
  

 

 رياض االطفالكمية         
 إدارة: البحوث والنشر العممي ) المجمة العممية(        

    =======   
 

استخذام الرتبيت ادلتحفيت لتذريب هعلوت 
 الزوضت على تنفيذ بعض األنشطت ادلتحفيت

 
 

 دادــــــــعإ
 هاجذة هاشن خبيت.أ.د

 أستاذ الفئات الخاصة
  معة أسيوطجا -وعميد كمية رياض األطفال

 هنال حموود عبذ احلويذ.د

       مدرس بقسم العموم التربوية 

جامعة أسيوط -بكمية رياض األطفال  

 أمساء سيذ درويش درويش . أ
 معيدة بقسم العموم التربوية بكمية رياض األطفال

 جامعة أسيوط
 
 

 م8108ابريل -الجزء االول –الخامسالعدد 



جامعة اسيوط – االطفال رياضالمجمة العممية لكمية   

_____________________________________________________________ 

 

 

    1028ابزيل   -اجلزء األول –العذد اخلاهس  496

 ممخص:
فيذ األنشطة المتحفية الالزمة لمعممة الروضة، وتدريب تعرُّف ميارات تن: البحث ىدف

 معممة الروضة عمى تنفيذ األنشطة المتحفية.
تم استخدام المنيج شبو التجريبي وذلك عند إجراء تجربة البحث وتطبيق : منيج البحث

 .التدريبيفاعمية البرنامج لبيان أدواتيا 
 أداتا البحث:

: )المسرح المتحفي، واألنشطة حفية، وىيقائمة ببعض ميارات عرض األنشطة المت -0
الفنية واليدوية، واألنشطة القصصية، واألنشطة العقمية وألعابيا، واألنشطة الحركية، 

 .واألنشطة الموسيقية(
بطاقة مالحظة ألداء المعممة في أثناء تنفيذ األنشطة المتحفية، حيث طبقت عمى  -8

الرعاية المتكاممة، وىي  ( معممة من معممات رياض األطفال بروضة مدرسة02)
تابعة إلدارة أسيوط التعميمية، والمعممات من خريجات شعبة تربية الطفل بكمية 

 سنوات. 02إلى  3التربية، وتتراوح خبراتين من 
تبين وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطي رتب درجات مجموعة الدراسة  نتائج البحث:

" دالة إحصائيا عند zحظة، حيث كانت جميع قيم "في التطبيقين القبمي والبعدي لبطاقة المال
وذلك بالنسبة الى جميع أبعاد بطاقة المالحظة وأيضا بالنسبة لمدرجة الكمية  2.20مستوى 

عمييا، وىذا يدل عمى فاعمية البرنامج في تنمية ميارات تنفيذ األنشطة المتحفية، كما يالحظ 
كبيرة حيث تراوحت قيم حجم األثر بين من الجدول السابق أن جميع قيم حجم األثر كانت 

 ، وىذا يدل عمى أن فاعمية البرنامج كانت كبيرة.2.405و 2.402
 األنشطة المتحفية.-معممة الروضة -التربية المتحفية الكممات المفتاحية:
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Using Museum Based Education in 
Training Kindergarten Teacher to 
Implement Some Museum Based 

Activities 
Summary: 

Research goal: The present research aimed at recognizing the 

most important skills of implementing museum activities needed by 

kindergarten teachers as well as Training kindergarten teacher to 

implement museum activities. 

Research Methodology: The researcher used the semi-

experimental approach in conducting the research experiment and 

applying its tools; to demonstrate the effectiveness of the training 

program. 

The research tools: included  

a- List of some of the skills required to implement museum 

activities which are: (museum theater, manual and artistic 

activities, narrative activities, mental activities and their 

games, motor activities, as well as musical activities).  

b- The research tools included also an observation card of 

teacher's performance during carrying out museum 

activities. This was applied to a sample consisted of (20) 

kindergarten teachers working at the Comprehensive Care 

Kindergarten; which belongs to Assiut educational 

administration, and its teachers are graduates of the 
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department of child education in faculty of education with 

an experience ranging from 5 to 10 years. 

Research results: A statistically significant difference was 

found between the average scores of the study group in the pre and 

post application of the observation card. All "Z" values were 

statistically significant at the level of 0.01 for all dimensions of the 

observation card as well as for the total score. This indicates the 

effectiveness of the program in developing the skills of implementing 

museum activities. Also, it is noted from the previous table that all the 

size values were large as it ranged from 0.620 to 0.627 and this 

indicates that the effectiveness of the program was large. 

Keywords: museum education - kindergarten teacher - museum 

activities. 
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 مقدمــــة:
لقد أصبح االىتمام بالمتاحف وأىدافيا من أساسيات أي مجتمع قائم؛ لما تمثمو من 
ثقافة ذلك المجتمع وتنمية الوعي الفني لديو، فيي تصل األجيال الحاضرة والالحقة باألجيال 

 السابقة، وتعد من أساسيات النيضة الحديثة ألي مجتمع ناىض.
ميا تسعى األمم إلنشاء المتاحف القومية، فقد وحتى تتحقق األىداف التي من أج

كان البد من البحث عن وسائط اتصال تساعد القائمين عمى المتاحف في أداء ميمتيم 
التثقيفية في نقل الثقافة التي يتضمنيا المتحف ومعروضاتو إلى زائريو من األجيال الجديدة, 

 (.0 ,0203ومن ىنا ظيرت فكرة التربية المتحفية )شوق عبادة، 
( التربية المتحفية أنيا عبارة عن "مجموعة من 01، 0202فترى سوالف الحمراوي )

الخبرات التربوية المقدمة لألطفال ومالحظتيم وتجاربيم وتفاعميم مع المعروضات، معتمدين 
عمى حواسيم المختمفة الكتشاف خواصيا والصفات المميزة ليا وممارستيم لألنشطة المتحفية 

ثارة الفضول لدييم؛ مما المختمفة؛ وذل ك إلشباع حاجاتيم إلى المعرفة وحب االستطالع وا 
 يدفعيم إلى التفكير وتبسيط بعض المفاىيم العممية واكتسابيا".

( لتؤكد عمى أىمية األنشطة المتحفية 32، 0202وجاءت دراسة سوالف أبو الفتح )
ثمتيا ورش عمل األطفال، لمطفل حيث إنيا تيدف إلى تحقيق النمو المتكامل لمطفل ومن أم

والمشاريع الفنية واليدوية، والمسرح المتحفي، والقصص، والدراما، واأللعاب العقمية والحركية، 
 والمسابقات، وبرامج النقاش، والتجارب العممية، وعروض الفيديو، وغيرىا.

( أن معممة الروضة تقوم بأدوار عديدة ومتداخمة، 072، 0201وتذكر ماجدة ىاشم )
دي ميامًا كثيرة ومتنوعة تتطمب ميارات فنية مختمفة يصعب تحديدىا بشكل دقيق وتؤ 

وتفصيمي، فإذا كان المعمم في مراحل التعميم األخرى مطالبًا بأن يتقن مادة عممية محددة 
ويحسن إدارة الفصل، فإن المعممة في روضة األطفال مسئولة عن كل ما يتعممو األطفال 

 ية نمو كل طفل من أطفاليا في مرحمة حساسة من حياتيم.إلى جانب ميمة توجيو عمم
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( أن لمعممة الروضة دورًا ميمًا في التربية المتحفية 040، 0223وتؤكد أمل خمف )
ويتحدد في االىتمام بركن المتحف الذي يساعد الطفل عمى االكتشاف، وتخصيص يوم 

برنامج عمى قصص وأغاٍن كامل لمتربية المتحفية بالمشاركة مع عدة روضات، ويشتمل ال
يقوم بيا األطفال، إضافة إلى إنتاجيم الفني، وزيارة المتاحف الموجودة بالمحافظة والتي 

فيم كيفية االلتزام بالمحافظة عمى األثر.  تتناسب مع سن األطفال، وُتعرِّ
ومما سبق يتضح أىمية اكتساب معممة الروضة لممعمومات والمعارف الخاصة 

لما ليذه األنشطة من أىمية واكتسابيا ميارات تنفيذ األنشطة المتحفية؛  ة،بالتربية المتحفي
كبرى في نمو الطفل فالبد أن تمتمك المعممة ميارات تنفيذ ىذه األنشطة لألطفال؛ لتحقيق 

 أكبر استفادة ليم، وذلك بالتأكيد عمى الجانب العممي الممموس األكثر تأثيرًا في الطفل.
 مشكمـة البحــث:

حيـث قابمـت  الزيارات الميدانيـة لـبعض الروتـاتت مشكمة البحث من خـالل اتضح 
الباحثــــة مجموعــــة مــــن المعممــــات وتبــــين مــــن خــــالل ىــــذه الزيــــارات وجــــود قصــــور فــــي تنفيــــذ 
ــم يــتم  ــأنين ل المعممــات لألنشــطة المتحفيــة، كمــا أكــدت المعممــات الالتــي يعممــن بالروضــات ب

ولــم يــتم تــدريس مــادة التربيــة المتحفيــة ليــن  فــي تــدريبين عمــى تنفيــذ أنشــطة متحفيــة مــن قبــل، 
أثناء إعدادىن  بالكمية، وقد لوحظ ذلك من خـالل االطـالع عمـى الالئحـة القديمـة لكميـة التربيـة 

 جامعة أسيوط، حيث يخمو برنامج إعداد معممات رياض األطفال من ىذه المادة.
حـــف الفونـــا )كمت زيـــارات الباحلـــة لـــبعض المتـــاحف بمحا ظـــة أســـيوط ومـــن خـــالل

التعميمـي بكميــة العمــوم بجامعــة أسـيوط، ومتحــف ســعد زغمــول الفنـي بالوليديــة، ومتحــف الســالم 
الفرعـــوني بمدرســـة الســـالم( أكـــد العـــاممون بيـــذه المتـــاحف أن المعممـــات بالروضـــات ينـــدر أن 
ن تم ذلـك يتضـح أن المعممـات لـيس لـديين وعـي  يقمن باصطحاب األطفال لزيارة المتحف، وا 

 ، وكيفية استغاللو لمطفل في الناحية التعميمية.بالمتحف
األول لقســـم العمـــوم األساســـية بكميـــة ريـــاض األطفـــال  المـــرتمر العممـــيكمـــا أوصـــى 

( تحـــت عنـــوان 0201( مـــارس) 2 - 1والـــذي أقـــيم خـــالل الفتـــرة مـــن ) -جامعـــة اإلســـكندرية
 لتي توفر لمطفلا األنشطة المتحفيةبضرورة استخدام -"االكتشاف المبكر لمطفل الموىوب"
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فــرص التفاعــل المباشــر بينــو وبــين أقرانــو والمعممــة، ليصــبح الطفــل مشــاركًا إيجابيــًا فــي عمميــة 
الـــتعمم، وذلـــك بعمـــل دورات تدريبيـــة مســـتمرة لمعممـــات الروضـــة فـــي مجـــال التربيـــة المتحفيـــة؛ 

 لمواكبة كل ما ىو جديد في مجال المتاحف وطرق التعمم.
عمــى مجموعــة مــن معممــات ريــاض األطفــال بمــ  عــددىن  رأي اســتط علــذا تــم تطبيــق 

( معممــة بمجموعــة مــن الروضــات التابعــة إلدارة أســيوط التعميميــة؛ لقيــاس مــدى معــرفتين 42)
بالتربية المتحفية، ومدى امتالكين لميارات تنفيـذ األنشـطة المتحفيـة، وجـاءت نتـائج اسـتطالع 

 الرأي عمى النحو التالي:
عممــات عمــى أنيــن لــم يدرســن مقــرر خــاص بالتربيــة % مــن الم76.1أجمعــت نســبة -

 المتحفية في أثناء إعدادىن بالكمية.
 % من المعممات لم يعرفن مفيوم التربية المتحفية وال األنشطة الخاصة بيا.72نسبة  -
% مــن المعممــات عمــى نــدرة مشــاركتين فــي تنفيــذ أنشــطة لمتربيــة 73أجمعــت نســبة  -

 المتحفية لألطفال في القاعة.
ا ســبق تبــين وجــود مشــكمة لــدى المعممــات تمثمــت فــي: عــدم معــرفتين بالتربيــة ممــ    

المتحفيــة وأىــدافيا وأىميتيــا وأنشــطتيا، وقصــور امــتالكين لميــارات تنفيــذ األنشــطة المتحفيــة؛ 
مما يعني ضرورة تنمية ىذه الميارات لدى معممات رياض األطفال، خاصة أن ىناك قمة فـي 

ة المتحفيــة لــدى المعممــات بصــفة خاصــة؛ لــذلك جــاء البحــث الدراســات التــي تناولــت األنشــط
 الحالي لتدريب معممة الروضة عمى ميارات تنفيذ األنشطة المتحفية.

 التالي: السؤال الرئيس عن اإلجابة الحالي البحث يحاول البحث: أسئمة
ما فاعمية البرنامج القائم عمى التربية المتحفية في تنمية ميارات تنفيذ األنشطة  -

 متحفية لدى لمعممة الروضة؟ال
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 ويتفرع من السرال الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
 ما ميارات تنفيذ األنشطة المتحفية الالزمة لمعممة الروضة؟ -0
ما صورة البرنامج القائم عمى التربيـة المتحفيـة لتـدريب معممـة الروضـة عمـى تنفيـذ  -8

 األنشطة المتحفية؟
لتربيـة المتحفيـة فـي تنميـة ميـارات تنفيـذ األنشــطة مـا فاعميـة البرنـامج القـائم عمـى ا -3

 المتحفية لدى لمعممة الروضة؟
 : إلى التعرُّف عمى الحالي البحث ييدف :أىداف البحث

 ميارات تنفيذ األنشطة المتحفية الالزمة لمعممة الروضة. -0
البرنامج القائم عمى التربية المتحفية لتدريب معممة الروضة عمى تنفيذ األنشطة  -8

 حفية.المت
فاعمية البرنامج القائم عمى التربية المتحفية في تنمية ميارات تنفيذ بعض  -3

 األنشطة المتحفية الالزمة لمعممة الروضة.
 أىمية البحث:

انبثقت أىمية البحث من أىمية الموضوع حيث يسعى البحث إلى تنمية ميارات تنفيذ 
ي عمى أىمية كبيرة من األنشطة المتحفية لدى معممة الروضة، وال شك أن ىذا ينطو 

 الناحيتين النظرية والتطبيقية.
 من الناحية النظرية:

قد يفيد البحث الحالي في تقديم إطار نظري عن التربية المتحفية بصفة عامة،       
 ، وعن معممات رياض األطفال.واألنشطة المتحفية بصفة خاصة

 ومن الناحية التطبيقية:
 فيذ األنشطة المتحفية ألطفال الروضة.تنمية ميارات معممة الروضة في تن -0
إبراز النتائج التي أسفر عنيا البحث والخروج منيا بتوصيات تكون عونًا لمعممة  -8

 الروضة في مجال التربية المتحفية.
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قــد تفيــد القــائمين عمــى بــرامج تــدريب معممــات ريــاض األطفــال بتخصــيص دورات  -3
ـــة المتحفيـــة وتنف ـــة لممعممـــات فـــي مجـــال التربي ـــة لطفـــل تدريبي ـــذ األنشـــطة المتحفي ي

 الروضة. 
مـــن المتوقـــع أن يفـــتح ىـــذا البحـــث أمـــام البـــاحثين مجـــاالت جديـــدة لمقيـــام بأبحـــاث  -4

 مماثمة في المراحل التعميمية األخرى.
 اقتصر البحث عمى الحدود التالية:: حدود البحث

ول : تـم تطبيـق أدوات البحـث فـي شـير أكتـوبر مـن الفصـل الدراسـي األالحـدود الزمنيـة -
 م.0205/0206

: تـم تطبيـق أدوات البحـث عمـى مجموعـة مـن معممـات ريـاض األطفـال الحـدود المكانيـة -
 بروضة الرعاية المتكاممة بمدينة أسيوط.

( معممـة مـن معممـات ريـاض األطفـال 02تكونت مجموعة البحث مـن): الحدود البشرية -
لتعميميــة، بروضـة مدرســة الرعايـة المتكاممــة، وىــي تابعـة إلدارة أســيوط ا

 والمعممات من خريجات شعبة تربية الطفل بكمية التربية.
تنفيذ األنشطة المتحفية،  مياراتاقتصر البحث الحالي عمى بعض الحدود الموتوعية:   - 

وىي: المسرح المتحفي، واألنشطة الفنية واليدوية، واألنشطة 
القصصية، واألنشطة العقمية وألعابيا، واألنشطة الحركية، 

 نشطة الموسيقية.واأل

 منيج البحث:
لبيان ؛ تم استخدام المنيج شبو التجريبي، وذلك إلجراء تجربة البحث وتطبيق أدواتيا

لتدريب معممة الروضة  )كمتغير مستقل(القائم عمى التربية المتحفية  التدريبيفاعمية البرنامج 
ميم التجريبي ذي ، وتم استخدام التص)كمتغير تابع( تنفيذ بعض األنشطة المتحفيةعمى 

 المجموعة الواحدة، والتطبيقين القبمي والبعدي.
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 تم إعداد األدوات التالية:  أدوات البحث:
 قائمة ببعض ميارات تنفيذ األنشطة المتحفية. -0
 بطاقة مالحظة ألداء المعممة في أثناء تنفيذ األنشطة المتحفية. -8
 شطة المتحفية.البرنامج التدريبي لتدريب معممة الروضة عمى تنفيذ األن -3

 مصطمحات البحث:
 التربية المتحفية:  -0

(التربية المتحفية بأنيا "مجموعة من الخبرات 01، 0202عرفت سوالف الحمراوي )
التربوية المقدمة لألطفال ومالحظتيم وتجاربيم وتفاعميم مع المعروضات، معتمدين عمى 

تيم لألنشطة المتحفية حواسيم المختمفة الكتشاف خواصيا والصفات المميزة ليا وممارس
ثارة الفضول لدييم مما  المختمفة، وذلك إلشباع حاجاتيم إلى المعرفة وحب االستطالع وا 

 يدفعيم إلى التفكير وتبسيط بعض المفاىيم العممية واكتسابيا".
: برامج تربوية تعميمية خاصة ويعرف البحث الحالي التربية المتحفية إجرائيًا بأنيا

والدينية واإلثارية تقدميا معممة الروضة ألطفاليا إلكسابيم معارف  بالمتاحف التاريخية
 متحفية عن طريق المتعة والتسمية من خالل ممارستيم ألنشطة التربية المتحفية.

 تنفيذ األنشطة المتحفية: -8
( بأنيــا: "مجموعـــة 052, 0225عرفيــا كــل مــن فــاتن إبــراىيم وممــدوح عبــد الــرحيم)

دراكيـــة وممارســـات يدويـــة وعمميـــة وعمميـــة األنشـــطة التـــي تتضـــمن مثيـــرات  بصـــرية وســـمعية وا 
تخاطـــب نوافـــذ طفـــل مـــا قبـــل المدرســـة, ممـــا يـــدعو إلـــى مشـــاركة الطفـــل الفعالـــة لتحقيـــق نمـــوه 

 الشامل, وميارات التفكير االجتماعي خاصة خالل التفاعل االجتماعي".
ض الميارات التي إكساب معممة الروضة بع يعر يا البحث الحالي إجرائيًا بأنيا       

األنشطة  -األنشطة الفنية واليدوية-مثل المسرح المتحفي تساعدىا عمى تنفيذ بعض األنشطة
األنشطة الموسيقية مع األطفال -األنشطة الحركية-األنشطة العقمية وألعابيا -القصصية

في بطاقة مالحظة  وتقاس بالدرجة التي تحصل عمييا المعممةإلكسابيم معارف متحفية، 
 المستخدمة في البحث الحالي. اء المعممة في أثناء تنفيذ األنشطة المتحفيةأد
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 اإلطار النظري لمبحث:
 األنشطة المتحفية. -0التربية المتحفية.  -0يتناول اإلطار النظري المتغيرات التالية: 

 التربية المتحفية: -أوالً 
 مفيوم التربية المتحفية: -

لتربيـــة المتحفيـــة بأنيـــا "مجموعـــة مـــن البـــرامج ( ا06، 0203عرفـــت رنـــا عـــالء الـــدين )
التعميمية والتربوية المنظمة, تيدف إلى تقديم أنشطة متحفية مبسطة لألطفال عـن معروضـات 
المتحــف فــي إطــار مــن المتعــة والتســمية التعميميــة إلشــباع حاجــاتيم لممعرفــة، والقيــام بممارســة 

احف؛ ممــا ينمــي وعــييم بمــدى عظمــة العديــد مــن األنشــطة التطبيقيــة مــن خــالل زيــاراتيم لممتــ
 حضارة بمدىم وتطوراتيا عبر العصور المختمفة".

 دور معممة الروتة  ي التربية المتحفية:-
 لمعممة الروضة دور في التربية المتحفية يتضح في النقاط التالية: 

خصائص نمو الطفل عند زيارتو لممتحف، وتوفر طرق  تراعي معممة الروضة  -0
 والتعمم بالحواس. التفكير والحوار

إتاحة الفرصة لمطفل الستكشاف المتحف وتشجيعو عمى اإلبداع واالبتكار من  -8
 خالل ورش العمل واألنشطة التربوية.

 الربط بين الزيارات المتحفية والمنيج المقدم لألطفال. -3
االستعانة بالوسائل التعميمية، مثل: النماذج المتحفية لنقل المعمومات والخبرات  -4

 بالمتحف. المتعمقة
ضرورة إلماميا بالميارات المعرفية والفنية واليدوية والخبرات التي يمكن إكسابيا  -5

 لألطفال من خالل النماذج المتحفية.
دور معممة الروضة ال يقل عن دور المربي المتحفي في اختيار المعروضات   -6

المناسبة لألطفال وعرض األفكار الرئيسة التي تربط بين معروضات ونماذج 
 (.00, 0200لمتحف)لمياء أحمد,ا
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أن تعرف أطفاليا بوطنيم العريق وتغرس فييم روح االنتماء، وذلك عن طريق   -7
 التربية المتحفية حتى يشب أطفالنا عمى احترام اآلثار والحفاظ عمييا.

(، 06, 0200تعمل عمى تحقيق أىداف ركن المتحف، كما ترى لمياء أحمد ) -8
 وتتمثل في:
الحرف اليدوية المختمفة من خالل تشكيل بعض  تدريب األطفال عمى -

 النماذج المتحفية.
 تدريب األطفال عمى التفكير الناقد ودقة المالحظة. -
 تقديم مجموعة من النشاطات الفنية والعممية لألطفال. -
 عرض الموجودات عمى األطفال في قالب قصصي لو مغزى. -

ل بإنجازات أجداده كما ينبغي لممعممة من خالل مركز المتحف أن تعرف الطف -9
وتشجعو عمى أن يتبنى نموذجا وقدوة لو، وتشجعو عمى المقارنة بين الحياة قديما 
وحديثا، وتنمي شعوره بالتقدم والتطور من القديم إلى الحديث، وتوضح أىم 
الشخصيات الحاكمة في العصر القديم والحديث)النشرة االسترشادية لمراكز التعمم 

 (.00, 0202برياض األطفال, 
 األنشطة المتحفية: -لانياً 
 مفيوم األنشطة المتحفية: -

( األنشـــطة المتحفيـــة بأنيـــا 052, 0225عرفـــت فـــاتن إبـــراىيم وممـــدوح عبـــد الـــرحيم) 
دراكيــة وممارســات يدويــة وعمميــة  "مجموعــة األنشــطة التــي تتضــمن مثيــرات بصــرية وســمعية وا 

مشــاركة الطفــل الفعالــة لتحقيــق  وعمميــة تخاطــب نوافــذ طفــل مــا قبــل المدرســة, ممــا يــدعو إلــى
 نموه الشامل, وميارات التفكير االجتماعي خاصة خالل التفاعل االجتماعي".

 تيدف األنشطة المتحفية إلى:أىداف األنشطة المتحفية:  -
 إثراء ميارات االتصال والتعبير. -0
 التقدم في النمو االجتماعي والشخصي. -8
 مثابة عالج لمتنفيس عن التوترات النفسية.شعور األطفال بالمتعة وتحقيق الذات، وتعد ب -3
 زيادة وتعزيز المعرفة والميارات المرتبطة بأشكال معينة من الفنون. -4
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 إثراء ميارات االتصال والتعبير الحر. -5
 (.4, 0200التقدم في النمو الشخصي والسموك االجتماعي )حنان محمود,  -6
 والنفسي لمطفل. جذب انتباه األطفال وتثقيفيم عبر تشجيع التحرر البدني -7
 تقوية الصور العقمية واالبتكار وتعزيز االنسجام والصفاء في العالقة مع اآلخرين. -8
 التطبيع االجتماعي واإلشباع الذاتي. -9
تحقيـــق النمـــو المعرفـــي والثقـــافي لمطفـــل مـــن خـــالل خمـــق عالقـــة تفاعميـــة بينـــو وبـــين  -01

 (.1-0, 0203المقتنيات المتحفية )شوق عبادة, 
ــــل فــــي إكســــاب األطفــــال ممــــا ســــبق يتضــــح   ــــة تتمث أن أىــــداف األنشــــطة المتحفي

المعارف والميارات عن طريق المتعة وتشجع األطفال عمى التفاعل مـع بعضـيم؛ ممـا يسـاعد 
عمى تطور نموىم االجتماعي، كما تتيح ليم الفرص لممارسة ىواياتيم المختمفـة، وتركـز عمـى 

 جعل الطفل مبتكرًا ال يعتمد عمى الحفظ والتمقين.

 تعد األنشطة المتحفية ذات أىمية لألسباب التالية: أىمية األنشطة المتحفية لطفل الروتة: -

كونيــا أنشــطة معرفيــة تخاطــب قطاعــًا كبيــرًا مــن األطفــال, وتــؤدي إلــى تحقيــق  -0
أىـــداف تربويـــة متعـــددة كمـــا تنمـــي ميـــارات التفكيـــر الناقـــد، وكميـــا تمثـــل أىـــدافا 

 (.2, 0200)حنان محمود , سامية لمتربية
مـــن خالليـــا يمكـــن التركيـــز عمـــى إعـــداد فئـــات مـــن ذوي االحتياجـــات الخاصـــة  -8

مـــن خـــالل تـــدريبيم عمـــى أنشـــطة تقويميـــة تعميميـــة تكـــون بدايـــة ، العمـــل لســـوق
 .االحتكاك العممي لسوق العمل الخارجي

حيث لممتحف دور  األطفال تراعي حقوق ذوي االحتياجات الخاصة من -3
دماجيم في  المجتمع من خالل األنشطة المتحفية، التي إيجابي في تعميميم وا 

تساعدىم عمى التوافق الشخصي واالجتماعي مع اآلخرين )مني عبد السالم, 
 (.05, 0227وفاطمة الزىراء عبد المنعم,  54, 0223

ــــذاتي  -4 تعمــــل عمــــى تشــــجيع التحــــرر البــــدني والنفســــي لمطفــــل وتتــــيح اإلشــــباع ال
 والتطبيع االجتماعي. 
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قميــــة وتطــــور االبتكــــار وتعــــزز االنســــجام والصــــفاء فــــي تقــــوي مــــن الصــــور الع -5
 العالقات مع اآلخرين.

تتيح لمطفل فرصة التعبير الشـفوي الـذي يمثـل بدايـة الـتعمم فـي التـدريس التقـاربي  -6
مـن حــوار فــي أثنــاء المعـب، ثــم عــرض الصــور بـدون حــديث مصــاحب، ثــم لعــب 

 لحوار.األدوار غير المفظي، ثم لعب األدوار المفظي القائم عمى ا
تتيح لمطفل الفرصة لممارسة النشاطات التي تخـرج الطاقـات الكامنـة بداخمـو مـن  -7

ـــره مـــن األنشـــطة  ـــن التشـــكيمي والمســـرحي وغي خـــالل االشـــتراك فـــي نشـــاطات الف
 (.54, 50, 0223مني عبد السالم,  المتحفية)

مما سبق يتضح أن لألنشطة المتحفية أىمية كبرى سواء لألطفال العاديين أو 
فال من ذوي االحتياجات الخاصة، فيي تساعد عمى نمو الميارات االجتماعية، وتساعد لألط

األطفال عمى التعبير عن مشاعرىم المختمفة وتنمي االبتكار واإلبداع لدى األطفال؛ لذا 
اىتمت الباحثة بتدريب معممات رياض األطفال عمى اكتساب ميارات تنفيذ األنشطة 

 م األثر عمى كل من المعممات واألطفال.المتحفية وىذا سيكون لو عظي
وقد أ ادت الباحلة مـن العـرض السـابق  ـي االىتمـام باألنشـطة المتحفيـة  ـي البرنـامج 

 التدريبي؛ وذلك ألىميتيا البالغة لطفل الروتة.
 أنواع األنشطة المتحفية:

 المسرح المتحفي: -0
أو خارجـــو فـــي  يعــد المســـرح المتحفـــي نوعـــًا مـــن أنـــواع المســـرح يقـــدم داخـــل المتحـــف 

مسرح ممحق بو أو في الفصل الدراسي)قاعة النشاط( مستندا في كـل أشـكالو إلـى معروضـات 
المتحف وما يتعمق بو من مفاىيم عممية أو شخصيات أو أحـداث أو فتـرات زمنيـة أو مظـاىر 

ي لمعمــارة , تقــدم بطريقــة مســرحية بعيــدة عــن التقريريــة والمباشــرة التــي تــدفع إلــى الممــل, تُقــدم فــ
قالب يجذب عقل المتمقي ويستثير خيالو؛ مما يجعمو يتفاعل مع المتحف بطريقة أكثـر فاعميـة 
وجــذبًا، فالمســرح المتحفــي يقــوم عمــى فكــرة تبســيط المعروضــات لمجميــور وبخاصــة األطفــال 
وذلك عـن طريـق تحويميـا إلـى صـورة أكثـر تفـاعال مـع الـزوار عـن طريـق المسـرح ومـا يشـتمل 

 زياء والمؤثرات الصوتية، وقد يقدم بواسطة العرائس والتي عادة ماتكونعميو من عناصر كاأل
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كائنات أو حيوانات محببة لدى األطفال تتفاعل معيـم, كمـا أن المسـرح المتحفـي ال يقتصـر عمـى 
 (.03_ 02, 0203متحف بعينو بل يمكن تقديمو في جميع أنواع المتاحف )شوق عبادة, 

ــــو يعــــد مــــن األنشــــطة التــــ  ــــذلك فإن ــــة, ويضــــم ل ــــاحف العالمي ي تيــــتم بيــــا معظــــم المت
مســرحيات مســتميمة مــن موضــوعات ومعروضــات المتحــف ومرتبطــة بأنشــطة الــورش الفنيــة, 
حيــــث يســــتمتع األطفــــال عنــــدما يظيــــرون فــــي المســــرحية بالزينــــة والمالبــــس واألدوات التـــــي 

 (.20, 0222صمموىا ونفذوىا بأنفسيم بالورش الفنية)عبير دياب, 
العديد من الدراسات السابقة إلى أىمية المسرح المتحفي في إكساب وقد أشارت  

 Tessa Bridalالطفل العديد من المفاىيم والميارات وتثقيفو متحفيا، مثل دراسة كل من: 
 (, وشوق عبادة0200, وماىيناز ماىر)Susan Bennett (2013) , و(2004)

لمتفكير حول معروضات المتحف  ال توجد وسيمة أكثر حيوية أنو(, حيث أكدوا عمى 0203)
 وجذب الزوار أكثر من استخدام المسرح باعتباره وسيطا جاذبا لمطفل. 

 األنشطة الموسيقية: -8
تعـد الموسـيقى مــن أىـم الفنــون التـي يســتجيب ليـا الطفــل فـي فتــرة مبكـرة مــن حياتـو، فيــي  

خيــاليم وتســاعدىم تشــيع البيجــة فــي نفــوس األطفــال، وتشــجع مــيميم إلــى اإليقــاع والحركــة وتثــرى 
 .  (Joiner, S., 2009, 785)عمى حفظ األغاني واألناشيد التي تنمي محصميم المغوي 

 وىناك العديد من االعتبارات التي يجب مراعاتيا عند تقديم األنشطة الموسيقية لألطفال وىي:
 البد من إعطاء مقدمة قصيرة مشوقة عن موضوع األغنية. -0
 اممة بصوت المعممة أو من التسجيل.استماع األطفال إلى األغنية ك -8
إعطــــاء الــــنص المغــــوي لألغنيــــة عــــن طريــــق محاكــــاة المعممــــة وشــــرح مــــا يصــــعب عمــــى  -3

 األطفال، فتكرار النص مع الموسيقى يساعد الطفل عمى حفظو وبالتالي يتذوق معانيو.
 االىتمام بالتعبير الحركي عن كممات األغنية ولحنيا. -4
تدريس األغنيـات لألطفـال, وىـى أن تبـدأ المعممـة بغنـاء استخدام الطريقة الجزئية في  -5

األغنية بأكمميا ثم تقسميا إلى أجزاء, ثـم تغنـي الجـزء الثـاني وتربطـو بـاألول, وىكـذا 
 (.00, 0224حتى تنتيي األغنية كميا )شريف إبراىيم, 
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وىنــاك العديــد مــن الدراســات التــي أكــدت عمــى أىميــة األنشــطة الموســيقية فــي تنميــة  
(، Harriet,P,2000د مـــــــن القـــــــيم فـــــــي حيـــــــاة األطفـــــــال، مثـــــــل: دراســـــــة كـــــــل مـــــــن )العديـــــــ

(، 0221، وماجــــــدة عقــــــل وأشــــــرف محمــــــد)(Montello,C.2001)، و(Maria,Z.2001)و
(, وفاطمــــــــة 0204(, وجيــــــــاد صــــــــفوت)0202(, وداليــــــــا فــــــــاروق)0220ونيمــــــــي العطــــــــار)

 (.0204صالح)
 األنشطة الحركية: -3

اط عمـــى طفـــل الروضـــة، كمـــا يســـاعده عمـــى يضـــفي النشـــاط الحركـــي الحيويـــة والنشـــ 
تفريـ  الطاقــة الموجــودة لديــو، إضـافة إلــى تقويــة عضــالتو الكبيـرة والصــغيرة، كمــا يســيم بشــكل 
فعـــال فـــي إكســـابو العديـــد مـــن الميـــارات الحركيـــة مثـــل: التـــوازن، والجـــري، والقفـــز، والتســـمق، 

تســاعد عمــى التــحزر الحركــي والتزحمــق، والســيطرة؛ ممــا يكســبو المرونــة فــي الحركــة، كمــا أنيــا 
البصــري ممــا يــؤدى إلــى شــعور الطفــل بالثقــة فــي الــنفس وبقدرتــو عمــى اإلنجاز)رفقــة مجمــي، 

0224 ،13.) 

وىنــاك العديــد مــن الدراســات التــي أكــدت عمــى أىميــة النشــاط الحركــي وفاعميتــو فــي   
ل مــن: نــور تنميــة العديــد مــن الميــارات وجوانــب النمــو المختمفــة لــدى الطفــل، مثــل: دراســة كــ

 (.0224ومحروس محمود ) ،Renee,H(2002)(، و0222طو)

 األنشطة العقمية وألعابيا: -4
ـــــة    ـــــارات الترتيـــــب مـــــن أمثم ـــــارات التصـــــنيف واختب ـــــة وألعابيـــــا: اختب األنشـــــطة العقمي

والتسمســل، واختبــارات تتبــع المتاىــات، واختبــارات تفســير الصــور، واختبــارات الــذاكرة البصــرية، 
والخطــأ، واختبــارات إكمــال النــاقص، واختبــارات االختيــار مــن متعــدد؛ ممــا  واختبــارات الصــواب

يســـاعد األطفـــال عمـــى اكتســـاب العديـــد مـــن الميـــارات، مثـــل: المالحظـــة والترتيـــب والتصـــنيف 
 (.  014, 0200والمقارنة )سوالف أبو الفتح,

ب ومــن الدراســات التــي تؤكــد فاعميــة األنشــطة واأللعــاب فــي تنميــة العديــد مــن جوانــ 
 (.0223النمو المختمفة لدى األطفال: دراسة ميا صالح الدين) 
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 األنشطة القصصية: -5
قصـــص األطفـــال بأنيـــا: قصـــص مختصـــرة  ,W. (2002, 33) Owenعـــرف  

ومباشرة، تيتم بعدد من المفاىيم، يستطيع األطفال استيعابيا ومكتوبـة بأسـموب مباشـر وبسـيط 
ساســـية، فالنشـــاط القصصـــي ميـــم جـــدًا فـــي ومشـــوق، وتمثـــل الصـــور والرســـوم فييـــا الســـمة األ

مرحمـــة الروضـــة حيـــث يمكـــن أن نســـرد لألطفـــال قصـــة ثـــم نطمـــب مـــنيم تمثيميـــا؛ ممـــا ينمـــي 
 .(Dunkley, S., 2000, 5ويشجع الخيال )

كمــا أن لألنشـــطة القصصـــية دورًا ميمـــًا فـــي تحســـين المغـــة والفيـــم والـــوعي بالكممـــات 
ب المعممــات مــن األطفــال القيــام بإعــادة ســرد المطبوعـة لــدى طفــل مــا قبــل المدرســة حيــث تطمــ

ويجـب أن تتناسـب القصـة مـع سـن  ، (Simon, K., &Laure, K., 2003, 22القصـة )
الطفل والخبـرات التـي يمـر بيـا حيـث يجـب أن تشـوقو وتثيـر انتباىـو وتجذبـو إلييـا، كمـا يمكـن 

ي جـــاد الحمـــول أن يحتـــوي مضـــمون القصـــة عمـــى المشـــكالت اليوميـــة التـــي قـــد تواجـــو الطفـــل وا 
 .(60، 0201المنطقية ليا أو اقتراحات ليا )أماني صالح الدين، 

وىناك العديد من الدراسات التي أشارت إلـى فاعميـة األنشـطة القصصـية والـدراما فـي 
ــــدى األطفــــال كدراســــة كــــل مــــن:  , (Haaris,2003)تنميــــة العديــــد مــــن الجوانــــب المختمفــــة ل

 (.0203(، ووالء عبد التواب)0201ىر )، ووفاء ما(Prive He,G,&sreed;A,2011)و

 األنشطة الفنية واليدوية: -6
ممارســة ىــذه األنشــطة تــدعم االتصــال بالبيئــة فيــي وســيمة لتنشــيط اىتمامــات الطفــل  

بالبيئة وتوثيق عالقتو بيـا وتعمـل عمـى توظيـف العمميـات العقميـة، وتعـد األنشـطة الفنيـة جسـرًا 
لعديــد مــن الدراســات التــي أثبتــت أىميــة األنشــطة لتكيــف الطفــل مــع مفــردات البيئــة، وىنــاك ا

الفنيــة واليدويــة فــي تنميــة العديــد مــن الميــارات وجوانــب النمــو المختمفــة لــدى األطفــال، مثــل: 
، و)رشـــا (Saundeas Iesley,2010)(، و0222دراســـة كـــل مـــن: ماجـــدة حســـين رواح)

 (.0200كمال,
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ميـارات تنفيـذ األنشــطة  وقـد أ ـادت الباحلـة مــن العـرض السـابق عنـد إعــداد قائمـة
 المتحفية، وعند إعداد البرنامج التدريبي بحيث تشمل كل ىذه األنشطة المذكورة.

 إعداد أدوات البحث ومواده:
 قائمة ميارات تنفيذ األنشطة المتحفية ال زمة لمعممة الروتة: -أوالً 

شطة المتحفية ىدفت القائمة إلى تحديد بعض ميارات تنفيذ األن اليدف من إعداد القائمة:
 الالزمة لمعممة الروضة التي تم في ضوئيا تنفيذ األنشطة المتحفية بالروضة.

االطالع عمى بعض الدراسات والبحوث السابقة التي تناولت  مصادر إعداد القائمة:
)دينا (، و0225سوالف أبو الفتح ) كدراسة كل من: األنشطة المتحفية، وميارات تنفيذىا،

سوالف و (، 0202منال محمود )(، و 0227مة الزىراء عبد المنعم)(، وفاط0225صالح, 
(، وفاتن إبراىيم 0200(، وماىيناز ماىر)0200وحنان محمود )(، 0202أبو الفتح )

(، 0203حنان محمد نصار)(، و 0202(، وداليا فاروق)0201(، و)نبيمة حسن, 0200)
يمان كامل )0203و)شوق عبادة,  ، وفاطمة (0204(، وجياد صفوت)0203(، وا 

 (.0204)صالح
 مقابمة بعض المختصين في مجال المتاحف، واألنشطة المتحفية؛ لإلفادة من آرائيم. -

ميارات تنفيذ األنشطة ومن خالل ذلك تم التوصل إلى قائمة مبدئية لبعض 
وقد  المتحفية الالزمة لمعممة الروضة التي تم في ضوئيا تنفيذ األنشطة المتحفية بالروضة،

لميارات في قائمة؛ وذلك تمييدا لعرضيا عمى السادة المحكمين وضعت ىذه ا
 المتخصصين.

 احتوت قائمة الميارات في صورتيا المبدئية عمى: مكونات القائمة:
 ميارات أدائية. 01وتكون من المسرح المتحفي،  -0
 ميارات أدائية. 02وتكونت من  األنشطة الموسيقية: -0
 ميارات أدائية. 4 وتكونت من األنشطة الحركية والمسابقات: -1
 ميارات أدائية. 02وتكونت من  األنشطة الفنية واليدوية: -2
 ميارات أدائية. 6وتكونت من  األنشطة العقمية وألعابيا: -3
 ميارات أدائية. 6وتكونت من  األنشطة القصصية: -4
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مقدمة توضح لممحكمين اليدف من إعداد القائمة،  كما تتمنت قائمة الميارات
 إبداء الرأي فيو، وكيفية تدوين االستجابات التي تتناسب وآراءىم. وتحديد المطموب منيم

ميارات تنفيذ األنشطة المتحفية الالزمة بعد التوصل إلى قائمة   تحكيم القائمة:
في صورتيا األولية، تم عرضيا عمى مجموعة من الخبراء والمتخصصين  لمعممة الروضة

 07الفنية، والمناىج وطرق التدريس، وعددىم  في اآلثار، وفي مجاالت تربية الطفل، والتربية
جراء  محكما؛ وذلك إلبداء الرأي في أىمية تمك الميارات لمعممات رياض األطفال، وا 

 التعديالت وفق ما يرونو صوابا من حيث ما يمي: 
 ما ورد بالقائمة من ميارات. -
 مدى أىمية تمك الميارات لمعممات رياض األطفال. -
 دائية بالميارة الفرعية التي تنتمي إلييا.مدى ارتباط كل ميارة أ -
 التأكد من السالمة العممية والصياغة المغوية لمميارات الواردة في القائمة. -
 إعادة صياغة الميارات التي يرون إعادة صياغتيا أو تعديل تركيبيا المغوي. -
 اضافة أو حذف أو استبدال ما يرونو مناسبا في قائمة الميارات. -
 نشاط فرعي "ميارات أخرى ترون إضافتيا". كما كتب تحت كل -

 تعديل القائمة و قا لنتائج التحكيم:
بعد جمع القائمة من السادة المحكمين تم تفري  استجاباتيم، وذلك بحساب نسبة 

 ( من إجمالي عدد المحكمين.022 ،62) اتفاقيم عمى أىمية كل ميارة، وقد تراوحت ما بين
الث من األنشطة الحركية والمسابقات، إلى األنشطة وقد تم تعديل النشاط الفرعي الث

الحركية؛ وذلك ألن المسابقات تندرج تحت األنشطة الحركية، أما بالنسبة لمميارات األدائية 
التي تندرج تحت كل نشاط، فتم تعديل صياغة بعض الميارات غير الواضحة، وحذف 

يح القائمة، والجدول التالي ميارات رأى المحكمون أنيا مكررة أو غير ضرورية، وتم تصح
 يوضح نتائج التحكيم:
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 (0جدول )
 الميارات األدائية التي تم تعديميا من قائمة الميارات

 النشاط الذي تنتمي إليو الميارة بعد التعديل الميارة قبل التعديل

تراعـــــــي المعممـــــــة أن يكـــــــون العـــــــرض 
المســـــرحي المتحفـــــي تربويـــــا، ويحمـــــل 

 قيما إيجابية.

ة األســــس التربويــــة لمعــــرض تراعــــي المعممــــ
 المسرح المتحفي المسرحي المتحفي.

تراعـــي عنـــد غنائيـــا لألغنيـــة المتحفيـــة 
تعابير الوجو المناسبة لمكممـات وكـذلك 

 اإليماءات واإلشارات.

تراعــــي عنــــد غنائيــــا لألغنيــــة المعبــــرة عــــن 
النمــوذج المتحفــي تعبيــرات الوجــو المناســبة 
لمكممـــــــــــات ونبـــــــــــرات الصـــــــــــوت، وكـــــــــــذلك 

 ءات واإلشارات.اإليما

 األنشطة الموسيقية

توظــف الجانــب الحركــي فــي األنشــطة 
المقدمــــــة لمطفــــــل؛ الكتســــــاب معــــــارف 

 متحفية.

تصـــــــمم أنشـــــــطة حركيـــــــة جاذبـــــــة لمطفـــــــل؛ 
إلكســــــابو معــــــارف متحفيــــــة عــــــن النمــــــوذج 

 المتحفي.
 األنشطة الحركية

 تصـــمم ألعابـــا حركيـــة فرديـــة وجماعيـــة ذات تصمم ألعاب حركية فردية وجماعية.
 صمة بموضوع النموذج المتحفي.

 األنشطة الحركية

تصـمم ألعابـًا حركيــة تسـيل مـن عمميــة 
 التعمم لمطفل.

تصـــــمم ألعابـــــًا حركيـــــة تســـــيل مـــــن عمميـــــة 
 التعمم المتحفي لمطفل.

 األنشطة الحركية
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 (8جدول )
 %81؛ لعدم وصوليا إلى نسبة اتفاق قائمة المياراتالتي تم حذ يا من الميارات 

 النشاط الذي تنتمي إليو الميارة األدائية التي تم حذ يا

 المسرح المتحفي تراعي الفروق الفردية بين األطفال عند تقديم عروض لممسرح المتحفي.

 المسرح المتحفي تعرض المسرحية المتحفية بطريقة تتناسب مع أىداف النموذج المتحفي

 األنشطة الموسيقية لمتحفية.تقدم تمارين إيقاعية متنوعة مناسبة لألغنية ا

 األنشطة الموسيقية تطمب من األطفال المشاركة في غناء األغاني المتحفية.

 األنشطة الفنية واليدوية تصمم إكسسوارات مناسبة لمنموذج المتحفي.

 يدويةاألنشطة الفنية وال تستخدم خامات جذابة غير مكمفة عند إنتاج لوحات فنية معبرة عن النموذج المتحفي.

 األنشطة العقمية وألعابيا تفسر الصور الخاصة بالنموذج المتحفي.

جراء التعديالت التي أشاروا إلييا، تم  بعد عرض القائمة عمى السادة المحكمين وا 
تصحيحيا، وحساب النسبة المئوية الستجاباتيم لكل ميارة أدائية، حيث ُتعطى درجة واحدة 

صفر إذا لم تكن مناسبة، وذلك لكل محكم عمى حدة، ثم  لمميارة إذا كانت مناسبة، وُيعطى
تم جمع الدرجات التي حصمت عمييا الميارة بالنسبة لجميع المحكمين، وحسبت النسبة 
المئوية لكل ميارة من ىذه الميارة، وقد أسفرت ىذه الخطوات عن حذف الميارات األدائية 

ارات األدائية أو حذف بعضيا %، ودمج بعض المي62التي لم تصل نسبة االتفاق عمييا 
 لتكرارىا أو لقمة أىميتيا. 

بعد إجراء التعديالت الالزمة أصبحت  صياغة القائمة  ي صورتيا النيائية:
  :القائمة في صورتيا النيائية تمثل ستة أنشطة، وىي
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 (3جدول)  

سة
رئي
ة ال

شط
األن

عية 
لفر
ة ا
شط

األن
 

 
 ميارات تنفيذ األنشطة المتحفية

شط
األن

ية:
حف
لمت
ة ا

 

واًل 
ا

–
ي:
حف
لمت
ح ا
سر
الم

 

 تختار فكرة مسرحية مستميمة من محتويات النموذج المتحفي. -0

 تستخدم العرائس المناسبة لموضوع النموذج المتحفي.   -0

 تراعي المعممة أن يكون العرض المسرحي المتحفي تربويا. -1

 توظف الحوار ليعبر عن مضمون ومحتويات النموذج المتحفي. -2

 توظف المؤثرات الصوتية والموسيقى لمتعبير عن أحداث العرض المسرحي المتحفي.  -3

 تختار الديكور المناسب لممسرحية المتحفية.  -4

 تبسط محتويات النموذج المتحفي من خالل المسرحية المتحفية. -5

 تقدم المسرحية المتحفية بطريقة تجذب انتباه األطفال. -6

 اسب شخصيات النموذج المتحفي في المسرحية المتحفية.تستخدم األزياء التي تن -7

 تنوع في نبرات صوتيا وفقا لألحداث والشخصيات في أثناء عرض المسرحية المتحفية. -02

 تكمف األطفال بالتمثيل في المسرحية المتحفية. -00
فية
متح

ة ال
شط

األن
 

انياً 
ل

- 
ية:
سيق

مو
ة ال

شط
األن

 

 تقدم أغانٍي معبرة عن النموذج المتحفي. -0

 تختار كممات األغنية المتحفية بحيث تكون مناسبة لقاموس الطفل المغوي.  -0

 تؤدي األغاني المتحفية بطريقة فردية أو مع مجموعة من األطفال.  -1

 تراعي أن تكون األغنية المتحفية ذات ىدف تربوي. -2

 تؤدي األغنية المتحفية باستخدام الطريقة الجزئية.  -3

 تحفية بطريقة شيقة وجذابة لألطفال.تؤدي األغاني الم -4

تراعي عند غنائيا لألغنية المتحفية تعبيرات الوجـو المناسـبة لمكممـات ونبـرات الصـوت، وكـذلك اإليمـاءات  -5
 واإلشارات.
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 توصل المعمومات الخاصة بالنموذج المتحفي من خالل األغنية المتحفية. -6

اللاً 
ل

- 
ية:
حرك

ة ال
شط

األن
 

 ية جاذبة لمطفل؛ إلكسابو معارف متحفية عن النموذج المتحفي.تصمم أنشطة حرك -0

 تصمم مسابقات حركية مرتبطة بموضوع النموذج المتحفي؛ إلكساب الطفل ميارات حركية.  -0

 تصمم ألعاب حركية مرتبطة بالنموذج المتحفي تنمي عضالت الطفل الكبيرة والصغيرة. -1

 عمم المتحفي لمطفل.تصمم ألعابًا حركية تسيل من عممية الت -2

 تصمم ألعابًا حركية مرتبطة بالنموذج المتحفي، مناسبة لممستوى العمري لألطفال.  -3

 تصمم ألعابًا حركية فردية وجماعية ذات صمة بموضوع النموذج المتحفي. -4

فية
متح

ة ال
شط

األن
 

بعاً 
را

-
ية:
يدو
 وال
نية
 الف

طة
نش
األ

 

 ة إلنتاج نماذج متحفية.تستخدم العديد من الخامات البيئية المختمف -0

 تصمم لوحات معبرة عن النموذج المتحفي باستخدام خامات مختمفة.  -0

 تنتج أشغااًل يدوية معبرة عن  النموذج المتحفي. -1

 تصمم مالبس معبرة عن شخصيات النموذج المتحفي. -2

 تصمم عرائس معبرة عن شخصيات النموذج المتحفي.  -3

 مناسبة إلنتاج أعمال فنية معبرة عن النموذج المتحفي.توفر لألطفال الخامات ال -4

 تتيح لألطفال فرص ممارسة األنشطة الفنية المتعمقة بالنموذج المتحفي. -5

 تضع منتجاتيا المتحفية في ركن المتحف بطريقة جذابة. -6
فية
متح

ة ال
شط

األن
 

سا 
خام

–
يا.
عاب
 وأل
مية
لعق
ة ا
شط

األن
 

 وذج المتحفي تزيد من قدرة الطفل عمى التصنيف.تصمم المعممة ألعابا مرتبطة بالنم -0

 تصمم المعممة ألعابا مرتبطة بالنموذج المتحفي تزيد من قدرة الطفل عمى المالحظة. -0

 تصمم ألعابا عقمية مرتبطة بالنموذج المتحفي شيقة لألطفال. -1

 قارنة.تصمم المعممة ألعابا مرتبطة بالنموذج المتحفي تزيد من قدرة الطفل عمى الم -2

 تصمم المعممة ألعابا مرتبطة بالنموذج المتحفي تزيد من قدرة الطفل عمى الترتيب لألحداث. -3

 توظف أنشطة وألعابًا عقمية جذابة تكسب الطفل معارف متحفية.  -4
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لســـابق إلجـــراء تحديـــد بعـــض ميـــارات تنفيـــذ األنشـــطة ومـــن خـــ ل ىـــذا العـــرض ا
المتحفية ال زمة لمعممة الروتة التـي تـم  ـي تـوئيا تنفيـذ األنشـطة المتحفيـة بالروتـة، 
ــذ  ــذي نصــو:  مــا ميــارات تنفي ــة عــن الســرال األول مــن ســرالي البحــث وال ــد تمــت اإلجاب ق

 األنشطة المتحفية ال زمة لمعممة الروتة؟ 
 حظة لقياس ميارات تنفيذ األنشطة المتحفية لدى معممة الروتة:بطاقة م  -لانياً 

ىدفت بطاقة المالحظة إلى قياس أداء معممات  ( اليدف من إعداد بطاقة الم حظة:0)
 الروضة لمجانب المياري لبعض ميارات تنفيذ األنشطة المتحفية لدى معممة الروضة.

ناء تصميم بطاقة المالحظة إلى تم الرجوع في أث ( مصادر تصميم بطاقة الم حظة:8)
 المصادر التالية: 

االطالع عمى بعض الدراسات والبحوث السابقة التي تناولت األنشطة المتحفية لدى  -
)دينا صالح, (، و0225معممة الروضة، كدراسة كل من سوالف أبو الفتح )

سوالف و (، 0202منال محمود )(، و 0227(، وفاطمة الزىراء عبد المنعم)0225
(، وفاتن 0200(، وماىيناز ماىر)0200وحنان محمود )(، 0202الفتح )أبو 

    (، 0203وحنان محمد نصار)(، 0201(، و)نبيمة حسن, 0200إبراىيم )

 تصمم المعممة ألعابا مرتبطة بالنموذج المتحفي تنمي ذاكرة الطفل البصرية. -5

سًا 
ساد

–
ية:
صص

 الق
طة
نش
األ

   
   

   
   

  
 

 توظف القصص إلكساب الطفل معارف متحفية. -0

 تسرد المعمومات المتحفية المقدمة لمطفل في قالب قصصي ممتع. -0

 تنوع في نبرات الصوت طبقا ألحداث القصة المتحفية. -1

 توازن بين صوتيا وحركتيا في أثناء عرضيا لمقصة المتحفية.  -2

 فية عمى صور معبرة عن النموذج المتحفي.تراعي أن يشتمل غالف القصة المتح -3

 تراعي أن يكون عنوان القصة المتحفية ىو اسم النموذج المتحفي. -4

 تبسط الكممات غير المألوفة في القصة المتحفية لألطفال قبل البدء في عرض القصة المتحفية. -5

 تغمق القصة المتحفية بأسموب شيق يجذب الطفل.  -6
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يمان كامل )0203و)شوق عبادة,  (، وفاطمة 0204(، وجياد صفوت)0203(، وا 
 (.0204صالح)

لمتحفية بصفة الرجوع إلى الكتب والمراجع في المتاحف بصفة عامة، واألنشطة ا -
 خاصة وكذلك المتخصصة في مجال معممات رياض األطفال.

وقد تم تصميم بطاقة المالحظة من قائمة ميارات تنفيذ بعض األنشطة المتحفية،  -
فقد وصفت ست أنشطة فرعية وأماميا الميارات األدائية التي تمت مالحظتيا في 

 صورة بطاقة مالحظة. 
 الصورة األولية بطاقة الم حظة:

جاءت الصورة األولية لبطاقة المالحظة بنفس مكونات قائمة الميارات في صورتيا 
النيائية مع اختالف في التصميم، فوضع أمام كل ميارة أدائية خانات تحدد مستوى أداء 

( إضافة إلى خانة 0-0-1ضعيف( عمى أن تكون الدرجات ) -متوسط –المعممة )مرتفع 
محكمين إلبداء آرائيم ومالحظاتيم في الميارات التي المالحظات، وىي متروكة لمسادة ال

 أماميم.
كما تضمنت بطاقة المالحظة مقدمة توضح لمسادة المحكمين اليدف من إعداد البطاقة 

 والمطموب منيم إبداء الرأي فيو وىو: 
 مدى مناسبة كل ميارة لألنشطة الرئيسة التي تنتمي إلييا. -
 التي تم اختيارىا. مدى مناسبة الميارة لمستويات القياس -
 وضع عالمة أمام الخانة التي تتفق مع رأي المحكم. -
 إعادة صياغة العبارات التي يرون إعادة صياغتيا أو تعديل تركيبيا المغوي.  -
 توضيح أماكن تدوين االستجابات التي تتناسب وآراءىم. -

 : عند صياغة بنود بطاقة الم حظة تم مراعاة أن تكون:بنود بطاقة الم حظة
 في ضوء األىداف المحددة. -
 عبارات إجرائية قابمة لمقياس والمالحظة. -
 ال تخضع لمتفسير الذاتي من جانب أكثر من مالحظة. -
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 كل عبارة تتضمن أداء واحدًا فقط. -
كل عبارة تعبر عن أحد الميارات التي يتم ممارستيا وتكون تابعة لمنشاط الذي  -

 تنتمي إليو.
 ال يمكن تفسيرىا بأكثر من معني.كل عبارة ذات معنى محدد بحيث  -

 تعميمات استخدام بطاقة الم حظة: 
-إلجراء المالحظة بصورة جيدة كان البد من صياغة تعميمات واضحة لممالحظات

وقد   -وىن: الباحثة واثنتين من معاونات أعضاء ىيئة التدريس بكمية رياض األطفال
أثناء أدائين لمميارات، وقد وضعت ىذه استعانت بيما الباحثة إلتمام مالحظة المعممات في 

التعميمات بدقة بحيث توضح اليدف من إعدادىا أو كيفية استخداميا وكيفية وضع وتسجيل 
 العالمات. 

 وتشمل التعميمات التي وجيت لمن يقمن مع الباحلة بم حظة المعممة عمى ما يمي:
ظة: اسم المعممة، تسجيل البيانات الخاصة بالمعممة قبل البدء في عممية المالح -

 واسم الروضة، وتاريخ المالحظة.
 الجموس في مكان بارز يسمح برؤية المعممة وسماعيا. -
 التركيز عمى مالحظة المعممة في الميارات الموجودة ببطاقة المالحظة.  -
 تحري الدقة في قراءة وفيم العبارات وفي وضع التقدير المناسب لمطالبة المعممة. -
 ظة من بداية تنفيذ المعممة لمنشاط حتي نيايتو. استخدام بطاقة المالح -
لكل ميارة وذلك وفقا لدرجة أداء  0-0-1رصد درجة واحدة فقط من الدرجات  -

 المعممة في الميارة. 
وضع عالمة  في المكان المناسب الذي تراه مناسبا ألداء المعممة أمام كل عبارة  -

 وفي عمود التقدير الذي تستحقو المعممة.
 مة عمى ثالث درجات إذا كان أداؤىا مرتفعا.تحصل المعم -
 تحصل المعممة عمى درجتين إذا كان أداؤىا متوسطا. -
 تحصل المعممة عمى درجة إذا كان أداؤىا ضعيف. -
 عدم وضع أكثر من عالمة أمام كل ميارة. -
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ذا لم تتمكن المالحظة من ذلك فيكون  وضع العالمات في أثناء المالحظة، وا 
 المالحظة؛ حتي ال يحدث نسيان بعض المالحظات.التسجيل في أثناء 

 التقدير الكمي ألداء المعممات  ي بطاقة الم حظة:

تحسب درجة المعممة في البطاقة بحساب مجموع درجات األداءات التي قامت 
بتنفيذىا ومقارنتيا بالدرجة الكمية لمبطاقة، وتدل الدرجة المرتفعة في كل ميارة عمى ممارسة 

ارة ممارسة فعالة، وتدل الدرجة المنخفضة في كل ميارة عمى تدني ممارسة المعممة لممي
 المعممة لمميارة.

 كفاءة بطاقة الم حظة:

 اعتمدت الباحلة  ي حساب الصدق عمى ما يمي: الصدق:

 صدق المحكمين:

محكًما( من  07)عرضت الباحثة البطاقة عمى مجموعة من المحكمين 
؛ لمحكم ة الطفل، والتربية الفنية، والمناىج وطرق التدريسالمتخصصين في اآلثار، وفي تربي

 .عمى صالحيتيا لمتطبيق في المجال الميداني

وقد أشار السادة المحكمون أن الميارات االدائية ليذه البطاقة تقيس تمامًا ما 
وضعت لقياسو، مبدين بعض المالحظات، مثل: تعديل صياغة بعض الميارات األدائية وقد 

 التعديالت التي أشار الييا السادة المحكمون تم اجراء 

 صدق االتساق الداخمي لممفردات كمرشر لملبات: 

لالطمئنان عمى صدق االتساق الداخمي لبطاقة المالحظة، تم تطبيق بطاقة 
معممة، وتم  12مالحظة ميارات تنفيذ األنشطة المتحفية عمى عينة استطالعية قدرىا 

ن كل فقرة من فقرات بطاقة مالحظة ميارات تنفيذ األنشطة حساب معامل ارتباط بيرسون بي
المتحفية والدرجة الكمية عمى بطاقة مالحظة ميارات تنفيذ األنشطة المتحفية، وكذلك الدرجة 
الكمية عمى كل بعد من أبعاد بطاقة مالحظة ميارات تنفيذ األنشطة المتحفية كما ىو 
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 موضح بالجدول التالي:
 (4جدول )

ط بيرسون بين كل  قرة من  قرات بطاقة م حظة ميارات تنفيذ األنشطة معامل ارتبا
 المتحفية والدرجة الكمية عمى البطاقة وكذلك الدرجة الكمية عمى كل بعد من أبعادىا 

 االرتباط بالبعد الفقرات األبعاد
االرتباط بالدرجة 

 االرتباط بالبعد الفقرات األبعاد الكمية
االرتباط بالدرجة 

 الكمية

المسرح 
 المتحفي

0 1.493** 1.455* 

األنشطة 
الفنية 
 واليدوية

0 1.364* 1.490** 
8 1.585** 1.398* 8 1.583** 1.380* 
3 1.540** 1.510** 3 1.383* 1.418* 
4 1.501** 1.508** 4 1.564** 1.474** 
5 1.498** 1.565** 5 1.369* 1.453* 
6 1.360* 1.400* 6 1.538** 1.551** 
7 1.368* 1.588** 7 1.508** 1.371* 
8 1.504** 1.405* 8 1.404* 1.586** 
9 1.554** 1.538** 

األنشطة 
العقمية 
 وألعابيا

0 1.456* 1.411* 
01 1.413* 1.378* 8 1.368* 1.394* 
00 1.389* 1.586** 3 1.473** 1.488* 

األنشطة 
 الموسيقية

0 1.481** 1.434* 4 1.511** 1.530** 
8 1.484** 1.491** 5 1.406* 1.408* 
3 1.364* 1.404* 6 1.499** 1.435* 
4 1.479** 1.375* 7 1.410* 1.488** 
5 1.565** 1.413* 

األنشطة 
 القصصية

0 1.583** 1.568** 
6 1.498** 1.543** 8 1.541** 1.394* 
7 1.444* 1.451* 3 1.389* 1.470** 
8 1.507** 1.588** 4 1.567** 1.589** 

األنشطة 
 الحركية

0 1.384* 1.444 5 1.448* 1.509** 
8 1.449* 1.496 6 1.399* 1.397* 
3 1.506** 1.454* 7 1.458* 1.531** 
4 1.487* 1.378* 8 1.501** 1.438* 
5 1.566** 1.495** 

 
6 1.548** 1.583** 

  1.10** دالة عند مستوى  1.15*دالة عند مستوى 
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كمــــا تــــم حســــاب معــــامالت االرتبــــاط بــــين األبعــــاد الفرعيــــة والدرجــــة الكميــــة لبطاقــــة 
 المالحظة والجدول التالي يوضح ىذه المعامالت:
 (5جدول )

معام ت االرتباط بين األبعاد الفرعية والدرجة الكمية لبطاقة م حظة ميارات تنفيذ 
 األنشطة المتحفية

 معامل االرتباط بالدرجة الكمية حظة ميارات تنفيذ األنشطة المتحفيةأبعاد بطاقة م 

 *1.385 المسرح المتحفي
 *1.388 األنشطة الموسيقية
 **1.587 األنشطة الحركية

 **1.485 األنشطة الفنية واليدوية
 *1.398 األنشطة العقمية وألعابيا
 **1.544 األنشطة القصصية

 1.15الة عند مستوى *د  1.10** دالة عند مستوى 
 2.23يتضح من الجداول السابقة أن جميع معامالت االرتباط دالة عند مستوى )

( والذي يؤكد صدق االتساق الداخمي لبطاقة المالحظة، ويتضح من الجدول أن 2.20و
( 2.322: 2.163األبعاد تتسق مع بطاقة المالحظة ككل حيث تتراوح االرتباطات بين: )

(؛ مما يشير إلى أن ىناك اتساقًا بين جميع أبعاد 2.20و 2.23مستوى ) وجميعيا دالة عند
 بطاقة المالحظة، وأنيا بوجو عام صادقة في قياس ما وضعت لقياسو.

 اللبات: 
لالطمئنان عمى ثبات بطاقة مالحظة ميارات تنفيذ األنشطة المتحفية تم استخدام 

ة المالحظة عمى عينة استطالعية الباحثة بتطبيق بطاقمعامل ألفا كرونباخ، حيث قامت 
معممة، وتم حساب ثبات بطاقة المالحظة باستخدام معادلة ألفا كرونباخ كما ىو  12قدرىا 

 موضح بالجدول التالي:
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 (6جدول )
 قيم معام ت اللبات لبطاقة م حظة ميارات تنفيذ األنشطة المتحفية

لسابق أن قيم معامالت الثبات باستخدام معادلة ألفا كرونباخ ويتضح من الجدول ا
، وىي قيم مقبولة؛ مما يدل عمى ثبات بطاقة مالحظة 2.600و 2.526تراوحت بين 

 ميارات تنفيذ األنشطة المتحفية.

 إعداد البرنامج لتدريب معممة الروتة عمى تنفيذ األنشطة المتحفية: -لاللاً 
 يذه الخطوات:تم إعداد البرنامج طبقًا ل

 أسس بناء البرنامج. -
 أىداف البرنامج التدريبي. -

أبعاد بطاقة م حظة ميارات تنفيذ 
 األنشطة المتحفية

 معامل اللبات )الفا كرونباخ( الفقرات عدد

 1.754 00 المسرح المتحفي

 1.768 8 األنشطة الموسيقية

 1.816 6 األنشطة الحركية

 1.777 8 األنشطة  الفنية واليدوية

 1.781 7 األنشطة العقمية وألعابيا

 1.718 8 األنشطة القصصية

 1.880 48 بطاقة الم حظة ككل
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 إعداد محتوي البرنامج. -

 أساليب التدريب المستخدمة في البرنامج. -

 األنشطة التعميمية لمبرنامج. -

 االدوات والوسائل التعميمية. -

 تقويم البرنامج. -

 ضبط البرنامج. -

 الصورة النيائية لمبرنامج. -

 لتالي:تمت التجربة كاتجربة البحث: 

 اختيار مجموعة البحث: -0

( معممة مـن معممـات ريـاض األطفـال بروضـة مدرسـة 02)بم  عدد مجموعة البحث   
الرعايــة المتكاممــة، وىــي تابعــة إلدارة أســيوط التعميميــة، والمعممــات مــن خريجــات شــعبة تربيــة 

 .سنوات 02إلى  3الطفل بكمية التربية، وتتراوح خبراتين من 

 اقة الم حظة عمى مجموعة البحث:تطبيق بط -8

 يمكن تمخيص االجراءات التجريبية ليذا التصميم فيما يمي:  

وىي مرحمة التطبيق القبمي لكل من االختبار التحصيمي، واستمارة التقييم،  الخطوة االولي:
 معممة.  02وبطاقة المالحظة عمى معممات الروضة عينة البحث االساسية وعددىن 

وىي مرحمة استخدام المتغير المستقل البرنامج التدريبي، وتطبيقو عمى  ة:الخطوة اللاني
معممات الروضة عينة البحث األساسية، حيث ىدف تطبيق البرنامج إلى احداث تغييرات 

 في المتغير التابع يمكن مالحظتيا.
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الحظة وىي تطبيق كل من االختبار التحصيمي، واستمارة التقييم، وبطاقة الم الخطوة اللاللة:
بعديا لقياس تأثير المتغير المستقل )البرنامج التدريبي( في المتغير التابع وىو )ميارات 

 تصميم النماذج المتحفية، وتنفيذ أنشطتيا( 

 التطبيق البعدي     المعالجة التجريبية                التطبيق القبمي                     
 
 
 
 

 مستويات االداء البعدي    اعمية وكفاءة البرنامج          مستويات االداء القبمي         

 نتائج البحث:
قامـــت الباحثـــة بحســـاب المتوســـطات واالنحرافـــات المعياريـــة لـــدرجات القيـــاس القبمـــي  

ـــي  ـــاس البعـــدي لمعممـــات مجموعـــة البحـــث عم ـــة م حظـــة والقي ـــذ األنشـــطة بطاق ميـــارات تنفي
 (.5اختبار ت، كما يوضح ذلك جدول)، ثم حساب داللة الفروق باستخدام المتحفية

 الفروق بين التطبيقين القبمي والبعدي لبطاقة الم حظة:

لمكشف عن الفرق بين متوسطي رتب درجات مجموعة الدراسة في التطبيقين القبمي      
والبعدي لبطاقة المالحظة تم استخدام اختبار ويمكوكسون لمعينات المرتبطة وفيما يمي عرضا 

 ذا االختبار:لنتائج ى

 

 
 
 
 

االختبار التحصيمي، واستمارة 
التقييم، وبطاقة الم حظة 

معممة عينة الدراسة  81عمى 
 األساسية.

 

 البرنامج التدريبي
االختبار التحصيمي، واستمارة 
التقييم، وبطاقة الم حظة عمى 

معممة عينة الدراسة  81
 األساسية.
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 (7جدول )
نتائج اختبار ويمكوكسن لمكشف عن الفروق بين متوسطي رتب درجات مجموعة الدراسة 

  ي التطبيقين القبمي والبعدي لبطاقة الم حظة
 حجم األلر  zقيمة   مجموع الرتب متوسط الرتب العدد اتجاه الرتب األبعاد

 1.680 **3.987- 1 1 1 سالبة المسرح المتحفي
 801 01.5 81 جبةمو 

  1 متساوية
األنشطة 
 الموسيقية

 1.688 **3.935- 1 1 1 سالبة
 801 01.5 81 موجبة
  1 متساوية

األنشطة الحركية 
 والمسابقات

 1.687 **3.966- 1 1 1 سالبة
 801 01.5 81 موجبة
  1 متساوية

المشاريع الفنية 
 واليدوية

 1.683 **3.941- 1 1 1 سالبة
 801 01.5 81 موجبة
  1 متساوية

األنشطة العقمية 
 وألعابيا

 1.688 **3.930- 1 1 1 سالبة
 801 01.5 81 موجبة
  1 متساوية

األنشطة 
 القصصية

 1.680 **3.985- 1 1 1 سالبة
 801 01.5 81 موجبة
  1 متساوية

بطاقة الم حظة 
 ككل

 1.681 **3.988- 1 1 1 سالبة
 801 01.5 81 موجبة
  1 متساوية

 1.10**دالة عند مستوى 

ويتضح من الجدول السابق وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطي رتب درجات 
" zمجموعة الدراسة في التطبيقين القبمي والبعدي لبطاقة المالحظة، حيث كانت جميع قيم "

جميع أبعاد بطاقة المالحظة وأيضا وذلك بالنسبة الى  2.20دالة إحصائيا عند مستوى 
ميارات تنفيذ األنشطة بالنسبة لمدرجة الكمية عمييا، وىذا يدل عمى فاعمية البرنامج في تنمية 
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، كما يالحظ من الجدول السابق أن جميع قيم حجم األثر كانت كبيرة حيث تراوحت المتحفية
 البرنامج كانت كبيرة.، وىذا يدل عمى أن فاعمية 2.405و 2.402قيم حجم األثر بين 

و يما يمي جدول يوتح المتوسطات الحسابية واالنحرا ات المعيارية لدرجات مجموعة 
 الدراسة  ي التطبيقين القبمي والبعدي لبطاقة الم حظة:

 (8جدول )

المتوسط  التطبيق األبعاد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المسرح المتحفي
 8.64 03.71 قبمي
 8.43 31.05 بعدي

 األنشطة الموسيقية
 8.54 01.35 قبمي
 0.30 83.05 بعدي

األنشطة الحركية 
 والمسابقات

 0.51 7.51 قبمي
 0.09 06.15 بعدي

 المشاريع الفنية واليدوية
 8.97 01.85 قبمي
 0.91 81.65 بعدي

 األنشطة العقمية وألعابيا
 0.98 8.85 قبمي
 8.48 07.81 بعدي

 األنشطة القصصية
 8.75 01.91 ميقب

 0.93 80.41 بعدي

 بطاقة الم حظة ككل
 8.09 60.55 قبمي
 6.49 089.81 بعدي
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والشكل التالي يوضح المتوسطات الحسابية لدرجات مجموعة الدراسة في التطبيقين القبلي والبعدي 

 لبطاقة المالحظة:

 (0شكل )

 ن القبمي والبعدي المتوسطات الحسابية لدرجات مجموعة الدراسة  ي التطبيقي
 لبطاقة الم حظة

 تفسير نتائج البحث: 
 ميــارات تنفيـذ األنشـطة المتحفيــة،اتضـح مـن نتـائج البحــث امـتالك معممـات الروضـة ل 

 ويرجع ذلك:
تنــوع االنشــطة التــي اســتخدمتيا المعممــات داخــل قاعــات النشــاط عنــد تنفيــذ األنشــطة  -

ورش عمـــل البرنـــامج التـــدريبي، المتحفيـــة لألطفـــال والتـــي تـــم تـــدريبين عمييـــا خـــالل 
وذلــــك مــــن خــــالل المســــرح المتحفــــي، واألنشــــطة الموســــيقية، واألنشــــطة القصصــــية، 
 واألنشطة الفنية واليدوية، واألنشطة الحركية والمسابقات، واألنشطة العقمية وألعابيا.
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استخدام وسائل ومصادر تعميمية متنوعة ساعدت عمي جذب انتباه المعممات  -
 لمبرنامج. 

خدام اساليب التدريب العممية والتي تمثمت في التدريس المصغر والعروض است -
 العممية. 

 تكرار التدريب عمي الميارات ادي الي استيعاب المعممات لمميارات وفيمين ليا.  -

توفير جو من المرح والتحفيز في اثناء البرنامج مما ادي الي تفاعل المعممات مع  -
 البرنامج. 

 ج لممعممات. مناسبة محتوي البرنام -

 المناقشة والحوار المستمر مع المعممات اثناء البرنامج. -

 التمييد المناسب من الباحثة لكل موضوع من موضوعات البرنامج. -

 االنشطة والخبرات التي مارستيا المعممات طوال جمسات البرنامج.  -

ج من جمسات التعميم المصغر التي اتاحيا البرنامج كتطبيقات عمي ما يقدمو البرنام -
 معارف ومعمومات نظرية تتعمق بيذه الميارات. 

استخدام اساليب تدريبية غير تقميدية كحمقات النقاش وورش العمل ولعب االدوار  -
وتوفير كافة المستمزمات التدريبية والمعينات التعميمية التي يتطمبيا البرنامج من 

 حيث المكان ومناسب.

نة مما اعطي فرصة لكل متدربة من تقسيم المعممات الي مجموعات صغيره متعاو  -
 المشاركة الفعمية في كل نشاط.

 التعاون بين المعممات في أثناء تطبيق البرنامج. -
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 التوصيات والمقترحات:
 توصيات البحث:  -أوالً 

 في ضوء ما توصل إليو البحث الحالي من نتائج يمكن تقديم التوصيات التالية:
طالبـــــة المعممــــة بكميـــــة ريـــــاض يوصــــي البحـــــث أن يتضــــمن برنـــــامج إعــــداد ال -

األطفــال مقــررًا يحتــوي عمــى تنفيــذ األنشــطة المتحفيــة؛ حتــى تــتمكن  مــن تنفيــذ 
 األنشطة المتحفية بالروضة.

عقــد نــدوات تدريبيــة لمعممــات ريــاض األطفــال؛ لتعــريفين بالميــارات التــي يــتم  -
 في ضوئيا تنفيذ األنشطة المتحفية بالروضة.

 وتفعيل ذلك بالروضات. تخصيص يوم لمتربية المتحفية، -
 مقترحات البحث: -لانياً 

 في ضوء نتائج البحث الحالي يمكن اقتراح دراسة الموضوعات التالية:
 استخدام األنشطة المتحفية في تنمية االنتماء لدى الطفل بمحافظة أسيوط. -
 استخدام األنشطة المتحفية في تنمية االنتماء لدى الطفل بالعالم العربي. -
مج قائم عمـى أىـداف األنشـطة المتحفيـة فـي تنميـة ميـارات إنتـاج فاعمية برنا -

 الوسائل التعميمية لدى معممة الروضة.
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 قائمة المراجع
 :المراجع العربية -أوال
(: تنميــــة بعــــض الميــــارات االجتماعيــــة لــــدى طفــــل الروضــــة 0201أمــــاني صــــالح الــــدين ميــــدى ) -0

 ، معيد الدراسات التربوية، جامعة القاىرة.االنطوائي من خالل األنشطة المتكاممة، رسالة ماجستير
(: االستفادة من األنشطة الموسيقية في توصيل بعض المفاىيم المعرفية 0204جياد صفوت كامل) -8

 والتربوية لمرحمة رياض األطفال, رسالة ماجستير, كمية التربية الموسيقية, جامعة حموان.
المواطنـة لـدى طفـل الروضـة, مجمـة  (: برنـامج أنشـطة متحفيـة لتنميـة0203حنان محمد نصار) -3

 .016 -075, ص ص07الطفولة, كمية التربية, جامعة كفر الشيخ, العدد
(: فاعمية برنامج أنشطة متحفية لتنمية بعض ميارات التفكيـر 0200حنان محمود أحمد الزيات) -4

ص  ,6الناقد لـدى أطفـال الروضـة, مجمـة الطفولـة, كميـة ريـاض األطفـال, جامعـة القـاىرة, العـدد
 .11 -0ص 

(: دور األنشطة الموسيقية فـي تحسـين لغـة التخاطـب لـدى األطفـال ضـعاف 0202داليا فاروق) -5
 السمع, رسالة ماجستير, كمية التربية الموسيقية, جامعة حموان.

(: برنامج مقترح لورش عمل متحفية في التصوير المعاصـر 0200رشا كمال عبد القادر حسن) -6
 طفال, رسالة دكتوراه, كمية التربية الفنية, جامعة حموان.لتنمية التعبير الفني لدى األ

(:اســتخدام األنشــطة المتحفيــة فــي إكســاب بعــض المفــاىيم 0202ســوالف أبــو الفــتح الحمــراوي ) -7
العمميـة وتــأثيره عمـى تنميــة بعـض ميــارات التفكيـر العممــي لطفـل الروضــة, رسـالة دكتــوراه, كميــة 

 رياض األطفال, جامعة اإلسكندرية.
(: متــاحف األطفـال)الواقع وتحــديات المسـتقبل(, اإلســكندرية, 0200ف أبـو الفــتح الحمـراوي)سـوال -8

 دار المعرفة الجامعية .
 (: متاحف ومكتبات األطفال, اإلسكندرية, دار المعرفة الجامعية.0202سوالف أبو الفتح الحمراوي ) -9

موسيقي لدى طفـل (: فاعمية برنامج مقترح في تنمية التذوق ال0224شريف إبراىيم خميس) -01
 الروضة, رسالة دكتوراه, كمية رياض األطفال, جامعة اإلسكندرية.

ـــادة أحمـــد ) -00 ـــة الثقافـــة 0203شـــوق عب ـــة اســـتخدام المســـرح المتحفـــي كوســـيط لتنمي ( : فاعمي
 المتحفية لدى الطفل, رسالة ماجستير, كمية رياض أطفال, جامعة القاىرة.
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(: األنشـطة المتحفيـة وتنميــة 0225حيم الجفــري)فـاتن إبـراىيم عبـد المطيــف, ممـدوح عبـد الـر  -08
ميـــارات التفكيـــر االجتمـــاعي لطفـــل مـــا قبـــل المدرســـة, مجمـــة كميـــة التربيـــة, جامعـــة اإلســـكندرية, 

 .004-037, ص ص0المجمد السابع عشر, العدد 
( : دور المتــاحف فــي تنميــة بعــض جوانــب النمــو 0227فاطمــة الزىــراء عبــد المــنعم طــو ) -03

 مدرسة, رسالة دكتوراه, كمية رياض األطفال, جامعة القاىرة.لدى طفل ما قبل ال
(: فعاليـة برنـامج مقتـرح باسـتخدام األنشـطة الموسـيقية فـي 0204فاطمة صالح عبـد الفتـاح) -04

 تنمية بعض الميارات اليدوية لدى طفل الروضة, كمية رياض األطفال, جامعة المنيا.
تـي لتنميـة الثقافـة الفنيـة المتحفيـة مـن (: أعداد برنامج تعميمـي ذا0222ماجدة حسين رواح) -05

 خالل مختارات من الفن المصري القديم, رسالة ماجستير, كمية التربية الفنية, جامعة حموان.
(: فاعميـة برنـامج مقتـرح لتنميـة السـموك 0221ماجدة عقل محمد, أشرف محمد عبد الغنـي) -06

طفـــل مـــا قبـــل المدرســـة, مجمـــة االبتكـــاري باســـتخدام المعـــب واألنشـــطة الحركيـــة واإليقاعيـــة لـــدى 
(, ص 1(, عـــــدد)03البحـــــث فـــــي التربيـــــة وعمـــــم الـــــنفس, كميـــــة التربيـــــة, جامعـــــة المنيـــــا, مجمـــــد)

 .052-020ص
( : برنامج تـدريبي لمعممـات ريـاض األطفـال فـي تنميـة اإلدراك 0201ماجدة ىاشم بخيت ) -07

ة التربيـة، جامعـة المعرفي وميارات اكتشاف صعوبات التعمم النمائية لطفل الروضـة، مجمـة كميـ
 .361 -303، العدد الثالث، ص ص07أسيوط، المجمد 

(: تنميـــة النقـــد الفنـــي لطـــالب المرحمـــة اإلعداديـــة مـــن خـــالل 0200ماىينـــاز مـــاىر وىيـــب) -08
 المسرح المتحفي, رسالة ماجستير, كمية التربية الفنية , جامعة حموان.

الحركيـــة والموســـيقية (: وحـــدة مقترحـــة ألنشـــطة التربيـــة 0224محـــروس محمـــود محـــروس)  -09
والفنيـــة واثرىـــا عمـــى تنميـــة بعـــض الميـــارات الحركيـــة األساســـية, المجمـــة التربويـــة, كميـــة التربيـــة, 

 .030-005,ص ص 0224(, يناير00جامعة سوىاج, عدد)
(: إسـيامات األنشـطة التربويـة بريـاض األطفـال فـي تنميـة 0223ميا صالح الـدين محمـد ) -81

, المركــز العربــي لمتعمــيم والتنميــة, القــاىرة, 15يــة العربيــة, عطفــل الروضــة, مجمــة مســتقبل الترب
 .035-053, ص ص0223إبريل,

(: تـــأثير برنـــامج حركـــي مقتــــرح عمـــى بعـــض الميــــارات 0222نـــور طـــو إبـــراىيم حســــين)   -80
األساســـية والتكيـــف االجتمـــاعي لمرحمـــة ريـــاض األطفـــال، رســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــورة، كميـــة 

 جامعة حموان.التربية الرياضية بنات، 
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ـــة) -88 ـــاء مـــاىر عطي ـــل طفـــل الروضـــة لألخـــر, رســـالة 0201وف ـــامج درامـــي لتقب ـــة برن (: فاعمي
 ماجستير, كمية رياض األطفال, جامعة القاىرة.
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