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فاعمية استخدام األلعاب التعميمية االلكترونية في تنمية بعض ميارات 
 ألطفال في مجال التذوق الممبسيالتفكير اإلبداعي ل

 إعداد

 أ.م.د/ إيمان حامد محمود ربيع  د/ نسرين عادل حسن طنطاوي
 أستاذ المالبس والنسيج المساعد قسم االقتصاد المنزلي مدرس عمم نفس الطفولة

السعودية -كمية التربية جامعة القصيم  مصر -جامعة طنطا –كمية التربية النوعية    
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 مستخمص البحث
 –ييدؼ البحث الحالي إلي تنمية بعض ميارات التفكير االبداعي ) الطالقة     

عض المعارؼ في مجاؿ التذوؽ الممبسي األصالة( وب –حؿ المشكالت  –المرونة 
( سنوات العاـ الثاني رياض األطفاؿ، 6 -5باستخداـ اسموب المعب لدي أطفاؿ عمر)

وكذلؾ استخداـ أساليب المعب بأنماط المالبس المختمفة في تنمية ميارات التفكير 
تذوؽ االبداعي لدي األطفاؿ، و تنمية القدرات العقمية و الميارية لمطفؿ في مجاؿ ال

الممبسي، حيث تـ اعداد برنامج تعميمي الكتروني قائـ عمي المعب يتناسب والمرحمة 
( طفؿ 04العمرية لممتدربيف، وتـ استخداـ المنيج شبة التجريبي، وكانت عينة البحث )

( عينة ضابطة 04وطفمة مف أطفاؿ الصؼ الثاني رياض األطفاؿ، وتـ تقسيميـ إلي )
توصمت الدراسة إلي فاعمية تقنية المعب في بيئة التعمـ  ( عينة تجريبية، وقد04و )

االلكتروني لتنمية ميارات التذوؽ الممبسي وبعض ميارات التفكير االبداعي لدي أطفاؿ 
رياض األطفاؿ، كما أكدت عمي أىمية استخداـ األساليب التعميمية الحديثة في التعمـ، 

ا يؤكد وجود عالقة بيف المعب وتنمية وأف المعب يزيد مف تحصيميـ ودافعيتيـ لمتعمـ مم
ميارات التفكير االبداعي وميارات التذوؽ الممبسي، وأف التذوؽ الممبسي يمكف تنميتو  

 .واكتسابو عف طريؽ التدريب والممارسة

األلعاب التعميمية اإللكترونية، ميارات التفكير االبداعي لمطفؿ،  الكممات الرئيسة:
 التذوؽ الممبسي.

mailto:emanhammed@yahoo.com
mailto:emanhammed@yahoo.com
mailto:eman.rabea@sed.tanta.edu.eg


 

32 

 2012 نوفمبرـ والعشرين  الخامسـ العدد الخامس المجمد 

 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

The effectiveness of using electronic learning games to develop 

some children's creative thinking skills in a Clothing 

Appreciation 

Abstract: 

    The research aims to develop some creative thinking skills 

(fluency - flexibility - problem solving - authenticity) and some 

knowledge of the field of Clothing Appreciation using the 

gameplay of children aged 5-6 years, and use of different styles of 

clothing to develops children's creative thinking skills and to 

develop children's mental and skill abilities in the field of 

Clothing Appreciation. A play-oriented eLearning program was 

developed for the trainees' age, semi-empirical curriculum was 

used and a sample was (40) were Childs (boy and girl) from the 

second grade kindergarten, divided into (20) control samples and 

(20) experimental samples, The study founds the effectiveness of 

game technology in the e-learning environment to develop the 

skills of the Clothing Appreciation and some of the creative 

thinking skills of kindergarten children, It also stressed the 

importance of using modern learning techniques, Playing 

increases their learning and motivation, which confirms a 

relationship between playing and developing creative thinking 

skills and Clothing Appreciation skills, The Clothing Appreciation 

can be developed and acquired through training and practice. 

 

key words: Electronic Learning Games, Children's Creative 

Thinking skills, Clothing Appreciation.  
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 :والمشكمة البحثية مقدمة البحث
اف التقدـ العممي والحضاري الذى تعيشو المجتمعات ىو نتاج لممبدعيف في شتى     

المجاالت العممية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية ، وفي اآلونة األخيرة زاد االىتماـ 
المتزايد في  بتوظيؼ التقنيات التربوية الحديثة في التعميـ، وفي ضوء التحوؿ الرقمي

وقتنا الراىف أخذ العمماء عمي عاتقيـ استخداـ التقنيات الحديثة في التعميـ  والتي 
تساعد في زيادة تعمـ الطالب مف خالؿ التعمـ الجاد الممتع بأسموب تربوي فعاؿ ومف 
ىذه األساليب الحديثة التعمـ عف طريؽ تكنولوجيا مثؿ األلعاب االلكترونية.) العمري؛ 

 ـ( 0409شنقيطي،
أف مف ايجابيات األلعاب االلكترونية أنيا تثير التأمؿ  (Allen,2010)ويضيؼ     

والتفكير، وتشجع الحموؿ االبداعية والتكيؼ أو التأقمـ، وُتمكف مف تطبيؽ اآلراء 
   واألفكار الميمة في وقائع وأحداث الحياة الحقيقية.

بير في جميع المؤسسات المعنية ويحظى موضوع االبداع لدي األطفاؿ باىتماـ ك     
بذلؾ ويالحظ ذلؾ جميًا في الدوؿ المتقدمة، إذ أف ىذه الدوؿ ُتعني عناية فائقة بتربية 
النشء لذلؾ فاف كؿ مؤسسة تربوية تعميمية فييا، تيدؼ إلي تطوير القدرات اإلبداعية 

قضاياه لدي أطفاليا بكؿ السبؿ مف أجؿ تزويد المجتمع بدـ جديد يواجو مشكالتو و 
 (. 0447بمستوي وشكؿ مالئـ وعصري. ) إؿ مراد ، يونس، 

وأثبتت الدراسات أف األلعاب التعميمية االلكترونية مصدر ميـ لتعميـ الطفؿ؛ يكتشؼ    
مف خالليا الكثير، وتشبع خياؿ الطفؿ بشكؿ لـ يسبؽ لو مثيؿ، كما أف الطفؿ أماـ 

، وأسيؿ انخراطا في المجتمع، كما أنيا األلعاب االلكترونية يصبح أكثر حيوية ونشاطاً 
 المميجي، تعممة التفكير العممي الذي يتمثؿ في وجود مشكمة ثـ التدرج لحميا. )عطيفي،

0400) 
وليذا يجب أال يكوف اليدؼ مف الروضة ىو الحفظ والتمقيف ، بؿ يجب أف تكوف     

عميمية ، التي تنبض الروضة أشبو بورشة عمؿ مميئة باألدوات واأللعاب والوسائؿ الت
حيوية ونشاط وتثير تفكير األطفاؿ وتحفزىـ عمي المالحظة واالستكشاؼ والمقارنة، 
بحيث يتاح لألطفاؿ ممارسة أنشطة متنوعة تمكنيـ مف المعب بأيدييـ، وتفحص 

 (0445األشياء بأنفسيـ.)البمياف،
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ة لمتذوؽ، والعمؿ عمي ومف المعايير التربوية لألسرة والمدرسة تدعيـ المعايير السميم   
تنشئة الطفؿ عمي نوعية مف القيـ الجمالية الرفيعة، ورفع مستوي قدراتو التذوقيو، ألنيا 
تعتمد في أنو عند رفع مستوي التذوؽ إلي المستويات الرفيعة، ىو الطريؽ لتقدـ 

 (0997المجتمع.) عطية، 
وأوؿ ما ينفذ الطفؿ ذلؾ ولما كاف الطفؿ مستقؿ بذاتو ويفضؿ اختيار أشيائو بنفسة     

مف خالؿ اختياره لمالبسة التي يرتدييا ولما لذلؾ لو مف األىمية في تشكيؿ شخصية 
الطفؿ وتنمية اعتماده عمي الذات جاءت مشكمة الدراسة في تنمية ميارات التفكير 
االبداعي لدي الطفؿ مف خالؿ ممارسو حياتية يومية وىي اختيار المالبس ومدي 

 ذلؾ بأسموب ممتع ومشوؽ وىو األلعاب التعميمية اإللكترونية. تذوقو ليا، و 
 أىداف البحث: 

إلقاء الضوء عمى فاعمية األلعاب التعميمية اإللكترونية المصممة لتنمية ميارات  -0
 التفكير اإلبداعي مف خالؿ تصنيفات ألنواع متعددة مف المالبس.

في تنمية ميارات التفكير  استخداـ أساليب المعب بأنماط المالبس المختمفة -0
 االبداعي لدي األطفاؿ.

 تنمية القدرات العقمية و الميارية لمطفؿ في مجاؿ التذوؽ الممبسي.  -3
 أىمية البحث:

تقديـ برنامج يعتمد عمى التقنيات الحديثة كالحاسب اآللي في تنفيذ أحد برامج  -0
 لمالبس.التفكير المجرد القائـ عمى التصنيفات المتعددة ألنواع ا

تفعيؿ تعميـ ميارات التفكير اإلبداعي مف خالؿ أحد الميارات الحياتية اليومية وىى  -0
 المالبس .

( سنوات تنمى ميارات 6 - 5تقديـ لعبة تعميمية إلكترونية لألطفاؿ مف سف) -3
 التفكير اإلبداعي لدييـ. 

 عب. تنمية التفكير االبداعي لألطفاؿ مف خالؿ االدراؾ البصري والم -0
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 مصطمحات البحث:
 األلعاب التعميمية اإللكترونية:

التعريؼ االصطالحي: مجموعة مف األنشطة المبرمجة والتي تزيد مف دافعية المتعمـ 
ثارة الخياؿ في إطار تعميمي  لما توفره مف درجة عالية، كما تتسـ بالمتعة والتشويؽ وا 

الحموؿ غير التقميدية  ييدؼ إلي خمؽ جو مف التحدي لفكر المتعمـ لموصوؿ إلي
لمشكمة المعبة تحت إشراؼ المعمـ والوصوؿ إلي ما تتضمنو المعبة مف 

 (0400عطيفي،المميجي،معمومات.)
التعريؼ االجرائي: ىي دمج عممية التعمـ باأللعاب المبرمجة، ويتنافس فييا الطفؿ 

لتشويؽ لمحصوؿ عمي بعض النقاط والوصوؿ إلي اليدؼ مما يضيؼ لمعبة اإلثارة وا
 وزيادة دافعية الطفؿ لمتعمـ. 

 التفكير االبداعي: 
التعريؼ االصطالحي: ىو عممية ذىنية يتـ فييا توليد األفكار وتعديميا مف خبره 
معرفيو سابقة وموجودة لدي الفرد واستخدامو في تكويف حموؿ جديدة 

 (  Olson, Dilley, 1999لممشكالت.)
بأنو عممية يصبح فييا الشخص حساسًا  ) Torrance,1962ويعرفو تورانس )    

لممشكالت، مع إدراؾ الثغرات والمعمومات والبحث عف الدالئؿ لممعرفة، ووضع 
 (0444الفروض واختيار صحتيا، ثـ إجراء التعديؿ عمي النتائج.) السرور، 

ويصؼ التفكير االبداعي بأنو القدرة عمي إنتاج عمؿ يتصؼ باألصالة 
 (  Berk,2000والمالئمة.)

التعريؼ اإلجرائي:  ىو عممية عقمية يثار فييا أكبر عدد ممكف مف القدرات الذىنية 
لمطفؿ، بطريقة ىادفة  وموًجو وُتكوف لدية رغبة قوية في البحث عف حموؿ أو التوصؿ 

 إلي نتائج أصيمة.
 الطفل:

 التعريؼ االصطالحي: ُتعرؼ األمـ المتحدة الطفؿ بأنو كؿ مف لـ يبمغ الثامنة عشر
 (0409مف العمر.) مكتب المفوضية العميا لحقوؽ االنساف باألمـ المتحدة،
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ويعرؼ مفيوـ الطفؿ بأَنو مبنيٌّ عمى المرحمة العمرّية األولى مف حياة اإلنساف والتي    
تبدُأ بالوالدة، وقد عبَّرت آياُت القرآِف الكريـ عف ىذه المرحمة لتضع مفيومًا خاصًا 

ـْ ِطْفاًل(، إذ َتتسـ ىذه المرحمة لمعنى الطفؿ، وىو كما ج ّـَ ُنْخِرُجُك اء في قولو تعالى: )ُث
الُمبّكر مف عمر اإلنساف باعتماده عمى البيئة المحيطة بو كالوالديف واألشقاء بصورة 

 (    0960) القرطبي، .شبو كميَّة، وتستمر ىذه الحالة حتَّى سَف البموغ
 التعريؼ اإلجرائي:

 سنوات. 6إلي  5عرؼ الطفؿ بأنو طفؿ المرحمة العمرية مف ولغرض البحث الحالي يُ 
 التذوق الممبسي:

التعريؼ االصطالحي: ىو انعكاس إلحساس الشخص بالمكونات الفنية، وتطبيؽ ىذا 
اإلحساس عمي ما يختاره مف مالبس، وبالتالي يتأثر ىذا التذوؽ عند األفراد بالتعميـ 

 (0444والجماؿ في األشياء. )عابديف،  وتدريب حاسة الفرد عمي رؤية عناصر الفف
ىو مدي إحساس الفرد بالقيـ الجمالية الممبسية وتحويمو إلي سموؾ متبع في ممارستو     

 (0400مع الممبس.)ربيع،
التعريؼ اإلجرائي: سموؾ الفرد تجاه انتقاءه لمالبسة بما يتناسب مع شخصيتو ومدي 

 البس. إحساسو بالجوانب الجمالية فيما ينتقيو مف م
 فروض البحث:
"ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطي درجات األطفاؿ بالمجموعة  الفرض األول:

الضابطة والمجموعة التجريبية ألبعاد ميارات التفكير اإلبداعي في مجاؿ التذوؽ 
 الممبسي في التطبيؽ القبمي".

طفاؿ بالمجموعة "توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطي درجات األ الفرض الثاني: 
في مجاؿ التذوؽ  الضابطة في التطبيؽ القبمي والبعدي ألبعاد ميارات التفكير اإلبداعي

 الممبسي لصالح التطبيؽ البعدي".
"توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطي درجات األطفاؿ بالمجموعة  الفرض الثالث: 

كير اإلبداعي في مجاؿ التذوؽ التجريبية في التطبيؽ القبمي والبعدي ألبعاد ميارات التف
 الممبسي لصالح التطبيؽ البعدي". 
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"توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطي درجات أطفاؿ المجموعة  الفرض الرابع:
الضابطة وأطفاؿ المجموعة التجريبية في أبعاد ميارات التفكير اإلبداعي في مجاؿ 

 يبية".التذوؽ الممبسي التطبيؽ البعدي لصالح المجموعة التجر 
 منيج البحث:

 المنيج شبو التجريبي.
 عينة البحث:

مف أطفاؿ  الصؼ الثاني رياض األطفاؿ بمدرسة الزىراء  ( طفؿ وطفمة  04)   
( عينة 04( عينة ضابطة و )04بشبيف الكوـ محافظة المنوفية، وتـ تقسيميـ إلي )

 تجريبية.
 أدوات البحث: 

0- (CD برنامج تعميمي إلكتروني، البرنامج ) .مف اعداد الباحثتاف 
اختبار تورانس لمتفكير االبتكاري عند األطفاؿ باستخداـ الحركات واألفعاؿ،  -0

 (Torrance, 1977لمتجانس بيف أفراد العينة في التفكير االبداعي. )
اعداد الباحثتاف.)  ميارات التفكير اإلبداعي في مجاؿ التذوؽ الممبسيمقياس  -3

 ((0ممحؽ )
 حدود البحث:

 نية: روضة مدرسة الزىراء بشبيف الكوـ محافظة المنوفية.حدود مكا
 ـ. 0408 -0407حدود زمنية: الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الجامعي 

 ( سنوات. 6 -5حدود بشرية: أطفاؿ المرحمة الثانية مف رياض األطفاؿ عمر) 
:) (، مسمي البرنامجCDحدود موضوعية: برنامج تعميمي إلكتروني متعدد الوسائط )

 المصمـ الصغير( مف إعداد الباحثتاف. 
 الدراسات السابقة:

 دراسات مرتبطة باستخدام األلعاب اإللكترونية في تنمية التفكير االبداعي:
ىدفت الدراسة إلي االستفادة مف األساليب (: 2012دراسة شيماء مصطفي أحمد )

ـ وتحفيزىـ وزيادة الحديثة في تحسيف أداء الطالب وتنمية مياراتيـ مف خالؿ تشجيعي
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التفاعؿ والمشاركة والتنافس في إنجاز التصميمات عف طريؽ محفزات األلعاب لمقرر 
تصميـ األزياء، وتوصمت إلي أف الطريقة المقترحة تزيد مف الدافع لدي الطالب إلنجاز 
المياـ المطموبة لموصوؿ إلي التصميـ النيائي دوف الشعور بالممؿ مما يؤدي إلي زيادة 

ر الطالب والمشاركة المستمرة مع الشعور باالستمتاع، واستفادت منيا الدراسة أفكا
الحالية في كيفية استخداـ اسموب المعب لتنمية ميارات التفكير االبداعي والتعرؼ عمي 

 اساليب التعزيز والتشجيع لزيادة تفاعميـ.
سة إلي ىدفت الدرا(: 2012دراسة عيسي محمد البميان، محمد رشدي أحمد المرسى)

رصد وتحديد العوامؿ المحفزة والمعوقة لتنمية ميارات التفكير االبداعي لدي أطفاؿ 
( مف أولياء 780الروضة مف وجية نظر آبائيـ، وأجريت الدراسة عمي عينة قواميا)

ناث( برياض أطفاؿ الحكومية في  أمور األطفاؿ بالمستوييف األوؿ والثاني ) ذكور ، وا 
ية الست بدولة الكويت، وتوصمت الدراسة إلي تحديد أىـ مختمؼ المناطؽ التعميم

العوامؿ المحفزة والمعوقة لتنمية ميارات التفكير االبداعي لدي أطفاؿ الروضة مف 
وجية نظر آبائيـ وىي المنطقة التعميمية، المستوي التعميمي لولي األمر، الدخؿ 

د العوامؿ المحفزة لتنمية الشيري لولي األمر، واستفادت منيا الدراسة الحالية في تحي
 التفكير االبداعي لدي أطفاؿ الروضة.

ىدفت (: 2014دراسة زينب محمود محمد كامل عطيفي، رييام رفعت محمد حسن )
الدراسة إلي إعداد األلعاب االلكترونية لتقديـ األشكاؿ اليندسية ألطفاؿ المستوي 

المستطيؿ(  –الدائرة – المربع–( بمرحمة رياض األطفاؿ وىي ) المثمث KG2الثاني)
والتعرؼ عمي فاعمية استخداـ ىذه األلعاب في تنمية بعض ميارات التفكير االبداعي، 

( طفؿ وطفمة برياض األطفاؿ بمدينة 34وطبؽ البحث عمي مجموعة مكونة مف )
أسيوط، وتوصمت الدراسة إلي أف استخداـ األلعاب التعميمية االلكترونية أدي إلي تنمية 

تفكير االبداعي لدي أطفاؿ مجموعة البحث ، كما أف حجـ األثر أعطي داللة ميارات ال
عمي فاعمية استخداميا في ىذا المجاؿ، واستفادت منيا الدراسة الحالية في كيفية بناء 

 برنامج قائـ عمي المعب لتنمية التفكير االبداعي لدي األطفاؿ.
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 ممبسي:دراسات سابقة مرتبطة بإعداد برامج لتنمية التذوق ال
ىدفت الدراسة إلي تعزيز دور تخصص  (:2012دراسة أماني مصطفي حسين)

الموضة في المعيد العالي لمفنوف التطبيقية في تنمية التذوؽ الفني والممبسي لطالب 
القسـ واألقساـ األخرى، مف خالؿ اعداد ندوات وورش عمؿ لتنمية التذوؽ الممبسي 

ة عف كتيب الكتروني يتضمف نظرة مبسطة عف لمطالب، و تـ اعداد دليؿ ارشادي عبار 
األسس العامة لمتصميـ واىـ الخطط المونية الناجحة الختيار مجموعة مالبس متوافقة 
لونيًا وكيفية عمؿ خطة ممبسيو ناجحة، ومف أىـ نتائج الدراسة ىي تفعيؿ دور أقساـ 

صميـ الدليؿ التصميـ المتخصصة في نشر ثقافة التذوؽ الممبسي لطالبات الجامعة وت
االرشادي قد يرفع مف الوعي الممبسي لطالبات الجامعة واستفادت منيا الدراسة الحالية 
في مفيوـ التذوؽ الممبسي وأىميتة والعوامؿ المؤثرة عمي عممية التذوؽ الممبسي وأىدافو 

 ومراحمو.
ىدفت الدراسة إلي إعداد برنامج تدريبي  (:2014دراسة إيمان حامد محمود ربيع)

تحديد مدي فاعميتو في تنمية التذوؽ الممبسي لدي األطفاؿ التوحدييف ومعرفة و 
األساليب العممية المناسبة إلكساب ىذه الفئة الميارات المعرفية المالئمة لتنمية التذوؽ 
الممبسي، وتوصمت الدراسة إلي أف البرنامج التدريبي  لألطفاؿ  التوحدييف كاف لو أثر 

الممبسي لدييـ ، وقد ساىـ في تنمية بعض الميارات المعرفية فعاؿ في تنمية التذوؽ 
الخاصة باأللواف والقطع الممبسية التي يتعامموف معيا بشكؿ مستمر، فكمما زادت قدرة 
الطفؿ عمي التعرؼ عمي األلواف وزادت قدرة الطفؿ عمي التعرؼ عمي القطع الممبسية 

لدراسة الحالية في تحديد خطوات اعداد كمما زاد التذوؽ الممبسي لدييـ واستفادت منيا ا
 البرنامج و دراسة العوامؿ التي تؤثر عمي عممية التذوؽ الممبسي.

ىدفت  (:2012دراسة عمي السيد زلط، شادية صالح سالم، وفاء محمد سماحو)
الدراسة إلي إعداد برنامج الكتروني مقترح متعدد الوسائط إلثراء التذوؽ الممبسي بصورة 

يوؿ ورغبات احتياجات األطفاؿ، وبناء مقياس لجوانب التذوؽ الممبسي، تتناسب مع م
ومف أىـ نتائج البحث وجود فروؽ بيف متوسط درجات اطفاؿ المجموعة التجريبية في 
التطبيقيف القبمي والبعدي عمي مقياس التذوؽ الممبسي جاءت دالة عند مستوي داللة 

ت قيمة )ت( دالة عند مستوي داللة الوظيفة(، كما جاء -( لكؿ مف ) التصميـ4040)
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األلواف( لصالح التطبيؽ البعدي بعد تطبيؽ البرنامج،  –( لكؿ مف ) الخطوط 4045)
مما يدؿ عمي فعالية البرنامج في تنمية التذوؽ الممبسي، واستفادت منيا الدراسة الحالية 

مية التذوؽ في إعداد البرنامج االلكتروني، كذلؾ دراسة مقياس التذوؽ الممبسي، وأى
 الممبسي.
 النظري: االطار

 مفيوم المعب:
المعب ىو نشاط طوعي يقوـ بو األطفاؿ إلشباع حاجاتيـ ويعتبر مظير مف     

مظاىر السموؾ االنساني. وُيعد المعب سمة مميزة ووسيطًا تربويًا فمف خاللو يبدأ 
المعب وبيف التفكير. األطفاؿ بالتعرؼ عمي األشياء وتصنيفيا نظرًا لمعالقة الوثيقة بيف 

(Hammer& Lee,2014 ) 
 تقنية التعمم عن طريق األلعاب االلكترونية:

( أف البدايات التاريخية األولي لنشأة األلعاب الرقمية Whitton,2007ذكر )    
وتطورىا تعود إلي أواخر عقد الستينات مف القرف العشريف الذي شيد ظيور أولي 

إلي أف التقدـ اليائؿ الذي طرأ عمي ( Sanchez,2011ألعاب الكمبيوتر، وقد أشار )
نتاج ألعاب رقمية تتمتع  أجيزة الكمبيوتر، وشبكة االنترنت قد جعؿ باإلمكاف تصميـ وا 
بمستويات مرتفعة لمغاية عمي نحو يسمح ليا بالتمتع بأعمى مستويات التفاعمية، وثراء 

 عمميًا في تعزيز عممية التدريس. الوسائط المتعددة التي باإلمكاف االستفادة مف توظيفيا
فتقنية المعب تيتـ بتمبية بعض الرغبات أو االحتياجات البشرية األساسية كاالىتماـ 
بالتقدير والمكافأة والتحصيؿ والمنافسة والتعاوف والتعبير عف الذات واإليثار. 

(Hammer& Lee,2014) 
 &Chen( و)Kirriemuir & Mcfarlane,2004)ويشير كال مف     

Chen,2010)  إلي أف التعمـ القائـ عمي األلعاب الرقمية  يمثؿ بالفعؿ مجااًل بحثيًا
واعدًا لتطوير ممارسات التعمـ المعزز بالتقنية المتطورة مف خالؿ االستفادة مف توظيؼ 

( أيضا إلي Gee,2003األلعاب الرقمية، كأداة فعالة في التدريس والتعمـ، وقد أشار ) 
قمية المصممة جيدا تعد مف دعائـ التعمـ وتجعمو عممية ممتعة ومشوقة، أف األلعاب الر 
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وقد شيدت اآلونة األخيرة زيادة في معدالت استخداـ األلعاب الرقمية في أغراض 
 التعميـ.

التعمـ عف طريؽ المعب فكرة صاعدة وتكنولوجيا ناشئة في التصميـ التعميمي  تقنيةو     
عب في تحسيف نتائج الطالب وىي مطبقة في كثير مف بيدؼ االستفادة مف قدرات الم

 المجاالت مثؿ التسويؽ واالنتاج واالعالـ والترفيو والتجارة والصحة والتعميـ.
 شروط يجب توافرىا عند تصميـ المعبة التعميمية إلكترونيًا:

اعادة استخداـ تصميـ المعبة لتكوف مقيدة وذات معني وتؤدي إلي نتائج  -0
 إيجابية.

ممتعمـ أكثر مف نتيجة مرتبطة بالنشاط لتساعده عمي فيـ ما يحدث يتيح ل -0
 بشكؿ صحيح.

 االىتماـ بأىداؼ واحتياجات المستخدـ. -3
ربط عناصر المعب وجوانبو اليامة لمنشاط بنشاط التعمـ وأىدافو الخاصة.   -0

(Duggal-K.,Srivastav,&Kaur,S 2014 ) 
 أىداف األلعاب االلكترونية:

 عمي تنمية ميارة التفكير االبداعي تقنيًا.تحسيف قدرة الطالب  -
مساعدة الطالب وتشجيعيـ عمي التصميـ واالنتاج، واعداد ألعاب رقمية  -

 خاصة بيـ مما يزيد مف مياراتيـ في التفكير االبداعي.
 دعـ الطالب لمتغمب عمي الصعوبات. -
 تطوير ميارات الطالب وتعزيزىا. -
 يعيشوف فيو.المساىمة في إعداد الطالب لممستقبؿ الذ  -
 تحديث المناىج وتطويرىا بشكؿ عاـ. -
 (wastiau et al,2009)دعـ إمكانية التفاعؿ مع اآلخريف.  -

 ومف مميزات تقنية األلعاب وجعميا أكثر قبواًل امتالكيا ألربع حريات ىي:
 حرية الفشؿ: تسمح األلعاب بحدوث األخطاء دوف وقوع عواقب. -0
 استراتيجيات ومعمومات جديدة. حرية التجربة: تسمح األلعاب باكتشاؼ -0
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حرية اتخاذ مواقؼ مختمفة: تشجع األلعاب الالعبيف عمي رؤية المشكالت مف  -3
 وجية نظر مختمفة.

حرية بذؿ الجيد: تسمح األلعاب بخوض مراحؿ مف النشاط المكثؼ والركود  -0
 النسبي. 

ت ذكية أثبتت كثير مف الدراسات أف المعب يعمؿ عمي توفير وسائؿ واستراتيجيا    
تسيـ في تعزيز قدرة الطالب عمي التفكير النقدي واالبداعي مف أجؿ حؿ المشاكؿ 
واالستجابة لمتغيرات المختمفة، كما يعتبر استخداـ األلعاب االلكترونية في التعميـ يضع 
الطالب في بيئة ممتعة، وليا أثر ايجابي في تحسيف مياراتو بشكؿ عاـ، ولكف يخضع 

 ثالثة مبادئ توجييية رئيسية ىي:ىذا االستخداـ إلي 
 التحدي بما في ذلؾ توفير أىداؼ يرجي الوصوؿ إلييا. -0
 الخياؿ الذي ينطوي عمي جذب مشاعر الالعبيف. -0
الفضوؿ الذي يستمد مف خالؿ الفكاىة والتأثيرات البصرية التي توازف بيف  -3

 المعرفة الخمفية لالعبيف مع فرص لمحصوؿ عمي معمومات جديدة.
لتالي يوضح الفرؽ بيف المعب والتعميـ بالمعب مف حيث التعريؼ والجدوؿ ا -5

  ((Duggal-K.,Srivastav,&Kaur,S 2014 واليدؼ والمكاف.

 ( يوضح الفرق بين المعب والتعميم بالمعب1جدول )

 التعميـ بالمعب المعب أوجو المقارنة 

 التعريؼ
نشاط يقـو بو األطفاؿ بيدؼ 

 التسمية
 تعميـاستخداـ األلعاب في ال

 المتعة اليدؼ
تحسيف عممية التعمـ والتحصيؿ الدراسي لدي 

المتعمميف و إكسابيـ مفاىيـ واتجاىات 
 تعميمية.

 المكاف
في أي مكاف يتواجد بو الطالب 
وبدوف تحديد ليدؼ او نتيجة 

 معينة.
 في الفصؿ الدراسي أو المؤسسة التعميمية.

 في رياض األطفاؿ كالمعب بالرمؿ مثاؿ
كممات المتقطعة لتحسيف ميارة القراءة لعبة ال

 لدي الطالب
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الجدوؿ التالي يوضح عناصر المعب االلكتروني وما يقابميا  عناصر المعب اإللكتروني:
 (Hammer& Lee,2014بالطريقة التقميدية في بيئة التعمـ. )

 ( يوضح عناصر المعب اإللكتروني وعناصر الطريقة التقميدية في بيئة التعمـ0جدوؿ )

 تقنية األلعاب الطريقة التقميدية العناصر م
 نقاط عالمات متابعة التعمـ 1
 تصميـ نص بيئة التعمـ 2
 مستويات موضوع التعمـ 3
 مراحؿ زيادة التعقيد التدرج في التعمـ 4
 مستوي رئيسي اختبارات قياس النتائج 5
 رتب درجات النتيجة 6

 التفكير االبداعي:
يتطمب توافر إمكانات ومناخ اجتماعي ونفسي يحيط بالفرد فيتيح نوع مف التفكير     

 (0447سموكًا ذا مواصفات خاصة.) إؿ مراد ، يونس، 
وُيعرؼ بأنو نمطًا مف أنماط التفكير الناقد والتفكير التأممي و التفكير عالي الرتبة     

ما ُيعد مف عمي اعتبار أف التفكير ىو عممية ونشاط ذىني يحدث طواؿ حياة اإلنساف ك
أرقي انماط التفكير، ويتطمب قدرات ذىنية عالية الكفاءة والفعالية خاصة في إيجاد 

 (0400الحموؿ واألفكار غير العادية.) العتوـ، الجراح، بشارة،
 مكونات التفكير االبداعي:

ُيعرفيا تورانس بانيا " قدرة الفرد عمي إنتاج أكبر قدر ممكف مف االستجابات  الطالقة:
 (Torrance, 1995اسبة في فترة زمنية إزاء مشكمة ما أو موقؼ مثير".)المن

تتضمف المرونة الجانب النوعي في االبداع ويقصد بالمرونة تنوع األفكار  المرونة:
التي ياتي بيا المتعمـ المبدع وبالتالي تشير المرونة إلي درجة السيولة التي يغير بيا 

 (0447ة معينة.) إؿ مراد ، يونس، المتعمـ موقفُا ما أو وجية نظر عقمي
ىي القدرة عمى رؤية المشكالت في أشياء أو أدوات أو الحساسية تجاه المشكالت: 

نظـ اجتماعية قد ليراىا االخروف أو التفكير في ادخاؿ تحسينات يمكف ادخاليا عمى 
ىذه النظـ ،واالطفاؿ المبدعيف أسرع مف غيرىـ بالوعى بوجود مشكالت أو حاجات أو 

 (0400عناصر ضعؼ في البيئة أو الموقؼ. ) العتوـ، الجراح، بشارة،
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يذكر تورانس أف الفكرة األصيمة: ىي الفكرة األقؿ تكرارًا، أو األقؿ شيوعًا بيف  األصالة:
 (Torrance, 1995األفراد الذيف ينتموف إلي نفس الفئة العمرية. )

 مسممة التفكير اإلبداعي:
المدرب لتفتيح جوانب الذىف المتعددة التى قد تكوف خاممة ىو العممية التي يقوـ بيا 

لفترة طويمة أو حثيا عمى العمؿ مف خالؿ استثارة أكبر عدد ممكف مف العمميات 
 (Torrance, 1995الذىنية وتفصيميا لمعالجة و تقميب معمومة أو خبرة . )

 مفيوم التذوق الممبسي:
لناحية الجمالية والوظيفية وفقًا لألسس حسف اختيار الممبس ليتالءـ مع كاًل مف ا   

 (0400العممية السميمة وثقافة المجتمع السائدة والبيئة التي ننتمي إلييا.) سماحة،
 تنمية التذوق الممبسي: 

بعض األفراد يتمتعوف بالتذوؽ الممبسي بالفطرة، إال انو يمكف اكتسابو بالتعمـ    
واضحة وممموسة يمكف منيجتيا وتوفير  والممارسة والتدريب، فيو عمـ مبني عمي اسس

 األساليب لتعممو، وتنمية الجوانب الجمالية لدي الفرد.
وتنمية الحس الجماؿ وميارة التذوؽ الممبسي يجب أف يكتسبو الفرد عف طريؽ     

نما يتمقاه الفرد بطريقة مقصودة يسبقيا  التدريب والممارسة، فيوال يتـ مصادفة ، وا 
ما يتقتضيو التذوؽ مف استعداد، وتتـ ىذه العممية لدي الفرد مف التجييز والتحضير ل

خالؿ إيقاظ إحساس الفرد بالجانب الجمالي تجاه المالبس وما يتعمؽ بيا مف حيث 
االختبار وتعديؿ بعض العادات الممبسية الخاطئة بإثراء معرفتو وخبرتو الفنية وتعزيز 

 (0408تو.)حسيف، رؤيتو لمجماؿ وتقديره وتطبيقو لو في محيط حيا
 )مف إعداد الباحثتاف(البرنامج: 

 مراحل إنتاج البرنامج:
 أواًل: التحميؿ ) التخطيط(:

 تحديد اليدؼ العاـ مف المعبة. -0
تحديد المخرجات التعميمية المرجوة مف المحتوي التعميمي  بتحديد المجاؿ  -0

 )المعرفي والحركي و الوجداني ( الذي سوؼ تستيدفو.
 لتعميمية المتوقعة مف استخداـ المعبة.صياغة األىداؼ ا -3
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 تحديد الوقت المتوقع إلنجاز المعبة. -0
 إعداد المعبة بصورة تعكس بدقة المفيـو أو الميارة المطموب إنجازه. -5
 تحديد احتياجات الفئة المستيدفة. -6
 تحديد خصائص الفئة المستيدفة. -7
 تحديد المغة المستخدمة في المعبة. -8
 راد التدريب عمية.تحديد المحتوي التعميمي الم -9

 تحديد نوع المعبة ) اختيار مف متعدد، مترادفات،...........الخ(. -04
 تحديد مستويات متدرجة في الصعوبة تناسب مستويات المتعمميف. -00
تييئة البيئة التعميمية المناسبة إلجراء المعبة التعميمية بتجييز األدوات الالزمة  -00

 والمواد واألجيزة الضرورية لتنفيذىا.
 د المعبة بصورة مثيرة وممتعة.إعدا -03
 إعداد قواعد المعبة بصورة سيمة وواضحة غير معقدة. -00
 إعداد المعبة بصورة تزيد مف دافعية المتعمـ لمتعمـ. -05

 ثانيًا: التصميـ:
 تصميـ األىداؼ عمي شكؿ ميمات. -0
تصميـ المعبة بحيث تكوف سيمة االستخداـ مف حيث تشغيميا والتعامؿ مع  -0

 نيا.مكوناتيا والخروج م
 تصميـ المعبة بحيث تتناسب مع مواصفات األجيزة المتوفرة لدي المتعمميف. -3
 توفر التسجيؿ الكمي إلنجازات الالعب. -0
 رسـ مخطط توضيحي لتسمسؿ لمعبة عمي شكؿ مراحؿ. -5
 توفير عنصر التشويؽ. -6
 رسـ مخطط توضيحي لمعبة. -7
 ة.رسـ مخطط لممفات الوسائط المتعددة التي سيتـ إضافتيا إلي المعب -8
 اعداد سيناريو لمحتوي المعبة. -9

 تحديد برنامج مقترح لتصميـ المعبة مف خاللو. -04
 ثالثًا: التنفيذ:
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 إخراج المحتوي التعميمي بشكؿ متدرج في الصعوبة. -0
 إنتاج المعبة بحيث تناسب الفروؽ الفردية بيف المتعمميف. -0
إضافة عنصر المرح في المعبة لزيادة فرص التعمـ واكتساب الميارات  -3

 مطموبة.ال
إضافة عنصر التحدي والخياؿ والسيطرة التي تجعؿ المتعمـ يعيش جو  -0

 األلعاب.
 إنتاج واجيو استخداـ سيمة االستخداـ ومريحة لمعيف. -5
 إنتاج لعبة سيمة وبسيطة. -6
 إنتاج السيناريو ويتضمف وصؼ لكؿ مرحمة مف مراحؿ المعبة. -7
 شرح كيفية استخداـ المعبة وقواعدىا لممتعمميف. -8
 : التقييـ:رابعاً 

 مراجعة المحتوي التعميمي وتقييمو. -0
 اختيار المعبة والتأكد مف أنيا تحقؽ األىداؼ والرؤية المراد الوصوؿ ليا. -0
 التعديؿ عمي عناصر المعبة. -3

 أىداف البرنامج:
 اليدف العام من البرنامج:

تنمية القدرة عمي االبداع لدي األطفاؿ في اختيار وتصميـ المالبس ومكمالتيا   -
 خالؿ واجيات ألعاب تعميمية إلكترونية متعددة الوسائط. مف

 األىداف االجرائية:
 األىداف المعرفية:

 يذكر أنواع مختمفة مف المالبس ومكمالت المالبس. -
 يعدد أنواع المالبس التي ترتدي في غرفة النوـ. -
 يحدد أنواع المالبس التي ترتدي في أعياد الميالد. -
 كاف الذي ترتدي فيو.يصنؼ أنوع المالبس تبعًا لمم -
 يوضح االختالفات بيف مالبس الولد ومالبس البنت. -
 يفسر أىمية ارتداء الممبس المناسب لممناسبة. -
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 ينسؽ بيف األلواف عند اختيار الممبس. -
 األىداف الحركية:

 ينتج أكبر قدر مف الكممات الدالة عمي المالبس ومكمالتيا لتنمية الطالقة لديو. -
 فكار لترتيب المالبس أثناء ارتدائيا دوف النظر إلي جودتيا.ينتج أكبر قدر مف األ -
 يرتب المالبس حسب العمر الزمني لمفرد. -
 صيؼ(. –ربيع  -شتاء   –يفرؽ بيف المالبس حسب فصوؿ السنة )خريؼ  -
 ُيصمح أعطاؿ المالبس بأساليب مختمفة. -
 يضيؼ تفاصيؿ ُتغير مف شكؿ القطعة الممبسية أو المكمؿ. -
 يصمـ مالبس تبعًا لمغرض الوظيفي المطموب منو. -
 يبتكر تصميمات مميزة لمالبس تصمح ألغراض مختمفة. -
 يبدع في توليؼ ألواف القطع الممبسية. -

 األىداف العامة:
 يتجاوب مع المؤثرات السمعية والبصرية  بالبرنامج. -
 يتحمس لمواصمة التدريب عمي البرنامج. -
 و.يقبؿ تقييـ البرنامج الختيارات -
 يتجاوب مع إعدادات البرنامج بصورة جيدة. -
 يبدي رأيو تجاه تصميمات مختمفة مف المالبس. -
متناسؽ أو غير  –ينقد صور لمالبس مختمفة مف حيث ) مناسب أو غير مناسب  -

 متناسؽ(.
تـ تحديد الوقت المستغرؽ بالمعبة لكؿ واجية حسب اليدؼ الذي  الوقت المستغرق:
 صممت مف أجمة.

 ئة المستيدفة:خصائص الف
 يتغير إدراؾ الطفؿ لألشياء مف حولو مف اإلدراؾ الكمي إلى اإلدراؾ الجزئي. -
 تتسع آفاقو وتكبر قدرتو عمى التفكير، والتخيؿ، وتذكر األشياء واألحداث.  -
يكوف سريع الممؿ ومحبًا لمتغيير بسرعة؛ حيث ال يحّب التركيز عمى موضوٍع واحٍد  -

 لفترٍة طويمٍة.
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 تو بشكٍؿ واضٍح ويزيد حب االستطالع والبحث عنده بشكٍؿ ممحوٍظ.تزداد أسئم  -
 يعتمد بشكٍؿ أساسٍي عمى حواسو الخمسة في عممية اكتساب الخبرات والميارات. -
يزداد إدراكو لمفاىيـ الزماف، والمكاف، والكميات، ويتأخر إدراكو لألوزاف قمياًل.  -

 (0400)عطيفي،المميجي،
 احتياجات الفئة المستيدفة:

تعمـ أبرز الميارات مثؿ) المعرفية والحركية والفنية( كالقراءة والكالـ واالستماع  -
 .الرسـ

 .تنمية الحس األخالقي لدييـ  -
 وضع قوانيف وحدود واضحة لمطرفيف "األىؿ واألبناء".  -
تنمية الجانب االنفعالي لدييـ عف طريؽ إشعارىـ بالعطؼ والحب والحناف مع عدـ   -

 .لحـز بالعالقةإغفاؿ دور ا
وضع نموذج ايجابي واتخاذه قدوة لرفع مستوى التحصيؿ األكاديمي بالتشجيع   -

 والدعـ النفسي.
شعاره بوجوده وقدرتو عمى االنجاز.   -  تقدير الذات وا 
 تشجيعو عمى التعاوف مف خالؿ روح الفريؽ الواحد داخؿ صفو ومع أصدقائو.  -
 ة لألطفاؿ.العناية بالتغذية السميمة والصحي  -
توسيع نطاؽ إدراكيـ مف خالؿ وسائؿ المعرفة واألنشطة والرحالت.   -

 (0400)عطيفي،المميجي،
 السيناريو ومحتوي األلعاب االلكترونية التعميمية:

أواًل: تـ تحديد مدخالت ) المادة العممية وتشمؿ أنماط المالبس المختمفة واكسوا 
( يوضح مسار 0ىداؼ المرجوة( وشكؿ)راتيا( ومخرجات البرنامج التعميمي ) األ

 العمميات كالتالي: 
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 ( يوضح مسار مدخالت ومخرجات البرنامج0شكؿ )

 ثانيًا: محتوي األلعاب االلكترونية التعميمية:
تحديد األىداؼ: بيدؼ وضوح األىداؼ لممتدربيف، ليدركوا كيفية الوصوؿ  -

 عمييا. لممستوي التالي أو كيفية اكتساب المكافآت أو الحصوؿ 
التعميمات: تضميف كؿ ميمة في بيئة التعمـ معمومات أو قوانيف، حوؿ ما  -

يمكف القياـ بو ىناؾ وكيفية االنتياء أو انجاز الميمة ويتـ شرح ذلؾ بطريقة 
 مبسطة.

التقييـ والمكانة: تتضمف كؿ ميمة عمي حافز يظير لممتدرب بعد انجاز  -
ا الحافز إما حركي أو صوتي الميمة واالنتياء منيا بطريقة صحيحة و ىذ

 كصوت تصفيؽ  أو وجو مبتسـ.
إتاحة انجاز المياـ: صممت بيئة التعمـ عمي اتاحة الفرصة لممتدرب اعادة  -

 المحاولة لتمكينو مف إنجاز الميمة بنجاح. 
توسيع معارؼ المتدرب: عف طريؽ المواد التعميمية المطروحة في مراحؿ  -

 المعبة.
 درب ادارة حسابة كاختيار المغة أو الجنس.إدارة الحساب: يمكف لممت -

ثالثًا: تـ عمؿ سيناريو لمبرنامج يوضح تسمسؿ مراحؿ إعداد واجيات البرنامج 
( يوضح 0األساسية والفرعية حيث تعبر األرقاـ عف رقـ الشريحة )الواجية( و شكؿ)

 ذلؾ كالتالي: 
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 ( يوضح سيناريو البرنامج0شكؿ )

 واجيات البرنامج:
 اجيات البرنامج األساسية:أواًل: و 

 (( يوضح ذلؾ3تـ عمؿ أربع واجيات تمييدية أساسية تفاعمية لمبرنامج و )جدوؿ )

 كالتالي:

 ( يوضح وصؼ لواجيات البرنامج األساسية وصورة كال منيا3جدوؿ )
 الصورة الوصف

واجيو أساسية اشتممت عمي عنواف 
مشوؽ بالمغتيف العربية واالنجميزية 

خياؿ الطفؿ وىي عبارة بخمفية تثير 
عف نجـو متأللئة تأخذ بالتباعد إلثارة 

 وتحفيز الطفؿ لمعب. 
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واجيو أساسية اشتممت عمي العنواف 
ونفس الخمفية لمواجية السابقة بنفس 
المؤثرات الصوتية والمرئية ولكف تـ 

إضافة زري المغة إحداىما لمغة العربية 
واآلخر لمغة اإلنجميزية، وعند اختيار 

دىما يتـ تفعيمة ويظير بخمفية أح
زرقاء ليتفاعؿ مع اختيار المتدرب مما 

  يحفزه عمي مواصمة المعب. 

واجيو أساسية اشتممت عمي العنواف 
بالمغة التي اختارىا المتدرب سابقًا 

وبشكؿ مائؿ مع ظيور العنواف بالمغة 
األخرى ولكف بشكؿ خافت وصورة 

لولد وأخري لفتاة ليختار بينيما 
تدرب ويوجد جممة  توضيحية أسفؿ الم

  الصورتيف.
نفس الواجية األساسية السابقة ولكف 
بعد الضغط عمي احدي الصورتيف 

 وتفعيميا لتظير خمفيتيا بالموف األزرؽ.

 
واجيو أساسية اشتممت عمي المانيكاف 
والمغة الذي تـ اختيارىـ سابقًا بخمفية 

( 5عبارة عف غرفة نـو وبيا عدد )
كؿ صندوؽ يمثؿ وحدة صناديؽ 

تدريبية تحتوي عمي مجموعة مف 
االنشطة التي تنمي ميارة مف ميارات 
التفكير االبداعي باستخداـ المالبس 
 ومكمالتيا عند الضغط عمييا تظير 
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تممؾ األنشطة تباعًا او بواجيات 
اختيارية مما يزيد مف تحفيز الطفؿ 

ثارتو.  وا 
 ثانيًا: واجيات البرنامج الفرعية:

تـ تصميـ واجيات فرعية  تفاعمية لمبرنامج يظير بيا خمس صناديؽ ويمثؿ كؿ     
صندوؽ وحدة تعميمية تحتوي عمي مجموعة مف األنشطة لتنمية ميارات االبداع وىي 

 يوضح ذلؾ كالتالي: ((0األصالة( و)جدوؿ ) –حؿ المشكالت  –المرونة  –)الطالقة 

 مف ميارات وصورة لواجيات البرنامج الفرعية( يوضح وحدات البرنامج وما بيا 0جدوؿ )

ا
حدة

لو
 

 واجية البرنامج الميارة

ولي
 األ

ػػػدة
وحػػػ

ال
 

 
 
 
 
 

 الطػػػػػػػػػػػػالقة
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ط )
نشا

0) 

انتاج أكبر قدر مف الكممات 
التي تدؿ عمى المالبس 

ومكمالتيا التي تظير في 
الصورة مف الحروؼ 

 المكتوبة في الموح المعمؽ.

 

ط )
نشا

0)
 

اؽ الساعة: انتاج أكبر سب
قدر مف أفكار المالبس 

بغض النظر عف جودتيا 
 ولكف يحكميا الزمف.

 

 

ط )
نشا

3) 
استخداماتي: يقـو الطفؿ 

باختيار  أو التوصيؿ 
 لمصورة المناسبة:
 مالبس الصباح.
 مالبس السيرة.
 مالبس البحر.

 مالبس المدرسة.
.   مالبس النـو
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ط )
نشا

0) 

ألشكاؿ يقـو الطفؿ بالترتيب 
المالبس حسب االعمار 
الزمنية المختمفة ابتداء 

بمالبس المولود ثـ سنتيف 
 وىكذا.

 

ط )
نشا

5) 

يرتب الطفؿ تصميمات 
المالبس حسب فصوؿ السنة 

الشتاء  –الخريؼ  –الصيؼ 
الربيع   وتكوف الخمفية  –

 لمتصميـ دالة عمى الفصؿ.

 

نية
الثا

دة 
حػػػػػػػ

الو
 

 
 
 
 
 

 المػػػػػرونة
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ط )
نشا

0) 
 

طفؿ يرتب مجموعة مف 
المالبس في دوالب أو نافذة 
عرض لتعميقيا مرة بشكؿ 
طولي ومرة أخرى بشكؿ 

عرضي أو ترتيب تمبيسيا 
 عمي الجسـ الصناعي.

 

ط )
نشا

0) 

طفؿ يخرج لقضاء نزىة ومف 
ثـ يقـو طفؿ الدراسة باختيار 

أكبر قدر مف المالبس 
 المناسبة لو.

 

ط )
نشا

3) 

ة يرتدوا مالبس طفم–طفؿ 
بيا عيوب مثاؿ  بنطموف 

–مقطوع يصبح بنتكور 
 شورت

جيب جاكيت مقطوع  
  ...........وىكذا.
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الثة
 الث

حدة
الو

 

 الحساسية تجاه المشكالت

 

ط )
نشا

0) 
 

طفمة  يرتدوا زي  –طفؿ 
أزراره  غير منتظمة.  يطمب 

مف الطفؿ اكتشاؼ الخمؿ 
 وتصميحو.

 

ط )
نشا

0) 
الجيب طفؿ  يرتدى زي )

مقطوع(  يتـ اصالحو وفؽ 
 –بدائؿ متوفرة )قطع الجيب 

 خياطتو (.
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ط )
نشا

3) 

يرتدى بنطموف بو  –طفؿ 
عيب في أحد السيقاف  

ويختار اصالحو وفؽ بدائؿ 
 أف يجعمو شورت أو يصمحو.

 

ط )
نشا

0) 

مجموعة مف االدوات )مقص 
خيط  –روليت  –ماكينة  –

( ويوجد بعض العيوب في 
مى الطفؿ أف المالبس ع

يختار االداة المناسبة 
 لمتصميح.

 

بعة
الرا
دة 

وحػػػػػ
ال

 
 
 
 

 األصػػػػالة )إضافة التفاصيؿ(
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ط )
نشا

0) 

أف يستطيع الطفؿ اضافة 
تفاصيؿ متنوعة لتطوير)قطع 

 المالبس المختمفة (.
 

 

ط )
نشا

0) 

صمـ تي شيرت مبتكر 
 لمذىاب لمبحر.

 ممبس يتناسب مع الربيع. -
 رسة.زي لممد -
- .  ممبس مريح يصمح لمنـو
زي يصمح لحضور حفؿ  -

 عيد ميالد.
  

 صدق وثبات أدوات البحث:
 صدق وثبات مقياس التذوق الممبسي:

 الصدق :  -1
تػـ عػرض المقيػاس عمػى مجموعػة مػف األسػاتذة المتخصصػيف وأقػروا  الصدق المنطقي:

 ((0حؽ)جميعًا بصالحيتو لمتطبيؽ بعد عمؿ بعض التعديالت عميو. )مم
 الثبات :  -2

يمكػػػف الحصػػػوؿ عمػػػى معامػػػؿ ثبػػػات المصػػػححيف بحسػػػاب معامػػػؿ   ثبـــات المصـــححين:
االرتباط بيف الدرجات التي يعطييا مصححاف أو أكثػر لػنفس األفػراد أو لػنفس المقيػاس، 
وبعبػػػارة أخػػػرى فػػػإف كػػػؿ مفحػػػوص يحصػػػؿ عمػػػى درجتػػػيف أو أكثػػػر مػػػف تصػػػحيح مقيػػػاس 

 واحد.
ثالث التي وضػعيا المصػححيف )س االرتباط بيف الدرجات الوقد تـ حساب معامؿ      
 ،ع( لممقياس البعدي باستخداـ معامؿ ارتباط الرتب والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:، ص
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

( معامؿ االرتباط بيف المصححيف لمقياس ميارات التفكير اإلبداعي في مجاؿ التذوؽ  5جدوؿ ) 
 الممبسي

ات التفكير ميار  االصالة المرونة الطالقة المصححيف
 اإلبداعي ككؿ

 4.803 4.703 4.940 4.807 س ، ص
 4.768 4.863 4.880 4.849 س ، ع
 4.890 4.908 4.805 4.703 ص ، ع

 

يتضح مف الجدوؿ السابؽ ارتفاع قيـ معامالت االرتباط بيف المصػححيف وىػي قػيـ دالػة 
قيػاس ميػػارات القترابيػا مػف الواحػد الصػحيح، ممػا يػدؿ عمػى ثبػات م 4.40عنػد مسػتوى 

 التفكير اإلبداعي في مجاؿ التذوؽ الممبسي.
 :النتائج

 الفـرض األول: ينص الفرض األول عمي ما يمي: 
"ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطي درجات األطفاؿ بالمجموعة الضابطة   

والمجموعة التجريبية ألبعاد ميارات التفكير اإلبداعي في مجاؿ التذوؽ الممبسي في 
 لتطبيؽ القبمي" ا
 ولمتحقؽ مف ىذا الفرض تـ تطبيؽ اختبار "ت" والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:   

 ( داللة الفروؽ بيف متوسطي درجات األطفاؿ بالمجموعة الضابطة  6جدوؿ )
 والمجموعة التجريبية ألبعاد ميارات التفكير اإلبداعي في مجاؿ التذوؽ الممبسي في التطبيؽ القبمي

 
ميارات 

كير التف
 اإلبداعي

المتوسط 
 الحسابي
 "ـ"

االنحراؼ 
 المعياري
 "ع"

عػدد أفراد 
 العينػة
 "ف"

درجػات 
 الحريػة
 "د.ح"

مستوى الداللة  قيمة ت
 واتجاىيا

 : الطالقة المحور األوؿ
 04 4.770 0.700 قبمػػي ضابطة

38 4.556 4.308 
 04 4.937 0.807 قبمػػي تجريبية غير داؿ

 المرونة:  المحور الثاني
 4.000 4.700 38 04 4.639 0.058 قبمػػي ضابطة



 

60 

 2012 نوفمبرـ والعشرين  الخامسـ العدد الخامس المجمد 

 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 غير داؿ 04 4.800 0.443 قبمػػي تجريبية
 المحور الثالث: حؿ المشكالت

 04 4.007 0.743 قبمػػي ضابطة
38 4.590 4.390 

 04 4.560 0.699 قبمػػي تجريبية غير داؿ
 المحور الرابع: االصالة

 04 4.000 0.655 قبمػػي ضابطة
38 4.643 4.390 

 04 4.650 0.508 قبمػػي تجريبية غير داؿ
 مجموع ميارات التفكير اإلبداعي ككؿ

 04 0.095 6.500 قبمػػي ضابطة
38 4.870 4.563 

 04 0.043 6.398 قبمػػي تجريبية غير داؿ
 اآلتي: ( 6 يتضح مف الجدوؿ )

قة، وىي قيمة غير دالة " لممحور األوؿ: الطال4.556أف قيمة "ت" تساوي" -0
إحصائيًا، حيث كاف متوسط درجات أطفاؿ المجموعة الضابطة في التطبيؽ 

"، بينما كاف متوسط درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية في 0.700القبمي "
 ".0.807التطبيؽ القبمي"

" لممحور الثاني: المرونة، وىي قيمة غير دالة 4.700أف قيمة "ت" تساوي" -0
كاف متوسط درجات أطفاؿ المجموعة الضابطة في التطبيؽ إحصائيًا، حيث 

"، بينما كاف متوسط درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية في 0.058القبمي "
 ".0.443التطبيؽ القبمي"

" لممحور الثالث: حؿ المشكالت، وىي قيمة غير 4.590أف قيمة "ت" تساوي" -3
لضابطة في دالة إحصائيًا، حيث كاف متوسط درجات أطفاؿ المجموعة ا

"، بينما كاف متوسط درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية 0.743التطبيؽ القبمي "
 ".0.699في التطبيؽ القبمي"

" لممحور الرابع: االصالة، وىي قيمة غير دالة 4.643أف قيمة "ت" تساوي" -0
إحصائيًا، حيث كاف متوسط درجات أطفاؿ المجموعة الضابطة في التطبيؽ 

نما كاف متوسط درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية في "، بي0.655القبمي "
 ".0.508التطبيؽ القبمي"
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" لمجموع ميارات التفكير اإلبداعي ككؿ، وىي 4.870أف قيمة "ت" تساوي" -5
قيمة غير دالة إحصائيا، حيث كاف متوسط درجات أطفاؿ المجموعة الضابطة 

المجموعة "، بينما كاف متوسط درجات أطفاؿ 6.500في التطبيؽ القبمي"
"، مما يشير إلى عدـ وجود فروؽ بيف 6.398التجريبية في التطبيؽ القبمي "

المجموعتيف الضابطة والتجريبية، و يدؿ عمي تكافؤ المجموعتيف، وبذلؾ 
يتحقؽ الفرض األوؿ، ويرجع ذلؾ إلي التأكد مف تجانس المجموعتيف في 

 اختبار التفكير االبداعي.
 لثاني عمى ما يمي: ينص الفرض االفـرض الثاني: 

"توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطي درجات األطفاؿ بالمجموعة الضابطة في   
التطبيؽ القبمي والبعدي ألبعاد ميارات التفكير اإلبداعي في مجاؿ التذوؽ الممبسي 

 لصالح التطبيؽ البعدي". 
 يوضح ذلؾ: ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ تطبيؽ اختبار "ت" والجدوؿ التالي    

 ( داللة الفروؽ بيف متوسطي درجات األطفاؿ بالمجموعة 7جدوؿ )    
 الضابطة في التطبيؽ القبمي والبعدي ألبعاد ميارات التفكير اإلبداعي في مجاؿ التذوؽ الممبسي   

المجموعة 
 الضابطة

المتوسط 
 الحسابي
 "ـ"

االنحراؼ 
 المعياري
 "ع"

عػدد أفراد 
 العينػة
 "ف"

درجػات 
 ريػةالح

 "د.ح"
 قيمة ت

مستوى 
الداللة 
 واتجاىيا

 المحور األوؿ: الطالقة
 4.770 0.700 القبمػػي

04 09 5.553 
4.40 
لصالح 
 0.504 8.907 البعػػدي البعدي

 المرونة :المحور الثاني
 4.639 0.058 القبمػػي

04 09 0.400 
4.40 
لصالح 
 0.046 6.930 البعػػدي البعدي

 حؿ المشكالت :لثالمحور الثا
 4.40 5.454 09 04 4.677 0.958 القبمػػي
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 0.003 8.930 البعػػدي
لصالح 
 البعدي

 المحور الرابع: االصالة
 4.000 0.655 القبمػػي

04 09 3.368 
4.40 
لصالح 
 0.440 0.987 البعػػدي البعدي

 مجموع ميارات التفكير اإلبداعي ككؿ 
 0.095 6.500 القبمػػي

04 09 03.387 
4.40 
لصالح 
 0.784 04.806 البعػػدي البعدي

 ( اآلتي: 7يتضح مف الجدوؿ ) 
" لممحور األوؿ: الطالقة، وىي قيمة ذات داللة 5.553أف قيمة "ت" تساوي " -0

لصالح المقياس البعدي، حيث كاف متوسط  4.40إحصائية عند مستوى 
نما كاف متوسط درجات " ، بي8.907درجات األطفاؿ في التطبيؽ البعدي "

 ".0.700األطفاؿ في التطبيؽ القبمي "
" لممحور الثاني: المرونة، وىي قيمة ذات داللة 0.400أف قيمة "ت" تساوي " -0

لصالح المقياس البعدي، حيث كاف متوسط  4.40إحصائية عند مستوى 
"، بينما كاف متوسط درجات 6.930درجات األطفاؿ في التطبيؽ البعدي "

 ".0.058التطبيؽ القبمي " األطفاؿ في
" لممحور الثالث: حؿ المشكالت، وىي قيمة ذات 5.454أف قيمة "ت" تساوي " -3

لصالح المقياس البعدي، حيث كاف متوسط  4.40داللة إحصائية عند مستوى 
"، بينما كاف متوسط درجات 8.930درجات األطفاؿ في التطبيؽ البعدي "

 ".0.958األطفاؿ في التطبيؽ القبمي "
" لممحور الرابع: االصالة، وىي قيمة ذات داللة 3.368ف قيمة "ت" تساوي "أ -0

لصالح المقياس البعدي، حيث كاف متوسط  4.40إحصائية عند مستوى 
"، بينما كاف متوسط درجات 0.987درجات األطفاؿ في التطبيؽ البعدي "

 ".0.655األطفاؿ في التطبيؽ القبمي "
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وع ميارات التفكير اإلبداعي ككؿ، وىي " لمجم03.387أف قيمة "ت" تساوي " -5
لصالح المقياس البعدي، حيث  4.40قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى 

"، بينما كاف 04.806كاف متوسط درجات األطفاؿ في التطبيؽ البعدي "
"، وبذلؾ يتحقؽ الفرض 6.500متوسط درجات األطفاؿ في التطبيؽ القبمي "

بالطرؽ التقميدية ألنماط المالبس المختمفة الثاني، ويرجع ذلؾ إلي التعمـ 
 واأللواف وكيفية تنسيقيا. 

 ينص الفرض الثالث عمى ما يمي: الفـرض الثالث: 
"توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطي درجات األطفاؿ بالمجموعة التجريبية في   

الممبسي التطبيؽ القبمي والبعدي ألبعاد ميارات التفكير اإلبداعي في مجاؿ التذوؽ 
 لصالح التطبيؽ البعدي". 

 ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ تطبيؽ اختبار "ت" والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ: 
 ( داللة الفروؽ بيف متوسطي درجات األطفاؿ بالمجموعة  8جدوؿ )  

 التجريبية في التطبيؽ القبمي والبعدي ألبعاد ميارات التفكير اإلبداعي في مجاؿ التذوؽ الممبسي  

المجموعة 
 التجريبية

المتوسط 
 الحسابي
 "ـ"

االنحراؼ 
 المعياري
 "ع"

عػدد أفراد 
 العينػة
 "ف"

درجػات 
 الحريػة
 "د.ح"

 قيمة ت
مستوى 
الداللة 
 واتجاىيا

 المحور األوؿ: الطالقة
 4.937 0.807 القبمػػي

04 09 00.000 
4.40 
لصالح 
 0.509 00.350 البعػػدي البعدي

 مرونةالمحور الثاني: ال
 4.800 0.443 القبمػػي

04 09 9.056 
4.40 
لصالح 
 0.400 00.667 البعػػدي البعدي

 المحور الثالث: حؿ المشكالت
 4.987 0.907 القبمػػي

04 09 04.905 
4.40 
لصالح 
 0.508 00.056 البعػػدي البعدي
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 المحور الرابع: االصالة
 4.650 0.508 القبمػػي

04 09 7.048 
4.40 
لصالح 
 0.330 04.096 البعػػدي البعدي

 مجموع ميارات التفكير اإلبداعي ككؿ 
 0.043 6.398 القبمػػي

04 09 30.835 
4.40 
لصالح 
 3.338 37.005 البعػػدي البعدي

 ( اآلتي: 8يتضح مف الجدوؿ ) 
" لممحور األوؿ: الطالقة، وىي قيمة ذات داللة 00.000أف قيمة "ت" تساوي " -0

لصالح المقياس البعدي، حيث كاف متوسط  4.40صائية عند مستوى إح
"، بينما كاف متوسط درجات 00.350درجات األطفاؿ في التطبيؽ البعدي "

 ".0.807األطفاؿ في التطبيؽ القبمي "
" لممحور الثاني: المرونة، وىي قيمة ذات داللة 9.056أف قيمة "ت" تساوي " -0

مقياس البعدي، حيث كاف متوسط لصالح ال 4.40إحصائية عند مستوى 
" ، بينما كاف متوسط درجات 00.667درجات األطفاؿ في التطبيؽ البعدي "

 ".0.443األطفاؿ في التطبيؽ القبمي "
" لممحور الثالث: حؿ المشكالت، وىي قيمة 04.905أف قيمة "ت" تساوي " -3

لصالح المقياس البعدي، حيث كاف  4.40ذات داللة إحصائية عند مستوى 
" ، بينما كاف متوسط 00.056توسط درجات األطفاؿ في التطبيؽ البعدي "م

 ".0.907درجات األطفاؿ في التطبيؽ القبمي "
" لممحور الرابع: االصالة، وىي قيمة ذات داللة 7.048أف قيمة "ت" تساوي " -0

لصالح المقياس البعدي، حيث كاف متوسط  4.40إحصائية عند مستوى 
" ، بينما كاف متوسط درجات 04.096ؽ البعدي "درجات األطفاؿ في التطبي

 ".0.508األطفاؿ في التطبيؽ القبمي "
" لمجموع ميارات التفكير اإلبداعي ككؿ، وىي 30.835أف قيمة "ت" تساوي " -5

لصالح المقياس البعدي، حيث  4.40قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى 
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"، بينما كاف 37.005كاف متوسط درجات األطفاؿ في التطبيؽ البعدي "
"، وبذلؾ يتحقؽ الفرض 6.398متوسط درجات األطفاؿ في التطبيؽ القبمي "

الثالث، ويمكف تفسير ذلؾ بأنو نظرًا الستخداـ التمثيؿ المرئي بمراحؿ متتابعة 
في البرنامج واستخداـ المحفزات بالحركة والصوت كالتصفيؽ وغيرىا، و أيضَا 

تقاؿ بيف المستويات التعميمية المختمفة أدي متعة الممارسة داخؿ البرنامج واالن
 ذلؾ إلي زيادة دافعية الطفؿ لمتعمـ. 

 ينص الفرض الرابع عمى ما يمي: الفـرض الرابع: 
"توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطي درجات أطفاؿ المجموعة الضابطة وأطفاؿ   

لصالح المجموعة المجموعة التجريبية في أبعاد ميارات التفكير اإلبداعي البعدي 
 التجريبية". 

 ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ تطبيؽ اختبار "ت" والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:    
 ( داللة الفروؽ بيف متوسطي درجات أطفاؿ المجموعة الضابطة  9جدوؿ )

وأطفاؿ المجموعة التجريبية في أبعاد ميارات التفكير اإلبداعي في مجاؿ التذوؽ الممبسي التطبيؽ 
 البعدي

ميارات 
التفكير 
 اإلبداعي

المتوسط 
 الحسابي
 "ـ"

االنحراؼ 
 المعياري
 "ع"

عػدد أفراد 
 العينػة
 "ف"

درجػات 
 الحريػة
 "د.ح"

 قيمة ت
مستوى الداللة 

 واتجاىيا

 : الطالقة المحور األوؿ
 04 0.504 8.907 بعدي ضابطة

38 6.463 
4.40 
لصالح 
 04 0.509 00.350 بعدي تجريبية التجريبية

 : المرونة المحور الثاني
 04 0.046 6.930 بعدي ضابطة

38 5.559 
4.40 
لصالح 
 04 0.400 00.667 بعدي تجريبية التجريبية

 المحور الثالث: حؿ المشكالت
 4.40 7.086 38 04 0.567 6.987 بعدي ضابطة
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 04 0.300 03.657 بعدي تجريبية
لصالح 
 التجريبية

 الصالة: ا المحور الرابع
 04 0.440 0.987 بعدي ضابطة

38 7.050 
4.40 
لصالح 
 04 0.330 04.096 بعدي تجريبية التجريبية

 مجموع ميارات التفكير اإلبداعي ككؿ
 04 0.784 04.806 بعدي ضابطة

38 05.450 
4.40 
لصالح 
 04 3.338 37.005 بعدي تجريبية التجريبية

 ( اآلتي: 9يتضح مف الجدوؿ )  
" لممحور األوؿ: الطالقة، وىي قيمة ذات داللة 6.463قيمة "ت" تساوي " أف -0

لصالح المجموعة التجريبية ، حيث كاف متوسط  4.40إحصائية عند مستوى 
"، بينما كاف 00.350درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي "

 ".8.907متوسط درجات أطفاؿ المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي "

" لممحور الثاني: المرونة، وىي قيمة ذات داللة 5.559أف قيمة "ت" تساوي " -0
لصالح المجموعة التجريبية، حيث كاف متوسط  4.40إحصائية عند مستوى 

"، بينما كاف 00.667درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي"
 ".6.930ي "متوسط درجات أطفاؿ المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعد

" لممحور الثالث: حؿ المشكالت، وىي قيمة ذات 7.086أف قيمة "ت" تساوي " -3
لصالح المجموعة التجريبية، حيث كاف  4.40داللة إحصائية عند مستوى 

"، 03.657متوسط درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي"
طبيؽ البعدي بينما كاف متوسط درجات أطفاؿ المجموعة الضابطة في الت

"6.987." 
" لممحور الرابع: االصالة، وىي قيمة ذات داللة 7.050أف قيمة "ت" تساوي " -0

لصالح المجموعة التجريبية، حيث كاف متوسط  4.40إحصائية عند مستوى 
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"، بينما كاف 04.096درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي"
 ".0.987في التطبيؽ البعدي "متوسط درجات أطفاؿ المجموعة الضابطة 

" لمجموع ميارات التفكير اإلبداعي ككؿ، وىي 05.450أف قيمة "ت" تساوي " -5
لصالح المجموعة التجريبية،  4.40قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى 

حيث كاف متوسط درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية في التطبيؽ 
ؿ المجموعة الضابطة في "، بينما كاف متوسط درجات أطفا37.005البعدي"

"، وبذلؾ يتحقؽ الفرض الرابع ويرجع ذلؾ إلي 04.806التطبيؽ البعدي"
استخداـ المجموعة التجريبية لبيئة تعمـ تفاعمية قائمة عمي المعب والذي يزيد 
مف تحصيميـ ودافعيتيـ لمتعمـ مما يؤكد وجود عالقة بيف المعب وتنمية ميارات 

 لتذوؽ الممبسي.التفكير االبداعي وميارات ا
وتتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع ما توصمت إلية الدراسات السابقة، دراسة     

(، ودراسة ) عطيفي؛ حسف، 0408(، ودراسة )البمياف؛ المرسي،0409)أحمد،
( بأف اسموب التعمـ باأللعاب االلكترونية مف افضؿ الوسائؿ التي تنمي 0400

ضرورة لفت نظر اآلباء والمربييف ألىمية  القدرات االبداعية لدي األطفاؿ، مع
التعمـ عف طريؽ المعب و الذي يعتبر محفز قوي ومثير فعاؿ لمتعمـ، وتتفؽ 

(، ودراسة )زلط، 0400(، ودراسة )ربيع، 0408أيضًا مع دراسة )حسيف،
( في تأكيد أىمية تنمية التذوؽ الممبسي لدي األطفاؿ، 0400سالـ، سماحة 

ذه الميارة عف طريؽ التدريب والممارسة واالعداد حيث البد مف اكتساب ى
 المسبؽ ليا. 

 التوصيات:
تنمية ميارات تقنية استخداـ األلعاب التعميمية االلكترونية في تعميـ أطفاؿ  -0

 ما قبؿ المدرسة. 
 دمج تقنبة المعب مع تنمية ميارات التفكير االبداعي في التعميـ. -0
نمية القدرات الفنية الختيار رفع مستوي الذوؽ العاـ تجاه المالبس وت -3

 الممبس لدي األطفاؿ.
 تفعيؿ دور الجامعة مع مراحؿ التعميـ المختمفة. -0
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