  م ايف ا ربات املتكاملة
 . ابتماد ق ي م اسبة لتغسية شلك ا ربات  بع  العودب إىل أدبال خمت ني با طفا  -5-3
بيمسددددال حمكمددددني حمكمددددي الا ددددي  ضددددمت اسددددتمارب  لددددقاحملا  ددددر )لتحكدددديم هددددأه الا ددددي  -5-4
 ة ددددددددددددالسرد ااحلوار  االفكرب  االع وان  احلبكة  االبيئة الزما ية ااملكا ي: ةدددددددددددددداط التاليدددددددام بال ام رأيدددددددالتحكي
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 . ااملفردات اا سلوب اللغوق  االعا ب ااحلل
 : الا ي بل  الشكل التا  تل ّ ب  اق  

قسددرب مددال حتكددي ق ددتاا  : ض الا ددي مثددلاشعدد يل ب دداايو بعدد. ش ددحيح ا يسددال ال حويددة اا م،ئيددة
 . ااحلم  هلل إىل حلم  بتة بابو يف. اإىل رحلة قسرب مال

إبادب صيابة لبعض أفكار احوار ق ة رحلة قسرب مال  اق ة مركبة الفضال لتكون أكثر ششويااً ضمو 
 . احلوار الا  ي

 دددددرض  اباايدا السعداب باستب ا  بعض الكلمات اامل سلحات مثل مشعة ب   مضيئة با دة الامدر اا 
 . إضافة بعض ب،مات الرتقيم. الامامة
أهد اب  احمتددوى بلمددي  اأداات  : ش دميم ا  شددسة املعتمد ب بلدد  الا ددة حبيدث شيلفددت مددو -5-5

 .ايسة مارتحة لت فيأ سس ال شاط  اااليتبار امل ور
 : األدوات -6

كلمددات شدد   بلدد  حمتويااددا    اشلددويو اسددتن مت البساقددات ا اصددة لكددل ق ددة حتتددوق كددً، م اددا بلدد   
 .ب،ستك م اسع للرا  املتوقع أن يبأله طفل هأه املرحلة  االصق لألطفا   اقسو    اأ غا  ملو ة

 : احملتوى العلمي -6-1

 : لتا ا  حولكل يربب كا ت بل  ال
  ( 1)التدول 

 لال خبرة( المواضيع الرئيسة)يوض  المح وى اليلمي 
 اليدد لضمنية أو المواضيع الرئيسةالربرات ا الربرة

 اطين سوريا
 . رمز الوطو العلم-
 يارطة سوريا -
 مكو ات امل ي ة االري  -

3 

 يربب ال باشات

 .  راط خو ال باشات -
 ا  رار املثمرب ابس املثمرب  اا  رار دائمة ابس دائمة ا ضرب -
 . محاية البيئة ال باشية -
 . أ واا احلبوب -
 . ال باشات أجزال -

2 

الكدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددون 
 االسبيعة

 . حركة ا رض افوائ  الشم  -
 . أسباب ششكل املسر -
 . م ادر مياه الشرب -
 . م ادر املياه افوائ ها -
 . مركبة الفضال -
 (اجلبل االسال)م اهر الياب   -

6 
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 : سري النشاط -6-2

 طفددا  اليوميددة االتمايدد  ملوضددوا الايدداب بتمايدد  إمددا بسدداا  مشددكل يتعلددق بددا ربات السدداباة أا حبيدداب ا
ا  ددناص  : الا ددة اب والددا ا راايتاددا ببساقددات م ددورب حددم ال اايددة ا م اقشددة ا طفددا  بال ادداط التاليددة

االتسلسددل الزمددا  ااملكددا   ارأق ا طفددا  بت ددرفات  ن دديات الا ددة    امددو كددان أحددع الشن دديات 
 إليه حيث يسس ال شاط بل  الشكل التا  

 . م اقشة ما بع  الا ة              رااية الا ة بالشكل احمل د          ا مةم  
 : شيةآلفكا ت ب اصره مو ا  واا ا أما االيتبار امل ور -
 . شفسس صورب -
 . املراحل بالرتقيم شرشيع -
وقد  بتكما  رسم اجه ضمو ال ائرب ليكون سعي اً إذا كدان امل: حت ي  السلوك ال حيح مو ا اطئ -

 . صحيحاً أا حزي اً إذا كان املوق  بس صحيح  أا شلوي ه  أا اضع إ ارب ب  ه
قائمتددان ابليدده أن ي دل بددني كددل ب  ددر االاائمدة ا اىل إىل مددا ي اسددباا مددو الاائمددة : ايتبدار املزااجددة -
 . ظل اا تمال  اشفضيل: الثا ية

ب ااضدحة اال ششدمل أكثدر مدو متغدس اب   صيابة مفردات االيتبار جيع احلرص بل  أن شكدون ال دور 
 . اشوضح الفكرب العامة الرئيسة لغاية االيتبار لألك صمم ي ي اً لأل شسة ابرسم ي اق

ا دداص  ا  ددر امللحدق) دة مددو احملكمدني بلدد  جل جددرى برضده :الصددما الهدداهررب للج دداة  -6-3
م،ح دددات كدددان مدددو  بيمسدددال السدددادب احملكمدددني لأل شدددسة العلميدددة مبحتدددوى ق  دددي  حيدددث مت شوجيددده بددد ب

 : أبرزها
ش ميدة اباهدات : بد  . يعرب بو إبرابه مبواطو اجلمدا  ا السبيعدة: شع يل صيغة بعض ا ه اب مثل 

. يعددد د فوائددد  أيشددداب ا  دددرار: يسدددت تيف فوائددد  أيشددداب ا  دددرار  بددد  . إجيابيدددة لتدددأاا طدددا  السبيعدددة
يسدت تيف أن اجلبدا  مرشفعدة االسداو  : بد    (االرشفداا  ااالففداض)اياارن بني اجلبا  االسداو  مدو حيدث 

 . م نفضة
 . يتعرب أن رمز الوطو العلم: مييز العلم رمزاً للوطو  ب  

 . ص،ت افق ا سراايرشع اسائل املو : إضافة أه اب مثل -6-3-1
فسددر حددزن :اقددرتح حددً، لتبادد  السددمكة سددعي ب بدد  : شعدد يل اإضددافة بعددض صددي  االيتبددار -6-3-2

ال دق ا  دغا  امللو دة بلد  مركبدة الفضدال مدو جمموبدة . ً، بالرسم لتباد  الشدررب سدعي باقرتح ح. السمكة
طددائرب  مراحيددة  سددفي ة : لددون ا سددرا. لددون مركبددة الفضددال مددو جمموبددة اسددائل ال اددل: اسددائل ال اددل  بدد  

 . فضال  ام ساد
  الترربةطفً، اا ب  22و ت مو شكة دة استس،بيدبل  بي  الرب اميف قطب:حساب الثبات -6-4
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 : االستس،بية إىل
الوقوب بل  صعوبات التسبيق لت اركاا ا الترريع ال اائي  مو قبيل شع يل صي  بعض  -6-4-1

 .االيتبارات
 . حت ي  الزمو ال،زب لكل  شاط -6-4-2
 . التمكو مو شسبياه بالشكل ا قرب إىل ا مثل -6-4-3
 .تحساب ال  ا االثبا -6-4-4

اهددي  72. 0لددألك مت إبددادب شسبيددق االيتبددار بعدد  حددوا  أسددبوبني حلسدداب ثبددات ا بددادب االددأق بلدد  
 : ع االشساا ال ايلي لب ود االيتبار افق ألفا لكرا باخ بل  الشكل التا سح  قيمة ثبات بالية بي ما 

 ( 2)التدول 
 يوض  قيم ألفا لارونباخ لحساب االتسا  الداخلي

 كرا باخ الكليةلقيمة ألفا  وا الرئي املوض ا ربب
 66. 0  راط خو ال باشات - ال باشات

ا  ددددددرار املثمددددددرب ابددددددس املثمددددددرب   اا  ددددددرار  
 دائمة ابس دائمة ا ضرب

0 .22 

 23. 0 . محاية البيئة ال باشية - 
 60. 0 . أ واا احلبوب - 
 67. 0 . أجزال ال باشات - 

 66. 0 . رض افوائ  الشم حركة ا  - الكون االسبيعة
 26. 0 . أسباب ششكل املسر - 
 22. 0 . م ادر مياه الشرب - 
 22. 0 . م ادر املياه افوائ ها - 
 22. 0 . مركبة الفضال - 
 63. 0 (اجلبل االسال)م اهر الياب   - 

 23. 0 . رمز الوطو العلم اطين سورية
 22. 0 يارطة سورية - 
 22. 0 االري مكو ات امل ي ة  - 
 : ةنه  البحث -7

الددأق يادددتم ومددع أاصددداب دقياددة بلميدددة ":اشبددع البحددث احلدددا  املدد ايف الوصدددفي التحليلددي اهدددو املدد ايف 
اآلرال ب شعددددرّ لل دددداهرب امل راسددددة ااصدددد  الوضددددع الددددراهو اشفسددددساشه  اكددددألك حت يدددد  املمارسددددات الشددددائعة ا 

اطرائاادا ا ال مدو االتسدور  كمدا ياد ب أيضداً إىل دراسدة  ااملعتا ات ااالباهات ب د  ا فدراد ااجلمابدات 
أفددادت م دده الباحثددة ب دد   إذ(. 22   ص 7000ببدد  احلفددي   ) "ت الاائمددة بددني ال ددواهر املنتلفددةالع،قددا

الرجددوا إىل أدبيددات البحددث لت ددميم ا داات  ااالسددتفادب م اددا ا شسددوير الرب دداميف فضددً، بددو اسددتن امه 
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شغيدس : "املعاجلة اجلا دع ال  درق اهدأا يعدين اسدتن اب املد ايف التردرييب الدأق يعدرب بي ده أث ال شفسس ال تائيف
متعم  امضبوط للشراط احمل دب لل اهرب موضوا ال راسة  ام،ح ة مدا ي دتيف بدو هدأا التغيدس مدو آثدار ا 

(. 67  ص7007م  ور  )هأه ال اهرب حتت ظراب مضبوطة  ثبات الفراض امعرفة الع،قات السببية 
 . اذلك للتيك  مو الفرضيات الص اضعتاا

 :أدوات البحث -8

أه اب  احمتوى : جمموبة أ شسة شعتم  الا ة   كساب  أطفا  الرياض يربات بلمية  الكل  شاط
 .بلمي  اأداات  اسس ال شاط  االتاومي

 : عين  البحث -9

جمموبددة  70طفددً، ا 23مل ددوربلدد  بدد د أفددراد العي ددة الكلددي ممددو أكملددوا شلددك ا  شددسة مددع االيتبددار ا
 .جمموبة ضابسة 73بريبية  

 .اق  سحبت بشوائياً مو أطفا  الرياض الص حتتوق أكثر مو  عبة للفئة الثالثة
 .رياض أطفا  م ي ة دمشق : أما اجملتمع ا صلي فاو مو

 :حمود البحث - 11

 .لعربية السورية املواضيع الرئيسة ا ا ربات املتكاملة مل ايف اجلماورية  ا :اليلمية -
 .أطفا  راضة أزهار  يسان :البشرية -
 7007-7000الف ل ال راسي الثا  للعاب ال راسي : الزما ية -

 :SPSSاملعادالت اإلحصائي  املستخمة  باستعمال بر اة   -11

- T-Stet ملعاجلة الفراا بني املتوسسات( استود ت) -ت . 
 . ا ال ايليحلساب الثبات باالشسا( ألفا لكرا باخ) -
 . حلساب معامل االرشباط( سبسمان) -

 :التعريفات اإلجرائي  للبحث  -12

سددد وات اماسسدددة ريددداض  6-3هدددي املرحلدددة العمريدددة املمتددد ب بدددني : مرحلدددة ريددداض ا طفدددا  -12-1
 . ا طفا  هي املاسسة الرتبوية املساالة ب اا االص سيسبق بلياا البحث

مددو أ ددكا  ف ددون أدب السفددل مسددتن ب كيسددلوب شربددوق   ددكل: الا ددة ببساقددات م ددورب -12-2
أث ددال العددرض شدد   بلدد  ا با دد  إكسدداب يددربات متعدد دب شكددون مرتافاددة ببساقددات م ددورب حتتاددا ببددارات 

 . حمتواها بي ما شاوب املعلمة بسردها
ال رجدة الددص حي دل بليادا ا طفدا  بعدد  شسبيدق االيتبدار امل دور للنددربات : حت ديل ا طفدا  -12-3
 . يةالعلم
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 املواضيع الرئيسة امل رجة ا م ايف ا ربات املتكاملة ا الاسر العريب : ا ربات العلمية -12-4
 .السورق
 :اإلطار النهررب -13

االسيما مبرحلة . اشييأه معاا ألوان مو العواط  ااملشابر احم املعارب!  يستمع إىل ق ةنمو م ا مل
. ...ا  ديال اا  دناص اال دواهر  شكدويو مفاهيم دا بدو كدلالسفولة  شلك املرحلة احلساسة مدو حياش دا ا

. اشكدويو خدط  ن ديت ا احدم شسديس بواطف دا امشدابر ا بغدض ال  در بدو مد ى أا قدوب شيثسهدا. احمليسة ب ا
 . افااً ملو يا اا بلي ا اه فه مو ذلك

حنددو  اددي بليدددك : "ا رأسدده ق ددة يعدددين طلددة مددو الكددد،ب احنددوه اقولدده شعددداىل: االا ددة معرافددة ايادددا 
أارده  : اقيا بل  يربه يا ه ق اً اق  داً . الا ة ا رب. أق  بني لك أحسو البيان". أحسو الا ي

طع ق ة أق الا ي الدص شكتدع االاداص الدأق يدي  بالا دة بلد  : االا ي ا رب املا وص  الِا ي
 .اجااا كي ه شتبع ألفاظاا امعا ياا
املشابر ااال فعاالت  اسيما ميكو مو ي،له  ال املعارب  االتيثس االفالا ة فو أديب مميز له قواب ه 

 . مو ي،  جمريات متتابعة بل  لسان  ن يااا
هدددي أسدددلوب شعليمدددي شعّلمدددي يعتمدددد   دددكً، ف يددداً أدبيددداً  لتحادددق أهددد اب معي دددة لدددد ى : االا دددة شربويددداً 

 . يرافاه إجرالات اأ شسة شكمل حتايق ما يرج  م اا. املتعلمني
اددرت االباهددات الرتبويددة احل يثددة لتاددرر أن اظيفددة الا ددة احكايتاددا لألطفددا  مل شعدد  شاددّوب بلدد  ضددول ظ

مكا تاا ا م ارس ا طفا  فاط  بل أصبحت اظيفتاا متارس ا كل مكان يوج  فيه ا طفدا   اا هدأا 
  7002 بسدددددلي ) ا الرتبيدددددة دايدددددل امل رسدددددة ايارجاددددداابدددددرتاب صدددددريح بضدددددرارب االسدددددتفادب مدددددو الا دددددة 

 (. 000ص
حدد،اب  ( )7002بسددلي  )بلمداً أن السفددل يبد أ بسددماا الا دة ااالسددتمتاا لددا بعمدر الددث،ث سد وات 

7003 .) 
: ا شسورهدددا بشدددكلاا الفدددين افدددق اجدددود مددداثرات ربدددم ش دددوا أهددد اب الا دددة كيسدددلوب شعليمدددي شعّلمدددي 

مدا بلد  جمدا  دان اآليدر  إال أن ابغض ال  ر بو شركيز الا ي أا ق ة   برب ا زمان...االثاافة  الفئة 
 :للا ة أه افاً ا اجملاالت الث،ثة اجملا  املعرا العالي   ااحل  حركي  ااال فعا  الوج ا   مو أداا

 فض،ً  امفرداام  اللغوق معرمام اإثرال ا صغال  ماارب اشسوير .ا طفا  ل ى الارائي االستع اد ش مية"
  .بلياا ااحملاف ة الكتع حع ا طفا  عليماش الارالب  حع بادات برس بو

  .ا م  حواسام ماارات ش مية -
  .ا ديب التأاا ش مية -
  .ييا م اشوسيع اإمتابام ا طفا  شسلية -
  .املشك،ت حل أساليع ابتكار بل  ا طفا  مساب ب -
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 اشدوفس .لتعدااناا املشداركة  مثدل االجيابيدة  السدلوكيات حنو اشوجياام االجتمابي  ا طفا  شسور شعزيز -
  .معارفام ش مي لألطفا  ب ية امعارب مفاهيم
 ............ ..اال  اقة السعادب مثل ا طفا  ل ى احلياشية املفاهيم شسوير -
 اا دوب االغضدع مداسااحل ااحلدزن الفدرح سوال مشابرهم بو االتعبس لألطفا   اال فعا  التسور شعزيز -
 (.000 ص  7002 اآيران  زبيب) ابسها االالق
 امشددابره أفكدداره بددو التعبددس بلدد  ش ريبدده يدد،  مددو السفددل شفكددس شسددوير ا إجيددايب دار  ددا بددألك فاددي -
  .الوج ا ية حاجاشه  شغأق  فسه ابالوقت ال حيحة  االجتمابية ااالباهات الايم ل يه ش مي كما

 مددو) الفعليددة تابددةاالك لبللاددرا االسددتع اد ماددارات ش ميددة يدد،  مددو ال،حاددة الاددرالب ملرحلددة شعدد  ه كمددا -
 ايسددمح احلددواس  خمتلدد  يسددور سددبق مددا اكددل الكتدداب  مددع التواصددل زيددادب بددو فضدد،ً  ..(..اسددتماا حتدد ث 
 الا دددي   ن دديات أداار مددو "بعضددا اشاليدد  متثيددل :للا ددة املرافاددة ا  شددسة يدد،  مددو إب اباشدده بددتط،ا
   ...اال غسب الكبسب العض،ت ش مية ي،  وم احلركي التعبس بتسور يسمح مما  ا اصة بلغته االتعبس
 :للطفل املناسب  الدقص  -13-1

لي  بالشيل ا ني أا العرضدي  فالا دة كمدا  علدم  إن ايتيار املعلمة للا ة كباب ل يو  بامل أطفا ا
 هددل  سددا  أن املاددا  هددأا ا حيضددر اششددكل فضدداًل لعددامل ا طفددا  فاددي شلدديب خمتلدد  احتياجدداام  امددع ذلددك 

 م اسعن ا طفا  برياض ا اص الا  ي ا دب باسم موجود هو ما لك
 إىل ال  در حيدث مدو امل اسدع ايتيدار بلد  شسداب  ا الدص التاليدة ال اداط ب د   اد  السداا  هأا بو ل ريع
 حسدددددني )ا (27ص   7003 حدددد،اب )ا (60ص  7002 لشددددمرق ) :بددددد املتعلادددددة للا ددددة الف يددددة الشددددراط
  (.26-22 ص  0777
 ال مائيددة السفددل ي ددائي مددع ام سددرمة م اسددبة شكددون أن البدد  :الدقصدد  حمتددوى فكددر  -13-1-1
 اذات اجملتمدع بايدات مدع اش سدرم اقيمده  حبياشده مبا درب ب،قدة  دا "أفكدارا شغسدي حبيدث م ادا املعرفية االعالية
  .كشابااالست االبحث املعرفة ا ارببته شفكسه اشثس  يياله  اش مي يرباشه  مع شتسق له فائ ب

 فادط ااحد ب اباد ب باد ب إىل ما مدة مدو البسديط السبيعي بالشكل شسس فاي حوادثها أةا -13-1-2
 أحد اث لده شادود حاياي  مشكل أ ه السفل يراه ملا بال سبة العا ب شلك اجود ب   الوقوب مع امل اسع فاحلل
 لشددرحاا جمداالً  فا داك كدألك  شكدو مل إن معرافدة  امفدردات سددالة ااضدحة بلغدة ذلدك اكدل .با سديابية الا دة

 مثاليدددة حبدددوادث معاددد ب  ن ددديات أا ب يفدددة أفكدددار  يدددة التسدددرا دان .السفدددل مفدددردات معردددم مدددو مبفدددردات
 ا  سية بعوامله مبا رب ب،قة للشن يات يكون أن مراباب مع . ك أدىن دان الشر بل  ا س لي ت ر  "ج ا
 ....(.احمليسة اجلمادات اأح  السبيعة  ام اهر احليوا ات ) ا  سية ابس

 دان ق دسب  إ شدائية أب كا دت يربيدة بسديسة ومدل شدي  فا فكدار :رواحلدوا  الشخصيات -13-1-3
 مدو م اسدع بد د مدع مرتافادة الا دة أق اهدي .شركيدزه اشعدوا الا ة دائرب يارج بالسفل ش فع احل ث شفاصيل
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 باملدده مددو قريبددة – الشن دديات شلددك – ناشكددو  الا ددة  ختدد ماا الددص الفكددرب مددع يتوافددق (2-7) الشن دديات
 ش ميددة فيده جدأاب درامدي أسددلوب أا ممتدع احبدوار م اسدبني امكددان زمدان ضدمو ييالده  شثددس فادي  فسده بالوقدت
 املن دي الكتداب صدفحات بلد  ي سوق الأق املادق احملتوى أا الشكل يل  ال سبق ما كل ا ديب  للتأاا
 حرافادددا أا اجلميدددل  ب،فادددا أا صدددالاا  درجدددة م اسدددبة أا جلدددودب ا أا املتا دددة  حيدددث مدددو البساقدددات أا للا دددة
 قد،ب  دفدرت ضدمو أا ببساقدات ق دة كا دت الدو حدم"طبعدا امل اسدع ا ط مو ب وا أا كبس  حبرم املسبوبة
 رسدددومات حتدددت سدددبق مدددا كدددل الا دددة   شددداط يددد،  شوظيفادددا املمكدددو ال دددفحات اكدددل الع دددوان مدددع امرتافادددة

 املاددرالب الفكددرب لتمثددل امل اسددع بالادد ر اجأابددة حمدد دب ابتفاصدديل املرحلددة ئيي ددا مددع شت اسددع للشن دديات
 احلددد ث اشوقددع اال فعددا  حل ددة يعدديش أن بلدد  السفددل شسدداب  حبيددث اااقعيددة  زاهيددة  ألددوان مددع سددل  بشددكل
  .ال،حق
 السفدل بجيدأ أن بليده فدو هدي إخدا أدبياتا  ماارات إىل فاط الحتتاج الا ة رااية أن إىل ا  ارب مو الب 
  .بواملاا ا لي يله املستمع

 أيددرى بي ددكا  حددم أا.. ..ابريددة لوحددة بلدد  أا قدد،ب بدد فرت أب م ددورب ببساقددات الا ددة أكا ددت اسددوال
 "مسوال ذلك ب   االتوق  املتاو الا  ي الب ال إىل اال تباه مو ف،ب  احلركية  الا ة أا ال ل كنيا  للرااية
 الا ددة راايددة ماددارب لتسددوير  ددو املا مددة الددرباميف طبيعددة شكددو مامددا لريدداضا معلمددات إبدد اد بددو احلدد يث أث ددال
  .االعملية التا ية يسوااا ابكل

 :أساليب رواي  الدقص  -13-2

لرااية الا ة طرائق متع دب شعتم  ب رجة كبسب بل  الوسيلة املعي ة امو هأا املعيار قسدمت إىل ق دي 
شددكيل  ن دديات احددوادث الا ددة ااالبتمدداد بلدد  الكفددني  اسددتن اب ييددوط لت: )شددراى با  ددكا  التاليددة

ااسدتن اب  ددريط فيدد يو حيكددي الا ددة  ااسددتن اب مسددرل صددو  يراياددا  ااسددتن اب الرسددوب للمسدداب ب ا 
  ااسددتن اب ا صددابع ...(ب،سددتيك  يشددع)راايتاددا  ااسددتن اب العددرائ  ااجملسددمات اا داات املنتلفددة 

الت املوسددددياية لراايتاددددا  اسدددتن اب الوسددددائل التعليميددددة احل يثددددة لتمثدددل كددددل إصددددبع  ن دددية  ااسددددتن اب اآل
  ااسددتن اب بساقددات م ددورب الددص قدد  شكددون مسددتالة بكتدداب  اشوضددع بدد فرت ( ددفافيات  افددا وس سددحرق)

ق،ب  الوحة ابرية  الوحة مغ اطيسية  لوحة جيبية  ااسدتن اب ضدول قمدان مدو أجدل ق دة ييدا  ال دل  
ث دددال راايتادددا  ااسدددتن اب التلفزيدددون الكرشدددو   ااسدددتن اب املريدددو  مدددو أجدددل أا اشوظيددد  احلركدددات اجلسددد ية 

 :ت الا دة  ااسدتن اب اسديط الكددرتا إيدراج الشن ديات الورقيدة أا الب،سددتيكية الدص شعتدرب بدو  ن دديا
 (.CD ROMاسسوا ة الليزر أا ا سسوا ة امل جمة أا 
الأق يعتم  بل  قد رات الدرااق امااراشده ( 02   ص7002لكاا  )اال ب  مو ذكر الشكل التالي ق

ا ا لاال الأق ق  يرتافق مع آالت موسياية اهأا بموماً موجه لفئة أكدرب حدم مواضديعاا شتعلدق بدامل،حم 
 .االسس الشعبية  اهي ب ية باللغة االعبارات املوزا ة
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 :أ واع الدقصص -13-3

بيسدد   : )الع يدد  مددو ا  ددواا الكددلم معيددار مددو بي اددا مددا أاردهددا فددوزق بيسدد  بلدد  الشددكل التددا  كددرذ  
 (030ص  0772
رحددد،ت السددد  باد يددددا  امغدددامرات للسددد  باد  اق ددددي ا يدددا  العلمدددي االددددص شدددرشبط بشدددكل مبا ددددر )

تم  بل  مادب بلمية شع: املستم ب مو الرتاث العاملي  االا ي العاملية: با ي الاضال  االا ي العاملية
ملدددك بابدددل )فتسدددتم  مادادددا مدددو التددداري  الاددد مي : مدددو طبدددائع احيوا دددات احشدددرات  أمدددا الا دددي التار يدددة

لت ميددة : سددس ا  بددال االرسددل املسددتم ب مددو الاددرآن الكددرمي  االا ددي البوليسددية:   االا ددي ال ي يددة(املايددع
الص شعتم  بل  الضحك :   االا ي الفكاهيةالأكال االت ريع بل  مواجاة ا يسار أا املواق  ال عبة

  اهدي شعتمد  بلد  اجدود  ن ديات ب دفات معي دة ذكدال  (محارب أ دعع)االرتفيه أا الرتايح بو الالوب 
 (.أا محق  أا اكم

 :خطوات رواي  الدقص  -13-4

حبيث يستمر مساحة د ضول د اوية  ايئة آلية أا طرياة جلوس ا طفا  : املكان: )ال ب  أاالً مو إب اد
" بساقدات  أداات"التواصل الب رق املبا ر ب وت يسمعاا اجلميع اشكدون رؤيدة مدا جيدع أن يدراه ااضدحاً 

 "(. اشكال  أا اق   أا سس لألماب  أب للنل   أب للروا ع"سوال ايتارت الرااية اقوفاً أا بست حركتاا 
 : اا سوات بل  التسلسل

 .ااايتيار الا ة امل اسبة قبل راايت -
 . قرالاا أكثر مو مرب افام شسلسل حوادثاا اطبيعة  ن يااا -
إحيدالات ( شغدس  دربات ال دوت)ختيل اايتبار أساليع شعبس كدل  ن دية احد ث مدو ا فعدا  لف دي  -

الرأس  االي يو  ااجلأا  االوجه  االت رب بل  اقت التوقد  االتسلسدل ا طدرح احلد ث مدع إمكا يدة شدرك 
 . فرصة للسامع

 لتسددس بلدد  ال حددو. الوقددت امل اسددع وظيدد  جمريددات الا ددة مبنتلدد  حوادثاددا للددوب  اا ر دداد ااش -
 :التا 

: ع  الا ةرسوب  م اقشة ما ب -برائ   -بيق آية ماررب ييوط : رااية الا ة: ) التشويق ملا يليهميشا 
بددو آرائاددم بالشن ددديات السددداا   -التسلسددل الزمددا  ااملكددا   - اث ا حددد - الددص شتعلددق بالشن دديات

يفددرتض أن : ابتسددور ا حدد اث مددع شاليدد  حركددات الشن دديات أا شاليدد  ا داار الكاملددة  االتاددومي ال اددائي
يكدون ببددارب بددو ايتبددار م ددور يرابدي ا هدد اب التعليميددة  ددأا ال شدداط  بلمداً أ دده شاددومي مبا ددر للسفددل لددأا 

مد ى اسدترابة : "،  اال تبداه لرصد  ال اداط التاليدةفعل  املعلمة أن شاّوب جممل بملاا ب شاط الا ة مو يد
ا طفدا  للا ددة د التفابددل مددع أحدد اث الا ددة د قدد رب ا طفددا  بلدد  املبددادرب د قدد رام بلدد  إبسددال أفكددار 

 (.ج ي ب  اهأه ال اسة بملياً شرتجم ساباااا
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 :دراسات سابدق  -14
 :المراسات العربي  -14-1

حبددث مادد ب "لا ددي االلكرتا يددة ا مرحلددة مددا قبددل امل رسددة  ا: بع ددوان (:7002)سدد،مة  اموسدد   -
شاومي الواقدع : ا  ب مو ال راسة.  الااهرب(السفل العريب ا ظل املتغسات املعاصرب)للمامتر االقليمي ا ا  

الفعلي لا ي ا طفا  االلكرتا ية ا مرحلة ما قبل امل رسة  اشعرب جوا ع الاوب االضع  فياا  اشا مي 
راضدات مدو  2: ابي ة البحدث. اكا ت ا داب ببارب بو بساقة امل،ح ة ااملاابلة. حات ا هأا اجملا املارت 

٪ مدو 70شبدني أن : الوقدت: )ال تدائيف. اسدتمارب م،ح دة اماابلدة 70ا. طفدً، اطفلدة 733ا. م ي ة العني
ااالسددتمارب االسددتمارات أاضددحت اجددود اقددت خم ددي للا ددة بالرب دداميف اليددومي  اأهددم الا ددي املا مددة 

٪ م ادددا ق دددي 72  ا...(بالدددة االصدددبع  البسدددة كركدددر)٪ م ادددا ق دددي يياليدددة 27: "ق دددة 20شضدددم ت 
  ...(أصددحاب الفيددل  حددق الوالدد يو)٪ م اددا ق ددي دي يددة 70  ...(الرجددل البنيددل  حددع العمددل)ااقعيددة 

قسعدة )ة ٪ ق ي بلميد2  ....(الشاطر حسو  الرتزق الشراا)٪ ق ي املغامرات االبسولة البوليسية 2
  أمدددددا أهدددددم ا هددددد اب فكا دددددت الا دددددي امل دددددورب اكا دددددت افدددددق ال سدددددع املئويدددددة ....(السدددددكر  الكتكدددددوت

ا هدد اب الددص شتعلددق بتكسدداب سددلوكيات مربوبددة  اا هدد اب املعرفيددة االتثايفيددة  اا هدد اب : "ابالتسلسددل
: أمددددا مضددددمون الا ددددة. "اللغويددددة  اا هدددد اب ال فسددددية االوج ا يددددة  اأيددددساً ا هدددد اب االجتمابيددددة اا لايددددة

فكا ت ابل  التوا  افق ال سع املئوية ااضحة  ام اسبة لا رات ا طفا   اششبع حاجات السفل  لغة "
ب ايددة : سددالة امفاومددة  ام اسددبة لادداموس السفددل  اقدد  أضددافت مفددردات ج يدد ب  أمددا الب ددال الفددين: الا ددة

حلبكدددة الف يدددة  ااضدددوح الزمدددان ااملكدددان  مشدددوقة  اشسلسدددل ا حددد اث ام سايتادددا  اإثدددارب ييدددا  السفدددل  اا
ا ن دديات ميلوفددة لعددامل السفددل ابدد دها قليددل ام اسددع  اااضددحة امل،مددح االسبدداا  اااقعيددة ابعيدد ب بددو 

جأاب  افيه بساطة ا الت ميم اش اسق ا لوان  أما "فاو : املثالية املسلاة  االشكل ا ارجي للارص املرن
اشعليمدات الشا دة :  د املرحلدة العمريدة د افيده سداولة ا االسدتن ابالشدكل ا دارجي للادرص املدرن فادو حمد

 (. سالة الت فيأ  ا ييارات املساب ب كثسب  امتوافرب ا املة
أثر استن اب الا ة ا ش مية بعض املفاهيم الرياضية ل ى أطفا  : بع وان :(7002)لعبادق ادراسة  -

. طف،ً اطفلة ا راضة االقت اد ببغ اد( 37)اد العي ة اق  بل  ب د أفر . الرياض ا م ااج رياض ا طفا 
اقد  . ا ب ال راسة إىل معرفة أثدر اسدتن اب الا دة ا ش ميدة بعدض املفداهيم الرياضدية لد ى أطفدا  الريداض

شفوقددت اجملموبددة الترريبيددة بلدد  اجملموبددة الضددابسة ا ش ميددة املفدداهيم الرياضددية املا مددة : )شوصددل البحددث إىل
  اشبدددني بدد ب اجددود فدددراا بددني أفدددراد (02. 0)الا ددي أا ب اللددة إح دددائية ب دد  مسددتوى  ددم بددو طريدددق 

اجملموبدددة الترريبيدددة مدددو الدددأكور اا  ددداث مدددو حيدددث ش ميدددة املفددداهيم الرياضدددية املا مدددة  فال تدددائيف مل شدددرا إىل 
ة الددص قرتحددت الباحثددة ضددرارب حت يدد  املفدداهيم الرياضددياا (. 0002)وى ال اللددة ا ح ددائية ب دد  مسددتوى مسددت

ميكو أن يكتسباا اي مياا السفل ا مرحلة الرياض كما اقرتحت ش ميم بعض املواق  التعليمية باستن اب 
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  اكدألك شضدمني بر داميف إبد اد معلمدات الريداض (ق دي م دورب)ا سلوب الا  ي االبساقدات امل دورب 
بددل االجتمددابي  الادد  أث ددال ا  مددة بلدد  اسددتن اب أسددلوب الا ددة ا شعلدديم ا طفددا   االتفاا اشدد ريباو 

 (.شسورت الا رب بل  اختاذ الارار حو  م س أا مواق  أبسا  الا ي
أثر بر اميف ش ريسي قائم بل  اسدرتاشيريص الا دة العدع ا داار ا : بع وان :(ب7002)دراسة الاضاه   -

بر داميف ش ريسدي  ااد ب ال راسدة إىل التحادق مدو أثدر. ش مية االستع اد للارالب ل ى أطفا  ما قبل امل رسة
قدددائم بلددد  إسدددرتاشيريص لعدددع الددد ار االا دددة ا ش ميدددة االسدددتع اد للادددرالب لددد ى أطفدددا  مدددا قبدددل امل رسدددة أا  
كشدد  مددا إذا كددان هددأا ا ثددر  تلدد  بددايت،ب اجملموبددة  املدد  أا التفابددل بي امددا ا أدال ا طفددا  بلدد  

( 6-2)بدرابم جدرن . طفدً، متايد ياً ثا يداً ( 66)بي ته . ايتبار االستع اد الارائي الا  ي اأبعاده الفربية
جمموبددات بريبيددة ا اىل للعددع ا داار  بريبيددة ثا يددة للا ددة ااجملموبددة ( 3)سدد وات  ازبددوا بشددوائياً بلدد  

مد ب كدل  جلسدة ش ريبيدة( 72) شداطاً  ( 02) شاطاً ابر اميف الا ة ( 02)بر اميف لعع ا داار . الضابسة
ن الباحث بايتبار االستع اد الارائي السورق  بع  أن طوره للبيئة ا رد ية بع  اق  استعا. أسابيع 6م ااج 

أدال  ااجددددود أثددددر دا م للرب دددداميف : )اقدددد  أ ددددارت  تددددائيف حتليددددل التبددددايو إىل. إجددددرالات شعدددد ي،ت ا  شددددسة
ل،سدتع اد  ا طفا  ا ايتبار االستع اد الارائي  أمدا جمموبدة لعدع ا داار فكا دت أكثدر اجملموبدات شديثساً 

متيدز ب درق  أا معلومدات "الارائي ا الا ة ا الضابسة  امل ش ار فراا دالة بني اجملموبة الترريبية إال ا 
 (. امل شكو دالة ا متييز مسمعي  أامعلومات شأكر ب رق افاماا" اشأكر ب رق

شيثس بر اميف ق  ي باحلاسوب ا : بع وان :ماجستس اجلامعة املست  رية( 7002)الو  ااق راسة د -
هو معرفة أثر بر داميف ق  دي باحلاسدوب ا شسدوير : ا  ب. شسوير السلوك االجتمابي ل ى طفل الراضة

ب دال : )دااتا . طفً، مو راضة الرياحني 26مو : اق  شكو ت العي ة. السلوك االجتمابي لسفل الراضة
سلوك شعاا  إجيايب  ابزلة اجتمابية سليب  اقيل ب إجيايب  ااالبتمادية سليب  : ماياس للسلوك االجتمابي

اكا دددت (. االدددرتدد سدددليب  ابر ددداميف ق  دددي بلددد  احلاسدددوب لتسدددوير السدددلوك االجتمدددابي  طفدددا  الريددداض
حل اجملموبدة الترريبيدة  ابد ب اجدود فدراا اجود فراا دالة إح ائياً بتيثس الرب داميف الا  دي ل دا: )ال تائيف

دالة شعود إىل متغس اجل   ا شسوير السلوك االجتمابي  ابد ب اجدود فدراا دالدة إح دائياً افاداً إىل متغدس 
 (. ا شسوير السلوك االجتمابي( راضة  متاي ق)ال فوب 

فاهيم الرياضية  طفا  فابلية الا ة كيسلوب شعليمي ا ش مية امل: بع وان :(7000)الشكل دراسة  -
اق  شكو ت بي ة البحث  :بل  أطفا  رياض حماف ة ال،ذقية س وات د دراسة بريبية( 6 – 2)الرياض مو 

شادددومي جمموبدددة ق  دددية شغسدددي جدددزلاً مدددو حمتدددوى م اددداج ريددداض : أهددد اب البحدددث. طفدددً، اطفلدددة 20مدددو 
اس فابليدة الا دي ا ش ميدة شلدك املفداهيم  ا طفا  الفئة الثالثة ملفاهيم الت  ي   االتسلسل االع د  اقي

ه داك فدرا دا  : )اكا دت ال تدائيف كالتدا . قياس فابلية الا ي ا كل مو االحتفاظ بدالتعليم اا تادا  أثدره
إح ائياً بني اجملموبة الترريبية ااجملموبة الضابسة ل احل الترريبية ا االيتبار لتح يلي  اه اك فرا دا  
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دالة إح ائياً بني الأكور اا  اث فراا البع ق املاجل ل احل الترريبية  اب ب اجود  إح ائياً ا االيتبار
 (. املساب ب ب ي ب  امتوافرب ا املةا االيتبارات البع ق املبا ر ابع ق املاجل ااملاارق  ا 

 :المراسات األجنبي  -14-2

 Role Playing And Story Reenactment In A: (Carla1994)دراسددة كددارال  -

primary Grade Classroom ال راسدة  تهد ف. حتفيدز لعدع ا داار امتثيدل الا دة ا الراضدة: بع وان
طفدً، ( 07)اق  بل  ب د أفراد العي دة . إىل معرفة أثر متثيل أداار الا ي ا ال مو اللغوق  طفا  الراضة

اقددد  شوصدددلت .  طفدددا  مدددو الفئدددة العمريدددة الثالثدددة بدددادب التمثيدددل  اا( 6)ممثلدددني  ا( 6)اطفلدددة قسدددموا إىل 
الباحثة مو يد،  اجلا دع ال  درق لل راسدة إىل اسدت تاج جمموبدة مدو الع اصدر الدص شسداب  املعلدم ا ايتيدار 

إجددرال التعدد يل بلدد  . 7ايتيددار ق ددة ميلوفددة ا الب ايددة  . 0: )الا ددة ال اجحددة للتمثيددل امددو هددأه الع اصددر
أفكدددار امتثيدددل  ب دددع التددد يل املسدددتمر ا. 3التمثيدددل أا ا ددد ب الرتبدددوق  بعدددض ب اصدددر الا دددة لت اسدددع 

. 6زيدددادب بددد د اجلمدددل ب ددد  ا طفدددا   . 2يدددادب بددد د املفدددردات ب ددد  ا طفدددا   ز . 2ة  عدددا طفدددا  أا املااط
شسدددور الاددد رب بلددد  شبددداد  اجادددات ال  دددر امادددارات التفكدددس . 2شعمددديم يدددربات الا دددة ا مواقددد  أيدددرى  

 (.االتفابل االجتمابي ر املاارات االجتمابيةشسو . 2ا يرى  

 :بع وان  (Verhaallen;bus,Adriana, Jong, 2006)دراسة فسهاالني  اأدريا ا  ادجيو يف  -
The Promise of Multimedia Stories for Kindergarten Children at risk   

 تهددد ف. (يو يعدددا ون مدددو ا سدددرالا دددي باسدددتن اب الوسدددائط املتعددد دب امدددا شعددد  بددده  طفدددا  الريددداض الدددأ)
البحث إىل معرفة ما رب الا دي امل دورب ا الكتدع  ب د ما شكدون م دممة ام تردة ب دورب جيد ب  حبيدث 

 60  شكو دت العي دة مدو اقد. متتلك أثراً إجيابياً  بل  استيعاب املشاه يو ا طفا  للسرد ااملاارات اللغويدة
اقدد  اسددتفاد ا طفددا  مددو االحتكدداك . ول  يددة كلغددة ثا يددةسدد وات مددو الددأيو يتعلمددون اللغددة ا  2طفددً، بعمددر

اق  . املتكرر مع كتاب ذق صور ثابتة لك ام استفاداا أكثر مو التعرض املتكرر مع ال ور املتحركة للا ة
مت بدددرض  دددكلي للا دددة بلددد   ا دددة بدددرض ااحتدددوى الشدددك،ن   ددداً حمكيددداً بدددأات ال دددوت لكدددو الا دددة 

الفيدددددد يو  اا صددددددوات  )ي ددددددكا  مددددددو الوسددددددائط املتعدددددد دب مثددددددل بال ددددددور املتحركددددددة قدددددد  متمددددددت ادبمددددددت ب
الادد  كا دددت الوسدددائط املتعددد دب مددداثرب االسددديما ا كسدددع . مدددع اضدددع ملسدددات دراميدددة لألحددد اث(ااملوسدديا 

املعرفة للع اصر الضم ية للا ة االص شعود لأله اب أا حركة الشن يات الرئيسة بالا ة   ا رح ا لفاظ 
اشبدددني أن اسدددتن اب كتدددع الا دددي امل دددورب املرتافادددة مدددع الوسدددائط . اجلملدددةأا م دددسلحات الا دددة اب دددال 

املتعدد دب  قدد  زادت جمموبددة ا طفددا  اللددأيو ي حدد ران مدددو أسددر مبسددتوى شعليمددي مدد نفض ايعددا ون مدددو 
ضع  بالتعلم اشيير بال مو اللغوق  اق مت بل   كل إطار لفام الا ي اساب هم ذلدك بلد  شدأكر 

 .املعلومات اللغوية
 : التعليق على المراسات السابدق  -14-3

 شعليمي شربوق ا رياض ا طفا    ،ح  مو ال راسات الساباة ألا استن مت الا ة كيسلوب
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 :   بل  الشكل التا (لغوية  ارياضية  ااجتمابية)الكتساب يربات خمتلفة 
 ( 0772كارال  )ادراسة  (7002قضاب  )ا ستن مت الا ة لت مية االستع اد للارالب ا دراسة  -

ىل فابليددة أكددرب مددو الا ددة  اقدد  أثبددت فابليتاددا ا ال راسددتني السدداباتني  حيددث كددان للعددع ا داار ا ا ا 
الدددص اسدددتن مت الا دددة لتسدددوير اجلا دددع اللغدددوق لدددأاق االحتياجدددات ( 7006فسهدددالني  )كدددألك دراسدددة ا 

  ادراسدة (7000الشكل  )االسيما االأيو ي ح ران مو بيئات متواضعة ثاافياً  بي ما استن مت دراسة 
كمددا . ت فابليتاددا ا كددل ال راسددات السدداباة  الا ددة لت ميددة مفدداهيم رياضددية اقدد  أثبتدد(7002العبددادق  )

اأثبتددت فابليتاددا ( 7002ا د ااق )اسدتن ماا آيددران لتديثس الا ددة ا جمددا  ا دربات االجتمابيددة ك راسددة 
بتكساب ماارات شتعلق بالسلوك االجتمابي  مع شفردها باستن اب احلاسوب ا برض الا ي اللفئتني 

٪ 2بلغددت  إذ دد رب اسددتن اب الا ددي العلميددة ( 7002،مة  سدد)بي مددا بي ددت دراسددة االتمايدد ق   الراضددة
اأفددادت الباحثددة مددو املدد ايف العلمددي لل راسددات السدداباة  اإمكا يددة االسددتفادب مددو الا ددة كيسددلوب . فاددط

امتيددزت ب اددا بابتمدداد الا ددة ببساقددات م ددورب   شعليمددي شعلمددي ا شسددوير خمتلدد  يددربات أطفددا  الريدداض
مع ش ميم ق ي االسيما   مة املواضيع الرئيسة   ة الثالثة ا رياض ا طفا لتسوير ا ربات العلمية للفئ

 .الواردب ا م ايف ا ربات املتكاملة ا الاسر العريب السورق 
 :حمود البحث -15

 7000 -7000: العاب ال راسي: احل اد الزما ية -
 .م ي ة دمشق –راضة أزهار  يسان :احل اد املكا ية -
بعددض ا ددربات العلميددةاملوجودب ضددمو يددربات مدد ايف ريدداض ا طفددا  ا اجلماوريددة : احلدد اد العلميددة -

 . العربية السورية
 :فرضيات البحث -16

ال يوجددددد  فدددددرا دا  إح دددددائياً بدددددني اجملموبدددددة الضدددددابسة ااجملموبدددددة الدددددص  :الفرضدددددي  األوى -16-1
 . استن مت طرياة الا ة ببساقات م ورب ا االيتبار امل ور الابلي

 ( 3)ول التد
 الفر  بين م والت المتموعة الضابطة ومتموعة االخ بار ال حصيلي المصور القبلي

 مستوى ال اللة T االحنراب املعيارق املتوسط الع د العي ة
 00720 00032- 07062 27002 73 الضابسة

 02002 27070 70 الا ة ببساقات م ورب
يدددد   أ دددده ال ( 00760)  مسددددتوى ال اللددددة ب ددد (T=–0.037)جلدددد ا  السددددابق أن قيمددددة  ،حددد  مددددو ا

   فرا دا  إح ائياً بني اجملموبتني  دددددددددددة  اال يوجدددددل الفرضيددددرا دا  بني شلك اجملموبتني أق  ابدددد  فدددددديوج
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ية الضابسة االترريبية بااليتبار الابلي التح يلي امل ور  أق أن اجملموبتني الترريبية االضابسة بسوية معرف
متااربة  ا تائيف االيتبار البع ق للمرموبتني شعود بشكل رئي  لألساليع االسرائق املستن مة ل ى أفراد 

 .اجملموبتني ا أث ال اكتساب شلك ا ربات العلمية
ال يوج  فرا دا  إح ائياً بني متوسط اجملموبة الدص اكتسدبت ا دربات  :الفرضي  الثا ي  -16-2

عددة  امتوسددط اجملموبددة الددص اكتسددبت شلددك ا ددربات بسرياددة الا ددة ببساقددات م ددورب  العلميددة بالسرياددة املتب
 .بيدال االيتبار التح يلي امل ور البع ق

 ( 4)التدول 
 م والت متموعة الطرائق الم بية ومتموعة طريقة القصة بالبطاقات المصورة باالخ بار ال حصيلي البيدي

 ال اللة tيمة ق االحنراب املعيارق املتوسط الع د العي ة
 00000 000263 070222 002022 70 جمموبة بريبية بساقات م ورب
   20722 620620 70 جمموبة ضابسة بالسرا املتبعة

ممددا يدد   بلدد  اجددود فددراا جوهريددة ب دد  مسددتوى  (T= 10.56) ،حد  مددو اجلدد ا  السددابق أن قيمددة 
ود فدراا دالدة إح دائياً اذلدك مل دلحة أفدراد بني اجملموبتني أق  رفض الفرضية ا اىل ا ار بوجد( 00000)

العي ة الترريبية  االدص يضدعت للرب داميف بسريادة الا دة بالبساقدات امل دورب  اكدان متوسدط درجدات أفرادهدا 
أبلدد  مددو متوسددط درجددات أفددراد العي ددة الضددابسة الددص اسددتن مت السرائددق املتبعددة  هددأا ايدد   بلدد  فابليددة 

ت بلمية  لكولا أسلوب شعليمي شعلمي حمبع  م  اهأا ما ي سدرم الا ة بتكساب أطفا  الرياض يربا
مع  تائيف دراسة الشكل ادراسة ببادق ادراسة كارال ادراسة الو  ااق ا فابلية الا دة الكتسداب خمتلد  

 . ا ربات
 –ال يوج  فرا دا  إح ائياً بني متوسط قيم ايتبار التح ديل الابلدي  :الفرضي  الثالث  -16-3

 . فراد اجملموبة الص استن مت الا ة ببساقات م وربالبع ق  
 ( 5)التدول 

 الفر  بين م والت االخ بار القبلي البيدي لمتموعة قصة البطاقات المصورة
 مستوى ال اللة T االحنراب املعيارق املتوسط االيتبار
 00000 76006 - 02002 27070 70قبلي 
 07022 002022 70بع ق 

  أق  درفض فرضدية العد ب ا ادر (00000)ب   مسدتوى ( =T–76006)أن قيمة   ،ح  مو اجل ا 
بالفرضية الب يلة  بوجود فرا دا  إح ائياً  مل لحة االيتبار البع ق باجملموبدة الترريبيدة  ا الفدرا ااضدح 

 اهددأا يدد   بلدد  جدد اى السرياددة املسددتن مة لدد ى أفددراد اجملموبددة الترريبيددة . لبعدد قابددني املتوسددط الابلددي ا 
اشلددك ال تيرددة ش سددرم مددع الفرضددية الثا يددة  مددو  تددائيف الفرضددية الثا يددة االثالثددة  ،حدد  ا ثددر الفّعددا  للا ددة  

 .كيسلوب شعليمي شعّلمي  اهأا يتفق مع  تائيف ال راسات الساباة الواردب ا البحث
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 :املدقرتحات -17

 .ش ميم براميف ق  ية شستن ب أ كا  خمتلفة  للا ة  -11-1
ار ددددات بمددددل لتدددد ريع املعلمددددات بلدددد  اسددددتن اب كددددل أ ددددكا  الا ددددة   اشوظيفاددددا إقامددددة  -11-2

 .مبنتل  ا ربات
 .بل  قرالب الا ي امل ورب  فاياً  ش ميم براميف ش ريبية لت ريع ا طفا  -11-3
 .   بل  شيلي  الا ي بو طريق الرسمش ميم براميف ش ريبية لت ريع ا طفا -11-4
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 املراجع

 :املراجع العربي  -

 . دار املسسب: بمان. م اهيف رياض ا طفا (. 7002. )جاد  مىن حمم  بلي -
ملعلمدددات اأم دددال املكتبدددات  -فدددو راايدددة الا دددة اقرالادددا لألطفدددا (. 0777. )حسدددني  كمدددا  الددد يو -

 . ال ار امل رية اللب ا ية: الااهرب. برياض ا طفا  اامل ارس االبت ائية
 . الكتع اجلامعي احل يث: إسك  رية. الا  ي للسفل ا دب(. 7003. )ح،اب  حمم  السي  -
ازارب الرتبيددددة : بمددددان. الكتدددداب املرجعددددي ملعلمددددة ريدددداض ا طفددددا (. 7002. )زبدددديب  موفددددق اآيددددران -
 .االتعليم
 . دار اليازارق: بمان. ختسيط اشسوير براميف امل ايف لسفل الراضة(. 7002. )س،مة  بب  احلاف  -
الا دددي االلكرتا يدددة املا مدددة  طفدددا  مرحلدددة مدددا قبدددل (. 7002. )مددد سددد،مة  افدددالى اموسددد   حم -

 .الااهرب. (السفل العريب ا ظل املتغسات املعاصرب)حبث ما ب للمامتر االقليمي ا ا  امل رسة  
: شدددو  . املرجدددع الرتبدددوق العدددريب لدددرباميف ريددداض ا طفدددا (. 7002. ) دددري    اديدددا حممدددود اآيدددران -

 . ة االثاافة االعلوبامل  مة العربية للرتبي
دار : الااهرب. خو املفاهيم العلمية لألطفا  ما قبل امل رسةد بر اميف مارتح(. 7000. )الشربيين  زكريا -

 .الفكر العريب
دار الا ددددة ا ش ميددددة الادددد رات االسددددمات ا ب ابيددددة لدددد ى أطفددددا  (. 7002. )الشددددمرق  اجدددد ان -
 .ال ار العاملية لل شر: م ر. الراضة
أثددر اسددتن اب الا ددة ا ش ميددة بعددض املفدداهيم الرياضددية (. 7002. )دق  ثاددة بلدد  ببدد  الواحدد العبددا -

رسالة ماجسدتس بدس م شدورب  جامعدة بغد اد  كليدة ابدو ر د  . ل ى أطفا  الرياض ا م ايف رياض ا طفا 
 . للرتبية
كتع التعاان ا ليري  ااقع التعليم ما قبل االبت ائي ا ال ا  ا بضال مب(. 7002. )العتييب  م س -

 . مكتع التعاان ا ليري
 .دار العلم للم،يني: بسات. ق ي ا طفا  ادارها الرتبوق(. 7002. )العسلي  بامسة -
 .م شيب املعارب با سك  رية: االسك  رية. أدب ا طفا (. 0772. )بيس   فوزق -
ح ددائي ا اجملدداالت الرتبويددة طددرا البحددث العلمددي االتحليددل ا (. 7000. )ببدد  احلفددي   إيدد،ص -

 .مركز الكتاب لل شر: الااهرب. اال فسية
مركدددز االسدددك  رية : االسدددك  رية. الا دددي احكايدددات السفولدددة(. 7002. )ببددد  الكددداا  امسابيدددل -

 .للكتاب
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الكتددداب املرجعدددي ملعلمدددة ريددداض : الفريدددق الدددوطين لتددديلي  املدددواد التعليميدددة للم اددداج الدددوطين التفدددابلي -
 . ازارب الرتبية االتعليم: بمان .ا طفا 
دار ا ر اد للشاان : محي. ق ي ا طفا  ا امل رسة االبت ائية(. 7006. )الفي ل  مسر راحي -

 . اجلامعية
 . دار الفكر: دمشق. أدب ا طفا  االايم الرتبوية(. 0772. )ك عان   أمح  -
رسددالة دكتدددوراه . بدد ابي لسفددل الراضددةشعلدديم التفكددس ا (. 7002. )املشددرا  ا شددراح إبددراهيم حممدد  -
 . ال ار امل رية اللب ا ية. الااهرب. م شورب
. ش ميدددة املفددداهيم العلميدددة االرياضدددية ا ريددداض ا طفدددا (. 7002. )مرشضددد   سدددلوىى االيددداس  أمسدددا -

 . م شورات جامعة دمشق
 ت جامعددددةم شددددورا .م دددداهيف البحددددث ا الرتبيددددة ابلددددم الدددد ف (. 7007. )م  ددددور  بلدددديى اآيددددران -
 . دمشق
 .ال ار امل رية اللب ا ية: الااهرب. ا  شسة املتكاملة لسفل الراضة(. 7000. )حمم   هياب -
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