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ح هػػػػلؼحث إلػػػػدحد ػػػػاحرلللػػػػلحث ة ػػػػوه حث رػػػػلين نسلمح   ػػػػ نؽحث   للػػػػمحإػػػػلفح رػػػػـن
ةةو رػػوراحث رل لةلػػػمحنث رل لرػػػلمححفػػػ لسػػأح فحل ثهل ػػػوحةل ػػـحث ر إلػػػمحث   لػػمححث رػػػ ث رالةلػػ ح

ضػػػنلحر ػػػؾحث ة ػػػوه ححفػػػ نقلػػػوسحةرػػػرناحث ةةو رػػػويحث رل لرػػػلمح ةل ةػػػ حث ر إلػػػمحث   لػػػمح
نلرػػوأحث  ػػ نؽحإػػلفحةرػػرناحر ػػؾحث ةةو رػػويحث رل لرػػلمح رػػإمح ةرسلػػ حث ة هػػؿحث ل ثرػػ ح

ث ر إلػػػمححةل ةػػػ  حةػػػفح108) يػػػوللة حر إنك/ يػػػوللة حهلػػػ حة هػػػؿحر إنلػػػو) ح لل ػػػمحقنثة ػػػو)
حفػػػ ث ر إلػػػمحث   لػػػمحح ةل ةػػػ ثأللنثيحةقلػػػوسحث ةةو رػػػويحث رل لرػػػلمححفػػػ   لػػػماحنثرػػػر لـحث 

 حهإػو  حةػنيهلفحه ػاح60ضنلحة وه حث   نؽحث   للمحإلفح رػنـحث رالةلػ حث ةيػنفحةػفح)
ح. ير ن لو)ح ح إلولحنث  احرـحدهلثلهحإشي لفحن قلو)حنث ح5)

ةقلػػػوسحه ػػػاحث لل ػػػمححدسةػػػو  نرنصػػػ يحث  رػػػو احد ػػػاحث   ػػػوتحةرنرػػػ حل سػػػويح
نث ة ػػو اح  لل ػػمححث ةل فػػ ضػػنلحث ةيػػنفححفػػ احنث ػػ احفرػػ هحث إولػػدحث ةةو رػػويحث رل لرػػلم

حث رالةل حةنضنعحث إلداح ث  ػ نؽححنهنحةػوح يػليحه لػاإة وه حث   نؽحث   للمحإلفح رـن
ث ةرػػػػرناحث   ضػػػػ ح صػػػػو  ححإػػػػلف  لل ػػػػمحنحث ةةو رػػػػويحث رل لرػػػػلمححةرنرػػػػ حل سػػػػويحإػػػػلف

ةسةػػنهر حةل ةػػ حث ر إلػػمحث   لػػمححةرنرػػ حل سػػويحث  ػػ نؽحإػػلفحث ةرػرناحث   ضػػ احنل  ػػم
ح  لسػػ حث ي لػػويحثأليوللةلػػمحث ر إنلػػمحن  لسػػ حث ي لػػويحثأليوللةلػػمحث سلػػ حةػػ ه لفحر إنلػػو)ح

د ػػػاححةةػػػوحلهػػػواحث ر إنلػػػمثأليوللةلػػػمحث ي لػػػويحح  لسػػػ  صػػػو  حه ػػػاحةقلػػػوسحث ةةو رػػػويح
ث ي لويحثأليوللةلمحر إنلو)حقإػؿحثشػرسو  ـحإة  ػمحث رػل لسحح  لس ض ن  حرأهلؿحإث رنصلمح

ر صصػور ـحةػفحثأل ػ حث إػو  ححف  ةوح ةةو رويحث ةل ـح ثيحث    لمحث ل ةلمحث ةنضنهلمح
حرينلفحش صلمحث رالةل حن القمح سر ـحث رشيل لم.حف ثألهةلمح

حالكممات المفتاحية حث   لما حث ر إلم حةل ة  حث رل لرلما حث ةةو روي حث   نؽح: رلين نسلم
حث   للمحإلفح صو صح رنـحث رالةل احث ة هؿحث ل ثر .

ح
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The level of teaching practices of Art Education teachers in 

light of  the psychology of individual differences in students' 

drawings and its correlation to their academic qualifications 
 

 

Abstract 
 

The aim of this research paper is to identify the psychological 

properties of students’ drawings based on their individual 

differences that the Art education teacher must take into account 

in his educational and teaching practices, and to measure the level 

of the teaching practices of Art education teachers in the light of 

those properties. In order to measure the differences in the level of 

these teaching practices in relation to the academic qualification 

variable (Fine Arts or Art Education) for a sample of (108) art 

education teachers. Tools included the scale for assessing Art 

Education teachers’ teaching practices in light of the individual 

differences in students' drawings. The scale consisted of 60 items 

on five dimensions in both a soft and a hard format.  

The results showed a low average score of the total sample, which 

was interpreted in the light of the cognitive and behavioral 

characteristics of the sample as attributed to the individual 

differences in the students’ drawings. This was also confirmed by 

the significance of the differences in favor of the Art Education 

qualification holders versus the Fine Art qualification holders; as 

Fine Art colleges depend in preparing their graduates on 

specialized courses that lack the educational components. It is thus 

recommended to paying attention to the inclusion of art education 

courses in Art Education teacher preparation programs to benefit 

from the psychological study of individual differences in 

children’s drawings. Acquiring such a background would improve 

the teachers’ teaching practices and assist them in guiding 

students and improving their artistic personalities.  

Keywords: teaching practices, Art Education teachers, the 

psychology of individual differences in students' drawings, 

academic qualifications. 
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 مقدمة:
رلػػللحثا ػػو ححث رػػ   ػػيحة  ػػمحث رل ػػلـحن حرػػيثؿحرلػػو احةػػفحهػػلـحنضػػن حث   لػػمح

ث ػػػ احللةػػػؿحإةنسإػػػاحث ةل ػػػـح نحث ي ػػػول احفقػػػللةو)حيو ػػػيحةػػػ هاليحث ةل ػػػـحنإشػػػيؿححث ة  ػػػ 
ليررػػػإ وح ػػالؿحل ثرػػػراحث سوةللػػمحرشػػػيؿحث ة شػػ حث نللػػػلححث رػػ  ػػوصحةلو فػػاحنة وهلةػػػاح

د ػاحةػوحلسػ احلث ػؿحث س فػمححث هرةػوـث  احلةيفحةفح ال احث ر إ حإ سولااح ـحث رقؿحه ثح
إ ػػ ؽحث رػػل لسحن رػػو لأحث ػػرل ـحث  لو ػػماحنقػػلح ػػوليحث ل ثرػػلمحةػػفحهة لػػويحة  ػػوحث هرةػػوـح

هػلثلحث ةل ةػلفح ي ل حةفحث سوةلويحة  وح ي  حةفحةو محسوةلمح ة ليلػمحة رةػمحإو ر إلػمحنث 
د ػػػػاحدقوةػػػػمحةسرةػػػػخحث ػػػػرل ـحةػػػػفح ػػػػالؿحإ ػػػػولحث شػػػػ ثيمحث لقلقلػػػػمحإػػػػلفحث سوةلػػػػمحنث ةل رػػػػمح

ح .13اح2010/2011)شو  نيحلث ل رنفحا
يإلػ ثحةػفحث إػول لفححنرلػلليححثهرةوةػوأل  وؿحنسػليحنفاحةسوؿحل ثرويح رنـحث

حفػ  ح2015ثرسوهويحر ؾحث ل ثرويح  ص وحةصػ  احهإػلحث ليلػياحه ػوؼحثلةػلحفػ ث ح)
 ػػالدحثرسوهػػويحثألنؿحل يػػيحه ػػاحث إلػػدحفػػ ح صػػو صحث رلإلػػ حث   ػػ حة رإ ػػمحإػػإلتح

إلػتحل ييحه ػاحلن حث  ػفحفػ حدلػلثدح ةػنحفػ ححنث  و  ث ةرسل ثيحث ةرل قمحإو ش صلماح
هل ويحث ر نؾحف حة ثلؿحهة لمحة ر  ماحنث  و ػدحل يػيحه ػاحسو ػأحرػلين نسلمحث رػ نؽح

حث    حه لحثأل  وؿ.
حثأل  ػػػوؿححفػػػ نث إلػػػدحث لػػػو  حثةرػػػلثلح ر ػػػؾحث ل ثرػػػويح ر ػػػونؿحرػػػلين نسلمح رػػػـن

 نثقخحثافول حةفح رػو احر ػؾحث ل ثرػويححث رش لص إو إلدحنث ل ثرماحن يفحإ لؼحث قلوسح
لصصحث ر إلمححف ةص احنهؿحر ليسحه احةةو رور ـحث رل لةلمححف ه اح  تحث نثقخح

 لػػلح هػػلثؼحه ػػـحث ػػ  سحث   لرػػلمحنهػػنحف ػػـحث  ػػنثه ححهػػ ث   لػػمح ـح احنهػػ هحث ررػػو  يح
ث رػ نؾححث ر نؾح نحه احثألقؿحهػلـحثاضػ ث حإ ةػنحف ث   رلمحةفح سؿحث رليـحنث رلللؿح

ح.ث  إلل 
حثأل  ػوؿحد ح  ػاحلةيػفحث قػنؿح نه احث ػ هـحةػفحنسػنلحة ثلػؿح ةػنحةرل سػمح  رػـن
حث إو سلفاحنقلح ؿحث يإو حلراحث  إخح حهفح رـن إنسنلح صو صحهوةمحرةليحه هحث  رـن
ثأل لػػ حةػػفحث قػػ فحث رورػػخحهشػػ حرق لإػػو)احل  ػػ نفحد ػػاحهػػ هحث  صػػو صحنث  يةػػويحث ةةلػػي ح

حثأل  ػػػػوؿحه ػػػػاح    ػػػػوح   ػػػػولح   لػػػػماح  ػػػػ ث)ح ين  ػػػػوح حرر ػػػػؽحنث ة ػػػػوه حث إصػػػػ لمح  رػػػػـن
  ػ حإ ػوححث رػ ث  إللػمحن حررإػخحث قنثهػلحنث ة و لػويحثأليوللةلػمححفػ ه لػاححه  ألشلولحيةوح



 

1258 

2021 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 رػػنةاحنة  ػػوحقنثهػػلحث ة  ػػن حنث  ػػؿحنث  ػػن حنث  رػػأحث  إلللػػماحن  ػػ ث)ححفػػ ث   ػػوفحث إػػو  ح
حثأل  ػػ وؿحإ ػػولحه ػػاحةػػلاحةشػػوإ ر وح   إللػػماحفقػػلحألفحث يإػػو حيػػو نثحلليةػػنفحه ػػاح رػػـن

حث ة إنهػػػمح ثيح لهػػػيحهػػػ هحث   ػػػ  حث يإػػػو حد ػػػاحرل ػػػلـح   ػػػو  ـحيل لػػػمحث  قػػػؿحةػػػفحث  رػػػـن
حث رػػ ث إلػػللفحألثألةشػػؽألحرػػو  اح ػػـحةلويػػو حث  ةػػو  حث  إلللػػمحنث ةصػػ نهمحنر قلػػ  ـحث قنثهػػلح

حثأل  ػػوؿحةػفحفػػ صحث  ةػػنح ةػػفححث  إللػػ حكث رلإلػ حرةيػ  ـحةػػفح  ػؾحرػػو  ح  ػػ احاةةػوحلػػـ 
إؿحنث لؽحثأل احإوررللثلثر ـحنةنثهإ ـاحإللح فحه هحث     حإل يحررسل حةخحح الؿحث  فا

حثأل  وؿح ف وحةررقال)حهفحف نفحث يإو ح احةقنةوراححإوهرإو هو لنعح فيو حألرشيؾألحهفح رـن
ح رػػػػرللثلثر ـحث ر قػػػػو  حث  إللػػػػ ن صو صػػػػاحانة ولثرػػػػاحإضػػػػ ن  حدرولػػػػمحفػػػػ صحث  ةػػػػنح

ح .ح61اح2001اهإلحث ة  أحث ق ل النفحرل ؿحةفحسو إ وح)حث رلإل لم
نل قػػلنفحلةورػػ ـححث   ػػ  ةػػو ثحللػػيؼحي لػػ حةػػفحثأل  ػػوؿحهػػفحةنثصػػ محث رلإلػػ ح

ه ػػاحححثاسوإػػم؟ححث   ػ إ ػػ ثحث ةسػػوؿح هػـحقػػل  حثأل  ػػوؿحث    لػمحه ػػاحث رلإلػػ ححنثهرةػوة ـ
إلثهلػػػمحث   لػػػمح ػػػػلاحثاحث رػػػػرللثلثيحنثرػػػرة ث حنثيلهػػػو هػػػ ثحث ررػػػو ؿحلػػػ لاحد ػػػػاحر ػػػر ح

ر ػػػيعحةػػػخحريثلػػػلح هةػػػو هـحث ية لػػػمحد ػػػاححنث رػػػ ث لق لػػػمح  ػػػـححث رػػػرللثلثيثأل  ػػػوؿحإة ثهػػػو ح
ث لرػإوفححف ة   حةللفحةفحة وه حث  شو حث لق  احةخحنضخححف ث رإ ن حنث ر صصح

حنث رػػػػ نث ةل رػػػػلمحنثألرػػػػ لمححث ةلل ػػػػمحإو   ػػػػؿححنث سرةوهلػػػػم هةلػػػػمحلن حث إل ػػػػمحث  قوفلػػػػمح
ح .ح158-157ا2001)هإلحث ة  أحث ق ل ااحثرسوهورالةرصحرليحرأ ل هوح

   مشكمة:ال
حثأل  ػػوؿحإو ل ثرػػمحث رػػلين نسلمحح رػػ ةي حفػػ  رػػو احث ل ثرػػويحث رػػ حر ون ػػيح رػػـن

ح لػنث ر إلػمحث   لػمححةل ةػ ث رنصػؿح ةسةنهػمحةػفحث قنثهػلحنث  صػو  حررػوهلحه ػاحرنسلػاح
 رنسلاحرالةل هـح   ولحلصصحث ر إلمحث   لمحإةوحلضةفح  ـححث ة ورإمححنثألرو لأحث   ؽ
حلػػراللـحإةػػوحنثألرػػو لأحث  ػػ ؽحر ػػؾحنر ػػنل حاث رػػ لـحنث لق ػػ حنث رػػلين نس حث   ػػ ث  ةػػنح

ه وصػػ حث ػػرل ـحة ػػؿحث لةػػ حث ية ػػاحنث إل ػػمحنهػػنحةػػوح يلرػػاححفػػ   ػػ نؽحث   للػػمحثحنةرسلػػ ثي
 اح162اح2001هػػ ثحث ةسػػوؿحةػػ  ـححهإػػلحث ة  ػػأحث ق ل ػػاح)حفػػ  ثلحن رػػو احثألإلػػودحث 

ث لق لػػمححنثرػػرللثلثر ـنث ػػ اح يػػلحه ػػاح فحثأل  ػػوؿحلرإػػول نفحةػػفحللػػدحةرػػرناح ضػػس ـح
نث رل لةلػمحنرػ ليسححنث سرةوهلػمن  نف ـحث إل لػمحث  قوفلػمححنث   لو لمنث سرةلمحنث ل يلمح

ح شػو نقػلححاث رلإلػ كحنثاإػلثه حث   ػ ه هحث رإول ويحنث   نؽحث   للمحه احة  لثيح ةنهـح
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إلتحث إول لفحد اح فحإلتحثأل  وؿحل  نفحةرشإ لفحإة وه حة ل ػمح ةػنحةلل ػمح  رػ  ح
  نؿحةفحهل هـح نحلر  ن  وحإر هاح يإ حة  وحنقلحلسةلنفح للو و)حإلفحة وه حر رةػ ح

  ـحل ػػنؿحإلث لػػمحفػػ ح هةػػوحثرػػر لثـ لػػل حة ثلػػؿحفػػ حدفحنثلػػلحن إةػػوح قػػصحإلضػػ ـحد ػػاح
 صلنإويحنضسن حةلل م.حححرنثس  ـه لةوح

 حه ػػػاح هةلػػػمح فحريػػػنفحث لة لػػػويحث لق لػػػمح3اح1992يةػػػوح يػػػلححصػػػ نيحفػػػ  ح)
حثأل  ػػوؿح ن ػػلسحسةػػوؿحث  رػػـح نحة و رػػاححث رػػلين نس حث هرةػػوـةنضػػنعححهػػ   ػػؼح رػػـن

 ةرػػػرناحث  رقػػػولححث رػػػلين نس ث   لػػػمح  ػػػ ثحل صػػػأحر يل  ػػػوحه ػػػاحث رلإلػػػ ثيحنةضػػػةن  وح
 لػػػللهوحححث رػػػ يوفلػػػمحهػػػفحث ة ل ػػػمحث لة لػػػمححث رقو لػػػملو ػػػمحرػػػنفل حلقػػػو ؽححفػػػ نحححاحث لق ػػػ 

ر ػػؾحث ة ل ػػمحث لة لػػمحنحإػػلفح صػػو صحث  رقػػولححفػػ فػػلةيفح فح  ػػو  حإػػلفحهػػ هحث لقػػو ؽح
حث لة .حف رل ساحةخحث رقلـححف حث لق  

إلػػػػػتحث ل ثرػػػػػويحة  ػػػػػوحل ثرػػػػػمحهػػػػػولؿحيةػػػػػوؿححنهػػػػػنحةػػػػػوحرنصػػػػػ يحث لػػػػػاح رػػػػػو ا
حلنثةػػؿ ضػػخحفػػ حثهرإو  ػػوحث ح فلسػػأحح   ػػوحد ػػا حنث رػػ حرنصػػؿح31ح-6اح2002 ضػػ )

حنث ر حة  وحث  صو صحث  نهلمح  ة لنصحث قو ـحإو  رـحة ؿحهة هح ث ةرللل ح  ؼحث  رـن
نث سرةوهلػػمحنيػػ  ؾحث    لػػمححنثألرػػ لمنث  صػػو صحث ش صػػلمححنةرػػرناحرل لةػػااحنس رػػا

ث  رنـح حررـحف حث و ح ة ح وإيحةفحث ل  يححدف قوفلمح  إل محث ر حل رةاحث ل وحللدحث 
ح.ثلر  إؽحه احسةلخحثألف ح

حإػو لة ححث رإو  ح1990ل ثرمحةص  احهإلحث ليليح)يةوح  إريح ة  لثيحث  رػـن
  ػاحي ةػوحيثلحث لةػ حث ية ػاحي ةػوحيثليحة ػ لثيح رػأح رػـحث  سػؿحث ية ااحنرنص يحد ػاح

حث  رنـحرإلو)ح  ةرسل ثيحث روإلم.ححف ه ثحإواضوفمحد احث رالفويحث يل لمح
حثأل  ػوؿحةةػوحلػلثح نه هحث  رو احسيلحةفحيػؿحر ون ػيحثألإلػولحث رػلين نسلمح  رػـن

ر ػؾحث ةإػول احنث ةر  إػويحإو إول لفحد احث رنصلمحإض ن  حدهلثلحةل ـحر إلمحف لمحنثهػاحإ
 ح2015سةلػػخحة ثلػػؿحث رل ػػلـاحةػػ  ـحةصػػ  احهإػػلحث ليلػػياحه ػػوؼحفػػ ث ح)حفػػ ث   رػػلمح
ه احض ن  حث رنسل ػويحث   لػمحنث رػلين نسلمح ةل ةػ حث  ػفح ةنثس ػمحةر  إػويحح يلثللدح

ه ػاح هةلػمحح 162اح2001)حث ة لسػ  يلحه احنف حه ثحث صللحث   ؿحنرلإل ثراحث   لماح
ث إصػػ لمحث  ةيلػػمحفػػ حةين ور ػػوححثألشػػيوؿهػػلـحةقو  ػػمحفػػفحث   ػػؿحإ  ػػنفحث يإػػو ح  ػػرالؼح

يةػػوح نصػػاحةػػػ ثلحه  ػػوحه ػػلحث   ػػػؿحاححث رشػػػيل  ث إصػػ لمحنث إ و لػػمحنث قلةلػػػمحه ػػلحث   ػػوفح
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 حه ػػاح هةلػػمحنضػػخح ةػػن  حةنلػػلح  ر إلػػمحث   لػػمح  ةل ةػػلفح رنللػػلحث  يػػ ح2000ليػػلـح)
 ث ر إنكحإل  ـ.ح

ث  صػػو صحة ػػـحاهػػلثلحةل ػػـح حليػػنفحضػػلؽحثألفػػؽحةةػػوحث  ةػػو  حنحرػػنف حهػػ هحنح
 ليػػوـحةرػػإقماحنل يػػيحه ػػاحث ةل فػػمحنث لقػػو ؽححنثصػػل ث رلصػػأحنث رللػػيحح إػػ حلػػ لاحد ػػا
-2006)ةوسػػػل حةصػػػ  احاحند ػػػ نفاححث   ػػػ   ػػػفحنث رػػػ نؽحثهةلػػػمحألحةػػػل ؾنححاث ل ةلػػػم
ح .43-42اح2007

ث نثقػػخححفػػ ث رػػر ول حةػػفح رػػو احر ػػؾحث ل ثرػػويححلقلػػؽ رحنهػػ هحث رنصػػلويحإلل لػػم
حث رالةلػػ ح   لػػويحقنثهػػلحن رػػسحة  ػػوح فحريػػنفحنث رػػ حاث رل لةػػ  حهػػ حرػػلين نسلمح رػػـن
حث ر إلمحث   لمح   ولحلصصحث ر إلمحث   لم.حةل ة نرنسلاححرل لسحةةو رويثألروسح 

ح   لػػػػوي رػػػػسحر ػػػػؾحث حرلللػػػػلحفػػػػ حة ةػػػػو)ححة  ػػػػ ث)ححث ةةو رػػػػويحهػػػػ هرلرإػػػػ ححللػػػػد
حه وصػ حث رلػو حنفػ حاهـرالةلػ حةػخحر ـرلػوةالحفػ ححث ةل ةػنفحد ل ػوحلرػر لحث ر حنث قنثهل

احن حل  ػػاحه ل ػػػوح فحث شػػوةؿحنث رػػػلين نس حث   ػػ ح ةػػنهـح رلقلػػػؽحث ة ورػػأحث   ػػ ـحث ػػرل 
ث ر إلػمحث   لػمحلسلػؿحةةو رػر ـححةل ةػ حثهرإػو هػلفححف هلـحنضخحه هحثألرسحنث قنثهلح

احثألةػػػ حث ػػػ احل ػػػوفاحث قنثهػػػلحث ل ةلػػػمح لة لػػػمحنث سر ػػػولحث  رسػػػوؿث رل لةلػػػمحقو ةػػػمحه ػػػاح
ةػفحشػأ  وح فححث رػ ث رل لـحنث رل ـاحةةوحلرإأحث ي ل حةفحث ةشياليحث رلين نسلمحنث   لػمح

اح نحلرػػػاحثالسػػػوـحهػػػفحةةو رػػػراح للو ػػػو)حإةػػػوحث   ػػػ رػػػ   حه ػػػاحةرػػػرناح القػػػمحث رلإلػػػ ح
حثأل  وؿحث  ةو لمح ح.لللر وحر ؾحث ل ثرويحر ث لرنثفؽحةخح صو صح رـن

ةةوحلللنحإ وحد ػاحث ررػو ؿحهػؿحرقػنـحةةو رػويحةل ةػ حث ر إلػمحث   لػمحفل لػو)حه ػاح
  تحث نثقخحه احهػ هحثألرػسحنث قنثهػلحنث  رػو احث رػوإؽح يػ حإلػتحة  ػو؟حنهػؿحل ر ػؼح

حة هؿحث ةل ـ؟حإو رالؼةررناحث ةةو رويح
نقلػػويحرل لةلػػمحهو لػػمحن وصػػمح فحث ةةو رػػويحث رل لرػػلمحث سلػػل حررػػوهلحه ػػاحرح

حنرر  ـحر نعحقل ثيحنرةويحن صو صحث ةرل ةلفاحنرلييحث ةةو رمحث ة  لم.
حفػػػ هػػػ ثحث ررػػػو ؿحهػػػنحةشػػػي محهػػػ ثحث إلػػػداحن وصػػػمح  ػػػاح حررػػػنف ح ػػػلل وحنفػػػ  ح

 ةل ةػػػ ححث صػػػ  حث رل لرػػػ رنسػػػاحث رػػػ نؾححث رػػػ رر ػػػونؿحث    لػػػمحث ل ةلػػػمححث رػػػ ثألإلػػػودح
حثأل  ػػوؿاححفػػ ث ر إلػػمحث   لػػمح لةيػػفح فحرسلػػأحه ػػاحهػػ ثحث ررػػو ؿحةةػػوححنث رػػ ةسػػوؿح رػػـن

حفػ ث ر إلقلػمح  رػو احثألإلػودحث ل ةلػمحه ػاح  تحث نثقػخححث رػر ول قلوسحةػلاححف لر ـح
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رلللػػػلححهػػػ ةصػػ احةػػػفح سػػػؿحث رلػػػللؿحنث ر ػػنل حةػػػفح ػػػالؿح  ػػػنرلفح رورػػلرلفحثألن ػػػاح
حفػػ ؾحث ةةو رػػويحث رل لةلػػمحلسػػأح فحررػػ لحث ل ػػوحر ػػحث رػػ نةل فػػمحهػػ هحثألرػػسحث    لػػمح

  ػػ هحث ةةو رػػويحه ػػاح  تحث نثقػػخحةةػػوحلرػػوهلححرش لصػػ قلػػوسححهػػ ث ةل رػػماحنث  و لػػمح
إػػػػ ثةاحدهػػػػلثلهـحنهػػػػؿحريرػػػػإ ـحث ةلػػػػو ؼححرقلػػػػلـحفػػػػ ة ررػػػػويحدهػػػػلثلحنر ػػػػنل حث ةل ػػػػـح

حفػػ رنصػػ يحث ل ػػوح رػػو اح   لػػويحن إلػػودحرػػلين نسلمحث  ػػ نؽححث رػػ نث ة ػػو ثيحث اليةػػمح
حإو رالؼة  وحه اح  تحث نثقخحنهؿحر ر ؼحر ؾحث ةةو رويححنث رر ول  رنـحثأل  وؿاح
رللػػلفحث ةل ةػػلفحنةػػ  ـححفػػ حث يلنثسلػػم ػػؿححفػػ   ةل ػػـاحن وصػػمححث ل ثرػػ  ػػنعحث ة هػػؿح

ةص ح صلوأحث ة هاليحثأليوللةلمحث ر إنلمحنثأليوللةلػمحث سلػ ححف ث ر إلمحث   لمححةل ة 
 ة ػػػػو ثيحث رل لرػػػػلمحث ر إنلػػػػمحح  ػػػػ ث)ح  إللػػػػمحةػػػػ ه لفحر إنلػػػػو)احةةػػػػفحل رقػػػػلنفح  ةلػػػػو ؼحنث

ل رػػػنهوحإو ي لػػػويححث رػػػ نة ػػػوهاحدهػػػلثلهـاحةةػػػوحل ػػػر حث ةسػػػوؿح رل لرػػػ ـح   رػػػـحإو   لقػػػمح
رلرةػػلحه ػػاحث قنثهػػلحثأليوللةلػػمحث قلورػػلمحةةػػوحل ػػللحإػػو  سنعحد ػػاححنث رػػ ث   لػػمحثأليوللةلػػمح

حه لحث  قؿحةفحثألةشؽحنر إلوراحه احدإلثعحث رالةل .
 ية:التالاألسئمة  في الحاليبؽ يمكف أف نوجز مشكمة البحث ومما س
ح .1 حث رالةل  ح رنـ حإلف حث   للم حث   نؽ حة وه  حنإ نل حةلون  ح فححث ر ةو لسأ

 ةةو روراحث رل لرلم.حف ل ثهل وحةل ـحث ر إلمحث   لمح
ح .2 حث رل لرلم حث ةةو روي حةررنا حح ةل ة ةو حث   لم حرلين نسلمححف ث ر إلم ضنل

حث رالةل .  ث   نؽحث   للمحإلفح رـن
ح .3 حر ر ؼحث ةةو رويحث رل لرلم حح ةل ة هؿ حث   لم حرلين نسلمححف ث ر إلم ضنل

ةرسل حث ة هؿحث ل ثر ح)ح يوللة ححإو رالؼث   نؽحث   للمحإلفح رنـحث رالةل ح
حر إنك/ يوللة حهل حة هؿحر إنلو) .

 أهداؼ البحث:
لسأح فححث ر رللللحةلون حنإ نلحة وه حث   نؽحث   للمحإلفح رنـحث رالةل ح .1

 راحث رل لةلمحنث رل لرلم.وةةو رحف ل ثهل وحةل ـحث ر إلمحث   لمح
ضنلحرلين نسلمححف ث ر إلمحث   لمحح ةل ة قلوسحةررناحث ةةو رويحث رل لرلمح .2

حث رالةل .  ث   نؽحث   للمحإلفح رـن
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ح .3 حث   نؽ حل  م حلروأ حل سوي حةرنر   حث   لمحإلف حث ر إلم حةل ة  ةسةنهر 
  لس حث ي لويحثأليوللةلمحث ر إنلمحن  لس حث ي لويحثأليوللةلمحث سل حة ه لفح

حضنلحرلين نسلمحث   نؽحث   للمحف ث ةةو رويحث رل لرلمحه احةقلوسححر إنلو)ح
حث رالةل  ح.إلفح رـن

 -البحث: قد يسهـ البحث الحالي في:أهمية 
 ةسوؿحث ر إلمحث   لم.ححف ث  إ حإلفح رو احنرنصلويحثألإلودحث ل ةلمحننثقخحث رل لسح .1
ه لاحف حث يشؼحهفحةةو رويحةل ة حث ر إلمححث هرةوللةيفحةللو كحإ ولحةقلوسح .2

 .ث   لمحث رل لرلم
رنضل حة وه ح حث رلين نس ث ر إلمحث   لمحةفحث ر ثدحح ةل ة    لمحه ةلمححرقللـ .3

حث رالةل إلفححث   نؽحث   للم  . رـن
ث هرةوـحإسةلخحث ةررنلويحث   لمحنث  ر وعحإو  لؼحث ر إنكحنث   ر حنرق لؿحث  وقلح .4

 ثاإلثه .
 رقللـحثيلنثسلمحرلللفحةل ة حث ر إلمحث   لمحث ل ثرلمح رإمح  نعحة هالر ـحثأليوللةلم. .5
 ر نل حإ ثةاحدهلثلحةل ـحث ر إلمحث   لم. .6
 .ف حة ثلؿحث رل لـحث ة ر  محر إلمحث   لمر نل حث ة وهاحث رل لةلمح   .7
ن وصمحإللحدق ث ححنث ر ةنكحث ر إنكإلن حث   نفححث هرةوـث    حد احث ةيللحةفحح  ي .8

 نضليححChris Word (2001) هةلر وحةفحقإؿحث إول لفحنث ل ثرويحة  وحل ثرمح
لإل حهفحنث رحث رصوؿينرل مح ر ةلمحثاإلثعحنحرنفل ححثرر لثةافل وح فحث  فحلةيفح

ح حد ا حل لا حدشإوعححث   لو  حث ريثفث  ثيحةةو حث   لم حثأل ش م حر لـ حيةو ح نث  قم
 ن رو لأحث رل ـ.ححث لو   ث لرلوسويحث   للمحنثال ثؾح

 : الفروض

ل سويحهل محث إلدحنث ةررناحث   ض حرنسلحف نؽحلث محدلصو لو)حإلفحةرنر  ح ح .1
ح حةقلوس حث رل لرلمه ا حث   لمح ةل ة حث ةةو روي حرلين نسلمححف حث ر إلم ضنل
حث رالةل .حث   نؽحث   للم  إلفح رـن

ح .2 حل سويح  حةرنر   حإلف حدلصو لو) حلث م حف نؽ حث ر إلمححةسةنهر حرنسل ةل ة 
حث سل ح حثأليوللةلم حث ي لوي حن  لس  حث ر إنلم حثأليوللةلم حث ي لوي ح  لس  ث   لم
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حر إنلو)ح ححة ه لف حةقلوس حه ا حث رل لرلم حث   نؽحضحف ث ةةو روي حرلين نسلم نل
حث رالةل حث   للم  .إلفح رـن

 حدود البحث: يقتصر البحث الحالي عمي:
 موضوعية: المحددات ال

حن يوللة حر إنكح يوللة ح)حنلللحإ نهلفحث ل ثر ح  ةل ةلفث ة هؿححالمتغير المستقؿ:
  .هل حة هؿحر إنلو)ح
ضنلحرػلين نسلمحث  ػ نؽححف ث ر إلمحث   لمحح ةل ة ث ةةو رويحث رل لرلمححالمتغير التابع:
إةلػن لفححث لػو  ث إلػدححفػ  رنـحث رالةل حنللليحر ػؾحث ةةو رػويحة وه حث   للمحإلفح

لصصحث ر إلػمحث   لػمحنإ ػنلهحث   هلػمححف   لرلفحهةوحةلن حة وه حث ةةو رويحث  ل لمح
ححث  ػػػو  ضػػػنلحث ةلػػػن ححفػػػ  نهػػػنحةلػػػن حث ةل فػػػمحإػػػو   نؽحث   للػػػمحإػػػلفح صػػػو صح رػػػـن

 .ح 9شيؿح)حث رالةل حنإ نلهحث   هلم
حةلوف ػػويحةل ةػػ  حةػػفح108ه ػػاحهػػللح)حثقرصػ حث إلػػدح:المحػػددات البشػػرية والزمنيػػة

إ  لقرلفححث ررإلوفحللدحرـحر إلؽح2019/2020حث سوةل  رنثفاحق و ح  لوـحح)ث قوه  ا
 .Google Forms ير ن لو)حإشيؿحنث ححن قلو)ح

 مصطمحات البحث: 
حح:الممارسات التدريسية حث إلدححف لقصلحإ و حث ر حث ص   شيوؿحث ر وهؿححث لو  ه ث

ررر لؼحرلقلؽح هلثؼححنث ر لصصحث ر إلمحث   لمححف ث ر إلمحث   لمححةل ة لرر لة وح
حث   لم حنث ر إلم حث رل ـ حا حإو ل سم حه اححث ر نرل ؼحدس ث لو) حث إلد حهل م حه ل و للصؿ

حح صو صحضنلحرلين نسلمحث   نؽحث   للمحإلفحف ةقلوسحث ةةو رويحث رل لرلمح  رـن
 ث رالةل .

ه حر ؾحألث  صو صحنث ص ويح)ث سرةلمحنث   رلمحنث لق لم حث ر حرةليحح:الفروؽ الفردية
حف حث   نؽ حد ا حإواضوفم حثألف ثل ا حإلف ح)ث   نؽ حثألف ثل حةف حهل ه حهف  حث ش ص

ح نحث ضلؼح)ث   نؽحلث ؿحث   لح  را ح حث   لحةفحللدحث قن  ث  صو صحث ر حلةر ي و
حث ة ر  محه حف نؽ حف حث  صو صحث سرةلمحنث لق لم ح فحث   نؽحإلفحثألف ثل ف ح نإةو

حد اح حلشل  ح نهلو)ا حن لسحة  نةو) حية  حة  نـ حهن حث   للم حث   نؽ حة  نـ حفإف ث ل سما
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 ,Elias, 2000) ثألف ثل.ث   رلمح نحث لق لمح لاححامث  رالؼحف حل سمحث ص محث سرةل
ح( 19

حح-إػػػػػ:حث لو  ث إلدححف نرللليحح:خصائص رسـو األطفاؿ فيالفروؽ الفردية  
 صو صححف نة وه حث   نؽححاث  صو صحث   لمح   رنـحف ة وه حث   نؽح

حث ر  صو صحث  رنـححف ُرلياحد احث ة وه حث  ةو لماحنة وه حث   نؽححث ر ث  رنـح
حنثا ود ا ح)ث  ين  حث  نع حد ا ححُرليا حث   نؽ ححف نة وه  ح لنثفخححث ر ث  رنـ ُرليا

ححف احنة وه حث   نؽحث    ث رلإل ح ح.ُرلياحث لنثةؿحث إل لمحث ر  صو صحث  رـن
حالتربية الفنية:  لمعممي الدراسيالمؤهؿ 

حثأليوللة حث ر إنك احر إنلو)حن يوللة حهل حة هؿحح يوللة حر إنك)حنلللحإ نهلف
ي لويحث   نفحث ر إنلمحة ؿحي لويحث ر إلمحث   لمحح  لس ث ر إلمحث   لمححةل ة نلقصلحإاح

ح حث  نهلم حنث ر إلم حف لم حر إلم حشلإم حر إنلو)حنث ر إلم حة هؿ حث سل  حإاححنثأليوللة  نلقصل
ححةل ة  حث   لم حث ر إلقلمحح  لس ث ر إلم حث   نف حي لوي حة ؿ حثأليوللةلم حث   نف ي لوي

 نث   نفحث سةل م.
 اإلطار النظري:

 رسـو التالميذ. بيف خصائصالمحور األوؿ: سيكولوجية الفروؽ الفردية 
 مفهـو الفروؽ الفردية:

  نصػػنؿحد ػػاححدفحةػػوحل ة ػػوحفػػ حث ل ثرػػمحث رػػلين نسلمحهػػنحث ش صػػلمحثا رػػو لما
حإػاحةػفح هةػوؿحنةػوح ف ـحثأل روفاحنرإل  وحد احل ثرمحث ش صلمحهنح شو  واح كحةوحرقػـن

قػػػػلحريػػػػنفح سنلػػػػمح نحل يلػػػػماحنرلػػػػلليححث رػػػػرسوإويهػػػػ هححثرػػػػرسوإويلصػػػػل حه  ػػػػوحةػػػػفح
فل ػوح شػو اححلةػو سةسو يحه ػـحث ػ  سح رلسػمح رلقػلحث ش صػلماحنر ػنعحث ةسػو يحث رػ ح

ث   سحث سرةوه حنه ـحث   نؽحث   للمح رشةؿحسةلخحسنث أحة  وحه احرإلؿحث ة وؿحه ـح
ح.,Rusting)1998ث  شو حث  كحلصل حةفحثألف ثلح)

حث  ػػ نؽحث   للػػمح نصػػؼحث رػػةويحث رػػ حرةلػػيحفػػ لحلنفح فحلرضػػةفحح نل لػػلحة  ػػـن
  ؾح كحرقللـحةللفاحإل ةوحرر ونؿحث ش صلمحإصػن  حضػة لمحةقو  ػمحث ةةلػيثيحث ش صػلمح

 ,Zayas ػػػلاحثألفػػػ ثلحنإػػػ  ؾحف ػػػ حرضػػػةفحرقلةػػػو)ح  ػػػ هحث ةةلػػيثيح)إةرػػرنلويحةلػػػلل ح
ح. 2002
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ث قل ثيحث لق لمحنرػةويحث ش صػلمحنرػةور ـححف نه لمحل ر ؼحثألف ثلحفلةوحإل  ـح
نقػػػػلحللرقػػػػلحث ػػػػإلتح فححنث سرةوهلػػػػمور ـحث ةوللػػػػمح ػػػػنإلحث قرصػػػػوللمث سرػػػػةلمحن ػػػػ نف ـح
ث لقلقمح   ـحة ر  ػنفحن يػفحةػلاححر ؾحث  صو صحنث قل ثيحن يفحف ث رالةل حلرشوإ نفح

حة ل محث   ن مح ـحلررخححنل   حس لو)حإة ن حث لة .حف ر ؾحث   نؽحلينفحضلقو)ح
رضػـححث رػ لػ احث ل ةػولح فحةسةنهػمحث صػ ويححالشخصػية: فػيالفروؽ الفرديػة   

ث  ػػ نؽحث   للػػمح ػػ ثح  سػػخحه ةػػولححفػػ ثألي ػػ ح  ػػن ث)ححهػػ ث ش صػػلمححفػػ حث   رػػ ث ر  ػػلـح
ة  ػػوحث سرػػةلمحيو صػػلمحنث لوهػػويححث رػػ ث ػػ  سحث رةللػػيحإػػلفحث ش صػػلويح ر ػػؾحث صػػ ويح

حنث   لو يحنث رسوهوييو ةلنؿححث   لو لمنث لراحنة  وححث ل ي ن شو حث سللحنث  شو ح
ح .43ح-42احح2014نث لنثفخ.ح) رللحش لؼا

حفػػ إػػل يحل ثرػػمحث  ػػ نؽحث   للػػمحح:والقػػدرات العقميػػة االسػػتعدادات فػػيالفػػروؽ 
ث ػ يولحيةلػؾح رلللػلحث  ػ نؽح ػـحإر ػن ح   لػويححإورر لثـث قل ثيحث لق لمح نؿحةوحإل يح

ةػػ ن ث)حإ   لػػمحث لػػوة لفح ػػـحث لنثةػػؿحث ةرلػػلل ح   رػػرنفحنسل  ػػن لحننصػػن ححث لق ػػ ث ريػػنلفح
ث ر ػاحفل ػوحد ػاحرلػللحث ػ يولحإرلػللحث قػل ثيححنث ر ح سو ل  د اح   لمحث  يولثيحث ةرللل ح

حة  وحث قل  حث   لم.ححنث ر ث  نهلمح
حث   لػػمحنةػػفحة وه هػػوحإػػلفث  ػػ نؽححث لػػو  نلر ػػونؿحث إلػػدح ث  ػػ نؽحرػػنثلححث  رػػـن

هػػ ثححفػػ ه ػػاحةرػػرناحث ة ػػوه حث  ةو لػػمح نحث  نهلػػمح نحث إل لػػمحنقػػلح  ػػ يح إلػػودحث ل ةػػولح
لسػػأحه ػػاحةل ػػـحث ر إلػػمحث   لػػمححث رػػ  حر ػػؾحث  ػػ نؽحإة ػػوهحث رػػلين نس ث ةسػػوؿحث رػػ ثدح

ح إللػ ث   لمحث  إلللمح يؿحة ل محإةل اح فحلل ؼحةػوحهػنححوييث ةلثا ةوـحإ وح لل ؼح
ح لقلةاحنللل ا.ح إلل  ل ةلاحنةوحهنحهل ح

حفػ  حرػو ل حثألإلػودح2015نقلح ررل تحةص  احهإػلحث ليلػيحنه ػوؼحفػ ث ح)
ح:حح أل  وؿحفلةوحل احث    ث رلإل ح

ث لةػػ حث ية ػػااحث قػػل ثيحث لق لػػػمححث ػػػرالؼح  ػػاحلةيػػفحلصػػ حهػػػ هحث لنثةػػؿحث ةرػػرق محفػػ : -1
ث ػػػرالؼححانث سرةوهلػػػمث ػػػرالؼحث لنثةػػػؿحث  قوفلػػػمححاث ل ثرػػػ ث رلصػػػلؿحح وصػػػمحإو ػػػ يولا

حث ػرالؼحث صػةـ... احث  لػ ثؼاحث ر  ػلساحث   قلماحل ثرمحث ش صلمح)ثارقو احث  نثل 
ح أل  وؿحنثال ثؾحث إص ا.حث    ةنضنهويحث رلإل ح

ح  اح رلسمحثألإلودحث روإقمح ةي  وحث لصنؿحه ا:ح -2
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يػػػػؿحة ل ػػػػمحةػػػػفحة ثلػػػػؿحث  ةػػػػنحث ة ر  ػػػػمححفػػػػ حث   ػػػػ ث  صػػػو صحث ةةلػػػػي ح   ةػػػػنح -ح 
ح.ةسوؿحث  رـن حف ) وصمح

ح أل  وؿ.حث    ث رلإل ححف ل سمحث لةنةلمحنث ر  لح -حأ
ح.ؿ رو احرأ ل حث لنثةؿحث ة    حف حث  ةنحث    ح أل  و -حي
رنسل ػػػويحف لػػػمحنرػػػلين نسلمح ةل ةػػػ حث  ػػػفح ةنثس ػػػمحةر  إػػػويحث   ػػػؿحنرلإل ثرػػػاح -حد

ح.ث   لمحف حثألهةوؿحث ية لمحث ة ر  محف حث لوض 
ح.   لويح نحقنث لفح نحنس ويح   حر ر حف نفحثأل  وؿ -ح 

لةي  ػػوحث  سػػنعحد ل ػػوحفػػ حهػػػ ثححث رػػ  صػػإ ح ػػلل وحث لللػػلحةػػفحث ة ثسػػخحنث ل ثرػػويحث ل ةلػػػمح -3
حلحف حةص ح نحف ح  لولحث لو ـ.ث ةنضنعحرنث

حثأل  ػػوؿحإ ػػلؼححفػػ ث ل ثرػػويحث رػػوإقمححفػػ لإلػػدححث لػػو  نث إلػػدح ةسػػوؿح رػػـن
حث رالةلػػػ ححثرػػػر الص ةيػػػفح فحلحنث رػػػ ةلػػػون حنإ ػػػنلحة ػػػوه حث  ػػػ نؽحث   للػػػمحإػػػلفح رػػػـن

حفػػػ ث  ػػ نؽححفػػ ث ر إلػػػمحث   لػػمححنررة ػػؿحدسةػػو )ححةل ةػػ ح ةةو رػػويحةل فػػ ريػػنفحةيػػنفح
ث  صػػو صحث  نهلػػمححفػػ ث  صػػو صحث  ةو لػػماحث  ػػ نؽحححفػػ ث  صػػو صحث   لػػمحاحث  ػػ نؽح

حاحث   نؽح حنفلةوحل احر صلؿح ر ؾحث   نؽ:حف    رـن ححح-ث  صو صحث إل لمح   رـن
 الخصائص الفنية: فيالفروؽ  :أوال
  لقمحر  لـحثألشيوؿحنث ة  لثيححف نل ر ؼحثأل  وؿحح:الفراغ فيتنظيـ العناصر  -1

ح حنثألللثد حنثأل ش م ححث ر نث ل وص  ححف لرر لةنهو حنه ث حث  رالؼ رنة ـ
ح حث ر  ل ححث     رورا حثألف ثل ح صو ص حر  ل حهف حل ر ؼ ح  يوفمححف نث  ا

ححث  صو صحنث قل ثيا حث رص ل وي حر ؾ ححث ر ةف حث ق ل ا ي هو حث ة  أ حهإل
حح-: 91-ح88اح2001)

  لولححف و  ا:حنرينفحث ل وص حث ة رنةمحق ل محد احللحةوحةإل   حث ر حث ر  لـ -1-1
حن قمحث  رـحلنفحر وهؿحإل  و.

ح -1-2 حث لشنكث ر  لـ حةيللةم حث  رـ حن شيوؿ حه وص  حنرينف ح  سولححف : سةلخ
دللاحسنث أحن قمحث  رـحلنفح  وـحنثض حإ لؼحةؿلحف ثغححف ث صن  ح نح
حن قمحث  رـ.
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حل صصحث  -1-3 حنفلا حث رص ل ا: حث ر  لـ حث ة رنةم حنث نللثي حث ل وص  حف   ؿ
ص نؼحيؿحة  وحه احصؼحنثللحانلةيفحررإل وحإنسنلح  ح  تح نحهل ح

ح فقلو  ن حة رنةمح نحنهةلمحر  ـحه هحث ل وص حانهو إوحةوحلينفحث رص لؼح
ح ح  ا حةفححف د  حث   م حنه ه حةر نهو) حة ر  و) ح ن حةو ال حلينف إلتحثألللوف

ح حةف حن ضسو حرلقللث ح ي   حدل ثؾحث ر  لـ حنرليس حنث لشنلم حث ر و  لم ث   رلف
ح ححف ث   ؿ حث ة رنةم ح  نللثي حث ةيو لم حث لالقوي لرورادل ثؾ ثألن اححنث 
حإو لةؽ.

يةوحث اح لسحرص ل وححه ثحث ر  لـح لسحلشنثح و صواحث ر  لـحشإاحث رص ل ا: -1-4
حنث  ةوحهنح  ل حةفحثأل  لفحةلو).ح و صوا

لرصؼحه ثحث ر  لـحإنسنلحشيؿح  لسحلة ؿحإ   حح نحة ييثحح:ث ةلن كث ر  لـح -1-5
حف ة رصؼحث ن قمح ـححف   رينلفحث  احلإلهاحث   ؿحرنثلحسولحه ثحث شيؿح

حسنث إ و حثألشيوؿححا لل ح ن حث ل وص  حإقلم حنرلن  حلن ا حةف حررسةخ إللد
حث ة رنةمحثأل  ا.

حطرز التعبير فيالفروؽ الفردية  -2 حثأل  وؿ ح  رنـ حرص لؼحث ل ةول حنثهرةل حف :
ح حث  صو صحث ةشر يم حث لل ويحنفؽ ح رـن حرقرلـ حه ا حث  رـ ح نعححف   ثي يؿ

 نةفحر ؾحث رص ل وي:
ح نض ح -2-1 حنقل لةيفح فح ةليحإلفح ة لفحة ر  لفحح   وث لراحةقوإؿحث إص ا:

حث  ة حثألنؿحث إص احنث  ا حةفحرفحث لوللمحهش ح ح  رلإل حإلفحثأل  وؿحإل 
ح ح صلوإا حث  و سلماحف للرةل حث إل م حه ا ح  ة ل ثيححرل ف ـ حدل ثي ـ نفا

نرة لالر ـح  ة  لويحه احةالل ور ـحث إص لمحإول لفحإو  ل محث لوةمح  شيؿح ـح
حث  و  احنث  ة حث  نرنه ثف ث رصنل ححث اث ر وصلؿحف ـحل رةنفحيةوحل نفحة ؿح

إاحه احث لو ـحةفح الؿح حنلرل ؼح صلوث  ثر  نححث  ةر هنحث  ة حث لراح)
حف ـححثهرةولهـ حنث سرةلم حث  ةرلم لرورور ـ حنث  حنةشوه هـ حه احهنث   ـ ي لم

لرورور ـحإ وح)ح   لو ر ـنثقللو)حن يفح إقوححه ل رةنفحثألشلولح لسحيةوح حنث 
 . 100اح2001حاهإلحث ة  أحث ق ل ا
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ح
ح
ح
ح
ح
 

ح
  166اح2003ث ليلياحر محهفحث ل أح ة حلراح)ةص  احهإلحح13 ح رـح   مح1شيؿ)

حث رص لؼح -2-2 حه ث حنإل  هش حرص لؼح ـح  رص حد اححإو   رص لؼحأله إيح للأل
ح8) ح ي  حيةو حث ة  أحث ق ل ا  حح2001)حهإل ح105اح103ا ث   ثيحح:ه  

)ث رقةصححث  لةوس نلرةليحإررسلؿحث لالقمحث إص لمحنث نسلث لمحةلو)حاحث لضنك
احثأللورلس حنلرةليحإ قؿحث نسلث   نلرةليحإري ث ححثالقوه ث   ثيححد احث  رـن

نر ريؿحفلاحث ل وص حد اححث ر يلإ ث   ثيح نحث شيؿححنلل ح  لرلمحف حث  رـا
ححث  و س نلرةليحإرل   حث شيؿححث رلللكث   ثيحح شيوؿحه لرلما ه احث  رـن

ح حث لرا حث  ثر اث   ثي ح ثرلماح ح ه لم حرة لالي حإأ  و ح رنةا ث   ثيححنررةلي
حإو  حث ي  ف  نررةليح رنةاححث ر ل  حث إلللفحنث   ثينفحنثألشيوؿح ثيحنل رـ

 ح.حح لو  إأ  وح ثيح وإخح
ُتعزى إلى المظاهر النمائية ويتضمف الفروؽ  التيخصائص الرسـو  فيالفروؽ  ثانيا:

السمات  العقمية، االستعدادات ُتعزى إلى العمر الزمنى، التيرسـو التالميذ  في
 الوجدانية.

ه وؾحهل حة ػوه حح  رر رػؿحث  ةػو اح أل  ػوؿحة  ػوحث لةػ حث ية ػاحنث  صػو صح
حث رػػ د ػػاحث لنثةػػؿحث إل لػػمححإواضػػوفمث سرػػةلمحنث قػػل ثيحث لق لػػمحنث رػػةويحث نسلث لػػمحهػػ ثح

حفػػ ةرسلػػ ح لػػؽحاحنفلةػػوحل ػػاحهػػ تحأل ثلحن رػػو احل ثرػػويحث ل ةػػولححفػػ رػػنؼح ر ون  ػػوح
حثأل  ػػػػوؿح احد ػػػػاحث  صػػػػو صحث  ةو لػػػػمحةػػػػخحةالل ػػػػمح فحُرلػػػػيححنث رػػػػ ث  ػػػػ نؽحإػػػػلفح رػػػػـن

إأ ػاححث إػلل  رص لؼحث ل ةولح ر ؾحث ة ثلؿحث  ةو لمح ة وه حث  رػنـحر ضػخح ةإػل حث  ةػنح



 

1269 

2021 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

حث  رقػوؿ حرنسلحللنلث)حفوص محإلفحيؿحة ل مح ةو لمحن   احللػدحلشػإ  وحث ل ةػولحإ رػ  ح
ح-:ه  ؾحث   نؽحن هـحرحلل وة حث رقوؿث صلؼحنث شرولحف نحح نإلفحث  لؿحنث   و ح

:حرةػػ حة ل ػمحث  ةػنحنث رلإلػػ حُتعػػزى إلػى العمػػر الزمنػى التػيرسػـو التالميػػذ  فػػيالفػروؽ  -1
ة ل ػمحةػوححهػ ه لحثأل  وؿحإة ثلؿحر ن حنرقلـحةرللل حر ون  وحث للللحةفحث ل ةولححث    

نة ل ػمحث ر  ػل حةػفحث  و لػمحلرػاحث  ثإلػمححاقإػؿحث ر  ػل حةػفحث ػن ل حلرػاحث رػ محث  و لػم
حاةػفحث رػوإلمحلرػاحث رورػػلمحث شػػي  نة ل ػمحرلضػل حث ةػل ؾححاةػفحث  ثإلػمحلرػاحث رػػوإلم
حث نثقل نة ل محث رلإل ححاةفحث رورلمحلراحث لوللمحهش حث نثقل نة ل محةلون محث رلإل ح

ن يػػؿححث ة ثهقػػماحةػػفحث لوللػػمحهشػػ حد ػػاحث  و  ػػمحهشػػ ح ػػـحر رقػػؿحهػػ هحث ة ل ػػمحد ػػاحة ل ػػم
ث   ؿحل رـحةوحلل فػاح حةػوحلل يػاحح فة ل محةفحر ؾحث ة ثلؿح صو ص وحث ةةلي ح هة وح

ح. 36اح2007)ة وؿحهإلحث  رو ا
 حد ػػػاحنسػػػنلح246ح-240اح2007نرنصػػػ يحل ثرػػػمح و ػػػلحةلةػػػلحهإػػػلحث س ػػػاح)

ثأل  ػػوؿحنث ةػػ ثهقلفحةػػفحث س رػػلفحفػػ حنلػػلثيحث رإػػو ح هةػػو حفػػ نؽحلث ػػمحدلصػػو لوحإػػلفح
رـحث ة يؿحنث شس  حنث ش صحةػفحللػدحث ر وصػلؿحنث  رػأحنث ة  ػن حنث ةلو سػمحث  و قػمح ح

حنة ثلػػػؿحث  ةػػػنح إػػػلفحث شػػػي لفحث ػػػ ي احنثأل  ػػػنكحنث  ػػػنفحةةػػػوحلليػػػسحث ر ػػػوؽحإػػػلفحث  رػػػـن
حث رناح لاحثأل  وؿحنث ة ثهقلف.

نقػػػػلح  ر ػػػػؼحث ل ةػػػػولحنث إػػػػول لفحإرلللػػػػلحث لةػػػػ حث ية ػػػػاحث ػػػػ احرشػػػػلخحفلػػػػاحر ػػػػؾح
حثأل  وؿحللدح يػ حأل نيلػاألح   ػوحرشػلخحقإػؿحث رػوإلمحنه ػلحأل ن   لػلألححف ث  صو صح  رـن

حث إرػلث  نه لحألسلرريؿحننهن نلريحةػفحث صػؼحثألنؿحلرػاحث  و ػدحح هنثـح 9د ا7ةفح)
هػػػػ هحث  صػػػػو صح إةػػػػوحر  ػػػػ ح ػػػػلاحإلػػػػػتحح فح ح86-ح61اح2001)ح ػػػػالث ق حح يػػػػ نح

ح.لمح ي  حرقلةو)حة ثلؿحهة ححف ثأل  وؿحيةوحقلحر ؿحةاليةمح  رنـحإلض ـح
 حفلةػػػػػوحل ػػػػػاحنصػػػػؼحألهػػػػػـحهػػػػػ هح251-ح245اح2001)حه ػػػػػ حث ة لسػػػػ نقػػػػلـحح

ححنث رػػ حث رػػ ث  صػػو صحنث  يةػػويح ح رػػـن ة ثلػػؿححفػػ حثأل  ػػوؿ نضػػ ح   ػػوحقػػلحرةػػلح ػػرالـي
 ةرقلةم.

لإر حث   ؿحسنث أحثألشيوؿحث ة رنةمحإ  لحيؿح سيث احإللػدحلة   ػوححث رر ل : -1-1
 و لمحةػفحث ة  ػن حنر رػـحةػفححف  ح   سةللوحلنفح فحللسأحفل وحسيلحسيلث)ح

حينثلوحةرللل .
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حث   ؿحإيثنلمحةلل اححلليحنثلل:حف ث    حإلفحث ةر لويحنث ةسرةويح -1-2 ن حل رـي
لػلن حلن  ػوح ل ثهػوحنفػاحيػؿححنل رة وحةفحينثلػوحة ر  ػمحيةػوح ػنحيػوفح رنةاحف 

لن  حرػوإقمححفػ ث ػ احل رػةاح لضػل اح  نسػاحث ػ اح رػةاحح  شػ للن  حل رـحنسػاح
حشيؿحنثلل.حف نلرسؿحه هحث نسنهحسةللوح

ح سػيثلح نهػلـحر ورػأح سػيثلحثألشػيوؿححف نر   حح:ثاهةوؿث ةإو سمحنث ل ؼح نح -1-3
ح نلحث ل ص حث نثللحث شيؿحث نثللحإرل ل احإو  و مح نحث رض لـحة ال)ح للح سيث

ح للحه وص حث ةنضنع.
ر  ػ حةػوحإػلث   وحيػأفحل رػـححشػ وفمنلقصلحإ وح رـحث ل وصػ حنيأ  ػوححث ش نؼ: -1-4

 ث إل حنث رةؾحنث رلو  حنث  يوأ.
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح

ح 81اح2001لنض حث ش نؼح)ث ق ل احاح هنثـح8 حصال حث لللح  ؿح2شيؿ)
  ػن ح فقلػمحةنثيلػمح لوفػمحث ن قػمحرلإلػ ثحهػفححثرر لثـنلقصلحإ وحح  حثأل ت: -1-5

حث   ثغ.حف   حثأل تحن حل رةنفحثألشيوؿحنث ل وص حةل قمح
للػيحنثلػلححفػ :حنل رـحث   ؿحسةلػخحةشػوهلحث ةنضػنعحنث ةيو  حث يةو  ث رة لؿح -1-6

حلل يحإ و.حث ر ثألية محنثألةويفححث رالؼ هـح
حثأل  ػوؿحث يروإػمحث    لػمحث سةخحإلفحث  سمحث شي لمحنث  سمحث    لم:حنرضةفح ر -1-7 ـن

 ة ؿحةرةلويحث ل وص حنثألللثدحث ة رنةم.
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ح
ح

ح ح3شيؿ)
  200اح2001هوـحلنض حث سةخحإلفحث  سمحث شي لمحنث    لمح)ث ق ل ااحح12    محح ر ر ةنضنعح

 :حالعقمية والسمات الوجدانية لالستعداداتُتعزى  التيرسـو التالميذ  فيالفروؽ  -2
 :حالعقمية لالستعداداتُتعزى  التيرسـو التالميذ  فيالفروؽ  -2-1

ة  ػػػػوححنث رػػػ نث قػػػل ثيحث   لػػػمحد ػػػػاحة ػػػوه حث قػػػل ثيحث لق لػػػمححث رػػػرللثلثينر رةػػػاح
ثألن لػػمحة ػػؿحث  رإػػوهحنثالرػػوسحنثال ثؾحث رػػ ي حنة  ػػوحث ةرقػػلـحيو ػػ يولحنث ر يلػػ ح

ححفػػػ نث رل لػػػؿحنثاإػػػلثعحنهػػػ هحث قػػػل ثيحرػػػ   حنر  ػػػ ح ث رػػػ نؾحنفػػػاحةنضػػػنعح رػػػـن
ر ػػػؾححفػػػ ث  رػػػنـحُرلػػػياحد ػػػاحث  ػػػ نؽححفػػػ ثأل  ػػػوؿحلةي  ػػػوحإرل ل  ػػػوح فح سػػػلحف نقػػػو)ح
  ةوـحإ و.ث قل ثيحةفحث ة ـح ةل ـحث ر إلمحث   لمحثا

ه ػػػاححثهرةػػػلي رػػػـحث  سػػػؿحللػػػدحححث رإو هػػػوحفػػػ نحهػػػنحةػػػوحقوةػػػيحإػػػاحألسنلث ػػػؼحألح
  ػػػػ يححث رػػػػ نح صػػػػو صحهػػػػ ثحث  ضػػػػاححث لق ػػػػ ث ة ػػػػو   حإػػػػلفحة ثلػػػػؿحث  ضػػػػاح

حثأل  ػػوؿح)حصػػ نيحفػػ  ححث ليورػػور و إةل ػػاح  ػػ حرػػأ  ححا ح3اح1992ه ػػاح رػػـن
حةػػػفحر وصػػػلؿحنه وصػػػ حن  ػػػنثفحإو قػػػل ثيحث لق لػػػمح حنث رػػػ ح أل  ػػػوؿة ػػػ لثيحث  رػػػـن

حح لةي  ػػػوحإ ػػػوح فح ةلػػػيحإػػػلفحر ػػػؾحث ةرػػػرنلويحث لق لػػػمحةػػػفح ػػػالؿحرل لػػػؿحر ػػػؾحث  رػػػـن
حإةرػػػػ ث رةللػػػػيححاث رػػػػرلهولرناحث ػػػػ يولاحثاإػػػػلثعحاحث رػػػػ ي احنإػػػػ  ؾحررػػػػأ  حث  رػػػػـن

ث ر لػػػػؿحنث رصػػػػن حث إصػػػػ ااحهة لػػػػويحث صػػػػلوهمحنث ر  ػػػػلـح نحث رلإلػػػػ ححانث  رقػػػػول
نهة لػػويحث ة ثسلػػمحنث رقػػنلـحنحثألرػػو لأحثال ثيلػػمحث ةل فلػػمحفةػػ الحثأل  ػػوؿحثألي ػػ ح

 وصػػػ ح إػػػلثهوحررةلػػػيح رػػػنة ـحإأ  ػػػوح ي ػػػ ح القػػػمحنة ن ػػػمحن صػػػو محةػػػفحللػػػدحث ل
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ةل فػمحث ةل ػػـحإ ػ هحث  ػ نؽح  رلوةػػؿححث ضػ ن كنث ةنضػنعحنثأل ػنثفحةةػوحلسلػػؿحةػفح
ح.ث رل لر ر نياححف حنة ن مةخحر ؾحث   نؽحإللوللمح

ث قل  حثاإلثهلمحية وؿحةفح الؿحث رةلليحإلفححف نث  ثح    وحث رةلليحإلفحث رالةل ح
حث رالةلػػػػػ ح سػػػػػلح فحهإػػػػػلحث ة  ػػػػػأحث ق ل ػػػػػاح) ح-147حاحح2001 صػػػػػو صح رػػػػػـن

 حقػػلحلػػللهوحفػػاحة شػػ حث  القػػمحث رشػػيل لمحإةل ػػاحنفػػ  حةلصػػنؿحث   ػػؿحةػػفح148
نر نه ػػوححث  ل ػػوياحه وصػػ حث ة ػػ لثيحث رشػػيل لمحيػػو   ن حنث ل وصػػ حنثألشػػيوؿحن

حةةوحللؿحه احث ة ن محث رشيل لمحان صو ر وحةةوحللؿحه احثألصو محث رشيل لم.
قلرػػػ وحث رإػػػو ح رػػػـحلحث رػػػ  ح فحفلػػػصحث قػػػل ثيح1992نلضػػػلؼح)صػػػ نيحفػػػ  ح

احث رلإلػ حهػفحثألشػلولحثأللسػوـث  سؿحرشةؿحث قػل ثيحث ةيو لػمح)ث ةنثضػخاحث  رػأاح
 ألسيثلاحنرينلفحث ة ػوهلـحث للورلػم حن هػـححثال ثي   و لمحن ال لمحثألإلولاحث ر  لـح

ث ةسػػػوؿححفػػػ ث رةللػػػيحإػػػلفحهػػػ هحث ة ػػػوهلـحنإػػػلفحث ػػػ يولحث لػػػوـحد ح   ػػػوحسةللػػػو)حرقػػػخح
ح. 51-50اح1992حا)ص نيحف  حث ةل ف 

 حد ػػاحنسػػنلحف نقػػوحيةلػػمحفػػ ح2013يةػػوحرنصػػ يحل ػػوفحةلةػػنلح لةػػلحث يلػػويح)
 رػػنـحث ةػػ ثهقلفحفػػ حث ر يلػػ حثالسػػوإ حنث ر يلػػ حث رػػ إاحنف نقػػو)حيل لػػمحة  ػػوحرةلػػيح رػػنـح
 صلوأحث ر يل حثالسوإ حإي   حث ل وص حث سل حنثقللمحلث ؿحث  رـحنث ر ػنعحفػ حثألشػيوؿح

ضػػوفمحنر ػػنعحث  ل ػػويحنث ل يػػويحثأللةلػػمحنث  إورلػػمحث  لو لػػ مح ر ػػؾحث ل وصػػ حةػػفحلػػ ؼحنث 
حث ة ثهقلف.ح حن  ؾحةفح الؿحرل لؿحث إول مح  رـن

ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح

ح 209احح2001ر نثيحةرنر حث  يولح)ث ق ل ااحح6 ح رـح  ؿح4شيؿ)
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:حنقلح  ريحألحيو لفحمسمات الوجدانيةلُتعزى  التيرسـو التالميذ  فيالفروؽ  -2-2
حنرل مححةوينف أل حإوهرإو ه حث  رـ ح  لؽ حهف حنرل ل  و ح حث ش صلم حل ثرم لهو ـ
احللدح ل يح الؿحر إلق وح  رإو حألث رـح سالحألح  احلةيفحدرقو لارلإل لمح

حث  سؿح ح ف حة  ةو حيال حللإ  حإل ةو حنثلل  ح يول ح رإم حللصالحه ا ح ف     لف
ث ش صحلينفححإصن  حة ر  محهفحثأل  حرةوةواحنحفر يحألحةوينف ألح  ؾحإأف

حنللرةلح ح ح ثرا حإصن   حث ةرص م حنث الشلن لم حث لة لويحث شلن لم ح رأ ل   وضلو)
ح حف ه احهل حف نتح هة وح فحيؿحنلل حة رنةمحررر ل ححث   ر رل لؿحث  رـن
حف ر   ححنث ر حثسرةوهلم نححث  لو لم  رلمح نحةشياليححث رإو ويث ة لنصح

حنح حث  رنـ حه ا حرل لقورا حن حنثأل نثف حث  رنـ حث ة لنصح ل وص  حر ونؿ   لقم
حث  ولصححث ر  حلروهل حةةو حه ا ح رورلم حةل نةوي هة لمححف لرر  صحة  و

حث ة لنص حنل ثرمحش صلم حث ة  أحث ق ل  حث رل لؿح   رنـ اح1995حا)هإل
ح. 191

  لػػؽحث  ػػفحهػػنحه إػػ يح لػلحنهػػنحث ر إلػػمحهػفححث رػػوهيةػوحيػػوفح  ةإػػل حث  ػوـحث ػػ اح
ث رأيلػػلحه ػػاح فحهة لػػمحث ر إلػػمحث   لػػمح حر لصػػ حقلةر ػػوحفلةػػوحلػػرة تحه  ػػوحةػػفح ػػنثراح

ث رػػ نؾحنرل لػػؿححفػػ ةػػفح ةػػنحنرلػػللؿححث   ػػ فلرػػأحنث  ةػػوحلر رػػأحه ػػاحةةو رػػمحث رلإلػػ ح
للحث نرو ؿحث  وةمح  ر  ل حنرل مح ل ثرمحث ش صلمحنشيؿحةفح شيوؿح ش صلمحث رالةل حنح

ح ح.253-251حا1995احهإلحث ة  أحث ق ل ا)حث   ر ث لال ح
ث  رػـححل لػ ه حإو يشػؼحهةػوح1973نهنحةوح يليحه لاحهولل حهإلث لةللحةلةلح)

حث ةلػػو  ه ػػـحث ػػ  سحنث سرةػػوعحنث ر إلػػمحث   لػػمحفو  رػػـح سػػمحر قػػؿححفػػ ةػػفحقػػلـح  ةشػػرس لفح
لث ؿح  وحث رإو ويحش  لمحه لحث ةر ن لفحنليشؼحهفحر هوححنث ر ل  ل وحث للدححث ر 

حر  ػػ ح صػػللحةػػفح حن حث سرةػػوه حثأل صػػو  ح حلرػػر لخث ػػ اححث ةلػػو  ث  رػػـحفو  رػػـن
ليشػػػ  واحنإػػػ  ؾحل لػػػأحث  رػػػـحإو  رػػػإمح  لػػػلدحلن حث رشػػػ لصحنث لػػػال حةلػػػوحح فحث   رػػػ 

حر  لرػػلاث لػػلدحفػػ صحح ه ػػانفػػاح  ػػسحث نقػػيححثألصػػ لمفرػػوهلحه ػػاحةل فػػمحث ةشػػي مح
لرػػوهلحه ػػػاحح فةػػػ حث ػػ احةػػفحث ةلرةػػػؿحثألحانث نرػػونس  ػػر  صحةػػفحضػػػس حث ة ػػونؼح

هولراح ثراصال حث للدحد ح.ث  إلللمحلو راد اححنث 
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حنث لو ػػػػػمحث نفػػػػاح سو ػػػػػأحثأل ػػػػ ح  رػػػػػأ  حنث رػػػػػأ ل حث ةرإػػػػولؿحإػػػػػلفحة ػػػػوه حث  رػػػػػـن
 ح فحدشػإوعحلوسػويحث ةػ ثهقلفحنرلقلػؽح1996)حث نسلث لمحفقلح يػلحةصػ  احهإػلحث ليلػي
للدحلرلاحةل ـحث ر إلمحث   لمحد  حرلقلؽحه هححا هإور ـحإرلقلؽح هلثؼحث  فحف حث رل لـ

ثألهػػػلثؼحةػػػفح ػػػالؿحث ة ػػػوـحث رػػػ حل لل ػػػوحث ة ثهقػػػنفحلث ػػػؿحلسػػػ  حث ر إلػػػمحث   لػػػماحنث رػػػ ح
لسػػلنفحفل ػػوحيػػؿحةػػوح ػػلل ـحةػػفحلوسػػويحن هإػػويحل شػػلنفحدشػػإوه وحنرلقلق ػػوحةػػفح ػػالؿح

هػول حث رػنثيفحث   رػ ح ػلل  ـ.حفةل ػـحث  ػفحث لةؿحث    حةةوحلروهلهـحه اح  تحث رنر حنث 
للرةػػػلحفػػػ حفلو لرػػػاحن سولػػػاحفػػػ حث ةيثنسػػػمحإػػػلفح هػػػلثؼحث  ػػػفحفػػػ حث رل ػػػلـحنإػػػلفحلوسػػػويح
ث ةػػ ثهقلفحنلنثفل ػػـحفإنثرػػ محهة لػػمحث ةيثنسػػمحهػػ هحلػػرـحرلقلػػؽح هػػلثؼحث  ػػفحفػػ حث رل ػػلـح
شإوعحلوسويحث ة ثهقلفحةفح الؿحدشإوعحإلتحث سنث أحه ػلحةةو رػمحثأل شػ محث   لػمح نث 

حة ؿ:
  أحث  قص:حفو ة ثهؽح   ولحةةو رراحث   لمحللونؿح فحلل  حةفحث  هإمحرلنلتحسنث

حث ةيإنرمحنلأ  حة  وحلوفيث)حرلنلضلو)اححلسل احلر نؽحه ل وحإل )حةفحرقإ احث ر إ ح  و.
 ث ة ثهقلفحإل لمحثآل  لفحر هة ـحه اححل لرادشإوعحث لوسمحد  حث ل لم:حفوص لـح

أحإلض ـحد  حث رلإل حث ل حةفح الؿحةةو رمحيإيح هإور ـحث ر حل للنفحدشإوه واحفل س
حثأل ش محث   لم.

 رأيللحث  ثيحنحث  قمحإو   س:حفةةو رمحث لةؿحف حللح ثراحلشل حث   لحإنسنلهحنيلو اح
حفل ضاحهفح  راحنللريحإ و.ح

 . حث لوسمحد  حث  سو حنث رقلل
 ح ف ث حإأ  ـ حنشلن هـ حث ةل رم ح ن حثألر   حف  حرنثل حث ةلل لف ح ضو حد   لحث لوسم

حة هنإلف.
 حث لوسمحد  حث  نثل حث ةوللم:حةفح الؿحرنفل حف صمحهةؿحرلقؽحإلتحث  إ .ح
 حث  لأ حةةو رم ح الؿ حةف حنث رلول  حإو ةرلم حث شلن  حد   حهإلححث لوسم )ةص  ا

 . 32-15اح1996حث ليليا
حث س  ح) ح و لحةلةلحهإل ح لو مح  ؿحهإ ح143-ح124اح2013نفاحل ثرمح ن لمح  

حثارقو لماح يلحه احقل  ح الدحر نثيح إلدحث ل   محث   رلمحةفح الؿحر ن حث  رـن
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ث رإو ثيحث  رنـحه احث يشؼحهفحر ن حث ش صلمحنةوحل   حه ل وحةفحةشياليح  رلمح
حنث  رأح يؿحنللثيحث  رنـ. حقلحرللؽحهة لمحث  ةنحإرل لؿحر وصلؿحث  رـن

 حد ػػاح192ح-ح184اح1999نرنصػػ يحل ثرػػمحرػػوةلمحةلةػػلحصػػوإ حهإػػلحث  إػػ )
فوه لػػمحث رإػػو ثيحث  رػػـحفػػ حث يشػػؼحهػػفحلل وةلػػويحث ش صػػلمحنرقلة ػػوحن يػػليحه ػػاحلن ح

. حث رش لص حنث ر إ كحةفح الؿحث ةقو  محإلفحة وه حر ؾحث  رـن حث  رـن
رنؼحرقخحه اححث ر حث رر ول  فح   لاحه وحر احةوحلسـحنث ر ثؿحث  احلةيفح

حإل حث رةللي حه ا حث قل   ح للا حث ةل ـ حيوف حد ث حث رالةل  حإةين  و حش صلوي حث لق  ف
حةفح الؿحث   نؽححنث   ر حنث نسلث   حإالحشؾحرنؼححف  رالةل ه  صو صح رنة ـ
ح ححةةو رورال نع حنرةور ـححث   لكإو شيؿ حة ر ؼحقل ثر ـ حةخ حةر ورأ حرل لـ  ضةوف

ح ح  و حةررنا حثقصا حد ا حلضةف رصؿ حإرإأححةةو حث ش صلوي حر ؾ حر  ؼح لل هلـ
ح.ةةو روراحنإو رو    ةل ـححث ةل ف حث هرةوـرقن  وحةفح

 هأحث ػػإلتحد ػػاحنضػػخح صػػو صحفػػحانهػػ ثحلر  ػػأحةل ػػـح ػػاح صػػو صحةةلػػي 
فقػلحح  يةمح  ةل ـحر ر ؼحإو رالؼحقل ثيحنرةويحث رالةل حه احرػإلؿحث ة ػوؿح حث لصػ

رةويحةل ـحث ةنهػنإلفحث ضػ ن لمحنلػللر وحإػأفحح. 277اح2015)حق وة نضليح ول مح
للةػػؿحه ػػاحح للػػاحث قػػل  حه ػػاحرلللػػلحنرل لػػؿحثألهػػلثؼاحليػػنفحةرق ػػو)ح  ة ػػو  حث ةرػػر لفما

لشػػػسخححانثهرةػػػوـ للػػػاحلةػػػوسححلرق ػػػاحة ػػػو ثيحث رس لػػػمحث  ثسلػػػماحلثفللػػػمحث رالةلػػػ احثرػػػر و  
إػػػػػو ةنقؼحةػػػػػفحسةلػػػػػخح للػػػػػمحث قػػػػػل  حنثالو ػػػػػمححث اليةػػػػػماحث إػػػػػلث ؿلػػػػػنف ححثأللثلاحينلل ػػػػػ

ح.ث رسوهوي
. فيالفروؽ   ثالثا:  الخصائص النوعية لمرسـو

حث ػ ين حنثا ػود ل ثرػػمححةػفحث ل ثرػويحث رػ حلػلليح صػو صحث  ػ نؽحإػلفح رػـن
د ػػاحنسػػنلحفػػ نؽحلث ػػمحنث رػػ حرنصػػ يح ح246ح-240اح2007 و ػػلحةلةػػلحهإػػلحث س ػػاح)

دلصػػػو لوحلرػػػأح ػػػنعحث سػػػ سحث ػػػ ين حنثا ػػػودحفػػػ حهل ػػػمحةػػػفحثأل  ػػػوؿحنث ةػػػ ثهقلفحفػػػ ح
نلػػلثيحث رإػػو ح رػػـحث ة ػػيؿحنث شػػس  حنث شػػ صحةػػفحللػػدحث ر وصػػلؿحنث  رػػأحنث ة  ػػن ح
نث ةلو سػػمحث  و قػػمحإػػلفحث شػػي لفحث ػػ ي احنثأل  ػػنكحنث  ػػنفحإللػػدح   ػػ يحر ػػؾحث  ػػ نؽحفػػ ح

حثا ػػودححث  رػػـحث  صػػو صحث رػػ  و ل ولػػمحإلرةلػػيحإ ػػوحيػػؿحةػػفحث س رػػلفحفقػػلحرةلػػييح رػػـن
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إيةلمحث ر وصلؿحنلقمحث  رػأحنسةػوؿحث ة  ػن حني ػ  حثأل ػنثفحفػ حث  رػـحنر ضػلؿحثأل ػنثفح
حث يثهلمحنث ةإ سمح.ح
حا 114احح2001)هإػلحث ة  ػأحث ق ل ػػاححيػؿحةػفإو ل ثرػمحنث رل لػؿحنقػلحر ػونؿح

حث  ين حنثا ودحةفحح 1979)حل    احهإ مح1982)حث إرلن  ةلةنلح ث   نؽحإلفح رـن
ح-للد:
ل رػػػـحيػػػؿح ػػػنعحث ةنضػػػنهويحث ةةلػػػي ح س رػػػاحفو ػػػ ين ححث ةنضػػػنهويحث ة ضػػػ م: -

ل رػػػةنفحث ةنضػػػنهويحث  وصػػػمحإػػػو قن حث سرػػػةلمحنث ل يػػػمحيػػػو ل نأحنث  لوضػػػمح
 ةػػػػوحثا ػػػػودحفر رػػػػـحةنضػػػػنهويحثألهةػػػػوؿحث ة ي لػػػػمحنث يهػػػػن حنث  لػػػػن ححث ل ل ػػػػما

 ثشوي.نث ل ث سحنث   ح
حث إ ػػػلفحه لإػػػمححث  رػػػـ:حفػػػ ةػػػفحللػػػدحث  ةػػػنيحث ةرضػػػة مح -  ةػػػنيحه وصػػػ ح رػػػـن

ث  سنلػػمحنث يروإػػويح ةػػوحثا ػػودحفر رػػـح ةػػنيث)حةلإػػ  ححث ة ػػ لثين  ػػ  حنلرػػر لةنفح
 هفحث ةشوه حنث لنث ؼ.

لػلفححفػ ث  رـ:ح رنـحث إ ويحةررةل حهو إوحةفحلث ؿحث ة يؿححف ث إل محث ةةو  مح -
حثألن لحةررةل حة  فحث إل محث  و سلم.ح رـن

حث إ ػػػلفحث ل يػػػمح - ث قنلػػػمحنلس ػػػأححنث   لػػػو يث  ػػػوإخحث لػػػوـح   رػػػـ:حررضػػػةفح رػػػـن
إو نثقللػمحث إصػ لمحنث ل وصػ حإ ػوححث  رػيثـنهػلـحث هرةػوـححث رلإلػ كه ل وحث  ػوإخح

هةوؿحن ةيلمح حثا ػودحلس ػأحه ل ػوححفػ ةإو سمحنل ؼحنر  لصحنث  لػلفح فح رػـن
 ننثقللمحث  رأحنث قلـحنث ر وصلؿ.حث ي  ف ث  وإخح

ححفػػ إو ر وصػػلؿحإل ةػػوححث هرةػػوـةػػفحللػػدحر وصػػلؿحث  رػػـ:حر  ػػ حث إ ػػويح -  رػػـن
 إو صن  حث لوةمح  ةنضنع.ححث هرةوـةخححث رلإل كث إ لفحلرنلحث  وإخح

نث رلللػػلححث رصػػوؿث قػػن حنث صػػ ثةمحنلػػل حث ينثلػوحنهػػلـححةػفحللػػدح  ػػن حث  رػـ: -
حث إ ػػلفح ةػػوحثا ػػودحفريػػنفحه وصػػ ح رػػنة ـحةػػفحرػػةويح شػػيوؿحنه وصػػ ح رػػ ـن

 ةرص محنص للمحن قلقمحنة رإمحإأ وه.
لرػػػر لـحث إ ػػػلفح  ػػػنثفحةرلث  ػػػمحهلػػػ ححث  رػػػـ:حفػػػ ةػػػفحللػػػدحثأل ػػػنثفحث ةرػػػر لةمح -

يثهلػػمحنصػػ للمحنرل ػػاحث  إػػوعحإو ر رلػػػأححفصػػ للمح ةػػوحث إ ػػويحث ػػنثفح رػػػنة 
 نث ررورليلم.
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ث إ ػػلفحنث إ ػػويحث ل وصػػ حةػػفح  ػػسحل رػػـححث  رػػـ:حفػػ ةػػفحللػػدح ػػنعحثألشػػ وصح -
 س ر ـحنلل ن  وح للو و)حثهرةوةوحثيإ حةةوحلل ن اح ألف ثلحث س سحثأل  .

ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح

  129اح2001)ث ق ل ااححلنض ح رـحث ش وصحةفح  سحث  نعحهوـح11ث لللح    مح ح5شيؿح)
 رػ نأححفػ ل ر ؼحثأل  وؿحح:الفنيُتعزى لدوافع التعبير  التيالرسـو  فيرابعًا: الفروؽ 

شػػإوعحلػػوسر ـحد ػػاححنث  لػػو ر ـث رلإلػػ حهػػفح فيػػو هـحن نثر ػػـحنث ر  ػػلسحهػػفحةشػػوه هـح نث 
نرلقلؽححث لور ث رقلل حنرلقلؽحث  ثيحنر ةلمحث ر يل حنث قل ثيحثاإلثهلمحنر ةلمحثال ثؾح

لػ ليسحه ػاححث  ػرالؼنلرورلر ـحث سةو لػمحنهػ ثححث    ث ي ولمحث إص لمحنر ةلمحر نق ـح
ح.ة ـنحه وص حن شيوؿح رحف    نؽحة وه حث

ن ل ثرػمحث ػلنثفخححرلةؿحث لنثفخحه احر شل حر نؾحث   لح لنحرلقلؽحهػلؼحةػوانح
رػػػ   حه ػػػاحث رػػػ نؾحهػػػنح نؿححث رػػػ سػػػنل حث رل ػػػلـحللػػػدح فحف ػػػـحث لنثةػػػؿححفػػػ إػػػو  حثأل ػػػ ح

نةػفحهػ ثحث ة   ػؽححث   ؽح ر ةلمحث ر نؾحث سللح نحث لػلحةػفحث رػ نؾحث سلػ حة هػنأحفلػاا
حث لورػ ثاشػإوعححنة  وحث  رـحنها:حث    ةل ـحث ر إلمحث   لمحلنثفخحث رلإل ححلل  إلح فح
نث ر  ػػلسحنلقصػػلحإ ػػوححث  رػػـاح   ػػوللشػػل حإ ػػوحث   ػػؿححث رػػ نلقصػػلحإ ػػوحث ةرلػػمححث ل يػػ 

نث رلإلػ حهػفحث ػ ثيحنلقصػلحإػاحهػنححنث ةشوه ح ةلون محث ريلػؼاحث   لو ي لسحهفح ث ر
إػلفحث   ػؿحنث ةلل ػلفحإػاح  رلإلػ حهػفح ثرػاحلػلفححث رصػوؿث  رـح نعحةفح  نثعح سػمح فح

نث لوسػػمحد ػػاحث رقػػلل حنرلقلػػؽححهػػفحث ػػ ثياحث    ػػ   رلإلػػ ححةل ػػنكلنسػػلحهػػو ؽحةػػولاح نح
هةػػػوؿححث ل ثرػػػ لػػػو يحث شػػػلن حإػػػو  قصحنث رػػػأ  ححفػػػ ث ػػػ ثيحن وصػػػمح   ةػػػلل ححثآلإػػػولنث 

ة ػػػوؿحهإػػػلح)حنث  لػػػأحنث ررػػػ لمحاث سرةػػػوه حنث رصػػػوؿحث  رةػػػولنث لوسػػػمحد ػػػاححنث رليلػػػيا
  .35اح2007احث  رو 
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حُتعزى العوامؿ البيئيػة األسػرية والمدرسػية: التيخصائص الرسـو  فيخامسًا: الفروؽ 
 هػػػـحإلل لػػػمح  ػػػ حث لنثةػػػؿحث ن ث لػػػمحه ػػػاحقػػػل ثيحثألفػػػ ثلحد ح   ػػػوح حلةي  ػػػوح فح س ػػػؿحلن ح

ر ةلػػػػمحر ػػػػؾحث قػػػػل ثيح نحدهػػػػلث هوحيةػػػػوح فحرػػػػ نؾحثألفػػػػ ثلحنرػػػػةور ـححفػػػػ ث لنثةػػػػؿحث إل لػػػػمح
ححفػ لللشػنفحفل ػوحيػ  ؾحثألةػ ححث رػ ث ش صلمحرصإ حإصػإسمحث إل ػمح حفػوفحث  رػـن ث  رػـن

ررػأ  حإو إل ػمحشػيال)حةػفحللػدحث ل وصػ حنثألشػيوؿحنثأل ػنثفحنةنضػنهو)ححث ر ةفحث ة وه ح
حفةنضػػػنهويحث  رػػػـحأل  ػػػوؿحث   لػػػؼحر ر ػػػؼحه  ػػػوحهػػػفحةػػػفحللػػػدحةنضػػػنهويحث  رػػػـن

ححف ث   نؽححث ليوسث لض حه ثحإواضوفمحد اح  حح-ثأل  وؿ:ث لنثةؿحث رو لمحه اح رـن
ن رنـحثأل  ػوؿحرػ نقو)حنث  روسػو)حإيوفػمحه وصػ هوححنثرسوهويث إل محث  قوفلم:حررأ  حةلنؿح -1

إػػػػو ة ل ثيححثأل  ػػػػوؿن  ػػػػؾح رػػػػأ  ححن  نث  ػػػػون ةنيهػػػػوحةػػػػفحللػػػػدحث ل وصػػػػ حن شػػػػيو  وح
إل ػػػر ـحة ػػػؿحشػػػيؿحثأليلػػػولحنث رػػػ ثدحنث  ةػػػنيحنث ة ورػػػإويححفػػػ رشػػػلخححث رػػػ ث إصػػػ لمح

حفػػػ ث إل ػػػمحث  ل لػػػمحنث ةصػػػو خححفػػػ ث سرةوهلػػػمحنثأل شػػػ محن ػػػنعحث لةػػػؿحة ػػػؿحث ي ثهػػػمح
حل لم.حةث إل محث 

ح
ح
ح
ح
 

  159اح2001ث  قوفويحث ة ر  محث ق ل ا)حف ثأليلولحث رو ل ححف  ح رـح سؿحلليسحث   نؽح6شيؿ)
حفػػػ ث ر شػػػ م:حررػػػأ  حش صػػػلويحثأل  ػػػوؿحإأرػػػو لأحث نث ػػػللفححفػػػ ثألرػػػو لأحث نث للػػػمح -2

ث ر شػػػ محه ػػػاحةرػػػرناحث قػػػل ثيحث لق لػػػمحنه ػػػاحةرػػػرناحث رػػػةويحث ش صػػػلمحنث رػػػ نؾح
ح ححفػػػ ث ةررػػػوةلمحث للةق ث لػػػمحر  ػػػ حةةو رػػػر وححفوألرػػػ  نة ػػػاحث  رػػػـن  القػػػمحث  رػػػـن

 ه لح   و  و.حن  نث  ونه وص هوحن ةنيهوح
ةػػػفح ػػػالؿحدشػػػ ثؼحث إولػػػدحه ػػػاحث ر إلػػػمحح ألرػػػ  :حنث سرةػػػوه حث قرصػػػولكث نضػػخح -3

ه ػاحث رالةلػ حةػفحللػدححنث سرةػوه حث قرصولكث لة لمح ل حث إولدح   حث نضخح
 نث  احروهلحه لاحث ر  حنث ر قؿ.حث شي  ثأللنثيحنث  وةويحنث   ثلح
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حثأل  ػػػوؿحةػػػفحللػػػدحث يػػػـحنث  ػػػنعحإلػػػل حةرسلػػػ ثيححث ةرسلػػػ ثيحث ةل رػػػلم: -4 ررػػػأ  ح رػػػـن
حااث رل ػػلـحنث ةسرةػػخاحنش صػػلمحث ةل ػػـحن  لقػػمحرل لرػػحفػػ ةل رػػلمحة  ػػوحةيو ػػمحث  ػػفح

ث ةنثقؼحث رل لةلمحث راحرل ؾح هةلمحث   نفحرن احدهرةوةوحإل وصػ هوحن لنثر ػوحن ةػويفح
حث رالةل .  رل لر وحةةوحل ليسحه اح رـن

حنفػػؽحث ػػرالؼحث إل ػػمنةػػفحث ل ثرػػويحث   حوةػػمحث رػػ ح نضػػليحة ػػوه حث  ػػ نؽحفػػ حث  رػػـن
حنث رػ حقو  ػي ح93ح-ح78اح2009ل ثرمحهولؿحيةوؿح ض احرللح لةػلحةلةػلحث نيلػؿح)

رنصػ يحد ػاح فحث لل رػلفحقػلح رػق روحث ي لػ حةػفححةصػ حنثاةػو ثيهل رػلفحةػفحإلفح قوفمح
ث  صو صحث  قوفلمحث ةةلي ح ةسرةخحيؿحة  ةوحف حث رإو ح رـحثألرػ  حث ةرل يػمحةةػوح يػلح

احيةػوحرنصػ يح رػو احه احفوه لمحث  رإو ح  رل ؼحه احث   نؽحث  قوفلمحإػلفحث ةسرةلػوي
حثأل  ػػوؿح حد ػػاحثهرإػػو592ح-564اح2016ل ثرػػمحدةػػوؿحإ ػػيحهإػػلث حث شػػ  كح)  ح رػػـن

حححةل ؿحةفحةلث ؿحةل فمحةلكحرأ ل حث إل محه احث   ؿ.ح
حفػػػ  ح   ػػػوحلسػػػأح فح ضػػػخح158-157ا2001هإػػػلحث ة  ػػػأحث ق ل ػػػا)نقػػػلح شػػػو ح

نث ةل رػػلمحنثألرػػ لمححث ةلل ػػمحإو   ػػؿححنث سرةوهلػػمث لرػػإوفح هةلػػمحلن حث إل ػػمحث  قوفلػػمح
نةػػو ـح رأيػػلحةةػػوحد ثحيو ػػيحر ػػؾحث لنثةػػؿحةشػػسلمححثرسوهورػػالةػػرصحرلػػيحرأ ل هػػوححنث رػػ 

    ؿحه احةةو رمحث  شو ويحث   لمحنةنثرلػاح  ػوح ـح   ػوحةلنقػمحنةلإ ػمح  ػوح؟نةةػوحد ثح
يو يحإل محث   ؿحه لمحإو  إ ثيحنف صحث رر و  حث لرلمحنث لق لماح ـح   وحإل محفقل  حةفح

لررػـحإو رػةولمحنث ة ن ػمححث سرةػوه حث إل  ؟حنةوحد ثحيوفحث ة وخحنث ة ل ثيه هحث  إ ثيح
نث ةرو ل حرسوهحةلون يحث   ؿح لنحث يشؼحنث رس لػأحنث  ػ ن حهػفحث قنث ػأحث  ة لػمح ـح

حل لػمحث   ػؿح حث رػ ث رلإلػ ؟حنةػوحد ثحيو ػيحث ةلػولل ححفػ   احة ػوخحضػوه حةقلػلح حللرػـ 
ةرػرةل حةػفحح ث   ث ليـحه احرلإل هححف لرر لة وحث ة لة نفحهؿحر ش محث   ؿحنرل لةمح

حثهرإػػو ث  ػػفحلنفححفػػ  إللػػمحث   ػػؿح ثرػػاحن ةػػنهحاح ـح   ػػوحةلػػولل حةرللػػي حا رػػو حث يإػػو ح
ح ش صلمحث   ؿ؟

ث  اح ررل ض وحفلاحإإلسويحس لحث ل ةولحنث إول لفحة ػ ححالنظريومف خالؿ اإلطار 
إ نلحنةلون ح صو صحث  ػ نؽححثرر الصةسوؿح رنـحثأل  وؿحرـححف ح*ث ةوض ث ق فح

ث ر إلػمحح ةل ة يو يح روسحإ ولحةقلوسحث ةةو رويحث رل لرلمحححنث ر إلفح رنـحث رالةل ح
                                                

*
 .نهنحةوحثررنسأحث ررلو محإإلتحث ل ثرويح هـحهلـحللث ر وحألهةلر وح ة  احث إلد   
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ث   لمحنإ  ؾحرينفحرةػيحثاسوإػمحه ػاحث رػ ثؿحثألنؿحةػفح رػ  محث إلػدحيةػوحرػنؼح شػل ح
ح:ث رو  ث شيؿححف  رو احث إلدححف 

 
ث ر إلمحث   لمح ة وه حث   نؽحث   للمححةل ة ح ةةو روي حإ نلحث    لمحث ةل فلمح7شيؿ)

حث رالةل  حإلفح رـن
حث رالةل حإو ر صلؿ:ةلون حنإ نلحنفلةوحل احح ح-ة وه حث   نؽحث   للمحإلفح رـن

:)تنظيـ العناصر  فيالفروؽ  أوال:  الفراغ، طرز التعبير(: فيالخصائص الفنية لمرسـو
شإاحاحث رص ل ااحث لشنااحث ر و  احـ:حث ر  لالفراغ فيتنظيـ العناصر  فيالفروؽ -1

 ح. ةلن انثحث رص ل ا
 :طرز التعبير فيالفروؽ -2
 .ث إص احنحث لراح:ث   و ا-2-1
احث ر يلإ  نحث شيؿحاحثالقوه احث  لةوس احث لضنكحي لل:حث   ثث  ةو اح   إيح-2-2

 .نث ر ل  حث ي  ف ث  ثر احث لراحاحث رللثلا

الفروق 
الفردية بين 

رسوم 
 التالميذ

الفروق فى الخصائص الفنية 
 لرسوم التالميذ

الفروق فى طريقة تنظيم التالميذ لرسوم 
 العناصر فى فراغ اللوحة

 الفروق فى طراز تعبير الرسوم  الفنى للتالميذ 

الفروق فى خصائص الرسوم 
التى ُتعزى للخصائص 

 النمائية للتالميذ

الفروق فى الرسوم التى ُتعزى الى العمر 
 الزمنى

 الفروق فى الرسوم التى ُتعزى لإلستعدادات 

 و القدرات العقلية

الفروق فى الرسوم التى ُتعزى لخصائص 
 الفروق فى خصائص الرسوم السمات الوجدانية

 التى ُتعزى الى نوع التالميذ 

الفروق بين الرسوم التى 
ُتعزى الى دوافع التعبير 

 الفنى للتالمبذ 

الفروق فى الرسوم التى 
 ُتعزى الى بيئة التالميذ

الفروق فى رسوم التالميذ التى ُتعزى الى بيئة 
 التالمبذ األسرية

الفروق فى الرسوم التى ُتعزى الى بيئة 
 التالميذ المدرسية 
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ُتعزى إلى المظاهر النمائية ويتضمف الفروؽ  التيخصائص الرسـو  فيالفروؽ  ثانيًا:
السػػػمات  العقميػػة، االسػػػتعدادات ُتعػػػزى إلػػى العمػػػر الزمنػػى، التػػيرسػػـو التالميػػػذ  فػػي

 الوجدانية:                      
ث    حإلفحاحث رر ل :حُتعزى لمعمر الزمنى التيخصائص الرسـو  فيالفروؽ  -1

  حاحث ش نؼاحهةوؿث ةإو سمحنث ل ؼح نحثااحلليحنثللحف ث ةر لويحنث ةسرةويح
 .ث سةخحإلفحث  سمحث شي لمحنث  سمحث    لمنححنث ةيو  حث يةو  ث رة لؿحاحثأل ت

العقميػػة  االسػػتعدادات فػػيُتعػػزى إلػػى الفػػروؽ  التػػيخصػػائص الرسػػـو  فػػيالفػػروؽ -2
حنر وصػػػل احإح:والسػػػمات الوجدانيػػػة المعرفيػػػة حن  نث ػػػاح هنه وصػػػرػػػأ  حةنضػػػنهويحث  رػػػـن
نث ر لػػػػؿحنث رصػػػػن ححاةػػػػفح صػػػػو محن القػػػػمحنة ن ػػػػمحث رشػػػػيل  قػػػػل ثيحثألإػػػػلثعححإػػػػو رالؼ

نث صػػلوهمحنث ر  ػػلـح نحث رلإلػػ ححنث  رقػػولث رةللػػيححنث رػػرلهولث إصػػ احنهة لػػويحث رػػ ي ح
حنر وصػػػل احنححنث ة ثسلػػػمحنث رقػػػنلـحنثألرػػػو لأحثال ثيلػػػمحث ةل فلػػػم رػػػأ  حةنضػػػنهويحث  رػػػـن

 ث رةويحث نسلث لم.حف إو   نؽح
ُتعزى إلى النوع )الذكور واإلناث( مف  التيخصائص الرسـو  فيالفروؽ  ثالثًا:
 -حيث:
 ح.ث  رـحف ث  ةنيحث ةرضة مح .1
 .ث  رـحف ث إل محث ةةو  مح .2
 .ث  وإخحث لوـح   رـ .3
 .ر وصلؿحث  رـ .4
 .  ن حث  رـ .5
 .ث  رـحف ثأل نثفحث ةرر لةمح .6
 .ث  رـف ح نعحثألش وصح .7
 :الفنيُتعزى لدوافع التعبير  التيالرسـو  فيالفروؽ  رابعًا:
 .ث ل ي حث لور ثاشإوعح .1
 .ث ر  لس .2
 .ث رلإل حهفحث  ثي .3
 .ث لوسمحد احث رقلل حنرلقلؽحث  ثي .4
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 .ث سرةوه حنث رصوؿحث  رةولث لوسمحد اح .5
 نث رر لم.ث  لأح .6

 ُتعزى العوامؿ البيئية األسرية والمدرسية: التيخصائص الرسـو  فيالفروؽ  خامسًا:
 ح.ث إل محث  قوفلم .1
 .ث ر ش محف ثألرو لأحث نث للمح .2
 . ألر  حنث سرةوه حث قرصولكث نضخح .3
 .ث ةرسل ثيحث ةل رلم .4
 .ث ةسرةخحنث رل لـحف ةيو محث  فح .5

ح حنيل و) حيةو) حف حنر    ح رـ حن شيو  و ححن  نث  وث ل وص  ح رأ   إو ة ل ثيححثأل  وؿن  ؾ
إل ر ـحة ؿحشيؿحثأليلولحنث ر ثدحنث  ةنيحنث ة ورإويحث سرةوهلمححف رشلخححث ر ث إص لمح

 .ل لمةث إل محث حف ث إل محث  ل لمحنث ةصو خححف نثأل ش محن نعحث لةؿحة ؿحث ي ثهمح
 :التدريسية الممارسات: الثانيالمحور 

حالتدريسية: الممارساتمفهـو وخصائص 
نث ل ثرويحث رس لإلمح   ػوححث ل ة ث ةل ـحث  اح  إيحث إلدححةر ن لويرللللححه 

هػػ هحث ةرػػ ن لويحررػػلاح رلللػػلحةػػوحلسػػأح فحلل فػػاححرلةػػؿحه ػػاحرلرػػلفحرل ػػلـحث رالةلػػ ا
)شػػػػػو  نيحح  ػػػػػوؽحةةو رػػػػػر ـح ة  ػػػػػر ـحفػػػػػ نةػػػػػوحلسػػػػػأحقػػػػػول لفحه ػػػػػاح لث ػػػػػاححث ةل ةػػػػػنفا
حح. 19اح2011/ح2010لث ل رنفا

ث سلػػػل حهػػػل ح صػػػو صح هة ػػػوح فحر ثهػػػاححةلػػػنؿحنقػػػل ثيحن  ةةو رػػػمحث رل لةلػػػمح
حث رالةل حنر ثهاحث   نؽحث   للمحإل  ـحنرينفحنثضلمحثألهلثؼ.

ح:العالقة بيف الممارسات التدريسية والتدريس الفعاؿ
إاح  اح  ػؾحث  ػنعححث ر إلمحنلقصلحف ث للل مححث رسوهويُلللحث رل لسحث  لوؿحةفح

ث ةل ػػػـحد ػػػاحسلػػػؿحهة لػػػمحث ػػػرل ـح ثيحةل ػػػاح ػػػلاححةػػػفحث رػػػل لسحث ػػػ احلرػػػلاحةػػػفح ال ػػػا
ث ةل نةػػويحأل ػنؿحفرػػ  حةةي ػػمحانليررػأحث   إػػمحةػػفح ػالؿحهػػ ثحث  ػػنعحةػػفححث   إػمحفرإقػػا

يةػػػوحلػػػرـحةػػػفح ػػػالؿحث رػػػل لسحث  لػػػوؿحر ةلػػػمححث رػػػل لسحث ة ػػػو ثيحث اليةػػػمح  لةػػػؿحنث للػػػو ا
ل لسحث  لػػوؿحلر  ػػأحنإػػو  إخحفػػوفحث رػػحرسوهػػويحثالسوإلػػمحنث ةلػػنؿح لػػنحهة لػػمحث ػػرل ـاث 

ة  ػوحدرقو ػاح  ةػول ححنث رػ حراحث رل لرػلماوةل ةو)حفلو )حلررػـحإ صػو صحر  ػ ح   ػولحةةو رػ
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نثةرالياح ة و ثيحث لالقويحثا رو لمحنة و ثيححث ةنث لحنرن ل  واحث رلو نلرفححث ل ةلما
لث  حث صػػػؼا نثالث  حنث رقػػػنلـح)هإػػػلث ححنة ػػػو ثيحث لػػػ تحنث رقػػػللـحنث ر  ػػػلـاحث ر  ػػػل حنث 

ح. 23-22اح2019ن   نفاحارلللكةإنح 
ححالتدريسية لممعمـ: المسؤوليات

 ح13اح2011/2010 يػػػػػ حهإػػػػػلث حه ػػػػػاح إػػػػػنح إػػػػػل حح فحشػػػػػو  نيحلث ل رػػػػػنفح)
نضػػػػػليحد ػػػػػو ح  رػػػػػل لسحإري لػػػػػؼحةػػػػػفحث  ثإ ػػػػػمحثألة ليلػػػػػمح  رنسلػػػػػاحنر ػػػػػنل حث ة ػػػػػوهاح

(ASCDث رل لرلمح  ةل ـحن نسييحةيثلوهوحه ػاحث  لػنححث ةر ن لوي حلنض حإشيؿحس اح
ح:ث رو  

ح:هػػػ   إػػػخحةسػػػو يححفػػػ ث ةل ػػػـحث رل لرػػػلمححةرػػػ ن لوينضػػػ حد ػػػو حث رػػػل لسحح
نر ػػػػػل  حهػػػػػ هححث ة  لػػػػػماحنث ةرػػػػػ ن لويحنث إل ػػػػػمحث صػػػػػ لمحنث رػػػػػل لساحثاهػػػػػلثلحنث ر  ػػػػػل ا

نر قرػـححفل ػااةوحلسأح فحلل فاحث ةل ـحنةوحلسأح فحلينفحقول ث)حه اح رليحث ةر ن لوي
هػػ هحث ةين ػػويحد ػػاحةنثقػػؼحرل لةلػػمحر قرػػـحإػػلن هوحد ػػاحه وصػػ حر صػػل لمحللرةػػلح  ن هػػوح

نرنسلػػاححث ػػ ثر نلرػػر لـحهػػ ثحثا ػػو حإ ػػلؼحث رقػػنلـحث رل لرػػ حه ػػاحث رػػلوؽح نحث ةنقػػؼح
ثا ػو حه ػػاحةلػػولل حنثضػػلمححث ة  لػػمحنلشػػةؿنر ػػنل حثأللثلحنث ر ةلػمححث ةل ةػلفحةلػػلث لو)ا

ةػػػفح رػػػو احثألإلػػػودحن إػػػ ثيحث ةل ةػػػلفحث ةرة رػػػلفحهػػػ هحث ةلػػػولل حقوإ ػػػمححثرر الصػػػ ورػػػـح
نل ورػػأحثا ػػو حسةلػػخحةرػػرنلويحث ةل ةػػلفحح  قلػػوسحةػػفح سػػؿحث ةروإلػػمحنث ر ةلػػمحث ة  لػػما

لنض حد ػو ححث رو  نث شيؿححث ةإرل حنث ةرة سحنث  إل ح رلللحةررنلويحثأللثلحث ةرنقلما
ل وصػػػػػػ هوحث ر صػػػػػػل لمح)شػػػػػػو  نيحلث ل رػػػػػػنفحث ةل ػػػػػػـحث رل لرػػػػػػلمحإحنةرػػػػػػ ن لويث رػػػػػػل لسح

ح. 15-14اح2011/2010ا
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
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ححث ةل ـحث رل لرلمحإل وص هوحث ر صل لمحنةر ن لوي حد و حث رل لسح8شيؿح)
ح)ةين ويحث ةةو رمحث ة  لم 

ح 22-21اح2010/2011 قال)حهفحشو  نيحلث ل رنفح)
ح
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نةػػػفح ػػػالؿحث لػػػ تحث رػػػوإؽح ةين ػػػويحث ةةو رػػػمحث رل لةلػػػمح  ةل ػػػـحرػػػـحرلللػػػلحح
ر ورأحةرسل حرلين نسلمحث   نؽححث ر ث ر إلمحث   لمحح ةل ة ةين ويحث ةةو رمحث رل لرلمح
حث رالةلػػػػ ح إلػػػػلحث ر  ػػػػل حنثاهػػػػلثلحنلضػػػػـحث ةيػػػػنفح)  حث ةلػػػػون ححفػػػػ ث   للػػػػمحإػػػػلفح رػػػػـن

ح-ث رو لم:حنثألإلولحث   هلمح
 -المعرفة بالفروؽ بيف خصائص رسـو التالميذ وتشمؿ: -1

 .ث  صو صحث   لمح   رنـحف ث   نؽح -
نررضةفحث   نؽحث  ةو لمححُرلياحد احث ة وه حث ر ح صو صحث  رنـحف ث   نؽح -

ث رػةويححث لق لػماحث رػرللثلثيحث لة حث ية ػااُرلياحد اححث ر  رنـحث رالةل ححف 
 .ث نسلث لم

ح صو صححف ث   نؽحح -   .)ث  ين حنثا ودحث  نعُرلياحد اححث ر ث  رـن
ححف ث   نؽح -  ح.ث    لنثفخحث رلإل ح حُرلياحث ر ث  رـن
حح صو صحف ث   نؽح -  .)ثألر لمحنث ةل رلم حث إل لمحُرلياحث لنثةؿحث ر ث  رـن

ث صػػ لمح لل ػػمححث رل لرػػلمنلػػرـحقلػػوسحةػػلاحر ػػؾحث ةل فػػمحةػػفح ػػالؿحنثقػػخحث ةةو رػػويح
نهػػػنحهػػػلؼحث إلػػػدححث رل لرػػػ ر ػػػؾحث ةل فػػػمحه ػػػاحث رػػػ نؾححث ليػػػوسث إلػػػدحإةل ػػػاح

ح-والذى يشمؿ: ث   لر 
ث ر  ػل ح  ػل نساحث ر  ػل حح-:حالممارسات الفعمية في حصص التربية الفنية وتشػمؿ -2

ةنضػػنهويحث  رػػـاحث رنسلػػاحنث رليلػػياحثأللنثيحنث  وةػػوياححث رلػػو  ألهػػلثؼحنثأل شػػ ماح
ث لماح رو لأحث رقنلـاحث رنسل ويحنث ةالل ويحث رل لرلمحث نرو ؿحث رل لةلماحث يلو ثيحث ةلل

حث رػػػو  ث سرةػػػوه حنرػػ نؾحث رلوةػػػؿحةػػخحث رالةلػػػ حنث شػػيؿححث صػػ     ػػولحث  رػػـاحث ر وهػػػؿح
حلنض ححة وه حر ؾحث ةةو روي.

ح
ح
ح
ح
ح
ح
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ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح

ضنلحرلين نسلمححف ث ر إلمحث   لمحح ةل ة  حة وه حث ةةو رويحث رل لرلمح9شيؿح)
حث رالةل . حث   نؽحث   للمحإلفح رـن

 إجراءات البحث:
رػػػػسح نضػػػػليحقنثهػػػػلحنححث رػػػػ لػػػػنؿحث    لػػػػويحنث ل ثرػػػػويححةرػػػػللمهةػػػػؿحل ثرػػػػمحأواًل: 

حثأل  وؿححإلفح صو صرلين نسلمحث   نؽحث   للمح حث رػ  هػـحث إ ػنلحح رػر الص رـن
ث ر إلػػػمحح ةل ةػػػ      لػػػمحث رػػػ نيلمحث رل لةلػػػمححة سلػػػ رػػػنؼحلر ػػػ هوحث إولػػػدحيةلػػػؾح

  ث   لم.
 رللللح هـحث ة وه حث ر نيلمح  ةةو رويحث رل لرلم. ثانيًا:
حلل م.ث نرق ل  وحنر إلق وحه اححإلدإ ولح لث حث  ثالثا:

 ضن  و.حف نر رل هوحننضخحث رنصلويححث  رو احنثرر الصحثالصو  ث رل لؿحرابعًا: 
 منهج البحث: 
رػػلين نسلمحث  ػػ نؽحث   للػػمحاحنحث نصػػ  حث رل ل ػػ ح  ةةو رػػويحث رل لرػػلمث ةػػ  اح
حثأل  وؿحإلفح صو ص ح. رـن
 حةل ػـحنةل ةػمحر إلػمحف لػمحةقرػةلفح108ث رلػو حهل ػمحث إلػدحقنثة ػوح)رػـحعينة البحػث: 

ة هػػػؿححرضػػػـحث لوصػػػ لفحه ػػػاحةسةػػػنهرلفح رػػػإمحد ػػػاحث ة هػػػؿحث ةسةنهػػػمحثألن ػػػاحد ػػػا
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ة هػػؿححرضػػـحث لوصػػ لفحه ػػاح حةل ػػـحنث ةسةنهػػمحث  و لػػم97)ح يػػوللة حر إػػنكحنهػػللهـ
ح حةل ـ.ح11)ح حنهللهـر إنك)هل ح يوللة 

 البحث: ةأدا
ضوء سيكولوجية  فيالتربية الفنية  لمعمميمقياس مستوى الممارسات التدريسية 

ح 2دهلثلحث إولدحة لؽح)ح:رسـو األطفاؿ بيف خصائصالفروؽ الفردية 
ةسػػػػوؿحث ةةو رػػػػويححفػػػػ ث إولػػػػدحه ػػػػاحث لللػػػػلحةػػػػفحث ةقػػػػوللسحنث ل ثرػػػػويححث  ػػػػخ

حرػػلنلحإػػفحةرػػل حث إ لورػػاح ا2020ن  ػػ نفاحث رل لرػػلمحة  ػػوح) رػػوةمحةػػ ينؽحي لشػػوفا
 حاحيةػػػوحرػػػـحث رػػػر ول حةػػػفحث  ػػػو ح2018ن  ػػػ نفح)ح حاحسل ػػػوفحةلةػػػلح   ػػػاا2017)

 ح1)ة لػؽححثألن لػمن  حث صػحفػ رللللحإ نلحث ةقلوسححف نل ثرويح رنـحثأل  وؿححث    ك
 حن صإ حث ةقلوسح3 حهإو  ححقإؿحرلللؿحث رول حث يةاللح)ة لؽح73نإ سيحهللحهإو ر وح)

ح-:ه  حإ نلح  لرلمح5 حهإو  حةقرةمحه اح)60)حث   و  
حثأل حث ةلن  حنؿ: ححف ث   نؽ حث   نؽ حنلرضةف ح   رـن حث   لم ر  لـححف ث  صو ص
حح. 10-1)ث لإو ثيحةفححث   ثغاح  يحث رلإل حف ث ل وص ح
ُرلياحد احث ة وه حث  ةو لمحنلرضةفححث ر  صو صحث  رنـححف ث   نؽح:حث  و  ث ةلن ح
حث رالةل ححف ث   نؽح ث رػةويححث لق لػماحث رػرللثلثيحُرلػياحد ػاحث لةػ حث ية ػااحث رػ  رـن

حح. 42-11ةفحح32ث نسلث لمح)
ححفػػػ ث ةلػػن حث  و ػػػد:حث  ػػ نؽح حُرلػػياحد ػػػاحث  ػػنعحث ػػػ ين حنثا ػػػودحث رػػػ  صػػو صحث  رػػػـن

حح. 45-43هإو ثيحةفح3)
-46هإو ثيحةفحح7)حث    ُرلياح لنثفخحث رلإل ححث ر ث  رنـححف ث   نؽحث  ثإخ:ححث ةلن 

حح. 52
ححفػػػ ث ةلػػػن حث  ػػػوةس:حث  ػػػ نؽح ُرلػػػياحث لنثةػػػؿحث إل لػػػمحثألرػػػ لمححث رػػػ  صػػػو صحث  رػػػـن

ح. 60-53ةفحح8)ححنث ةل رلم
ح.ة  قو حا للو وح)لث ةواح ال   لإو ثيحث ةقلوسحه اححث ررسوإمنررـح

 صدؽ وثبات المقياس:
ل سػويحث ةلػون حإو ل سػمححإػفحث  رإػو ةػفح ػالؿحةلػوةاليححث ريػنل  رـحلرػوأحث صػلؽح

إو صػػػلؽححث ةقػػػوس حةةػػػوحلػػػلؿحد ػػػاحرةرػػػخح0784 حاح)0771نر ثنلػػػيحإػػػلف)ح  ةقػػػوسث ي لػػػمح



 

1288 

2021 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

إ  لقػػػمحدهػػػول حث ر إلػػػؽحنإ ػػػ حةلوةػػػؿححث ةقلػػػوسث ػػػلث   حاحنرػػػـحث رأيػػػلحةػػػفحةلوةػػػؿح إػػػويح
حث ر إلمحث   لم.حةل ة  حةفح15 حنإ سيحهل محث رق لفح)0787ث  إويح)

  ج:ػػػػػالنتائ
ةلون حنإ نلحة وه حث   نؽحث   للمحإلفح رنـحث رالةل ححما لإلجابة عمى السؤاؿ األوؿ:

نقلحرةيحاحنث رل لرلمحث رل لةلمراحوةةو رحف لسأح فحل ثهل وحةل ـحث ر إلمحث   لمححث ر 
 .ث    كه لاحةفح الؿحثا و ححثاسوإم

حفػ ث ر إلػمحث   لػمحح ةل ةػ ةوحةررناحث ةةو رػويحث رل لرػلمحح:الثانيلإلجابة عمى السؤاؿ 
حث رالةل . حضنلحرلين نسلمحث   نؽحث   للمحإلفح رـن

 عمى:والذى تمت اإلجابة عمية مف خالؿ نتائج الفرض األوؿ والذى نص 
ل سويحهل محث إلدحنث ةررناحث   ض حه احرنسلحف نؽحلث محدلصو لو)حإلفحةرنر  ح ح

حضػنلحرػلين نسلمحث  ػ نؽحث   للػمحفػ ث ر إلمحث   لػمحح ةل ة حث رل لرلمث ةةو رويحةقلوسح
إػػػلفح رػػػنـحث رالةلػػػ احنث ػػػ احلػػػللحإو ل سػػػمحث نرػػػل مح ةقلػػػوسح ليػػػ يحةضػػػ نإو)حفػػػ حهػػػللح

 ث إ نل.
حث ةللو لػػػمحنث  ل ثفػػػويرػػػـحلرػػػوأحث ةرنرػػػ ويحث لرػػػوإلمحث  ػػػ تحن  رلقػػػؽحةػػػفحصػػػلمح

إل  ػػػوحنإػػػلفحث ةرػػػرناححنرػػػـحلرػػػوأحل  ػػػمحث  ػػػ نؽحهل ػػػمحث إلػػػدحه ػػػاحث ةقلػػػوسح ػػػل سوي
ح.لنض ح  ؾحث رو  نث سلنؿححث   ض 

  المستوى الفرضي داللة الفروؽ بيف درجات العينة عمى المقياس وبيف( 1جدوؿ)
المتوسط  المحور

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

 الداللة اختبار ت 

 13.62  الخصائص الفنية لمرسوـ في ؽاألوؿ: الفرو
 

 دالة  19.26 20 3.43
0.001 

ُتعزى إلى  التيخصائص الرسوـ  في: الفروؽ الثاني
 دالة  6.94 64 16.04 53.30 المظاهر النمائية

0.001 
ُتعزى إلى النوع  التيخصائص الرسوـ  فيالثالث: الفروؽ 

 ( ثالذكور واإلنا)
 غير دالة 1.97 6 2.14 5.60

0.051 
 دالة  9.13 14 3.81 10.66 الفنيُتعزى لدوافع التعبير  التيالرسوـ  فيالرابع: الفروؽ 

0.001 
ُتعزى العوامؿ  التيخصائص الرسوـ  فيالخامس: الفروؽ 

 9.35 البيئية 
 دالة  16.96 16 4.07

0.001 
 دالة  14.03 120 20.35 92.53 المجموع 

0.001 
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 صو  حح0.001 ح فحقلةمحيحلث محدلصو لوحه لحةررناح1لرض حةفحث سلنؿح)
ث ةررناحث   ض حنلل اح  ؾحنسنلحف نؽح ثيحل  محدلصو لمحإلفحةرنر  حل سويح

 فتحث   تحفقلحرـحث لل محنث ةررناحث   ض حه احث ةقلوسحييؿحنإ ول)حه احةوحرإؽح
ف نؽحلث محدلصو لو)حإلفحةرنر  ححنلنسث  احل صحه اححنقإنؿحث   تحث إللؿحنؿثأل

ح حةقلوس حه ا حث   ض  حنث ةررنا حث إلد حهل م حث رل لرلمل سوي ح ةل ة حث ةةو روي
حث رالةل ح صو  حث ةررنكححضنلحرلين نسلمحث   نؽحث   للمحف حث ر إلمحث   لم إلفح رـن

 ث   ض .
حف ث ر إلمحث   لمحح ةل ة ث ةةو رويحث رل لرلمحةةوحللؿحه احث   وتحةررناح

حث   للم حث   نؽ حرلين نسلم ح رإمححضنل حلروأ ح يله حةو حنه ث حث رالةل ا ح رنـ إلف
ح ح ف ح نضلي حنث ر  حث ةقلوسحث ةةو روي ح ةلون  حث ي لم حث لل م ح ةةو روي ح رإم  ه ا

ح حث ر  حث  رـن ح صو ص حف  حث   نؽ حث  و د ح  ةلن  ح)يو ي حث  نع حد ا ين حث  ُرليا
 صو صححف ث   نؽحث  و  حر ل وح رإمحةةو رويحث ةلن ححح%62.14حنإ سيح حدنثا و

ح حث  ةو لمحث ر ث  رنـ حث ة وه  حد ا ححُرليا ح%55.36نإ سيح حةةو رويحح ح رإم ر ل و
%ح50.44ث    حنإ سيححُرلياح لنثفخحث رلإل ححث ر ث  رنـححف ث   نؽححث  ثإخث ةلن ح

ح حث ةلن  حةةو روي ح رإم حر ل و حث   نؽ ح   رنـحف ثألنؿ حث   لم حنإ سيحث  صو ص
حةةو رويحث ةلن ح45.00 ح رإم ححف ث   نؽححث  وةس%حر ل و حث ر  صو صحث  رنـ

%حف حللفحإ  حةرنر حدسةو  حةلون حث ةقلوسح38.46نإ سيحُرلياحث لنثةؿحث إل لمح
ح50.87%

ث ر إلػمحح ةل ةػ هؿحر ر ؼحث ةةو رويحث رل لرػلمحح:الثالثولإلجابة عمى السؤاؿ 
حث رالةلػ ححفػ ث   لمح ةرسلػ حث ة هػؿححإػو رالؼضػنلحرػلين نسلمحث  ػ نؽحث   للػمحإػلفح رػـن
ح . يوللة حهل حة هؿحر إنلو)ح/ يوللة حر إنك)حث ل ثر 

 
 والذى نص عمى: الثانيوالذى تمت اإلجابة عمية مف خالؿ نتائج الفرض 

ةل ةػػ حث ر إلػػمحث   لػػمححةسةػػنهر حرنسػػلحفػػ نؽحلث ػػمحدلصػػو لو)حإػػلفحةرنرػػ  حل سػػويح ح
ح  لسػػ حث ي لػػويحثأليوللةلػػمحث ر إنلػػمحن  لسػػ حث ي لػػويحثأليوللةلػػمحث سلػػ حةػػ ه لفحر إنلػػو)ح
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ضػػنلحرػػلين نسلمحث  ػػ نؽححفػػ ث ر إلػػمحث   لػػمحح ةل ةػػ ث ةةو رػػويحث رل لرػػلمحه ػػاحةقلػػوسح
حث رالةل حث   للم ح.إلفح رـن

حث ةللو لػػػمحنث  ل ثفػػػويرػػػـحلرػػػوأحث ةرنرػػػ ويحث لرػػػوإلمحن  رلقػػػؽحةػػػفحصػػػلمحث  ػػػ تح
نرػػػـحلرػػػوأحل  ػػػمحث  ػػػ نؽحإػػػلفحةسةػػػنهر حةل ةػػػ حث ر إلػػػمحث   لػػػمحهل ػػػمحث إلػػػدحح ػػػل سوي

  لسػػ حث ي لػػويحثأليوللةلػػمحث ر إنلػػمحن  لسػػ حث ي لػػويحثأليوللةلػػمحث سلػػ حةػػ ه لفحر إنلػػو)ح
ح.لنض ح  ؾحث رو  نث سلنؿح

ح ة هؿح حرإمةسةنهر حث ةل ةلفح حل  محث   نؽحه احث ةقلوسحإلف ح2سلنؿ)
المعيارياالنحراؼ  المتوسط المؤهؿ  المحاور  مستوي داللة 

 0.001 6.01 3.41 13.97 أكاديمي تربوي األوؿ
 2.32 9.27 أكاديمي غير مؤهؿ تربوياً 

 0.001 118.05 13.59 56.38 أكاديمي تربوي الثاني
 4.91 19.81 أكاديمي غير مؤهؿ تربوياً 

 0.001 7.65 5.94 5.94 أكاديمي تربوي الثالث
 2.45 2.45 أكاديمي غير مؤهؿ تربوياً 

 0.001 8.53 3.58 11.18 أكاديمي تربوي الرابع
 1.91 5.36 أكاديمي غير مؤهؿ تربوياً 

 0.001 4.39 4.10 9.64 أكاديمي تربوي الخامس
 2.76 5.54 أكاديمي غير مؤهؿ تربوياً 

المقياس 
 ككؿ

 0.001 25.68 15.59 97.14 أكاديمي تربوي
 4.71 42.45 أكاديمي غير مؤهؿ تربوياً 

ح) حث سلنؿ حةررناح2لرض حةف حه ل حدلصو لو حيحلث م حقلةم ح ف  صو  حح0.001 
إلفح  لس حث ي لويحثأليوللةلمحث ر إنلمحنلل اح  ؾحنسنلحف نؽح ثيحل  محدلصو لمح

ةسةنهر حةل ة حث ر إلمحث   لمح  لس حث ي لويحثأليوللةلمحث ر إنلمححةرنر  حل سويح
 فتحث   تحه احث ةقلوسحنإ ول)حه احةوحرإؽحفقلحرـحححنثأليوللةلمحث سل حة ه لفحر إنلو)ح

لحف نؽحلث محدلصو لو)حإلفحةرنر  حنحنسث  احل صحه اححنقإنؿحث   تحث إللؿحث  و  
حث ر إنلمحن  لس ححل سويح حث   لمح  لس حث ي لويحثأليوللةلم ةسةنهر حةل ة حث ر إلم

حر إنلو)ح حة ه لف حث سل  حةقلوسححث ي لويحثأليوللةلم حه ا ضنلححف ث ةةو رويحث رل لرلم
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حث   للمحرلين نسلم حث رالةل حث   نؽ ح رنـ حثأليوللةلمححإلف حث ي لوي ح  لس   صو  
 ث ر إنلم.

حث حمما حةل ة  ح ف حد ا حث ر إنلمحلشل  حثأليوللةلم حث ي لوي ح  لس  حث   لم ر إلم
 فضؿحةفح  لس حث ي لويحثأليوللةلمحث سل حة ه لفحر إنلو)حف حةررناحث ةةو رويح

 ث رل لرلمحةنضنعحث إلد.

 تفسير النتائج
إر رلػػأحةلػػون حث ةقلػػوسحةػػػفحللػػدح رػػإمحث ةةو رػػويحللػػػدحيو ػػيح ه ػػاح رػػػإمح
 ةةو رػػويحث لل ػػمحث ي لػػمح ةلػػون حث ةقلػػوسحيو ػػيح  ةلػػن حث  و ػػدحألث  ػػ نؽحفػػ ح صػػو صح

نث ػ احل رػ هحث إولػدححح%62.14حنإ سػيححألدث ػ ين حنثا ػوُرلياحد احث  نعحث  رنـحث ر ح
رنـحث رالةل ح رإمحد اح نه ـح لاحف حضنلحنضن حث رةلليحإلفحث   نؽحإلفح صو صح ح

ث ةل ةلفحللدح ـحريفحث   نؽحإػلفحةرنرػ حث ةةو رػويح  لل ػمحنث ةرنرػ حث   ضػ حفػ نؽح
حث  ػػوةسث ةلػػن ححيةػػوحث   ضػػيح رػػإمحث ةةو رػػويحفػػ حإػػوق حث ةلػػون حنيػػوفح ل وهػػوحلث ػػما

ححفػػ و   نؽحث  ػػوصحإػػ %ح38.46نإ سػػيحُرلػػياحث لنثةػػؿحث إل لػػمححث رػػ  صػػو صحث  رػػـن
  سلػػاحث إولػػدحد ػػاحرقلػلحث ةل ةػػلفحإةنضػػنهويحةػػ  احث ر إلػمحث   لػػمحإةػػوح حلرػػة ححنث ػ ا

حد احر نلخحث ةنضنهويحف حضنلحر نعحإل محث رالةل .
سةػػو )ح ث ر إلػػمحح ةل ةػػ ةرػػرناحث ةةو رػػويحث رل لرػػلمححث   ػػوتل رػػ حث إولػػدحنث 

حةرػػػرناحث    لػػػمحث ةل فلػػػمحه ػػػاحث ةقلػػػوسحييػػػؿحد ػػػاحث   ػػػوت ػػػلاحهل ػػػمحث إلػػػدححث   لػػػم
ضػن  وحث ةقلػوسحنهػاحةلػون ححف إو   نؽحإلفح صو صح رنـحث رالةل حث قو ـححنث ة و لم

ُرلػػياحد ػػاحث  ػػنعحنلنثفػػخحث رلإلػػ ححنث رػػ حث  ةو لػػماحث  صػػو صحث   لػػماحفػػ ة ػػوه حث  ػػ نؽح
ح.ث ص لمحلفث ةل ةحةةو رويحف ةةوح   ححانث لنثةؿحث إل لمح   رنـحاث    

ث ةةو رػػويحث رل لرػػلمححةرنرػػ حل سػػويحث  ػػ نؽحإػػلفحل  ػػمحليحه لػػانهػػنحةػػوح يػػ
ةرنرػػ ححث  ػػ نؽحإػػلفحث ةرػػرناحث   ضػػ ح صػػو  حث ةرػػرناحث   ضػػ احنل  ػػمحإػػلف  لل ػػمحنح
ةسةػػنهر حةل ةػػ حث ر إلػػمحث   لػػمح  لسػػ حث ي لػػويحثأليوللةلػػمحث ر إنلػػمحن  لسػػ ححل سػػوي

ح.ث ر إنلمثأليوللةلمحث ي لويحح  لس  صو  ححث ي لويحثأليوللةلمحث سل حة ه لفحر إنلو)ح
ح- هـحث   وض وحإو  رإمحاسةو  حث لل محث ي لػمحح-ه هحث   نؽحف حث ةةو رويحح

ححفػػػػ حثيررػػػػإنهوحث رػػػػ ح ةلػػػػو ؼحنث ة ػػػػو ثيل سػػػػخح   ػػػػ نؽحفػػػػ حث ةسػػػػوؿحرػػػػلين نسلمح رػػػػـن
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ثألةػػ حث ػػ اح ػػـححلرضػػة  وحإ  ػػوةاحن ػػنث  حدهػػلثلهـحنث رػػ ثأل  ػػوؿحنر ػػن حف ػػن  ـح ةو لػػوح
حث ةقػػ  ثيللػدح فحر ػػؾحث ي لػويحرلرةػلحه ػاححث سلػ حر إنلػمحث ي لػويحثأليوللةلػػمحفػ لرػنف ح

نألفحث رػػل   ح  سو ػػأحث  ػػوه ح  رػػ نؾحهةنةػػوحث ػػ احلرػػ  حه ػػاححث   لػػمحفقػػ حثأليوللةلػػم
هو إػػػو)حةػػػوحرلرػػػو حد ػػػاحث ةل فػػػمححف ػػػ حث ر إنلػػػمحهيػػػسحث ة ػػػوهلـحث ةسػػػ ل حنثهرةوة ػػػودل ثي ػػػوح
ح. ح  رةيفحةفحث رليـحإ ونث ة و ح

للػػػدح  ػػػ ث)ح  إللر ػػػوحث إصػػػ لمحإ ػػػ هحث قوهػػػل حث رشػػػيل لمححث   ػػػنفحرل ػػػلـحرػػػأ  قػػػلحنح
احلرػػل  حث شػػيؿحه ػػاحث ةضػػةنفحنث ةلػػ نؼحر ث لػػو)حإقضػػلمحث  ػػفح   ػػفحةقوإػػؿحث  ػػفح  ر إلػػم

رأيلػػلحإحةػػ ن ث)حرػػو ل حرل ػػلـحث   ػػنفحإلثلػػمحإو هرةػػولحه ػػاح قػػؿحثألةشػػؽححنهػػنحةػػوح يػػلحه لػػا
ه ػػػاحلن حث   ػػػنفحح حفػػػ حيروإػػػاحث ر إلػػػمحهػػػفح  لػػػؽحث  ػػػف1996/ح1956)ح لػػػلحهل إػػػ ي

دفح ح7اح2002ه ػػاحث ة لسػػ )فػػ حهػػ ثحث صػػللح يػػ حث ر إػػنكح سنث ػػأحش صػػلمحث ةػػرل ـحنح
لصػإ حث  ػفححدفرل لـحث  فحةػفح سػؿحث  ػفح كحةػفح سػؿحةةو رػراحةػفحقإػؿحث ةػرل ـحرة لػلثح

ةقوإؿحح ةسرةخحثحصلوهمحث شيؿحث سةو  حل فراحنل  ؽحه لاح قأحف وفحرشيل  حلر ـحف 
هػػنحهػػلؼح ي ػػ حشػػةن لمحلشػػةؿحر شػػ محثسرةوهلػػمح   ػػ لحنريوةػػؿحش صػػلراحنحاحث  ػػفح  ر إلػػم
حةةو رمحثا رو حنث ر نؽحث    ح.حد اإواضوفمح

 فحلسرـحه هحث ة وهلـحلراحلرةيفحةػفحث رلوةػؿحةل ػوححر إنك  ثحنسأحه احيؿح
حنرنس  ػػػوح  ػػػ نؽحث   للػػػمحث  إلللػػػمح وحلػػػة ثهنحاحإو ر ةلػػػمحنث رقػػػنلـ ث رػػػ حرقػػػؼح  ػػػؼحث  رػػػـن

فح ـحل لؿحفرػنؼحلػ لاحإػاحد ػاحةةو رػويحرل لرػلمحهلػ حر إنلػمحة  ػوحار  لللاحإصن  حنث 
احرنللػػلح هػػلثؼحنةنضػػنهويح  ػػ نؽحث   للػػمحفػػ ح صػػو صحث  رػػنـ حنة ثهػػو حهػػلـحدل ثؾ

هةػوؿحث ةضػةنفث شػي  حث ر يلػيحه ػاحثا رػو حاحنحن وةويحننرو ؿحنرقللـحث ر إلمحث   لػم حنث 
حفػ ث  و  ػمحة  ػوحث رػل ؿحث رل لرػلمحةةػوحل رػ حث ي لػ حةػفحث ةةو رػويححث   ر احنث ر إنك

 رػػػ نأح رػػػـحث رالةلػػػ حنةشػػػياليحهػػػ تحث نرػػػو ؿحث رل لةلػػػمحةػػػفحيرػػػأحث ر ػػػنلفحث سػػػوهي ح
هسػػػوأحإلػػػتحث رالةلػػػ حإ رػػػنـح نث ر ػػػوفسحإةقو  ػػػمح رػػػنـح و ػػػأحةةلػػػيحإ رػػػنـحيةال  ػػػـحنث 

حث ػإلتحثأل ػ حفل  إػنثحةػ  ـححثرر يثلنهنإلفح نحيةال  ـحث ة ح فث إلتحة  ـحه اح رـن
نهػلـحر ورػأحث ةنضػنهويحةػخحإل ػويحي لػ حةػفححا  ـحرليحةػ  احنةرػةخحث ةل ػـحل رةنث
نةلػػػولل حث ةرػػػوإقويحث   لػػػمحنث سػػػنث يحةةػػػوحلػػػ لاحد ػػػاحةشػػػياليحث  قػػػمحإػػػو   سححاث رالةلػػػ 

ح.ث    نثالإو ح
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ةسػػوؿحرػػلين نسلمححفػػ ثألةػػ حث ػػ احلهػػيحد ػػاحرس إػػاح رػػو احث ل ثرػػويحث رػػوإقمحح
حإر إلػؽة  حةوحليلػلحهػفحقػ فحن يػفحقػلـحر ػؾحث  رػو ؿح نحلػلث ر وحة هػنفححثأل  وؿ رنـح

ةرسلػ حةةو رػويححة ػؿ رو س وحنث رش لصحث ةررة حأل  ح  ؾحث ر إلؽحه اح  تحث نثقخح
رلةػػػؿحه ػػػاحقلػػػوسحنرل لػػػؿح قػػػو حث قػػػنهحن قػػػو ححث ر إلػػػمحث   لػػػمحألفحهػػػ هحث ةروإلػػػمحةل ةػػػ 

ح.ثاس ثلثيحث اليةمح  رصلل حنث رلللؿحنث ر نل ح ر و ث ضلؼحةةوحلة لح
  إريح رو ساححنث ر حا للحر ؾحث ةلون يحث رش لصلمحث لو  نرللح رو احث إلدحح

لوسػػمحد ػػاحة ثسلػػمح ةرػػرناح شػػ حنر إلػػؽح رػػو احث ل ثرػػويحث رػػلين نسلمح   ػػ نؽححفػػ    ػػوح
إػػػ ثةاحدهػػػلثلحث ةل ػػػـحنر ػػػنل هاح ةػػػوح  ةل ػػػـحإش صػػػلراحنةةو رػػػراحةػػػفحإػػػو  ححفػػػ لللػػػلث)حر

نرػػةويحث ش صػػلمح رالةلػػ هحةػػفح ػػالؿحث ةةو رػػويحث رل لرػػلمححر ةلػػمحقػػل ثيحفػػ ثألهةلػػمح
للػػدح فحف ػػـحلل رػ وححث رػػ  ثيحث    لػمحث ل ةلػػمحث ةل فلػمحإأرػػسحنقنثهػػلحث ةػول حث ل ثرػػلمح

   إػػػ ثيحث رل لرػػػلمححنث  رلػػػو ث ةل ػػػـح ألرػػػسحث    لػػػمحنث ل ةلػػػمحررػػػوهلهحه ػػػاحث رنسلػػػاح
ه ػػػ حي لػػػ حةػػػفحث ل ةػػػولحنحث ل ثرػػػويحةػػػ  ـححهث ة ورػػػإمح  صػػػو صحث رالةلػػػ حنهػػػ ثحةػػػوح يػػػل

ح.Driscoll,1994) حاح)2001 حاهإلث حث ةقنشا)2002)صو  حث  صو حاث صسل 
ث لة لمحث رل لةلمحفإ ثحةوحرـححف هنحلس حث يثنلمحنه وؾحدسةوعحه اح فحث ةل ـح

ث رل لـحه احث رلوةؿححف حث   ث ادهلثلهحدهلثلث)حسللث)ححةفح الؿحل ثرراحث سوةللمحنإللح
حث لة لمح حة لنل ح ف ح ضةف حرنؼ حة  ـ حث ةإلهلف حن وصم حث رالةل  حإلف حث   نؽ ةخ

حدلسوإلو)حه احثاإلثعح نةفح ـحه احث ش صلمحث ةريوة مححث    ث رل لةلمححرلينفحهو لث)
لينفحح ة حن صو صحث رالةل حف حث  رالؼنث  حيوفحث ةل ـحهل حةرلةسح  رلوةؿحةخح

هإلححةص ك)حهلـحة ثهو حث   نؽحث   للمحإل  ـنححث  وراحهنحدهوقمحر ؾحث قل ثيحنث رةوي
ح. 376-375احح2003ث لةللحل ن  ا
ح فحر   حه احةررناح القمحث رلحنث ر   نحلراحثالسوـححث    إل حةفحشأ  و

لللر وحر ؾححث ر هفحةةو رراح للو و)حإةوحلرنثفؽحةخح صو صح رنـحثأل  وؿحث  ةو لمح
ح.ث ل ثروي

 التوصيات:
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ث ر إلػػمحث   لػػمحه ػػاحثألرػػسحث رػػلين نسلمح   ػػ نؽحث   للػػمححةل ةػػ رػػل لأحنر قلػػؼح .1
حثأل  ػػوؿححإػػلفح صػػو ص ث لة لػػمحةػػفح رػػو احث ل ثرػػويحنث إلػػندحح الرػػر ول  رػػـن

 .ه ثحث ةسوؿحف 
ه لحنضخح  محة  اححنث سرةوهلمة ثهو حر نعحإل محث رالةل حث سس ثفلمحنث  قوفلمح .2

حث ر إلمحث   لمحةفحللدحث ةنضنهويحنث ةسو يحث   لمحنث  وةويحنثأللنثي.
ر ػلؼححث رػ حث قػ ث ثيإرضةلفحإ ثةاحدهلثلحةل ـحث ر إلمحث   لمحهللحةػفححث هرةوـ .3

ححإػػػػلفح صػػػػو صةػػػػفحل ثرػػػػمحرػػػػلين نسلمحث  ػػػػ نؽحث   للػػػػمححث رػػػػر ول د ػػػػاح  رػػػػـن
 ث رل لرلم.ح ـةةو رورحف ثأل  وؿح

رلون لػػمحإػػلفحث سةللػػويحث ةر صصػػمحنث ةنثقػػخحثا ير ن لػػمحننيث  ححثر وقلػػويهةػػؿح .4
ث   نؽحث   للمحث  إلللمحإلفحث رالةل حن حرلةوححة ثهو ث ر إلمحنث رل لـح  ش ح قوفمح

  صو صحث  رنـحنيل لمحث رلوةؿحةل وحر إنلو).حف ث   نؽح
 صػػػو صحث  رػػػنـحإػػػلفحث لػػػولللفحن ناححفػػػ ر إلػػػؽحفيػػػ  حث إلػػػدحه ػػػاحث  ػػػ نؽح .5

حث  وصم.حث لرلوسوي
 ث ر إلمحث   لم.حةل ة ث ي لويحثأليوللةلمحر إنلو)حن حرلةوحح  لس ض ن  حرأهلؿح .6
ث رل ػلـححف يةو)حنيل و)ححنث   ر حنث ر ةنكحث ر إنكإةلرناحث   نفححث هرةوـض ن  ح .7

ش صػػػػػلمحث رالةلػػػػػ حةػػػػػفحقإػػػػػؿحث إػػػػػول لفححفػػػػػ ن وصػػػػػمحإلػػػػػلحدقػػػػػ ث ح هةلػػػػػمحلن هح
 نث ل ثروي.
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 المراجع
ةررناحح .2020 ث لحهة حصال ح)حيل أحةلةلحث  نثلاح روةمحة ينؽحي لشوفاحةأةنفحةلةلحث ش وؽا

ث رل لرلمحث ص لمح لكحةل ة حث  ليلولحةفحنس مح   حةل ثلحث ةلث سحث  و نلمحف حث ةةو رويح
حثأل لفا حف  حث رل لرلم حنث  إ   حث سرةوه  حث  نع حةرسل ك ي لمححا75حاالمجمة التربويةحضنل

ح.55-25سوةلمحرنهو احث ر إلما

لث حص ولححهةوفاحاسيكولوجية الفروؽ الفردية عمـ النفس الفارقىح .2014)ح رللحش لؼحثألةو  
ح   ش حنث رنيلخ.

حثأل  وؿحف حة  قمحهرل ح592ح-564اح2016دةوؿحإ يحهإلث حث ش  كح)  .حث  حث إل محه اح رـن
  احسوةلمحث ة صن  .41احع)مجمة بحوث التربية النوعيةاحل ثرمحةقو  م

ث ةةو رويحث  و  محح .2018)حشلةولحهإلحث لةللحه احيل أحةنراحث رةولااحسل وفحةلةلح   اا
إة ل مح لوتحثأل  وؿحنث ليورور وحه احر إلمح  ؿحث  نضمحل ثرمحةللث لمحإةلوف محإن رلللاح

 .ح380-298سوةلمحإن رلللاححا12االمجمة العممية لكمية رياض األطفاؿ

ح) حث يلوي ح لةل حةلةنل حث ة ثهقلفحح .2013ل وف ح رـن حه ا حث ر إا حنث ر يل  حثالسوإا حث ر يل     
حث ةشياليا ي لمح المؤتمر العممى العاشر الفنوف والتربية فى األلفية الثالثة،حن ر نأحلؿ

ححسوةلمحل نثف.حث ر إلمحث   لما

 .ث ل  محث   رلمح ر ن حإلتحث رإو ثيحث  رـحثارقو لمحل ثرمح ن لمح2013 و لحةلةلحهإلحث س  )
ث  ل محث ةص لمحث لوةمح  يروأاح اح97ع)حامجمة عمـ النفس لو مح  ؿحهإ ح الدحر نثياح

ح.143-124صحصح

حث س اح) حهإل حةلةل حف حث رإو ح رـح2007 و ل حث لولللف حنث ة ثهقلف حثأل  وؿ ح رـن حر ن  حل ثرم . 
ح حث  وصما حنث   وي حث   رللف حث ة ضا حإ رـن حنث ش صحنةقو  ر و حنث شس   مجمة عمـ ث ة يؿ

ح.246ح-240 احث  ل محث ةص لمحث لوةمح  يروأاحصحصح73ع)حاالنفس

 .فوه لمحثرر لثـحث  رـحثارقو  حف حث يشؼحهفحلل وةلويح1999روةلمحةلةلحصوإ حهإلحث  إ ح)
ح حصحصح52ع)حامجمة عمـ النفسث ش صلما ح  يروأا حث لوةم حث ةص لم حث  ل م ح-184 ا

ح192

حث إ لور حةرل  حإف حح .2017) رلنل حث ر إنلم حفاحث   ر م حث ةرنر م حث ة ل م حةل ةا ح لا ث رو ل 
ح.25-1حاحصحصسوةلمح رلن ححا 6ع)حاالعاليالتعميـ  فيمجمة دراسات حةلوف محث ق لويا
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ر سةمحهإلث حه اح إنح إل حح:المهنية الممارساتإطار لمتدريس تعزيز  .ح2011)حشو  نيحلث ل رنف
حـح .2010ثألص  ح ش حف حهوـحنث رنيلخا)ث لةؿححاحةيرإمحث  ال ح   ش ث قوه  ا1ا 

حلث حث  قوفم.حث قوه  احاالذكاء ورسوـ األطفاؿ .1992)حص نيحف  

 .ح رقو ح قوفمحث ةسرةخحف حث رإو ح رـحثألر  ح2009هولؿحيةوؿح ض احرللح لةلحةلةلحث نيلؿح)
 احث  ل مح83ح-ح82احع)جمة عمـ النفسم نثاةو رلفاث ةرل يمحل ثرمحةقو  محإلفحث ةص للفح

ح.93-ح78ث ةص لمحث لوةمح  يروأاحصحصح

ح) ح ض  حيةوؿ ح2002هولؿ حث شيؿ حسرـ ح هضول ح  رـ حث   رلم حثا رو   .ث ل  ي مجمة عمـ ا
ح.31-6احصحصححث  ل محث ةص لمحث لوةمح  يروأح ا62احع)النفس

حث لشنث لمح لل محةفحثألللثدحفاحرفحث رورلمحنص ر وحإر ني ـحح .1973)حهولل حهإلحث لةلل ث  رـن
 ةوسررل احي لمحث ر إلمحث   لم.حاث سرةوهاحنرنسل  ـحث ر إنا

احث قوه  احلث حث  ي ح2 حاسيكولوجية رسـو األطفاؿ إلىمدخؿ ح .2001هإلحث ة  أح ةلفحث ق ل اح)
حث ل إا.

ح ح١٠٠٢)حث ةقنش هإلث  ح،أساليب ونظريات معاصرة األسس النفسية لتعمـ وتعميـ الرياضيات .
حث ر إلمحث ل إ ح لنؿحث   لا.حمةيرإحاث  لوت

حاإستراتيجيات المعمـ لمتدريس الفعاؿ.ح 2019)حث لنر لمحهلاحث إ لللماحهي حاكةإنحرللل هإلث ح
 لث حث ةرل  ح   ش حنث رنيلخ.حهةوفا

ح) حل  ا حثاهلثللمحح .1979هإ م حث ة ل م حفا حنث إ وي حث إ لف ح رـن حإلف ح    نؽ حث   رلم ث ل  ي
حسوةلمحل نثف.حي لمحث ر إلمحث   لماحليرن ث احاإةص 

حلن س.حث قوه  احاتعبيرات األطفاؿ البصريةح .2001)حث ة لس ح ه 

 لن س.حث قوه  ااحتاريخ التربية الفنية ونظرياتها .ح2002ه  حث ة لس )

حث صسل  حةلةل حإف حث  صو حاه   حث ليلي حهإل حإف حث رل لرلمح .2002)صو   حث ةل ةلف حةةو روي
ح. ح٢١)ححاوالمعرفة القراءة مجمة   لويحث رل ـاحي لمحث ر إلمحسوةلمحهلفحشةساح

هولؿحلرلفححةلللمحهة ح   ااحف ةوناحةلةلحف ةونااحصال حث للفح ض احةوسل حةص  احث رللا
حث لث حث ل إلمح   ش حنث رنيلخ.ححث قوه  احاالمصغر ومهاراته التدريسح .2007-2006 إنحيلل)ح
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حلث حث ةلو ؼ.حث قوه  احا2 حارسوـ األطفاؿح .1982)حةلةنلحث إرلن ا

ح) حإإونا حليلـ حح .2000ة ثل حث   لم حث ر إلم حةسوؿ حفا حهو ةلم ةيو لمثرسوهوي ححنث  حة  و حف ث رر ول 
   إلندحث ر إنلم.ححث قنة احث ة ييحث قوه  حاث ةص كث رل لـح

حث ليلي) حهإل حح .1990ةص  احةلةل حث روإلم ح  ؿ حه ل حث  سؿ حث س سح رـ حن نع حإو  يول نهالقرا
حسوةلمحل نثف.ح ا1)2اعمـو وفنوف دراسات وبحوث نث ةررناحثاقرصولاحنثاسرةوهاا

حاحث قوه  احةيرإمحثأل س نحث ةص لم.4ا حسيكولوجية فنوف المراهؽ. 2003ث ليلي)حةص  احهإل

حث ليليا ةص  حهإل ح)حا حف ث  حفاح2015ه وؼحثلةل حن هةلر و حثأل  وؿ ح رـن حرلين نسلم حل ثرم . 
ح حث ر إلمححا45امجمة بحوث فى التربية الفنية والفنوفضنلحإلتحث ةرسل ثيحث ةقر لما ي لم

حث   لمحسوةلمحل نثف.

ح) حل ن   حث لةلل حهإل اث قوه  اثأل س نح3ا اإلبداع وتنمية مف منظور تكاممى .ح2003ةص ا
حث ةص لم.

حهو ـحث يرأ.حاث قوه  ارسوـ األطفاؿ نظرة تحميميةح .2007)حوؿحهإلحث  رو حث   للاة 

حلث حث ةرل  .حهةوفاحا2 حاوالمتفوقيف مناهج وأساليب تدريس الموهوبيفح .2015)ح ول محق وةا

ح)هل إ ح1996 يح لل ح احالتربية عف طريؽ الفف . حةص  ا حسونللا حرنفلؽ حث ليلي حهإل ح)ر سةم ا
حـ .1956ث قوه  احث  ل محث ةص لمحث لوةمح  يروأاح)ث لةؿحثألص  ح ش حر محلإلأ اح
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