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:مستخلص الدراسة  
واستخدام ھدفت ھذه الدراسة تعرف دور األنشطة الفنیة في الوعي السیاحي لدى طفل الروضة، 

معلمة من معلمات ریاض األطفال الحكومیة في منطقة ) ٤١٢(المنھج الوصفي المسحي، لعینة من 
أظھرت نتائج  .الریاض، تم اختیارھن بطریقة العینة العشوائیة، وُاستخدمت االستبانة كأداة لجمع البیانات

دور (فعة تجاه كّل من الدراسة أن تقدیرات مفردات عینة الدراسة من المعلمات جاءت بدرجة مرت
األنشطة الفنیة في تنمیة المعرفة السیاحیة لدى طفل الروضة، دور األنشطة الفنیة في تكوین سلوك 

أكثر األنشطة الفنیة دورًا في تنمیة  إیجابي لدى طفل الروضة في التعامل مع قطاع السیاحة، وكذلك
مستوى الوعي السیاحي لدى ( جدًا تجاه ، بینما جاءت بدرجة مرتفعة)الوعي السیاحي لدى طفل الروضة

عقد برامج تدریبیة متخصصة في مجال : ومن أھم ما أوصت بھ الدراسة .(معلمات ریاض األطفال
استخدام األنشطة الفنیة في تنمیة الوعي السیاحي لدى طفل الروضة، زیادة وعي معلمات ریاض الطفال 

لسیاحي لدى طفل الروضة، من خالل عقد ندوات بأھمیة استخدام األنشطة الفنیة في تنمیة الوعي ا
ومحاضرات وورش عمل للنقاش توضح أھمیتھا، توفیر میزانیة مخصصة لتنفیذ بعض األنشطة الفنیة 

  .التي تنمي الوعي السیاحي لدى طفل الروضة

  .األنشطة الفنیة، الوعي السیاحي، طفل الروضة: الكلمات المفتاحیة
Abstract  

This study aimed to identify the role of artistic activities in developing 
the tourism awareness of the kindergarten child. To achieve this objective, 
the survey descriptive method was used. The study sample consisted of (412) 
female kindergarten teachers in Riyadh who were selected randomly and 
the questionnaire was used to collect data. The results of the study indicated 
that the estimation of the study sample was high towards (the role of the 
artistic activities in developing the tourism awareness of kindergarten child, 
the role of the artistic activities in the formation of positive behavior for the 
kindergarten child in dealing with the tourism sector and the most artistic 
activities play a role in the development of tourism awareness of 
kindergarten child), but the estimation of the study sample was very high 
towards (the level of tourism awareness among kindergarten female 
teachers). The results indicated that there were no statistically significant 
differences in the level of awareness of the female teachers of the tourist 
kindergartens according to the variables of the specialization and the years 
of experience. The most important recommendations of the study are: 
Conducting specialized training programs in the field of using of artistic  
activities in the development of tourism awareness among kindergarten 
children, raising the awareness of kindergartens female teachers about the 
importance of using artistic activities in the development of tourism 
awareness among kindergarten children through conducting seminars, 
lectures and workshops for discussion to explain its importance and 
allocating a budget for the implementation of some of the artistic  activities 
to develop the tourism awareness of kindergarten child. 

Keywords: Artistic Activities, Tourism Awareness, Kindergarten Child.   
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  :مقدمة الدراسة
ُتَعدُّ مرحلة ریاض األطفال مرحلة تعلیمیة لھا أھدافھا التي ال تقل أھمیة عن المراحل 
التعلیمیة األخرى، باإلضافة لكونھا مرحلة تربویة متمیزة، وقائمة بذاتھا، لھا فلسفتھا التربویة 

والطفل في ھذه المرحلة یحتاج .  بھالخاصةاوأھدافھا السلوكیة وسیكولوجیتھا التعلیمیة والتعلمیة 
إلى التشجیع المستمر من معلمات ھذه الریاض من أجل تنمیة التعاون والمشاركة اإلیجابیة، 
واالعتماد على النفس، واكتساب الكثیر من المھارات اللغویة واالجتماعیة، وتكوین االتجاھات 

  .السلیمة تجاه العملیة التعلیمیة
 الحضانة وتكملھ، وتساعد دور عمل تؤكد تعلیمیَّة تربویَّة اجتماعیَّة ساتكما أنھا تعد مؤس

من الحیاة  بسالم الطفل لعبور آمًنا جسًرا ُتعَتَبر إذ االبتدائیَّة؛ بالمدرسة لاللتحاق التھیئة على
 مروره بمرحلة حاسمة في تشكیل أساسیات شخصیتھ عبر االبتدائیَّة المدرسة إلى األسریَّة

نموه الجسمي والحركي والحسي والعقلي واإلدراكي واللغوي واالجتماعي والخلقي  ومسارات
بدر، (متنوعة  تربویَّة كخبرات أنشطة من تقدمھ ما خالل من وذلك واالنفعالي والروحي؛

  ).٣٥ھـ، ١٤٣٠
األصول  فیھا المختلفة، تقدم التعلیم لمراحل األساسیَّة القاعدة ومن فإن ریاض األطفال تعد

وغیر المقصودة، ونظام  المقصودة التعلیمیَّة العملیَّة علیھا تقوم التي الراسخة واألسس ىاألول
  .للطفل الشامل النمو یحقق تربوي

وللمعلمة في الروضة تأثیر بالغ في شخصیة الطفل قد یكون أكبر من تأثیر غیره من 
لسن بمظھرھا وشكلھا، المقربین للطفل من أھلھ وآبائھ، فھم یتأثرون كثیرا وھم في مثل ھذا ا

وحركاتھا وسكناتھا وإشاراتھا وإیماءاتھا وألفاظھا التي تصدر عنھا، وسلوكھا الذي یبدو منھا، 
والطفل أسرع في التقاط كل ھذا واالستجابة لھ من الشاب، ورغم اختالطھ بقرنائھ من األطفال 

 ألنھا تقدم للطفل الغذاء العقلي وأھلھ إال أن تأثیر المعلمة یبقى أعمق وأشد من تأثیر اآلخرین، ذلك
والدیني، وھى التي تطبعھم على عاداتھا وتبث فیھم آداب السلوك، مما یترتب علیھ نشوء األطفال 

  .وھم یحملون في أنفسھم ما طبعوا علیھ من آراء في صباھم مما یصعب التحول عنھ فیما بعد
لمبكرة، إذ لم یعد االھتمام بھذه ولقد تزاید االھتمام في عالمنا المعاصر بمرحلة الطفولة ا

المرحلة فقط ضرورة اجتماعیة فرضتھا التطورات االقتصادیة واالجتماعیة المتالحقة، بل أصبح 
الجمال، (االھتمام بھا نتیجة إدراك ألھمیة العملیة التربویة في ھذه المرحلة المبكرة من العمر 

اء شخصیة الطفل وتنشئتھ التنشئة وتتمثل أھمیة مرحلة ریاض األطفال في بن). ٤٧، ص٢٠١٤
االجتماعیة السویة، وإمداده بالخبرات التي یستطیع في ضوئھا القیام بجمیع األنشطة المختلفة التي 

، ٢٠١٤شریف، (تناسب عمره، حیث أن تلك الخبرات لھا تأثیر كبیر على حیاتھ المستقبلیة فیما بعد 
ولى التي تقدم للطفل منھجًا منسقًا من خالل وتعد ریاض األطفال المؤسسة النظامیة األ). ١٥ص

أنشطة متنوعة توفر لھ حریة الحركة، واالستكشاف، والتجریب، وإنتاج األفكار، وتولید 
حسین، (االستجابات، وتقدیر الذات، بل والقدرة على حل المشكالت غیر المتوقعة بطرق متنوعة 

  ).٣١، ص٢٠١٤
طة التي تقدم للطفل داخل الروضة، التي تسھم  في وتعد األنشطة الفنیة واحدة من بین األنش

توجیھ قدرات االبتكار عند األطفال، والمساعدة في توفیر التعاون بینھم، وتقدیرھم لذواتھم، كما أنھا 
تساعدھم على فھم موضوعاتھا متعددة بطرق أكثر وضوحًا كالریاضیات، والعلوم، والفنون، 

، Awogbade(رض المبكر للفن یحفز النشاط في الدماغ واللغة، والجغرافیا، وقد ثبت أن التع
٢٠١٣ ،p.128 .( والسیاحة ظاھرة إنسانیة واجتماعیة عرفت منذ القدم، وتطورت إلى أن أصبحت
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إحدى الصناعات الحدیثة التي یؤدي فیھا اإلنسان دورًا رئیسًا في تحقق مخرجاتھا المختلفة 
ویمكن القول بأن الفن عبر ). ٥٦٦، ص٢٠١٦، المطیري(االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة 

الثقافات والعصور المختلفة عمل على حفظ الثقافات وصیانتھا؛ ألن األشكال الفنیة تعد تعبیرًا عن 
  ). ١٨٢، ص٢٠١٢القریطي، (روح العصر الذي تنتمي إلیھ 

 وتوصف السیاحة بأنھا صناعة المستقبل، وھي واحدة من أھم ثالث صناعات تشكل القوة
صناعة : الدافعة القتصادیات الخدمات في القرن الحادي والعشرین، وھذه الصناعات الثالث ھي 

االتصاالت، وصناعة تكنولوجیا المعلومات ،و صناعة السیاحة، وتنفرد صناعة السیاحة كونھا 
   .األكثر واألسرع نموًا وتطورًا بین ھذه الصناعات مما یوفر لھا میزات نسبیة وتنافسیة متزایدة

ویشكل الوعي السیاحي أھمیة كبیرة في تحسین الصورة السیاحیة في األردن والتقلیل من 
بعض اآلثار السلبیة التي ترافق صناعة السیاحة ، ویكون ذلك من خالل بناء مجتمع مثقف سیاحیا ، 
 تبنى ھذه الثقافة على أساس إدراك ووعي عالي ألھمیة القطاع بما یساھم في تشكیل محیط سیاحي
سلیم ، وھذا الوعي ال یتحقق إال من خالل تضافر جھود كافة الجھات داخل المجتمع ، ذلك الن 
عملیة تطویر السیاحة ال یتوقف مسارھا على القطاعین الخاص والعام وإنما یتعداه إلى المواطن 

تقدم العادي باعتباره العنصر األساس والمھم في عملیة التنمیة من جھة ومعیار حقیقي للرضا وال
الحضاري للمجتمع من جھة أخرى ، فالسیاحة مرتبطة بسلوكیات األفراد ، ولن تنھض السیاحة 
وتزدھر إال إذا حضنھا المجتمع ككل واعتبرھا قضیة مجتمع ، للعمل على تصحیح الصورة وإعادة 

تبر لذا اعتفعیل الخطاب السیاحي ، والتأكید على عدم افتراض وجود حالة الوعي التامة بینھم ، 
على أنھ المعرفة والفھم واإلدراك لمجموعة من القیم واالتجاھات والمبادئ السائدة الوعي السیاحي 

 في أوضاع مجتمعھم ومشكالتھ، بفاعلیة المشاركة إلفراد المجتمع  في مجال السیاحة، والتي تتیح
ھان األجیال في أذویحددوا موقفھم منھا، وتدفعھم للتحرك من أجل تطویرھا والعمل على غرسھا 

  .الوطن بما یساعد على تحقیق التنمیة السیاحیة في القادمة
ولكي یستطیع أفراد المجتمع المشاركة اإلیجابیة في التنمیة السیاحیة البد أن یتوفر لدیھم 

على أن تبدأ ھذه التوعیة للمواطنین منذ نعومة أظافرھم أي في مرحلة . مستوى من الوعي السیاحي
صة وأن الطفل في ھذه المرحلة یتمیز بحبة للمعرفة واالستیعاب عن طریق ریاض األطفال، خا

حواسھ فیمكن غرس المفھومات والمعارف الضروریة وتوعیة الطفل باستخدام العدید من الوسائل 
حیث تشیر دراسة ). ٩٨-٩٦، ص ص٢٠١٥الشناوي، (واألنشطة من بینھا األنشطة الفنیة 

Wojciechowski & Bochenek & Rafalska) إلى أن مشاركة الطالب بأنشطة ) ٢٠١٢
  .تعلیمیة ال منھجیة حول السیاحة، أثرت معلوماتھم ومعرفتھم بمنطقتھم أكثر مما لو كانت لقنت لھم

  :مشكلة الدراسة 
تعد السیاحة من أھم ركائز المجتمع المعاصر، لما لھا من آثار اقتصادیة، واجتماعیة، 

كما تمثل الیوم إحدى أھم ثالث ). ٤٥، ص٢٠٠٨أبو عراد،  (وثقافیة، وتنمویة بالغة األھمیة
الفاعوري، (صناعات في القرن الواحد والعشرین باإلضافة إلى تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 

وفي اآلونة األخیرة زاد اھتمام المملكة العربیة السعودیة بتنمیة الحركة السیاحیة، ). ٥٩، ص٢٠١٢
اعتماد قطاعات السیاحة والتراث الوطني كأحد أھم العناصر األساسیة في "ونتیجة لھذا االھتمام تم 

" ، وأحد أبرز البدائل القتصادات ما بعد النفط٢٠٢٠ وبرنامج التحول الوطني ٢٠٣٠رؤیة المملكة 
  ).١٤٣٧الھیئة العامة للسیاحة والتراث الوطني، (

تأخذ المكانة التي تستحقھا حتى وبالرغم من ذلك، أن السیاحة بالمملكة العربیة السعودیة لم 
اآلن حسب ما ذكره موقع الھیئة العامة للسیاحة والتراث الوطني ؛ ولعل السبب في ذلك یعود إلى 
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عوامل كثیرة منھا عدم توفر الوعي السیاحي بالشكل المطلوب لدى شریحة عریضة من أفراد 
 إلى المضایقات التي قد یتعرض باإلضافة. المجتمع السعودي بمتطلبات وفنیات استقبال السائحین

. لھا السائحون والمعاملة غیر المقبولة التي قد تصدر من بعض أفراد المجتمع تجاه أولئك السائحین
وھذا یعود في مجملة إلى افتقاد تلك الشریحة من أفراد المجتمع وخاصة فئة النشء إلى أبعاد 

  ).١٦٦-١٦٥، ص ص٢٠١٢العمیري، : في(ومكونات الوعي السیاحي 
أن الوعي بأھمیة السیاحة للوطن "باإلضافة إلى ذلك أشارت خطة التنمیة التاسعة إلى 

والمواطن دون مستوى الطموحات، لذا فإن نشر الوعي السیاحي بین المواطنین یشكل أحد أھم 
التحدیات التي تواجھ تنمیة السیاحة بالمملكة، وھو ما یتطلب إعداد برامج توعویة ونشرھا بین 

، ١٤٣١وزارة االقتصاد والتخطیط، " (ت المختلفة من المواطنین في جمیع مناطق المملكةالفئا
وإذا ما أردنا الوصول بالمواطنین إلى مستوى مرتفع من الوعي السیاحي، فإن البدایة ). ٢٤٢ص

یجب أن تكون باألطفال، حیث تشیر عدة دراسات إلى ضرورة توعیة وتعریف األطفال بالمعالم 
لكي ینشأ جیل جدید على وعي بأھمیة . ي وطنھم وأھمیتھا وضرورة المحافظة علیھاالسیاحیة ف

  ).٢٠١٥؛ الشناوي، ٢٠١٣بكر، (السیاحة في بلده 
وانطالقًا من قدرة الطفل في ھذه المرحلة العمریة على التعامل مع المحسوسات ال 

الشناوي، ( بشكل محسوس المجردات؛ فإن المفاھیم والمعلومات السیاحیة من األھمیة أن تقدم لھ
كممارسة األنشطة الفنیة المتنوعة، حیث إنھا تسھم في بناء شخصیة الطفل ). ٣٤، ص٢٠١٥

وتنمیة النواحي الثقافیة والعلمیة واإلبداعیة والجمالیة لدیھ، باإلضافة إلى أنھا تعمل على توثیق 
ارسة األطفال لألنشطة الفنیة نوع كما تعد مم. صلة الطفل ببیئتھ وتراثھ وتنمیة مشاعر االنتماء لھما

، ٢٠٠٨ ((Eckhoffمن أنواع اللعب الذي یمكن استغاللھ بتعلم أشیاء جدیدة، ولقد أظھرت دراسة 
 أن الفن یتیح العدید من الفرص المثلى لتعلم األطفال، ومن ھنا جاء ٢٠١٥ ((Chemiودراسة 

ألنشطة، للتأكد من دورھا في تنمیة تركیز الدراسة الحالیة على األنشطة الفنیة دون غیرھا من ا
  .الوعي السیاحي لدى طفل الروضة

ومن ثم تتحدد مشكلة الدراسة في ضعف الوعي السیاحي لدى التالمیذ خاصة في مرحلة 
  .ریاض األطفال مما یتطلب مزیدًا من الدراسات حولھ لبیان دور الجھات المتعددة في تنمیتھ

ما دور األنشطة الفنیة : اسة الحالیة في التساؤل التاليوبناًء على ما سبق تتحدد مشكلة الدر
  من وجھة نظر معلمات ریاض األطفال؟ في الوعي السیاحي لدى طفل الروضة

  :ویندرج منھ األسئلة التالیة
  ما مستوى الوعي السیاحي لدى معلمات ریاض األطفال من وجھة نظرھن؟ .١
ل الروضة من وجھة نظر معلمات ما دور األنشطة الفنیة في المعرفة السیاحیة لدى طف .٢

  ریاض األطفال؟
ما دور األنشطة الفنیة في تكوین سلوك إیجابي لدى طفل الروضة في التعامل مع قطاع  .٣

  السیاحة من وجھة نظر معلماتھم؟
ما أكثر األنشطة الفنیة دورًا في تنمیة الوعي السیاحي لدى طفل الروضة من وجھة نظر  .٤

 معلمات ریاض األطفال؟
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  : الدراسةأھداف
  :  ھدفت الدراسة تعرف

 مستوى الوعي السیاحي لدى معلمات ریاض األطفال.  

 دور األنشطة الفنیة في المعرفة السیاحیة لدى طفل الروضة. 

  دور األنشطة الفنیة في تكوین سلوك إیجابي لدى طفل الروضة في التعامل مع قطاع
  .السیاحة

 لسیاحي لدى طفل الروضةأكثر األنشطة الفنیة دورًا في تنمیة الوعي ا  .  
  :أھمیة الدراسة

  :تتمثل أھمیة الدراسة فیما یلي
  :األھمیة النظریة

  تستمد ھذه الدراسة أھمیتھا من أھمیة الفئة العمریة التي تتناولھا، حیث یمثل األطفال قطاع
  .عریض من المجتمع، قادرین على التأثیر اإلیجابي فیھ إذا ما أحسنت تربیتھم

 الحالیة الضوء على األنشطة الفنیة باعتبارھا شكل من أشكال الفنون تسلط الدراسة 
  .التعبیریة ذات األھمیة في تعلیم الطفل وترفیھھ

  تتناول الدراسة الحالیة موضوعًا مھمًا وھو الوعي السیاحي، ومالھ من أثر في معرفة
  .مقومات الوطن وثرواتھ وفي الحفاظ علیھا

 ودیة األبحاث التي تناولت موضوع الوعي السیاحي لدى تنبع أھمیة ھذه الدراسة من محد
  .أطفال الروضة

  قد تثري ھذه الدراسة المكتبات باألطر النظریة عن ھذا الموضوع، والتي قد تفید الباحثین
  .والدارسین في ھذا المیدان

  :األھمیة التطبیقیة
 التأكد من دور األنشطة الفنیة في الوعي السیاحي لدى طفل الروضة.  

 قع أن تسھم نتائج ھذه الدراسة بتبصیر القائمین على العملیة التعلیمیة بأھمیة األنشطة یتو
  .الفنیة في تنمیة الوعي السیاحي لدى طفل الروضة

  قد تساعد نتائج ھذه الدراسة العاملین في المیدان التربوي وخصوصًا معلمات ریاض
  .السیاحياألطفال في التخطیط الفعال لزیادة االھتمام ونشر الوعي 

  تقدیم مجموعة من التوصیات والمقترحات التي قد تفید في مجال الطفولة بشكل عام، وفي
  . تنمیة الوعي السیاحي لدى طفل الروضة بشكل خاص

  :حدود الدراسة 
دور األنشطة الفنیة في (تتحدد الدراسة الحالیة بموضوعھا والمتمثل في : الحدود الموضوعیة

  ). الروضةالوعي السیاحي لدى أطفال
  . الروضات الحكومیة في منطقة الریاض:الحدود المكانیة
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  .معلمات ریاض األطفال الحكومیة: الحدود البشریة
  :مفاھیم الدراسة 

  :األنشطة الفنیة .١
األنشطة التي یقوم "األنشطة الفنیة بأنھا ) ٢١٨، ص٢٠١١(عرف العوافي والبنا والشربیني 

) ٥٤، ص٢٠١٢(وتضیف التوني ".  الناحیة الفنیة، والجمالیةبھا الفرد وتسھم في بناءه وتكوینھ من
التلقائیة وإشباع الحاجة، وإعمال الحواس والفكر والخیال، على التعریف السابق، حیث تعرفھا بأنھا 

نشاط حر تلقائي ینبعث من الطفل لیرضي حاجاتھ، وھذا النشاط لیس موضوعًا ھادفًا إلى تحقق "
 ینشده الكبار، وإنما ھو نشاط یستنفذ طاقة الطفل ویحرك حواسھ شيء ملموس بالمعنى الذي قد

  ".وخیالھ وفكره
وأضاف اللقاني على تعریف األنشطة الفنیة، الخبرات المباشرة والقیم واالتجاھات، وربطھا 

تلك األنشطة التي یمارس فیھا المتعلم أوجھ النشاط "بالفن، حیث عرف األنشطة الفنیة بأنھا 
ال من المجاالت الفنیة بأسالیب بسیطة تساعد على المرور بخبرات مباشرة یكتسب المتعددة في مج

  ).٧١٩، ص٢٠١٢ربیع : في" (من خاللھا مجموعة من االتجاھات والقیم التي تساعد على النمو
مجموعة من األنشطة التي یمارسھا الطفل : وتعرف الباحثتان األنشطة الفنیة إجرائیًا بأنھا

وغیرھا، والتي من شأنھا أن تسھم في تنمیة ... التشكیل بالعجائن والكوالجكالرسم والطباعة و
  .الوعي السیاحي لدیھ

  :الوعي السیاحي .٢
مدى إدراك المبادئ والقیم "الوعي السیاحي بأنھ ) ٥٨، ص٢٠٠٨(عرف أبو عراد 

ن ویضیفا". واالتجاھات اإلیجابیة عند اإلنسان والمجتمع نحو السیاحة، وأنواعھا، وأھمیتھا
Mathilda & Saayman) ٢٠١٣ ،p. 20 ( المعرفة بالمنتجات السیاحیة الجدیدة، والحاجة إلى

حالة یكون فیھا المستھلك على "بعض المعلومات عنھا، على التعریف السابق، حیث یعرفانھ بأنھ 
  ."بینة بالمنتجات السیاحیة الجدیدة، ولكنھ ال یزال بحاجة إلى بعض المعلومات حول ھذا الموضوع

على تعریف الوعي السیاحي، المعرفة بالسیاحة ) ١٧، ص٢٠١٥(وأضافت الشناوي 
المحلیة، والتعامل اإلیجابي مع السیاح واألماكن السیاحیة، حیث عرفت الوعي السیاحي بأنھ 

إدراك الطفل ومعرفتھ للسیاحة وأھمیتھا لبالده، ومعرفتھ لمقومات بلده السیاحیة، وإبداءه السلوك "
لسلیم أثناء تواجده باألماكن السیاحیة واألثریة، وفي التعامل مع السائحین والمحافظة على السیاحي ا

  ".بیئتھ السیاحیة
مستوى إدراك ومعرفة طفل الروضة : وتعرف الباحثتان الوعي السیاحي إجرائیًا بأنھ

ھ، وقدرتھ بالسیاحة، ودورھا الھام في تنمیة وطنھ ومجتمعھ، وإلمامھ بالمقومات السیاحیة في وطن
  .على التعامل االیجابي مع ھذا القطاع والمحافظة علیھ
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   :اإلطار النظري والدراسات السابقة 
  :مرحلة ریاض األطفال 

تعد مرحلة الطفولة من أھم المراحل التي یمر بھا اإلنسان، نظرا لقابلیة تأثره بما یحیط بھ من 
نده من خصائص وسمات شخصیة عوامل مختلفة تؤثر على نموه بشكل عام، وعلى ما ع

لذلك من المھم جدًا االھتمام بمرحلة ریاض األطفال؛ ألن الطفل من ). ٤١، ص٢٠١٤الحمراوي، (
خالل ھذه المرحلة ینمو نموًا متكامًال، فتتاح لھ كافة الفرص في الروضة لكي ینمو نموًا سلیمًا 

ختلفة، كما یتم إشباع حاجتھ وتتوسع مداركھ وتصقل مھاراتھ من خالل األلعاب واألنشطة الم
  ).١٣١، ص٢٠١٦الحریري، (المختلفة وتوجیھ میولھ بالشكل الصحیح 

ریاض األطفال بأنھا مؤسسات تربویة تعنى باألطفال في ) ٢٠١٤(وتعرف الحمراوي 
المرحلة العمریة من ثالث أو أربع سنوات حتى سن السادسة، وتقدم رعایة منظمة ھادفة، لھا 

التي تستند على مبادئ ونظریات علمیة، وتھتم بالطفل من جمیع جوانب نموه، فلسفتھا وأسسھا 
وتقدم لھ العدید من األنشطة المتنوعة وتكسبھ الكثیر من المفاھیم والمعلومات، كما تكسبھ السلوكیات 

  .المرغوب فیھا لیكون مقبوال وسط بیئتھ المحیطة
طفال بأشكالھ المختلفة، لتتمكن من ومن ھنا على معلمة ریاض األطفال فھم خصائص نمو األ

التواصل الصحیح معھم، وتدعیم وتغذیة نموھم، ولتتمكن أیضًا من بناء توقعات من األطفال ترتكز 
  ).٦٥، ص٢٠١٣عبد الفتاح، (على المعرفة العلمیة الموثوقة 

  :الدور التربوي لمؤسسات ریاض األطفال
ھ       ل وحاجات ة الطف ى طبیع ا إل ة نظرھ صغًَّرا    وجَّھت التربی ا م یس كائًن ل ل ھ؛ إذ إن الطف ومیول

ي            ھ وشخصیتھ الت ھ وقدرات ھ ومیول ھ وحاجات ھ ذات ائن حي ل للرجل كما كان سائًدا من قبل، بل ھو ك
 .تتأثر بعوامل الوراثة والبیئة التي تظل في تفاعل مستمر

ستخ                   ي یحسن أن ت ة الت ي أسالیب التربی دم العصور ف ذ أق ة من ع  وقد اختلف علماء التربی دم م
ة            أثیر التربی ا أن ت ل المدرسة، كم ا قب ل م الطفل حتى تنمو شخصیتھ في سواء وتكامل وبخاصة طف
وین                 ى تك ي ال شعوره، وتعمل عل ر ف د كبی ى ح ؤثًرا إل التي یلقاھا الطفل في طفولتھ المبكرة تظل م

  ).٢٦ھـ، ص١٤٣٥قناوي والراشد ومحمد، (شخصیتھ ونموه العقلي حتى مرحلة الكھولة 
ة         وُت ل التعلیمی ن المراح ة ع ل أھمی ة ال تق ة ھادف ة تعلیمی ال مرحل اض األطف ة ری دُّ مرحل َع

سلوكیة     دافھا ال ة وأھ سفتھا التربوی ا فل ذاتھا، لھ ة ب زة، وقائم ة متمی ة تربوی ا مرحل ا أنھ األخرى، كم
ستمر  والطفل في ھذه المرحلة یحتاج إلى التشجیع . وسیكولوجیتھا التعلیمیة والتعلمیة الخاصة بھا   الم

نفس،       ى ال اد عل ة، واالعتم شاركة اإلیجابی اون والم ة التع ل تنمی ن أج اض م ذه الری ات ھ ن معلم م
ة            اه العملی سلیمة تج ات ال وین االتجاھ ة، وتك ة واالجتماعی ارات اللغوی ن المھ ر م ساب الكثی واكت

  ).٤٢ھـ، ص١٤٣٦معوض، (التعلیمیة 
ا       ویعد الطفل في المناھج الحدیثة ھو المحور األساسي       دعوه دائًم شاطاتھا، فھي ت ع ن ي جمی  ف

ب    ى اللع شجُّعھ عل شاف، وت ة واالكت ب والمحاول صر التجری ھ عن ي فی ة، وتنمِّ شاطات الذاتی ى الن إل
الحر، وترفض مبدأ اإلجبار والقسوة، بل تركِّز على مبدأ المرونة واإلبداع والتجدید والشمول، وھذا  

ة ل            ة المحب ة المدرب ستوجب وجود المعلم ال بحب         كلھ ی ع األطف ن التعامل م تمكن م ي ت ا، والت مھنتھ
  ).٣٤ھـ، ص١٤٢٦خلف، (وسعة صدر وصبر 
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رون   اوي وآخ د قن ال ال    ) ٨٥م، ص١٤٣٥(وتؤك اض األطف ي ری ة ف داف التربی ى أن أھ عل
سھم      تنفصل عن أھداف التربیة بشكل عام، فإذا كانت التربیة تھدف إلى بناء المواطن الصالح الذي ی

 :شخصیة متكاملة، فإن الدور التربوي لریاض األطفال یتمثل فيفي بناء وطنھ ب
  .تنمیة شخصیة الطفل من النواحي الجسمیة والعقلیة والحركیة واللغویة واالنفعالیة واالجتماعیة -

  .مساعدة الطفل على التعبیر عن نفسھ بالرموز الكالمیة -
  .مساعدة الطفل على التعبیر عن خیاالتھ وتطویرھا -

 .  على االندماج مع األقرانتساعد الطفل -

  .تنمیة احترام الحقوق والملكیات الخاصة والعامة -
  .تنمیة قدرة الطفل على حل المشكالت -

ة         - ة واللغ ة الدینی ة بالتربی ارات الخاص اھیم والمھ سابھ المف امي، وإك یم النظ ل للتعل ل الطف تأھی
 .اعیةالعربیة والریاضیات والفنون والموسیقى والتربیة الصحیة واالجتم

 .یؤھل الطفل لالنتقال الطبیعي من األسرة إلى المدرسة بعد سن السادسة -

  .تنمیة ثقة الطفل بذاتھ كإنسان لھ قدراتھ وممیزاتھ -

  .التعاون مع األسرة في تربیة األطفال -
  : اھتمامات طفل مرحلة ریاض األطفال

لكل مرحلة نمائیة ویفترض أن . یمر الطفل في مرحلة ریاض األطفال بالعدید من التغیرات
حاجات ومتطلبات واھتمامات خاصة بھا، ومختلفة عن غیرھا، وأن العمل على تلبیتھا تضمن سیر 
مسیرة النمو السوي بشكل آمن ومستقر، وإذا لم یتم تلبیتھا؛ واجھ الطفل مشكلة نمائیة، وبناء علیھ 

ویترتب على .  في تطوره وتكیفھیمكن تحدید العملیات التعلیمیة والخدمات التي تقدم للطفل واإلسھام
تحقیق متطلبات نمو الطفل شعوره بالسعادة، أما إعاقتھا؛ فیؤدي إلى مرور الطفل بأزمات نفسیة 

  ).٣٤، ص٢٠٠٨قطامي، (وعاطفیة وصحیة، مما یترتب علیھ صعوبة تحقیق المطالب األخرى 
ر بھا، وھي ویمكن تلخیص اھتمامات طفل الروضة على حسب المرحلة العمریة التي یم

  ):٢٠١٥المطیري، (كالتالي 
 اھتمامات الطفل في سن الثالثة  -أ 
 یمیل إلى فھم المواقف التي یمر بھا ویكثر السؤال عنھا. 

  لعب إیھامي(یھتم بالحیوانات األلیفة وتقلید األعمال المنزلیة.( 

 یحب التخطیط على الورق والجدران والتلوین بعدة ألوان. 

 ھم ومن یقومون برعایتھیعبِّر عن مشاعره لمن یحب. 

 یشعر بكفاءة ذاتھ من خالل األلعاب الحركیة التي یبتدعھا. 
  اھتمامات الطفل في سن الرابعة  -ب 
 یفخر بأي أنشطة یقوم بھا. 
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 یستخدم المقص في إنتاج أشكال ورقیة ذات خطوط مستقیمة. 

  ذات األفكاریحب الرسم والتكوین بالصلصال والعجین، ویمیل للفك والتركیب وألعاب البازل. 

 یحب القصص التي تحكى عن الناس والحیوانات وفوائد األشیاء. 

 خیالھ خصب ومتنوع األفكار یظھر في ألعابھ. 

 یجید اإلبداع اللفظي ویتفنن في استخدامھ. 
 اھتمامات الطفل في سن الخامسة  -ج  
 یزداد شغفھ بالرسم والتلوین واللصق والطباعة. 

 امھ في الروضة أو المنزل، ویقلد شخصیة المعلمةیمیل إلى إعادة تمثیل الذي یحدث أم. 

 یحب تمثیل القصص التي یسمعھا أو یشاھدھا. 

 یدرك قیمة النقود والتعامل النقدي. 

 یفضلون ألعاب المطاردة والشرطة واللصوص، والبنات تفضل القیام بدور األم أو المعلمة. 

 یتحملون القیام بمسؤولیات معینة شخصیة أو جمالیة.  
  : مة الروضة في عالقتھا مع األطفالدور معل

بما أن بیئة الروضة یجب أن تكون امتدادا لبیئة األسرة وتمھیدا لبیئة المدرسة في الوقت 
نفسھ فمعلمة الروضة ھي األم والمربیة وھذا یتطلب منھا أن تتعامل مع األطفال بأسلوب محبب 

إلى مربیة یحبھا األطفال تقدر إمكانات یجد فیھ ما یشبع رغباتھ واھتماماتھ ومن ھنا تأتي الحاجة 
كل طفل  وال تحكم علیھ بمقاییس الكبار، لدیھا القدرة بأن تجعلھ یعبر عن أحاسیسھ ومشاعره في 

أن دور ، الوقت نفسھ الذي تكون فیھ مستودعا ألسراره البسیطة النامیة وتقبل مشكالتھ ومساعدتھ
ل الطفل ومنا شطھ بإعطائھ قدرا من الحریة في المربیة في الروضة دور المالحظ والموجھ ألعما

التصرف بتلقائیة ورضا ذاتي وھذا ال یعني ترك الطفل یتصرف على ھواه بل تعمل المربیة على 
مراقبتھ عن كثب وتوجیھھ في القول والعمل فعالقة المربیة بالطفل وعالقتھ برفاقھ تعد البدایات 

 المربیة دورًا مھمًا في ھذا األمر والسیما أن الطفل األولى إلحساسھ باالنتماء االجتماعي وتلعب
، ٢٠٠٤، مرتضى، وأبو النور(یكون ما زال متمركزا على ذاتھ وذلك من خالل األمور التالیة 

  ):  ٢٠ص

  منفذة للبرنامج حسب الخطة المعتمدة في المنھاج وتعمل على دعم السلوك ) المعلمة(المربیة
بویة من خالل توفیر الفرص المناسبة للطفل لكي یفضي بما المناسب للمواقف التعلیمیة التر

  . یخالجھ ویشعر بھ

  المربیة نموذج للسلوك ھنا یجب أن تكون المربیة ھادئة مرحة مرنة الحركة سریعة التصرف
 تعامل األطفال برفق ومودة وتظھر تقدیرھا بمبادرات األطفال و أدائھم 

  وذلك بأن تكافئ األطفال على أعمالھم بالسماح لھم المربیة مكافئة ومعززة للسلوك اإلیجابي
بالقیام بأعمال جدیدة مھما كانت طبیعة إنجازاتھم وال تستخدم أسالیب الحرمان مھما كانت 
األسباب ألن األمر المھم في أداء دورھا ھو تشجیع األطفال على االستمرار بصورة تلقائیة 

 في السلوكیات التي یرغبھا مجتمع الروضة باألعمال والنشاطات وتعزیز الجوانب اإلیجابیة
لذلك فإن العمل في ریاض األطفال یجب أن تقوم بھ معلمات مؤھالت قادرات على تقبل الطفل 
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ویتوقف شعور األطفال نحو المعلمة على قدرتھا تجسید دور األم بشكل فعال وھذا یفرض على 
 : ور التالیةالمعلمة أن تقیم عالقات معینة مع الطفل تراعي فیھا األم

  إشاعة جو من األمن في نفس الطفل بما یشعره بالحریة والقدرة على المشاركة المنشط بثقة
  . وفاعلیة

  مراقبة الطفل بصورة غیر مباشرة وتوجیھھ دون أن یشعر أنھ تحت المراقبة القاسیة وإنما
  . یعمل بإرادتھ

 تھ وسلوكیاتھتخصیص سجل لكل طفل یسجل علیھ المالحظات الیومیة حول نشاطا.  
 مساعدة الطفل في تلبیة حاجاتھ الضروریة .  
  تقدیر مشاعر الطفل و إتاحة الفرصة لھ للتعبیر عنھا وإشعاره بكیانھ واحترام آرائھ

  . وتشجیعھ على التعبیر عنھا دون خوف أو تردد
 السماح للطفل بأن یختار النشاط الذي یناسبھ لتوفیر األدوات والمواد الالزمة لذلك .  
 الروضة(لعمل على توفیر كل ما یؤمن لھ الراحة والسالمة في البیئة الجدیدة ا(  

  :األنشطة الفنیة
تحتل األنشطة الفنیة موقعًا مھمًا في أي برنامج خاص باألطفال، فالفن بالنسبة للطفل وسیلة 

ا ولما یتمیز للتعبیر باإلضافة إلى أنھ من أھم الوسائل في التربیة؛ ألنھ یؤدي دور الوسیط الناشط بھ
، ٢٠١٤أحمد، حنفي، وطلبة، (بھ من المرونة والمالئمة للعدید من األھداف االجتماعیة والتربویة 

ویمیل أكثر األطفال في ھذه المرحلة إلى ممارسة األنشطة الفنیة نظرًا لما یتمتعون بھ من ). ١٣ص
 وتتیح لھم االستكشاف طاقة وفضول، كما أن ھذه األنشطة تساعدھم على تعرف العالم من حولھم،

  ). Kuffner, 2010, p.3(والتعبیر عن إبداعھم 
ولقد تعددت التعاریف التي تناولت مفھوم األنشطة الفنیة، ولكن الباحثتان ھنا سوف تلتزمان 
بتعریفھا اإلجرائي اآلنف ذكره، حیث قالتا فیھ بأن األنشطة الفنیة ھي مجموعة من األنشطة التي 

وغیرھا، والتي من شأنھا أن تسھم ... سم والطباعة والتشكیل بالعجائن والكوالجیمارسھا الطفل كالر
  .في تنمیة الوعي السیاحي لدیھ

  :أھمیة األنشطة الفنیة
عمل الفن عبر العصور المختلفة على حفظ الثقافات وصیانتھا، لذا یعد وسیلة لتوثیق الصلة 

صلة التلمیذ ببیئتھ وفي تنمیة مشاعر االنتماء بین الطفل وتراثھ الحضاري والثقافي، ووسیلة لتوثیق 
لھذه البیئة، وفي حثھ على استثمار إمكانیاتھا وتحسین خصائصھا، وإثرائھا بالقیم الجمالیة 

فالفن بتعدده وتعدد مجاالتھ قادر على تنمیة نمو الطفل من ). ١٨٥- ١٨٢، ص٢٠١٢القریطي، (
مھاریة، مما یساعد على التكوین العام الشامل للطفل كافة الجوانب الثقافیة والوجدانیة والعقلیة وال

  ).٢٠، ص٢٠١٤إبراھیم، (
كما أن األنشطة الفنیة تكفل للطفل خبرات متكاملة تشمل المفاھیم والمعلومات، وھي ما 
یتصل بتزوید األطفال بالمعارف المتعلقة باألدوات المستخدمة وخصائصھا واستخداماتھا، كما 

ة وھي ما یتعلق باكتساب األطفال المقدرة الالزمة على معالجة الخامات تشمل المھارات األدائی
والمواد التي یستخدمونھا وتجریبھا واكتشاف إمكاناتھا والتولیف فیما بینھا وتطویعھا لألغراض 

  ). ١٨٨، ص٢٠١٢القریطي، (التعبیریة 
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 الفرصة لھ لیعبر ویمكن القول بأن األنشطة الفنیة تنمي الجانب الوجداني لدى الطفل، وتوفر
عن ذاتھ وانفعاالتھ، وذلك من خالل ممارستھ لألنشطة المتنوعة من رسم وتلوین وتشكیل وطباعة 

وتساعد األنشطة الفنیة الطفل على اإلفصاح عن مشاعره ). ٢٣، ص٢٠١٤إبراھیم، (وتصمیم 
م في بناء شخصیة المكبوتة التي ال یستطیع التعبیر عنھا ألي سبب من األسباب، كما أن لھا دور ھا

  ).١٣٥، ص٢٠١٣شرف ومحمد، (الطفل، وزیادة ثقتھ بنفسھ وشعوره بالرضا عنھا 
وتوفر األنشطة الفنیة فرصًا واسعة للكشف عن االستعدادات والقدرات الفنیة واإلبداعیة، 
وتدریبھا، وتنمیتھا، كما تھیئ الظروف التي تساعد الطفل على تقدیم حلول فریدة وأصیلة 

ت والمشكالت الفنیة، وعلى تنمیة روح المغامرة والتلقائیة، والمرونة في التفكیر وفي للموضوعا
معالجة المواد والخامات، كما أنھا تعتمد على التفكیر في أنساق مفتوحة أو على ما یسمى بالتفكیر 

وتساعد ). ١٨٦-١٨٥، ص ص٢٠١٢القریطي، (التباعدي أو المتشعب الذي ھو مركز اإلبداع 
الفنیة على تنمیة القدرة النقدیة عند األطفال وھي إحدى الصفات الھامة التي یجب أن تبدأ األنشطة 

  ).٢٩، ص٢٠١٥الھنیدي،(عند الفرد منذ صغرة 
وتعد ممارسة األطفال لألنشطة الفنیة نوع من أنواع اللعب المثمر الذي یوفر لھم استغالًال 

 وحیث إن عملیة استثمار وقت فراغ األطفال لوقت ضائع ھم بحاجة الستثماره بتعلم أشیاء جدیدة،
تعد من األھداف التربویة الھامة والتي تساعد على إعدادھم وتنشئتھم تنشئة سلیمة، فإن األنشطة 
الفنیة لھا دور في شغل ذلك الفراغ بممارسة بعض أنواع الھوایات النافعة والتي تجعل ھذه األوقات 

  ).٥٦، ص٢٠١٢التوني، (مسلیة ومثمرة 
  :كان األنشطةأر

  :ركن الفن
تعتمد األنشطة الفنیة في ریاض األطفال على تجھیز ركن الفن بعدد متنوع من الخامات، 

ویعد ركن ). ٣١٦، ص٢٠١٣عبد الفتاح، (بحیث یمكن للطفل أن یختبرھا وأن یعمل من خاللھا 
ل أقالم التلوین الفن من األركان الثابتة، حیث یمارس فیھ الطفل العدید من أنشطة الرسم فیستعم

بأنواعھا، وفرش الدھان بأحجامھا وأنواعھا، ویمارس أیضًا في ھذا الركن الطباعة بالدھان 
فیستخدم الطباعة بالخشب والفلین وغیرھا، وفي ھذا الركن یعمل الطفل أشكاًال طریفة من العجائن 

عة من القص والطین وغیرھا من المواد، ویمارس الطفل أیضًا في ھذا الركن عملیات متنو
واللصق، كتمزیق األوراق باألنامل، وقص صور من المجالت، وقص أشكال حسب خطوط أعدت 

  ).١٥٦، ص٢٠٠٥الصمادي ومروة، (مسبقًا 
 - االسترخاء –االستمتاع (ویتراوح ركن الفن ما بین الصاخب والھادئ، ویتیح للطفل 

أحمد ) ( تدعم خبراتھ الحسیة-بصري  نمو إدراكھ ال- النمو عقلیًا - اإلنجاز واإلبداع –الرضا 
  ).٧٩- ٧٨، ص ص ٢٠١٤وآخرون، 

  :صفات ركن الفن
  : أن للركن الفني صفات، ھي) ٢٠١٤(تذكر إبراھیم 

 ألن المعلمة تغیر األنشطة الفنیة وفقا لمتطلبات نمو األطفال ومیولھم: أنھ مؤقت.  

 فل أن یستخدمھا یومیًاألن األدوات والخامات متوافرة في الركن ویمكن للط: ویصبح ثابت .  

 ألن الطفل یتحرك في الركن أثناء ممارسة النشاط، فیرسم على لوح الرسم أو : وأنھ متحرك
  .الطاولة واقفًا، أو على لوحة الحائط
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  : أنواع األنشطة الفنیة في ركن الفن
  : الرسم الحر

ویستخدم في تعد أنشطة الرسم من أحب األنشطة الفنیة لدى الطفل لبساطتھا وسھولتھا، 
أوراق بمساحات وألوان مختلفة، األقالم الرصاص : الرسم العدید من األدوات والخامات، منھا

والملونة، ألوان الشمع، األلوان المائیة، األلوان الفلوماستر، الطباشیر، ألوان الشمع الزیتیة، فرش 
  ). ٩٥، ص٢٠١٤أحمد وآخرون، (للتلوین، أوعیة بالستیكیة لوضع األلوان السائلة فیھا 

  :الطباعة
 تعد الطباعة من المجاالت المحببة لطفل الروضة لما تثمر من نتیجة سریعة للشكل النھائي، 

: والطباعة ھي استنساخ تصمیم ما على أي سطح مناسب، ویمكن للطباعة أن تتم بعدة طرق منھا
النفخ، الطباعة الطباعة ب). ٧١-٧٠، ص ص٢٠١٤إبراھیم، (الطباعة باإلستنسل، العقد والربط 

-٢٨٧، ص ص٢٠١٤یحیى وعبید،(بالطي، الطباعة بالمشط، الطباعة بالنثر، الطباعة باألصابع 
٢٨٨.(  

ورق، أدوات طباعة، ألوان طباعة : ومن األدوات والخامات المستخدمة في الطباعة
  ).١٩٥، ص٢٠١٤إبراھیم، (

  :الكوالج
ل التعبیر الفني عند األطفال، إلى أن الكوالج یعد شكل من أشكا) ٢٠١٤(تشیر الناشف 

الورق لعمل النماذج واألشكال، وورق القص واللصق، واألوراق : وتستخدم فیھ خامات شتى، مثل
البالستیك البارزة النقوش، وأوراق الصحف والمجالت، وورق الصنفرة، وورق السلوفان، والقش 

خرز واألصداف، وقطع الخشب بأنواعھ، وخیوط القطن والصوف والنایلون، والقماش بأنواعھ، وال
الصغیرة، وجمیع المستھلكات مثل علب الكرتون والبالستیك بأشكال وأحجام وألوان مختلفة، 

  .وغیرھا
  :التشكیل بالعجائن

أن العجین خامة مرنة ناتجة عن خلط بعض المكونات المختلفة مع ) ٢٠١٤(تذكر إبراھیم 
 الصلصال، عجینة الملح، عجینة الورق، عجینة: بعضھا البعض، وللعجائن أنواع عدیدة، مثل

  .عجینة نشارة الخشب، عجینة الرمل، عجینة السیرامیك
عجائن، فرادة عجین، قطاعات : ومن األدوات والخامات المستخدمة في التشكیل بالعجائن

  .بأشكال مختلفة، مالمس متنوعة
  : الدھان على الحامل

ومن األدوات ). ٨٧، ص٢٠١٤عناني، ال(یعد الدھان من األشكال الفنیة ذات البعدین 
حامل رسم، فرشة رسم، ورق، ألوان مائیة : والخامات التي تستخدم في الدھان على الحامل

  ).١٥٩، ص٢٠١٤إبراھیم، (
  :دور المعلمة في ركن الفن

أن للمعلمة داخل ركن الفن عدة أدوار تكون على ثالث مراحل، ) ٢٠١٤(تذكر إبراھیم 
  :كالتالي
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  :لنشاطقبل ا: أوال
 إعداد المساحة والمكان المناسب للنشاط.  
 توفیر خامات وأدوات متنوعة .  
 تجریب األدوات والخامات للتأكد من صالحیتھا للعمل .  

 وضع اإلشارة المناسبة بكل خامة بطریقة جذابة وواضحة لألطفال.  
  :أثناء النشاط: ثانیا
 دوات المستخدمة، وإعطاء نبذة تعریف األطفال على األسماء العلمیة والفنیة للخامات واأل

  .مبسطة عن استعماالتھا وطرق العمل بھا

 تمنح الحریة، فتقوم بترك الطفل یعمل لوحده بحریة وبالطریقة التي یریدھا.  

 تحفیز الطفل على التجریب، ومساعدتھ إذا وجب األمر في بعض الخطوات.  

 تغذیة الركن بالخامات واألدوات باستمرار.  

 الطفل، وتشجعھ بجمل إیجابیةتظھر اھتمام بعمل .  

 تعوید الطفل على ترتیب وتنظیف مكانھ في حدود قدراتھ.  

 العنایة بكل طفل على حدة، ومالحظة أن كل طفل أنجز عملھ وقام بتعلیقھ.  
  :بعد االنتھاء من النشاط: ثالثا
 تسجیل تعلیقات الطفل المصاحبة لألعمال ألھمیتھا.  

 عھا في ملفاتھماالحتفاظ ببعض أعمال األطفال ووض.  

 تقوم متابعة التطور الفني لدى كل طفل .  

 تقوم بعرض أعمال األطفال في فترة اللقاء األخیر.  
  :السیاحة

تعد السیاحة من الظواھر اإلنسانیة التي نشأت منذ أن خلق اهللا األرض ومن علیھا، فمنذ زمن 
ستقراره، وساعیًا وراء رزقھ طویل واإلنسان في حالة دائمة من السفر والتنقل بحثًا عن أمنھ وا

ومعاشھ، وتحولت ظاھرة انتقال اإلنسان ھذه إلى ظاھرة اجتماعیة وثقافیة ھدفھا المتعة والراحة 
  ).١٢، ص٢٠١٢الحربي، (واالستجمام والتعرف على تقالید الشعوب األخرى وآثارھا وثقافتھا 

التي حظیت باھتمام أن السیاحة تعد من الظواھر االجتماعیة ) ٢٠٠٨(ویذكر أبو عراد 
العدید من العلماء في شتى المجاالت، مما جعل مفاھیمھا تتعدد عند كثیر منھم، فمنھم من نظر إلیھا 

  .من منظور اجتماعي وآخر اقتصادي، أو من منظور ثقافي، أو بیئي، أو تربوي
ى آخر حركة انتقال مؤقتة للناس من مكان إل"وانطالقًا من ذلك یمكن تعریف السیاحة بأنھا 

  ).٢٧، ص٢٠١٠الحسین، " (من أجل المتعة والترفیھ
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األنشطة التي یقوم بھا األشخاص "بأنھا ) UNWTO(وتعرفھا منظمة السیاحة العالمیة 
المسافرون إلى أماكن خارج بیئتھم المعتادة، ویقیمون فیھا لمدة ال تزید عن سنة واحدة دون انقطاع 

  .Nelson, 2013, p.7" ((من األغراضلقضاء أوقات الفراغ، والتجارة، وغیرھا 
  :أھمیة السیاحة

إن السیاحة في وقتنا الحالي تعد حاجة ضروریة ومعیار لرقي المجتمع، بخالف ما كان یعتقد 
  ).٥٤، ص٢٠١٥الشناوي، (عن أن السیاحة في الماضي ترفًا واستجمام 

لبشر لتأثیرھا إن السیاحة تعتبر من النشاطات المھمة لحیاة ا) ٢٠١٤(ویذكر آل دغیم 
المباشر وغیر المباشر والممتد إلى مختلف المیادین االجتماعیة والثقافیة واالقتصادیة والدینیة، 

  .إضافة إلى أھمیتھا في العالقات الدولیة
  : األھمیة الدینیة للسیاحة

كان ھدف أغلب الرحالت في الماضي دیني، ومرتبط باالھتمام باألماكن الدینیة وزیارتھا، 
النصوص الدینیة ودراستھا، وبالتالي یمكن القول بأن عملیة السفر أساسھا دیني ولیس وجمع 

وتھدف ). ٦٤، ص٢٠١٢الفاعوري، (ترفیھي أو لھ عالقة بأي مظھر من مظاھر السیاحة أیًا كانت 
السیاحة الدینیة إلى زیارة األماكن المقدسة ألداء الفرائض، والعبادات االخرى كالسنن والطقوس 

  ). ٤٧١، ص٢٠١٣بكر، : الشریف في(یة المختلفة الدین
كما أن ھناك آثار إیجابیة للسیاحة كالتفكر في مخلوقات اهللا، ورؤیة عجیب صنعھ، ومشاھدة 
اآلثار اإلسالمیة، واالطالع على السیاحة اإلسالمیة البیئیة، وإظھار محاسن اإلسالم في التعامل، 

بالتطبیق العملي من خالل الممارسات الیومیة، مما ونقل مفاھیم وسلوكیات الشریعة اإلسالمیة 
  ).٥٨، ص٢٠١٤المطیري، (یعطي صورة صادقة عن الدین اإلسالمي 

  :األھمیة الثقافیة للسیاحة
، ٢٠١٢الحربي، (تزید السیاحة من ترابط الشعوب وتنمي لدیھم الوعي السیاحي الثقافي 

وب وإمكانیة التعرف على ثقافات جدیدة وذلك كما أنھا تزید نسبة التفاعل الثقافي بین الشع). ٢٢ص
عن طریق التنقل بین المناطق المختلفة، باإلضافة إلى االنفتاح الفكري والثقافي على الشعوب 
والحضارات األخرى التي یأتي منھا المسافرون من خالل االحتكاك المباشر بالسیاح في األسواق، 

یؤدي إلى التقدم الحضاري، وزیادة االھتمام بدراسة مما . والمراكز التجاریة، والمنشآت السیاحیة
). ٤٧٤، ص٢٠١٣بكر، : الطیار في(وتعلم الكثیر عن اآلخرین وثقافتھم لتسھیل التعامل معھم 

فالسیاحة الیوم أصبحت سفیرًا إلزالة المعوقات الخاصة باللغة والعرق والجنس والطبقات 
  ).٣٨، ص٢٠٠٩الطائي، (االجتماعیة 
  :تماعیة للسیاحةاألھمیة االج

الحربي، (یزید النشاط السیاحي من التفاھم والتواصل وتعمیق أوصار التبادل بین الشعوب 
فالسیاحة تعمل على تحقیق التعارف والتفاھم بین الشعوب وتمكنھم من التعرف ). ٢٢، ص٢٠١٢

نھ من على خصائص المجتمعات األخرى وطرق حیاتھم، مما یساعد في إثراء حیاة اإلنسان، ویمك
كما تعمل السیاحة على تدعیم العالقات اإلنسانیة . االستفادة من مواقف وتجارب اآلخرین في الحیاة

بما یؤدي إلى ربط أفراد الشعب ببعضھم، وكذلك ربط الشعوب ببعضھا، وإقامة الصالت بینھم، 
  ).٥٩، ص٢٠١٤المطیري، : أسامة في(وبالتالي تحقیق الصداقة والسالم 
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 أیضًا في غرس قیم اجتماعیة سلیمة تتمثل في اآلداب العامة كأدب الحدیث وتسھم السیاحة
والتعامل، والصفات األخالقیة الحمیدة كاألمانة واإلخالص والصدق، مما یعمل على إیجاد مناخ 

  ).٦٠، ص٢٠١٤المطیري، : عبد السمیع في(اجتماعي مناسب للعمل السیاحي 
  : األھمیة االقتصادیة للسیاحة

احة من أھم األنشطة التي تساعد بفاعلیة في تحقیق التنمیة االقتصادیة في المجتمع تعد السی
حیث أصبح قطاع السیاحة أكبر قطاع مكون للناتج ). ٤٧٦، ص٢٠١٣بكر، : القحطاني في(

المجلس العالمي (وقد أعلن ). ١٩١، ص٢٠١٠بظاظو، (المحلي في كثیر من الدول غیر البترولیة 
السیاحة أصبحت أضخم صناعة في العالم متخطیة صناعة السیارات أن ) للسفر والسیاحة

  ).٢٢، ص٢٠١٤آل دغیم، (واإللكترونیات والزراعة 
وھذا یعني أن صناعة السیاحة لم تعد في العصر الحالي مقتصرة على المفھوم الترفیھي فقط، 

طویر مختلف ولكنھا أصبحت عنصرًا ھامًا في دعم وتنمیة االقتصاد، فھي تعمل على تنمیة وت
القطاعات والمرافق في مناطق الجذب السیاحي، وتعمل على تشجیع الصناعات واألنشطة التجاریة 
فیھا، وتوافر المحالت واألسواق التجاریة التي تفي باالحتیاجات الالزمة للسیاح، ولھا أثر واضح 

كما أن . غیرھاالفنادق، واالستراحات، و: في إقامة وتحسین المرافق األساسیة والخدمیة مثل
للسیاحة إسھامًا بارزًا في حل ومعالجة مشكلة البطالة، نظرًا لما توفره من فرص عمل مختلفة، 

    ).٥٦، ص٢٠٠٨أبو عراد، (وإمكانیة تشغیل الكوادر والطاقات في مرافقھا المختلفة 
  : األھمیة الصحیة للسیاحة

جو العملي، والعمل على كسر أن للسیاحة أثر فاعًال في تغیر ال) ٢٠٠٨(یذكر أبو عراد 
 الحیاة النمطیة لإلنسان، والدعوة إلى إعطاء النفس اإلنسانیة شیئًا من الراحة واالستجمام الذي ال

غنى عنھ لسالمة النفس وصحتھا؛ إذ أن السیاحة تعمل على التخلص من قیود العمل وما یتبعھ من 
لى الفرد توازنھ النفسي، واالستمتاع إرھاق نفسي وفكري، والقیام ببعض الھوایات التي تعید إ

باألجواء المتعددة ومشاھدة مواقع طبیعیة وبیئیة جدیدة، ولیس ھذا فحسب إذ إن للسیاحة بعدًا صحیا 
آخر یتمثل في إمكانیة استفادة السائح من فترة سیاحتھ في البحث عن العالج المناسب لما یشتكیھ من 

ارتھ للمراكز الصحیة المختلفة، وكذا زیارة الینابیع آالم أو أمراض جسمیة أو نفسیة وذلك بزی
  .الحارة، وینابیع المیاه المعدنیة، وغیر ذلك

  :األھمیة السیاحیة في تنمیة الشعور بالمواطنة واالنتماء
: األتربي في(تنمي السیاحة لدى المواطن الشعور بالوالء واالنتماء لوطنھ واالعتزاز بتراثھ 

لسیاحة تجعل المواطنین حریصین كل الحرص على صیانة المرافق فا). ٦٢، ص٢٠١٤المطیري، 
والعمل على تحسین الخدمات بالمناطق السیاحیة المختلفة والمحافظة على الحرف الیدویة 

  ). ٢٢، ص٢٠١٢الحربي، (وتطویرھا 
وتساعد السیاحة في تثقیف المواطنین وزیادة معرفتھم بمعالم وطنھم الطبیعیة والبشریة 

 مما یصنع وعیًا وطنیًا ویزید الشعور باالنتماء، كما أنھا تزید من ترابط أفراد المجتمع والحضاریة
دندراوي (على مستوى أقالیم الدولة المختلفة عن طریق زیادة االتصال وتبادل الزیارات فیما بینھا 

  ).٦٢، ص٢٠١٤المطیري، : في
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  :السیاحة في المملكة العربیة السعودیة 
ة السعودیة بالعدید من المقومات الالزمة لقیام وتطور السیاحة نظرًا تحظى المملكة العربی

لموقعھا الجغرافي المتمیز، وما بھا من تضاریس متباینة ذات مناخ متنوع، وما تمتلكھ من مواقع 
تاریخیة متنوعة، إضافة إلى ما تتمتع بھ المملكة العربیة السعودیة من استقرار سیاسي وأمني 

  ).١٤٣٦الھیئة العامة للسیاحة والتراث الوطني، (وتطور مجتمعي وازدھار اقتصادي، 
كما تتمتع المملكة بمیزة فریدة، وھي أنھا مھد الرسالة اإلسالمیة، وموطن األماكن المقدسة، 

  ).٦٣، ص٢٠١٤المطیري، (ومقصد الحج والعمرة والزیارة ألكثر من ربع سكان العالم 
نمیة سیاحیة قیمة وممیزة ذات منافع اجتماعیة، وتسعى المملكة العربیة السعودیة إلى ت

عام ) ٩(وثقافیة، وبیئیة، واقتصادیة، وانطالقا من ھذا السعي فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 
ھـ، والذي قضى بإنشاء الھیئة العامة للسیاحة والتراث الوطني تأكیدًا على اعتماد السیاحة ١٤٢١

رئاسة صاحب السمو الملكي األمیر سلطان بن سلمان بن عبد قطاعًا إنتاجیًا رئیسیا في الدولة، ب
العزیز، كما كان الھدف من إنشائھا ھو االھتمام بالقطاع السیاحي في المملكة العربیة السعودیة، 

  ). ١٤٣٦الھیئة العامة للسیاحة والتراث الوطني، (وذلك بتنظیمھا وتنمیتھا وترویجھا 
  :الوعي السیاحي

احدى فروع الوعي االجتماعي؛ ألن ھدف نشاط السیاحة ھو اإلحاطة یمثل الوعي السیاحي 
  ).٧٩، ص٢٠١٥الشناوي، (بالواقع المحیط باإلنسان والمجتمع 

ویعد الوعي السیاحي من ضرورات الحیاة لمختلف األفراد والفئات في أي مجتمع؛ ألنھ 
وائد المرجوة من العملیة السیاحیة، بمثابة الوسیلة الفاعلة، والقوة التي تدفع من یمتلكھا إلى تحقیق الف

  ).٤٦٢، ص٢٠١٣بكر، (وأن یسھم إسھامًا فاعًال في تنمیتھا وتحقیق أھدافھا اإلیجابیة المنشودة 
ولقد تعددت التعاریف التي تناولت مفھوم الوعي السیاحي، ولكن الباحثتان ھنا سوف تلتزمان 

لوعي السیاحي ھو مستوى إدراك ومعرفة طفل بتعریفھا اإلجرائي السابق ذكره، حیث قالتا فیھ بأن ا
الروضة بالسیاحة، ودورھا الھام في تنمیة وطنھ ومجتمعھ، وإلمامھ بالمقومات السیاحیة في وطنھ، 

  .وقدرتھ على التعامل االیجابي مع ھذا القطاع والمحافظة علیھ
  :مكونات الوعي السیاحي

 على أنھا داللة على مستوى الوعي، یذكر أحمد أن البعض ینظر لدرجة المعرفة في مجال ما
والحقیقة أن للوعي السیاحي عدة مكونات، تكون المعرفة أحد مكوناتھ التي تتكامل مع المكون 

فھذان المكونان إلى جانب المعرفة السیاحیة یعكسان قدرة الفرد على . المھاري والمكون الوجداني
  ).٧٤، ص٢٠١٤المطیري، : في(القیام بالسلوك اإلیجابي في المواقف السیاحیة 

  :من ھنا نجد أن الوعي السیاحي عملیة تربویة البد أن تتضمن الجوانب التالیة
 یشتمل ھذا المكون على المعلومات والمفاھیم المتعلقة بالسیاحة :الجانب المعرفي أو اإلدراكي

حث والمعرفة، مما وأنواعھا والمعالم السیاحیة المختلفة، والتي لھا أھمیة في إشباع حاجة الفرد للب
  ).٨٣، ص٢٠١٥الشناوي، (یجعلھ أكثر قدرة على استغالل إمكانیات بیئتھ السیاحیة وحل مشاكلھا 

 یشتمل ھذا المكون على المھارات والقدرات والسلوكیات اإلیجابیة :الجانب المھاري أو السلوكي
رفي بالصناعات للتعامل مع قطاع السیاحة، حیث تبرز مھارات العمل الیدوي السیاحي والح

المطیري، : الریامي في(السیاحیة، والعمل على تنمیة السیاحة عن طریق تقدیم أعمال مبتكرة 
  ).٧٤، ص٢٠١٤
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المیول التي تسھم في  یشتمل ھذا المكون على القیم واالتجاھات و:الجانب الوجداني أو االنفعالي
تدفعھ نحو المشاركة بفاعلیة لتقدیم تكوین اتجاه إیجابي لدى الفرد تجاه قطاع السیاحة وتنمیتھ، ف

المطیري، : الریامي في(مقترحات لتطویر السیاحة، وإبراز االتجاھات اإلیجابیة نحو السائحین 
  ). ٧٤، ص٢٠١٤

  :دور الروضة في تنمیة الوعي السیاحي
إلى أن مؤسسات ما قبل المدرسة تعد واحدة من أھم المؤسسات التربویة ) ٢٠١٣(تشیر بكر 

مع وأكثرھا تأثیرًا في تنمیة الوعي بشكل عام، فھي المؤسسة التي تتولى تربیة وتعلیم في المجت
  .وتوعیة األطفال، وإعدادھم للحیاة، والتعامل اإلیجابي مع ما حولھم من كائنات ومكونات

ولذلك یمكن لمؤسسات ما قبل المدرسة القیام بأدوار فعالة في تنمیة الوعي السیاحي لدى 
ل تضمین منھج النشاط بعض الموضوعات الخاصة بالسیاحة، وبیان مفھومھا األطفال من خال

وأھمیتھا، وكیفیة تحقیق أھدافھا المنشودة، مع التركیز على مردودھا الثقافي واالجتماعي 
واالقتصادي، وتنظیم الرحالت لألطفال إلى بعض األماكن والبیئات السیاحیة، والتعرف علیھا، 

  . والمناسبة خالل تلك الرحالتوتخصیص األنشطة الالزمة
والعمل على تنمیة وعي معلمات ریاض األطفال عن طریق تنمیة مفاھیم، واتجاھات، 
ومدركات المعلمة المتعلقة بالسیاحة حتى تتمكن فیما بعد من نقل المعرفة وتكوین اتجاھات إیجابیة 

  .لدى األطفال نحو السیاحة بكفاءة
المعلمة أن تقوم بالعدید من األدوار التي تنمي الوعي أن بإمكان ) ٢٠١٥(وتذكر الشناوي 

  :السیاحي لدى أطفالھا، منھا
ترشد األطفال إلى زیارة المناطق السیاحیة المختلفة لیتعرفوا على وطنھم، مما یساعدھم  .١

  .على االرتباط بھ وتنمیة والءھم لھ
ضل الطرق في تغرس السلوك الحضاري لدى النشء عند مقابلة السائح، وتعرفھم على أف .٢

  .التعامل مع السیاح ومع المناطق السیاحیة
تعد األنشطة المختلفة التي تنمي الوعي السیاحي لدى طفل ما قبل المدرسة، كالقصص،  .٣

  ).٤٩٢، ص٢٠١٣بكر، (والرحالت والزیارات، واألنشطة التعبیریة والفنیة 
سیاحیة واألثریة توجھ الطفل نظریا وعلمیًا إلى حب الوطن عن طریق تعرف مقوماتھ ال .٤

مما یؤدي إلى تقویة الروابط التي تشده إلى وطنھ، ویقوي لدیھ االستعداد للدفاع عنھ، وھذا 
الرباط القوي الذي سیربط بین الطفل وأرضھ سیدفعھ في المستقبل لیكون أفضل سفیر لبلده 

  ).٦٣، ص٢٠١٤المطیري، (یفخر بمنجزاتھ ویعتز بماضیھ وحاضره 
الكبیر الذي تقوم بھ مؤسسات ما قبل المدرسة في نشر الوعي السیاحي من ھنا یتضح الدور 

لدى أطفالھا على اختالف ثقافتھم وجنسھم واھتماماتھم، وطبقاتھم االجتماعیة، حیث یشاھدون 
المناطق السیاحیة، ویمارسون األنشطة الثقافیة واالجتماعیة المرتبطة بھا، ویتعرفون على القیمة 

م تحت إشراف معلمة متخصصة، ومدركة ألھمیة دورھا في حیاة الطفل، فوعي الحقیقة لتلك المعال
  ).٤٩٣، ص٢٠١٣بكر، (المعلمة بالسیاحة ھو الخطوة األولى لرفع وعي الطفل بھا 
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  : الدراسات السابقة
، سواء كانت )األنشطة الفنیة، والوعي السیاحي(تناولت العدید من الدراسات موضوع 

 التي )٢٠١١( دراسة الجنید الدراسات التي تتعلق باألنشطة الفنیةمن دراسات عربیة وأجنبیة، ف
ھدفت تعرف العالقة بین رسوم األطفال وخطوط ما قبل الكتابة والتحقق من إمكانیة التنبؤ بالنمو 
اللغوي ومھارات االستعداد للكتابة، وأسفرت النتائج عن وجود عالقة ارتباطیة دالة إحصائیًا بین 

داد للكتابة ومھارات الرسم ومستویات التعبیر اللغوي في وصف الرسم، كما تبین مھارات االستع
  .وجود قیمة تنبؤیھ لمھارات الرسم على مھارات الكتابة والتعبیر اللغوي في وصف الرسم

دراسة ھدفت تعرف فعالیة برنامج مقترح قائم على أنشطة فنون ) ٢٠١٢(وأجرت القداح 
 االستعداد للكتابة لدى طفل الروضة، وكشفت نتائج الدراسة عن فاعلیة األداء الیدوي لتنمیة مھارات

  .برنامج أنشطة فنون األداء الیدوي على إكساب األطفال مھارات االستعداد للكتابة
إلى أن األطفال یستخدمون الفن كأداة للتواصل مع ) ٢٠١٢ (Kimوأشارت نتائج دراسة 

 التواصل اللفظي والبصري خالل ممارستھم اآلخرین، حیث تم حصر ثالثة وعشرون نمط من
  .للفن

أن تعلیم الفنون یساعد األطفال ) ٢٠١٢ (Malinوكانت أھم النتائج التي انتھت إلیھا دراسة 
على تنمیة المسؤولیة االجتماعیة والثقة االجتماعیة الالزمة إلقامة مجتمع دیمقراطي، كما أن الفن 

ي تمكنھم من تأكید معنى شخصیتھم في العالم االجتماعي وسیلة ھامة لألطفال لتطویر ھویتھم الت
  .والثقافي

فاعلیة برنامج أنشطة الفنون البصریة في ) ٢٠١٤ (وأظھرت نتائج دراسة بلبوش وتوفیق
  .تنمیة مفاھیم الثقافة الصحیة لدى طفل الروضة

نیة إلى وجود فاعلیة لبرنامج األنشطة الف) ٢٠١٥(وتوصلت نتائج دراسة یوسف وخلدومي 
  .والموسیقیة المستخدم في تنمیة الوعي البیئي لدى أطفال المرحلة االبتدائیة

التي ھدفت إلى أخذ ) ٢٠١٥ (Zupancic & Cagran & Mulejوأوضحت نتائج دراسة 
آراء المعلمات في مرحلة ما قبل المدرسة ومساعداتھن حول أھمیة المجاالت التعلیمیة وأنواع الفن، 

ریة، أن لجمیع المجاالت التعلیمیة أھمیة، لكن أھمھا من وجھة نظر المعلمات ومجاالت الفنون البص
ھي مجاالت اللغة والحركة، وفیما یتعلق بأھم أنواع الفنون فقد جاءت أنشطة الفنون البصریة في 
مقدمتھا تلیھا الموسیقى واألنشطة األدبیة، بینما كانت أھمیة أنشطة الرقص والعرائس متوسطة، 

راما واألنشطة السمعیة والبصریة كانت في مرتبة أدنى، وأما ما یتعلق بأھمیة مجاالت وأنشطة الد
الفنون البصریة جاء الرسم والتلوین كاألكثر أھمیة من بین المجاالت، وجاء التقییم الجمالي في 

  .في مرتبة متوسطة) العجین(مرتبة مرتفعة أیضًا، یلیھ التصمیم المكاني والطباعة والنحت 
التي ھدفت تعرف مدى مناسبة ) ٢٠١٦ (Qurban & Al Saudت نتائج دراسة وأشار

برنامج مقترح لألنشطة الفنیة في تنمیة قیم المواطنة، وتمثلت عینة الدراسة في مقرر التربیة الفنیة 
للصف الثالث االبتدائي بفصلیة األول والثاني في المملكة العربیة السعودیة، إلى أن استخدام برامج 

تربیة الفنیة یعمل على تعزیز قیم المواطنة لدى الطالبات ویزید من إدراكھن لقیم المواطنة، في ال
كما أن برامج تعزیز المواطنة عن طریق رسومات األطفال تعتبر طریقة فعالة في الربط بین 

  .االنتماء للوطن والطفل
تخدام  أن أنشطة الفن باس٢٠١٦ ((Puncreobutr & Chumark وكشفت نتائج دراسة 

عجینة السیرامیك فعالة للغایة بتطویر المھارات الریاضیة األساسیة عند أطفال ما قبل المدرسة، 
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حیث أظھر األطفال في ھذه الدراسة مستوى أعلى في المھارات الریاضیة بعد المشاركة في 
  .األنشطة

ى مراعاة تحدید مد)٢٠١٢( فقد ھدفت دراسة أمین :أما الدراسات المتعلقة بالوعي السیاحي
برامج وأنشطة ریاض األطفال بالمملكة العربیة السعودیة لقیم المواطنة، تكونت عینة الدراسة من 

 معلمة من معلمات ریاض األطفال، وخرجت الدراسة بنتائج تشیر إلى ٣٠منھج التعلم الذاتي و
یة في ریاض اھتمام منھج التعلم الذاتي ببعض قیم المواطنة، وأن األنشطة المنھجیة والالمنھج

  . األطفال تسعى إلى تنمیة قیم المواطنة لدى طفل الروضة وإعداده كمواطن صالح
الكشف عن دور مؤسسات ما قبل المدرسة في  التي ھدفت) ٢٠١٣(وأظھرت دراسة بكر 

تنمیة الوعي السیاحي لدى أطفال الریاض وإدراكھم ألھمیة السیاحة والمواقع السیاحیة، ضعف دور 
ل المدرسة في إمداد األطفال بالخلفیة البیئیة والسیاحیة والوعي بقضایاھا الالزمة، مؤسسات ما قب

وضعف الوعي لدى المعلمات بمفھوم السیاحة وأھمیتھا ومردودھا الثقافي واالجتماعي 
  . واالقتصادي

في دراستھ إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات ) ٢٠١٥(وتوصل الرفاعي 
ة موضع البحث تعزى لمتغیر العمر، وعدد سنوات الخبرة، والمؤھل العلمي لصالح الفئات العمری

الفئات العمریة األعلى، حیث أن دور معلمات ریاض األطفال في تنمیة قیم المواطنة لدى األطفال 
  . یزداد بزیادة العمر وعدد سنوات الخبرة والمؤھل العلمي

 أسلوب الوحدات التعلیمیة المتكاملة من إلى أن استخدام) ٢٠١٥(وتوصلت دراسة الشناوي 
أكثر األسالیب فاعلیة في إكساب أطفال الروضة الوعي السیاحي كما أن استخدام األنشطة المتنوعة 
والخروج باألطفال للرحالت والزیارات المیدانیة یساعد على نمو الوعي السیاحي لدیھم بجوانبھ 

  ). معرفي، مھاري، وجداني(المختلفة 
إلى أن لدى الطالب اتجاھات ) ٢٠١٦(Ismaeel & Al Abdullatifراسة  وتوصلت د

ایجابیة نحو استخدام المتحف االفتراضي التفاعلي في تعلم التراث الثقافي، وتدعم النتائج إدراج 
التراث الثقافي في مناھج الدراسات االجتماعیة في التعلیم بالمملكة العربیة السعودیة من أجل زیادة 

عرفة بالتراث الوطني، كما أشارت نتائج الدراسة إلى أھمیة وقیمة المتاحف االفتراضیة الوعي والم
  . كطریقة للتعلم الفعال حول التراث الثقافي

  :التعلیق على الدراسات السابقة
یتضح من العرض السابق تنوع الدراسات التي اھتمت بموضوع الدراسة الحالیة سواء من 

حي أو األنشطة الطالبیة، كما یتضح تباین ھذه الدراسات من حیث تناول موضوع الوعي السیا
حیث ھدفھا الرئیسي فمنھا ما اھتم بدراسة الواقع ومنھا ما تناول العالقة ببعض المتغیرات األخرى، 
كما أن منھا ما اھتم بدراسة العوامل المؤثرة في الوعي السیاحي، إضافة لما سبق یتضح تنوع 

العینة والفئات العمریة التي استھدفتھا الدراسات السابقة، وتأتي ھذه البیئات التعلیمیة وكذلك 
الدراسة في نطاق اھتمام الدراسات األخرى إال أنھا تتمیز عنھا في ربطھا بین المتغیرین الحالیین 
لھا من جھة بجانب تمیزھا في بیئتھا ومجتمعھا من جھة أخرى، ورغم ذلك استفادت الدراسة 

ت السابقة في عرض بعض المفاھیم النظریة وفي إعداد األداة وبعض الحالیة من الدراسا
  .اإلجراءات المنھجیة لھا
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  : اإلجراءات المنھجیة للدراسة
  :منھج الدراسة

، حیث یذكر داود )المسحي(اعتمدت الباحثتان في ھذه الدراسة على المنھج الوصفي 
لرئیسة التي تستخدم في بأن الدراسات المسحیة تعد أحد المناھج ا) ١٧-١٦، ص ص٢٠١١(

البحوث النفسیة والتربویة واالجتماعیة، ویعتمد علیھا في البحوث الكشفیة والوصفیة والتحلیلیة، 
كما یتمیز المسح بأنھ یزود الباحث بمعلومات تمكنھ من التعلیل والتفسیر واتخاذ القرار، ویكشف 

ى كفایتھ في ضوء عدد من المقاییس أو عن العالقات، كما أنھ یتعدى الواقع أحیانًا، ویحكم على مد
  .المعاییر المتفق علیھا

   :مجتمع الدراسة
تكّون مجتمع الدراسة من جمیع معلمات ریاض األطفال الحكومیة في منطقة الریاض والبالغ 

معلمًة، وذلك حسب اإلحصائیة الصادرة عن اإلدارة العامة للتعلیم بمنطقة ) ١٤٧٠(عددھن 
  ).٣٦، ص١٤٣٧م، وزارة التعلی(الریاض 

  :عینة الدراسة
اعتمدت الباحثتان على أسلوب العینة العشوائیة البسیطة الممثلة لمجتمع الدراسة نظرًا لكبر 
حجم مجتمع الدراسة، وصعوبة دراسة المجتمع األصلي بأكملھ، وعلیھ فقد تكونت عینة الدراسة من 

  .الریاضمعلمًة من معلمات ریاض األطفال الحكومیة في منطقة ) ٤١٢(
  : أداة الدراسة

استخدمت االستبانة كأداة لجمع المعلومات والبیانات المتعلقة بھذه الدراسة؛ باعتبارھا 
األنسب لتحقیق أھداف الدراسة، إضافة إلى مناسبتھا لطبیعة الدراسة من حیث الجھد واإلمكانات، 

  :وتكونت االستبانة من جزأین على النحو التالي
  .ن معلومات عامة حول االستبانة وأغراضھا وتعلیمات اإلجابة عنھاتضمَّ:  الجزء األول-أ

محور دور األنشطة : فقرات االستبانة وقد صیغت تحت أربعة محاور وھي:  الجزء الثاني-ب 
الفنیة في تنمیة المعرفة السیاحیة لدى طفل الروضة، محور دور األنشطة الفنیة في تكوین سلوك 

التعامل مع قطاع السیاحة، محور أكثر األنشطة الفنیة دورًا في تنمیة إیجابي لدى طفل الروضة في 
، مستوى الوعي السیاحي لدى معلمات ریاض األطفالالوعي السیاحي لدى طفل الروضة، محور 

ولتسھیل . عبارة مصنَّفة تحت المحاور السابقة الذكر) ٢٦(وقد اشتملت االستبانة بمجملھا على 
حیث تم . باحثتان األسلوب التالي لتحدید مستوى اإلجابة على بنود األداةتفسیر النتائج استخدمت ال

، ال أوافق ٢=، ال أوافق٣=، أوافق لحد ما٤=، أوافق٥=أوافق بشدة: (إعطاء وزن للبدائل
  ).١=إطالقًا

  :التحلیل السیكومتري لعبارات محاور الدراسة
  : وذلك على النحو التالي،)االستبانة(ویقصد بھ التحقق من صدق وثبات أداة الدراسة 

  :تقدیر صدق االستبانة: أوًال
  :صدق أداة الدراسة 

شمول االستبانة لكل العناصر التي یجب أن تدخل في التحلیل من "یشیر مفھوم الصدق إلى 
" جانب، ووضوح فقراتھا ومفرداتھا من جانب آخر، بحیث تكون مفھومة لكل من یستخدمھا
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ومن أجل التحقق من صدق أداة الدراسة تم ). ١٢٧، ص٢٠١٢عبیدات، عدس، وعبد الحق، (
  :  إجراء اختبارات الصدق التالیة

  : صدق المحكمین- أ 
للتحّقق من صدق االستبانة، والتأكد من قدرتھا على قیاس الغرض الذي ُأعدت من أجلھ؛ 

ي ُعرضت في صورتھا األولیة على مجموعة من المحّكمین المتخصصین وذوي الخبرة والكفاءة ف
محّكًمین؛ لتحدید مدى وضوح العبارات، ومدى مناسبتھا ) ١٠(مجاالت البحث العلمي، بلغ عددھم 

وبعد جمع المالحظات والتعدیالت . وأھمیتھا للمحور، وإبداء ما یرونھ من إضافة أو تعدیل
المقترحة من المحّكمین ُحذفت بعض العبارات، وُأضیفت عبارات أخرى، وُأعید صیاغة بعضھا 

ر، حتى أصبحت االستبانة في صورتھا النھائیة، وقد بلغ عدد أسئلة االستبانة في صورتھا اآلخ
عبارة ) ٢٦(، إلى جانب )الخصائص الشخصیة والوظیفیة(النھائیة سؤالین یتعلقان بالبیانات األولیة 

  .موزعة على أربعة محاور ُتجیب عن أسئلة الدراسة وتحقق أھدافھا
  :ألداة صدق االتساق الداخلي ل-ب

 للتأكد من صدق االتساق الداخلي لألداة، ُحسب معامل االرتباط بین درجة كل عبارة 
والدرجة الكلیة للمحور الذي تنتمي إلیھ، وكذلك تم حساب معامل االرتباط بین درجة كل محور من 

مالت محاور الدراسة والدرجة الكلیة لألداة، وذلك باستخدام معامل ارتباط بیرسون لحساب قیم معا
ومحاورھا، قد ) االستبانة(كما تبّین أن معامالت االرتباط بین الدرجة الكلیة ألداة الدراسة . االرتباط

، وكانت جمیع االرتباطات دالة إحصائیًا عند مستوى **)٠،٨٢٩(إلى **) ٠،٧٦٧(تراوحت بین 
  ).لبناءصدق ا(مما یدل على توافر صدق االتساق الداخلي لمحاور أداة الدراسة ). ٠،٠١(

  : ثبات أداة الدراسة
ُیشیر الثبات إلى إمكانیة الحصول على النتائج نفسھا لو أعید تطبیق األداة على نفس األفراد، 

إلى أي درجة ُیعطي المقیاس قراءات ُمتقاربة عند كل مرة یستخدم فیھا أو ما ھي : "ویقصد بھ
القحطاني، " (أوقات مختلفةدرجة اتساقھ وانسجامھ واستمراریتھ عند تكرار استخدامھ في 

، وللوقوف على ثبات أداة الدراسة اعتمدت )٢١٥، ص٢٠١٣العامري، آل مذھب، والعمر، 
الباحثتان على بیانات العینة االستطالعیة في حساب معامل االتساق الداخلي لكرونباخ، حیث تبّین 

 ٠،٨٠٠(یث انحصرت بین ارتفاع معامالت ثبات محاور االستبانة باستخدام معامل ألفا كرونباخ ح
وھي معامالت ثبات مرتفعة، كما تبین ارتفاع معامل ثبات إجمالي االستبانة حیث بلغ ) ٠،٩٥٣ –
  .، األمر الذي یشیر إلى ثبات النتائج التي یمكن أن تسفر عنھا أداة الدراسة عند تطبیقھا)٠،٩٤٦(

  :إجراءات التطبیق
  . الدراسة بالتحقق من صدقھا وثباتھاقامت الباحثتان بتقنین األداة المستخدمة في .١
  .أخذت الباحثتان الموافقات المتطلبة لتطبیق األداة بعد تحدید العینة المستھدفة .٢
قامت الباحثتان بالتعاون معًا في توزیع األداة على عینة الدراسة وجمعھا في فترة استغرقت  .٣

  .أسبوعًا
تان بتحلیلھا إحصائیًا واستخالص بعد تطبیق األداة وجمعھا من عینة الدراسة قامت الباحث .٤

  .النتائج
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٤٠٣

  : نتائج الدراسة ومناقشتھا
ما مستوى الوعي : تحلیل ومناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة على السؤال األول وتفسیرھا

  السیاحي لدى معلمات ریاض األطفال من وجھة نظرھن؟
لمات ریاض لإلجابة على ھذا السؤال وللتعرف على مستوى الوعي السیاحي لدى مع

األطفال تم حساب التكرارات، والنسب المئویة، والمتوسطات الحسابیة، واالنحراف المعیاري، 
والرتب إلجابات مفردات عینة الدراسة على المحور المتعلق بمستوى الوعي السیاحي لدى 

  :معلمات ریاض األطفال، وجاءت النتائج كما یوضحھا الجدول التالي
  

  )١(جدول رقم 
ت والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب إلجابات التكرارا

مفردات عینة الدراسة حیال العبارات المتعلقة بمستوى الوعي السیاحي لدى معلمات ریاض 
  األطفال

رقم  درجة الموافقة
التكرارات  العبارات العبارة

أوافق  والنسب
أوافق إلى  أوافق بشدة

 حد ما
ال 

 أوافق
ال أوافق 

 إطالقًا

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

ترتیب 
 عبارةال

 ٢ ٠،٧٠٦ ٤،٣٧ ٠،٢ ١،٥ ٧،٣ ٤٢،٢ ٤٨،٨ ٪مفھوم السیاحة المعلمة تدرك ١ ١ ٦ ٣٠ ١٧٤ ٢٠١ ك

 األنواع المعلمة تدرك ٢ ١ ٦ ٣٦ ١٨٤ ١٨٥ ك
 ٣ ٠،٧١٥ ٤،٣٢ ٠،٢ ١،٥ ٨،٧ ٤٤،٧ ٤٤،٩ ٪ المختلفة للسیاحة

 السیاحة أھمیة المعلمة تتفھم ٣ ١ ٦ ٣٢ ١٦٦ ٢٠٧ ك
 ١ ٠،٧١٤ ٤،٣٨ ٠،٢ ١،٥ ٧،٨ ٤٠،٣ ٥٠،٢ ٪ للوطن والمواطن

 ما كل المعلمة وتتابع تقرأ ٤ ٣ ١٦ ٨٥ ١٧٢ ١٣٦ ك
 ٨ ٠،٨٧٠ ٤،٠٢ ٠،٧ ٣،٩ ٢٠،٦ ٤١،٧ ٣٣ ٪ یخص السیاحة

 ٤ ٢٤ ٩٠ ١٦٥ ١٢٩ ك
٥ 

 المواقع بزیارة المعلمة تھتم
 وتنقل مختلفة،ال السیاحیة
 ٩ ٠،٩٢٢ ٣،٩٤ ١ ٥،٨ ٢١،٨ ٤٠ ٣١،٣ ٪ منھا ألطفالھا صور

 ٨ ١٥ ٥٠ ١٦٧ ١٧٢ ك
٦ 

 بالرحالت المعلمة ترحب
بھا  تقوم التي السیاحیة

 ٧ ٠،٩١٣ ٤،١٦ ١،٩ ٣،٦ ١٢،١ ٤٠،٥ ٤١،٧ ٪ الروضة

 التعامل أھمیة المعلمة تدرك ٧ ١ ١١ ٣٩ ١٦٥ ١٩٦ ك
 ٥ ٠،٧٧٣ ٤،٣٢ ٠،٢ ٢،٧ ٩،٥ ٤٠ ٤٧،٦ ٪ مع السیاح الالئق

 ١ ٩ ٤٢ ١٧٠ ١٩٠ ك
٨ 

 على األطفال المعلمة تشجع
السیاحیة  المناطق زیارة

 ٦ ٠،٧٦٠ ٤،٣٠ ٠،٢ ٢،٢ ١٠،٢ ٤١،٣ ٤٦،١ ٪ المختلفة

 ١ ٩ ٤٣ ١٦٢ ١٩٧ ك
٩ 

 إلى األطفال المعلمة ترشد
مع  الصحیحة التعامل أسالیب

 ٤ ٠،٧٦٧ ٤،٣٢ ٠،٢ ٢،٢ ١٠،٤ ٣٩،٣ ٤٧،٨ ٪ السیاح

 ٠٫٦٥٦=االنحراف المعیاري              4,24 = المتوسط الحسابي العام

  :یتضح ما یلي) ١(من خالل تحلیل نتائج الجدول رقم 
  تقدیرات مفردات عینة الدراسة لمستوى الوعي السیاحي لدیھن جاءت بدرجة مرتفعة جدًا حیث

  ).٥،٠٠ من ٤،٢٤(افقة نحو الدرجة الكلیة بلغ متوسط المو
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٤٠٤

  ،تقارب آراء مفردات عینة الدراسة حول مستوى الوعي السیاحي لدى معلمات ریاض األطفال
  :عبارات، ُوزعت كالتالي) ٩(حیث اشتمل ھذا المحور على 

  حیث تراوحت المتوسطات الحسابیة لھذه ) مرتفعة جدًا(عبارات بدرجة موافقة ) ٦(جاءت
  ).٤،٣٨ و٤،٣٠(ت ما بین العبارا

  حیث تراوحت المتوسطات الحسابیة ) مرتفعة(عبارات بدرجة موافقة ) ٣(في حین جاءت
  ).٤،١٦ و٣،٩٤(لھذه العبارات ما بین 

 تتمثل أبرز مظاھر الوعي السیاحي لدى معلمات ریاض األطفال في الترتیب:  

 تتفھم المعلمة أھمیة السیاحة للوطن والمواطن.  

 مفھوم السیاحةتدرك المعلمة .  

 تدرك المعلمة األنواع المختلفة للسیاحة  
وتظھر نتیجة ھذا المحور ارتفاع الوعي السیاحي لدى معلمات ریاض األطفال، وھذا على 

، والتي أشارت في نتائجھا إلى ضعف )٢٠١٣(النقیض تمامًا مع ما آلت إلیھ نتیجة دراسة بكر 
یاحة وأھمیتھا ومردودھا الثقافي واالجتماعي الوعي لدى معلمات ریاض األطفال بمفھوم الس

وقد یرجع ارتفاع الوعي السیاحي لدى معلمات ریاض األطفال بحسب ما تراه . واالقتصادي
الباحثتان؛ لتوجھات المملكة العربیة السعودیة السیاحیة والمتمثلة في برنامج التحول الوطني 

  .٢٠٣٠، ورؤیة المملكة العربیة السعودیة ٢٠٢٠
ما دور األنشطة الفنیة :  ومناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة على السؤال الثاني وتفسیرھاتحلیل

  في المعرفة السیاحیة لدى طفل الروضة من وجھة نظر معلمات ریاض األطفال؟
لإلجابة على ھذا السؤال وللتعرف على دور األنشطة الفنیة في تنمیة المعرفة السیاحیة لدى 

نظر معلمات ریاض األطفال تم حساب التكرارات، والنسب المئویة، طفل الروضة من وجھة 
والمتوسطات الحسابیة، واالنحراف المعیاري، والرتب إلجابات مفردات عینة الدراسة على 
المحور المتعلق بدور األنشطة الفنیة في تنمیة المعرفة السیاحیة لدى طفل الروضة، وجاءت النتائج 

  :كما یوضحھا الجدول التالي
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٤٠٥

  )٢(جدول رقم 
التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب إلجابات مفردات 
  عینة الدراسة حیال العبارات المتعلقة بدور األنشطة الفنیة في المعرفة السیاحیة لدى طفل الروضة

رقم  درجة الموافقة
التكرارات  العبارات العبارة

أوافق  والنسب
أوافق إلى  أوافق بشدة

 حد ما
ال 

 أوافق
ال أوافق 

 إطالقًا

المتوسط 
 لحسابيا

االنحراف 
 المعیاري

ترتیب 
 العبارة

 ٧ ٢١ ١١٣ ١٥٠ ١٢١ ك
١ 

 الفنیة األنشطة تنمي
لدى  السیاحة مفھوم

 ٦ ٠،٩٥٣ ٣،٨٦ ١،٧ ٥،١ ٢٧،٤ ٣٦،٤ ٢٩،٤ ٪ الطفل

 ٢ ٢٥ ١١٢ ١٥١ ١٢٢ ك

٢ 

 على الفنیة األنشطة تسھل
 میةأھ إدراك الطفل

 كاألھمیة) .السیاحة
االقتصادیة،  الدینیة،

 )االجتماعیة

٪ ٤ ٠،٩١٨ ٣،٨٨ ٠،٥ ٦،١ ٢٧،٢ ٣٦،٧ ٢٩،٦ 

 ٢ ٢٦ ١١٧ ١٤٦ ١٢١ ك

٣ 

 في الفنیة األنشطة تسھم
 لدى معرفیة خلفیة بناء

  ) .السیاحة بأنواع الطفل
 داخلیة سیاحة :منھا

 سیاحة وخارجیة،
 )سیاحة تسوق تاریخیة،

٪ ٥ ٠،٩٢٦ ٣،٨٦ ٠،٥ ٦،٣ ٢٨،٤ ٣٥،٤ ٢٩،٤ 

 - ١١ ٧٥ ١٥٦ ١٧٠ ك

٤ 

 الفنیة األنشطة تساعد
 على التعرف في الطفل

 في السیاحیة المعالم
 العربیة السعودیة المملكة

٪ ١ ٠،٨١٩ ٤،١٧ - ٢،٧ ١٨،٢ ٣٧،٩ ٤١،٣ 

 ١ ١٤ ٨٢ ١٦٣ ١٥٢ ك

٥ 

 الفنیة األنشطة تعرف
 الخاصة بالثقافات الطفل

 في المختلفة بالمناطق
 العربیة السعودیة المملكة

٪ ٢ ٠،٨٤٧ ٤،٠٩ ٠،٢ ٣،٤ ١٩،٩ ٣٩،٦ ٣٦،٩ 

 ٣ ٢٢ ٩٠ ١٥٢ ١٤٥ ك

٦ 

 الفنیة األنشطة تدعم
 بالصناعات الطفل معرفة

 المملكة في التقلیدیة
 .السعودیة العربیة

 السفن، صناعة كالحدادة،)
 )صناعة الخوصیات

٪ ٣ ٠،٩٢٢ ٤،٠٠ ٠،٧ ٥،٣ ٢١،٨ ٣٦،٩ ٣٥،٢ 

 ٧ ٣٩ ١٠١ ١٥٦ ١٠٩ ك

٧ 

 الفنیة األنشطة تدعم
 بالصناعات الطفل معرفة

 المملكة في الحدیثة
 :منھا) .السعودیة العربیة

 البترول، تكریر صناعة
 صناعة اإلسمنت، صناعة

 )تعلیب التمور

٪ ٧ ٠،٩٩٧ ٣،٧٧ ١،٧ ٩،٥ ٢٤،٥ ٣٧،٩ ٢٦،٥ 

 ٠٫٧٧١=االنحراف المعیاري              3,95 = لعامالمتوسط الحسابي ا

  :یتضح ما یلي) ٢(من خالل تحلیل نتائج الجدول رقم 
  تقدیرات مفردات عینة الدراسة لدور األنشطة الفنیة في تنمیة المعرفة السیاحیة لدى طفل

  ).٥،٠٠ من ٣،٩٥(الروضة جاءت بدرجة مرتفعة حیث بلغ متوسط الموافقة نحو الدرجة الكلیة 
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٤٠٦

  توافق آراء مفردات عینة الدراسة حول دور األنشطة الفنیة في تنمیة المعرفة السیاحیة لدى
عبارات، جاءت جمیعھا بدرجة موافقة ) ٧(طفل الروضة، حیث اشتمل ھذا المحور على 

  ).مرتفعة(

 ر تتمثل أھم أدوار األنشطة الفنیة في تنمیة المعرفة السیاحیة لدى طفل الروضة من وجھة نظ
  :معلمات ریاض األطفال في الترتیب

  تساعد األنشطة الفنیة الطفل في التعرف على المعالم السیاحیة في المملكة العربیة
  .السعودیة

  تعرف األنشطة الفنیة الطفل بالثقافات الخاصة بالمناطق المختلفة في المملكة العربیة
  .السعودیة

 قلیدیة في المملكة العربیة السعودیة تدعم األنشطة الفنیة معرفة الطفل بالصناعات الت
 ).كالحدادة، صناعة السفن، صناعة الخوصیات(

وتعزو الباحثتان ھذه النتیجة لكون األنشطة الفنیة تعمل على إثراء المعرفة لدى األطفال 
بصفة عامة وفي المجال السیاحي بصفة خاصة وذلك من خالل عرض المفاھیم والمعارف 

ة والتمثیل الفعلي للمواقع والممارسات السیاحیة من خالل األنشطة الفنیة المرتبطة بالسیاحة من جھ
  .من جھة

إضافة لما سبق یمكن تفسیر ھذه النتیجة في ضوء ما تحدثھ األنشطة الفنیة من إثراء 
لمعلومات ومعارف األطفال حول المعالم والمناطق السیاحیة ببلدھم وآلیات االھتمام بھا وتنمیتھا 

  . الزیارات الفعلیة والرسوم المعبرة عنھاوذلك من خالل
، والتي أشارت في نتائجھا إلى أن )٢٠١٥(وتتفق ھذه النتیجة مع ما آلت إلیھ دراسة الشناوي 

استخدام األنشطة المتنوعة والخروج باألطفال للرحالت والزیارات المیدانیة یساعد على نمو الوعي 
، غیر أنھا اختلفت عن الدراسة الحالیة )اري، وجدانيمعرفي، مھ(السیاحي لدیھم بجوانبھ المختلفة 

وتتفق ھذه النتیجة أیضًا مع ما أظھرت دراسة . في استخدام عدة أنشطة إلى جانب األنشطة الفنیة
من نتائج حول فاعلیة األنشطة الفنیة في تنمیة الوعي البیئي لدى ) ٢٠١٥(یوسف وخلدومي 

كما تتوافق ھذه النتیجة مع توقعات الباحثتان . ات بیئتھاألطفال، والذي یتضمن معرفة الطفل بمكون
حیال استجابات مفردات عینة الدراسة على ھذا المحور؛ حیث تعد األنشطة الفنیة وسیلة غیر 

  .مباشرة في إكساب الطفل العدید من المعارف والمفاھیم
ا دور األنشطة الفنیة م: تحلیل ومناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة على السؤال الثالث وتفسیرھا

في تكوین سلوك إیجابي لدى طفل الروضة في التعامل مع قطاع السیاحة من وجھة نظر 
  معلماتھم؟

لإلجابة على ھذا السؤال وللتعرف على دور األنشطة الفنیة في تكوین سلوك إیجابي لدى 
م حساب طفل الروضة في التعامل مع قطاع السیاحة من وجھة نظر معلمات ریاض األطفال ت

التكرارات، والنسب المئویة، والمتوسطات الحسابیة، واالنحراف المعیاري، والرتب إلجابات 
مفردات عینة الدراسة على المحور المتعلق بدور األنشطة الفنیة في تكوین سلوك إیجابي لدى طفل 

  :الروضة في التعامل مع قطاع السیاحة، وجاءت النتائج كما یوضحھا الجدول التالي
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٤٠٧

  )٣(ل رقم جدو
التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب إلجابات مفردات 

عینة الدراسة حیال العبارات المتعلقة بدور األنشطة الفنیة في تكوین سلوك إیجابي لدى طفل 
  الروضة في التعامل مع قطاع السیاحة

رقم  درجة الموافقة
التكرارات  العبارات العبارة

أوافق  والنسب
أوافق إلى  أوافق بشدة

 حد ما
ال 

 أوافق
ال أوافق 

 إطالقًا

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

ترتیب 
 العبارة

 ٣ ١٠ ٥٥ ١٥٠ ١٩٤ ك

١ 

 الفنیة األنشطة تكسب
 إیجابیة سلوكیات الطفل

 المواقع مع التعامل في
 كالمحافظة) .السیاحیة

 العامة، الممتلكات على
 ماكناأل في المخلفات رمي

 احترام لھا، المخصصة
الخاصة  والقوانین األنظمة

 )بالمكان

٪ ٢ ٠،٨٣٥ ٤،٢٦ ٠،٧ ٢،٤ ١٣،٣ ٣٦،٤ ٤٧،١ 

 ١١ ٣٣ ٩٧ ١٤٢ ١٢٩ ك

٢ 

 الفنیة األنشطة ترشد
 التعامل أسالیب إلى الطفل
 :منھا) .السیاح مع الالئق

 بالسائح، الترحیب
 ضیافتھ، وحسن احترامھ

 مناطق إلى إرشاده
 ) مختلفةسیاحیة

٪ ٥ ١،٠٤ ٣،٨٣ ٢،٧ ٨ ٢٢،٥ ٣٤،٥ ٣١،٣ 

 ٧ ٣١ ٩٤ ١٣٢ ١٤٨ ك

٣ 

 الفنیة األنشطة تشجع
 أعمال تقدیم على الطفل

  لتطویر السیاحة مبتكرة
 

٪ ٤ ١،٠١ ٣،٩٢ ١،٧ ٧،٥ ٢٢،٨ ٣٢ ٣٥،٩ 

 لدى الفنیة األنشطة تعزز ٤ ١ ٤ ٤٦ ١٤٩ ٢١٢ ك
 ١ ٠،٧٣٩ ٤،٣٧ ٠،٢ ١ ١١،٢ ٣٦،٢ ٥١،٥ ٪ االنتماء للوطن الطفل

 ٣ ٧ ٦٠ ١٥٢ ١٩٠ ك

٥ 

 الفنیة األنشطة تشجع
 ممارسة على الطفل
 .التقلیدیة الیدویة الحرف
 الخرازة، حرفة (منھ

حرفة  الفخار، حرفة
 )الخیاطة

٪ ٣ ٠،٨٢١ ٤،٢٥ ٠،٧ ١،٧ ١٤،٦ ٣٦،٩ ٤٦،١ 

 ٠٫٧٣٣=االنحراف المعیاري              4,13 = المتوسط الحسابي العام

  :یتضح ما یلي) ٣(من خالل تحلیل نتائج الجدول رقم 
  تقدیرات مفردات عینة الدراسة لدور األنشطة الفنیة في تكوین سلوك إیجابي لدى طفل الروضة

في التعامل مع قطاع السیاحة جاءت بدرجة مرتفعة حیث بلغ متوسط الموافقة نحو الدرجة الكلیة 
  ).٥،٠٠ن  م٤،١٣(

  تقارب آراء مفردات عینة الدراسة حول دور األنشطة الفنیة في تكوین سلوك إیجابي لدى طفل
عبارات، ُوزعت ) ٥(الروضة في التعامل مع قطاع السیاحة، حیث اشتمل ھذا المحور على 

  :كالتالي
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٤٠٨

  حیث تراوحت ) ٥، ٤، ١(وھي العبارات ) مرتفعة جدًا(عبارات بدرجة موافقة ) ٣(جاءت
  ).٤،٣٧ و٤،٢٥(المتوسطات الحسابیة لھذه العبارات ما بین 

  والبالغ متوسطھما ) ٣، ٢(وھما العبارتین ) مرتفعة(جاءت عبارتان بدرجة موافقة
  ).٣،٩٢ و٣،٨٣(الحسابي 

  تتمثل أھم أدوار األنشطة الفنیة في تكوین سلوك إیجابي لدى طفل الروضة في التعامل مع
  :معلمات ریاض األطفال في الترتیبقطاع السیاحة من وجھة نظر 

 تعزز األنشطة الفنیة لدى الطفل االنتماء للوطن.  

  كالمحافظة (تكسب األنشطة الفنیة الطفل سلوكیات إیجابیة في التعامل مع المواقع السیاحیة
على الممتلكات العامة، رمي المخلفات في األماكن المخصصة لھا، احترام األنظمة 

  ).مكانوالقوانین الخاصة بال

  حرفة الخرازة، : منھا(تشجع األنشطة الفنیة الطفل على ممارسة الحرف الیدویة التقلیدیة
  ).حرفة الفخار، حرفة الخیاطة

ویمكن تفسیر ھذه النتیجة في ضوء تركیز األنشطة الفنیة على جانب الشكل والصورة 
لروضة بجانب تركیزھا باإلضافة للعرض النظري حول المفاھیم والمعارف السیاحیة لدى أطفال ا

على الجوانب الجمالیة في األماكن والمعالم السیاحیة وما لھا من تأثیر إیجابي على النفس، إضافة 
إلبرازھا إیجابیات المناطق والمعالم السیاحیة على الفرد والمجتمع، مما یسھم في تشكیل سلوك 

  .إیجابي لدى األطفال نحوھا
 Qurbanو) ٢٠١٢(، وأمین )٢٠٠٧(یھ دراسات القداح وتتفق ھذه النتیجة مع ما توصلت إل

 &Al Saud) والتي أشارت إلى أن استخدام األنشطة المنھجیة والالمنھجیة  من نتائج،) ٢٠١٦
وبرامج في التربیة الفنیة یعمل على تعزیز قیم المواطنة لدى الطفل، وإعداده كمواطن صالح، والتي 

وتتفق ھذه النتیجة أیضًا مع ما آلت إلیھ نتائج دراسة . احيیمكن اعتبارھا إحدى مكونات الوعي السی
Malin) والتي أشارت إلى أن تعلیم الفنون یساعد على تنمیة المسؤولیة والثقة االجتماعیة )٢٠١٢ ،

تعزز األنشطة «عبارة كما یالحظ وقوع . لدى األطفال، بحیث تعود بالنفع على القطاع السیاحي
في أعلى عبارات ھذا المحور طبقًا الستجابات مفردات عینة »  للوطنالفنیة لدى الطفل االنتماء

الدراسة، وقد یكون السبب في ذلك ھو إقرار وحدة وطني في منھج ریاض األطفال في المملكة 
  .العربیة السعودیة وتطبیق معلماتھا ألنشطتھا الفنیة على أرض الواقع

ما أكثر األنشطة الفنیة : ؤال الرابع وتفسیرھاتحلیل ومناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة على الس
  دورًا في تنمیة الوعي السیاحي لدى طفل الروضة من وجھة نظر معلمات ریاض األطفال؟

لإلجابة على ھذا السؤال وللتعرف على أكثر األنشطة الفنیة دورًا في تنمیة الوعي السیاحي 
ساب التكرارات، والنسب المئویة، لدى طفل الروضة من وجھة نظر معلمات ریاض األطفال تم ح

والمتوسطات الحسابیة، واالنحراف المعیاري، والرتب إلجابات مفردات عینة الدراسة على 
المحور المتعلق بأكثر األنشطة الفنیة دورًا في تنمیة الوعي السیاحي لدى طفل الروضة، وجاءت 

  :النتائج كما یوضحھا الجدول التالي
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٤٠٩

  )٤(جدول رقم 
النسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب إلجابات مفردات التكرارات و

عینة الدراسة حیال العبارات المتعلقة بأكثر األنشطة الفنیة دورًا في تنمیة الوعي السیاحي لدى طفل 
  الروضة

 درجة الموافقة
رقم 
 العبارات العبارة

التكرار
ات 
والنس

 ب
أوافق 
أوافق إلى  أوافق بشدة

 حد ما
ال 

 أوافق
ال أوافق 

 إطالقًا

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

ترتیب 
 العبارة

 ٨ ٢٠ ٧٧ ١٦٨ ١٣٩ ك
١ 

 في الحر الرسم أنشطة تسھم
لدى  السیاحي الوعي تنمیة

 ١،٩ ٤،٩ ١٨،٧ ٤٠،٨ ٣٣،٧ ٪ الطفل
١ ٠،٩٤٦ ٣،٩٩ 

 ٨ ٢٤ ٨٨ ١٦٦ ١٢٦ ك
٢ 

 في الطباعة أنشطة تسھم
ى لد السیاحي الوعي تنمیة

 ١،٩ ٥،٨ ٢١،٤ ٤٠،٣ ٣٠،٦ ٪ الطفل
٢ ٠،٩٦٠ ٣،٩١ 

 ١٠ ٢٨ ٨٣ ١٧٢ ١١٩ ك
٣ 

 في الكوالج أنشطة تسھم
لدى  السیاحي الوعي تنمیة

 ١٠ ٣٤ ٩٣ ١٥٥ ١٢٠ ٪ الطفل
٤ ٠،٩٨٣ ٣،٨٧ 

 ١٠ ٣٤ ٩٣ ١٥٥ ١٢٠ ك
٤ 

 التشكیل أنشطة تسھم
 الوعي تنمیة في بالعجائن

 ٢،٤ ٨،٣ ٢٢،٦ ٣٧،٦ ٢٩،١ ٪ لدى الطفل السیاحي
٥ ١،٠٢ ٣،٨٢ 

 ١١ ٢٨ ٨٦ ١٥٨ ١٢٩ ك
 تنمیة في الدھان أنشطة تسھم ٥

 ٢،٧ ٦،٨ ٢٠،٩ ٣٨،٣ ٣١،٣ ٪ لدى الطفل السیاحي الوعي
٣ ١،٠١ ٣،٨٨ 

 ٠٫٩٢١=االنحراف المعیاري              3,90= المتوسط الحسابي العام

  
  :یتضح ما یلي) ٤( الجدول رقم من خالل تحلیل نتائج 
  مفردات عینة الدراسة یوافقن بدرجة مرتفعة على أكثر األنشطة الفنیة دورًا في تنمیة الوعي

  ).٥،٠٠ من ٣،٩٠(السیاحي لدى طفل الروضة حیث بلغ متوسط الموافقة نحو الدرجة الكلیة 

 ي تنمیة الوعي السیاحي لدى توافق آراء مفردات عینة الدراسة حول أكثر األنشطة الفنیة دورًا ف
عبارات، جاءت جمیعھا بدرجة موافقة ) ٥(طفل الروضة، حیث اشتمل ھذا المحور على 

  ).مرتفعة(

  تتمثل أكثر األنشطة الفنیة دورًا في تنمیة الوعي السیاحي لدى طفل الروضة من وجھة نظر
  :معلمات ریاض األطفال في الترتیب

 لوعي السیاحي لدى الطفلتسھم أنشطة الرسم الحر في تنمیة ا.  

 تسھم أنشطة الطباعة في تنمیة الوعي السیاحي لدى الطفل.  

 تسھم أنشطة الدھان في تنمیة الوعي السیاحي لدى الطفل.  
ویمكن تفسیر ھذه النتیجة في ضوء أن أنشطة الرسم الحر تتیح للطفل الفرصة للتعبیر عن 

اخلھ وحسب تصوره لھا بحریة، إضافة إلى أن المناطق والمعالم السیاحیة حسب ما یرسمھ لھا في د
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أنشطة الطباعة تسھم بدرجة كبیرة في رسوخ الصور والرسومات الفنیة المتعلقة بالمعالم السیاحیة 
في ذھن الطفل مما یجعلھ أكثر تعلقًا بھا من جھة ولدیھ سرعة في استدعائھا من جھة أخرى، 

ق السیاحیة والممارسات السیاحیة المتطلبة في بجانب أن أنشطة الدھان تثبت صور ومعالم المناط
ذھن الطفل بدرجة كبیرة من خالل مشاركتھ في رسمھا من جھة وسھولة رؤیتھا بصورة مستمرة 
من جھة أخرى، وبالتالي جاءت ھذه األنشطة في مرتبة متقدمة من بین بقیة األنشطة الفنیة األخرى 

  .من حیث تنمیة الوعي السیاحي لدى األطفال
 Zupancic & Cagran & Mulejفق ھذه النتیجة مع ما خرجت بھ نتائج دراسة وتت

وتتوافق ھذه . ، والتي أشارت إلى أن أنشطة الرسم تعد أحد أھم مجاالت الفنون البصریة)٢٠١٥(
النتیجة مع توقعات الباحثتان حول استجابات مفردات عینة الدراسة على ھذا المحور؛ نظرًا لكون 

ر من األنشطة الرئیسیة داخل ركن الفن، كما أن وقوع أنشطة التشكیل بالعجائن أنشطة الرسم الح
في أدنى عبارات ھذا المحور طبقًا الستجابات مفردات عینة الدراسة خالف توقعات الباحثتان؛ 

  .حیث تریا أن ھذه األنشطة تساعد الطفل على تشكیل وتصمیم العدید من المعالم السیاحیة
  :توصیات الدراسة

  : ضوء ما أسفرت عنھ نتائج البحث تم التقدم بمجموعة من التوصیات على النحو التاليفي

  عقد برامج تدریبیة متخصصة في مجال استخدام األنشطة الفنیة في تنمیة الوعي السیاحي
  .لدى طفل الروضة

  زیادة وعي معلمات ریاض الطفال بأھمیة استخدام األنشطة الفنیة في تنمیة الوعي
دى طفل الروضة، من خالل عقد ندوات ومحاضرات وورش عمل للنقاش السیاحي ل

  .توضح أھمیتھا

  دراسة المعوقات التي تحول دون استخدام األنشطة الفنیة في تنمیة الوعي السیاحي لدى
  .طفل الروضة

  توفیر میزانیة مخصصة لتنفیذ بعض األنشطة الفنیة التي تنمي الوعي السیاحي لدى طفل
  .الروضة

 نة بالخبراء والمتخصصین في مجال تصمیم األنشطة الفنیة الستخدامھا في تنمیة االستعا
  .الوعي السیاحي لدى طفل الروضة

  :مقترحات لدراسات مستقبلیة
  إجراء دراسة حول أثر استخدام أسلوب القصص المصورة في تنمیة الوعي السیاحي لدى

  .طفل الروضة

 نمیة الوعي السیاحي لدى طفل الروضةإجراء دراسة حول دور األنشطة الالصفیة في ت.  

  إجراء دراسة حول الصعوبات التي تحول دون استخدام األنشطة الفنیة في تنمیة الوعي
  . السیاحي لدى طفل الروضة
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  قائمة المراجع
  :ربیةالمراجع الع: أوال

 دار المسیرة للنشر : عمان. تجریب التعبیر الفني لریاض األطفال). ٢٠١٤. (إبراھیم، حنان
  .والتوزیع

 دلیل معلمة ریاض األطفال في المھارات الفنیة والیدویة للطفل). ٢٠١٤. (إبراھیم، حنان .
  .مكتبة الرشد ناشرون: الریاض

 األبعاد التربویة للسیاحة الداخلیة في المملكة العربیة السعودیة ). ٢٠٠٨. (أبو عراد، صالح
، )١٣(، عحولیة كلیة المعلمین في أبھا. عي السیاحيودور بعض المؤسسات في تنمیة الو

٤٤- ٦٤.  

 تنمیة المھارات الفنیة والحركیة لطفل ). ٢٠١٤. (أحمد، سھیر، حنفي، عبلة، وطلبة، ابتھاج
  .مكتبة الرشد ناشرون: الریاض. الروضة

 دار أسامة : عمان. اإلعالم السیاحي وتنمیة السیاحة الوطنیة). ٢٠١٤. (آل دغیم، خالد
  .شر والتوزیعللن

 مجلة الطفولة . دراسة تحلیلیة: قیم المواطنة في منھج التعلم الذاتي). ٢٠١٢. (أمین، عبیر
  .١٢٥-٢٠٥، )٩(٤، والتربیة

 دار المسیرة للنشر : عمان. مدخل إلى ریاض األطفال). ھـ١٤٣٠. (بدر، سھام محمد
  .والتوزیع والطباعة

 عمان. "تطبیقات على الوطن العربي "الجغرافیا السیاحیة). ٢٠١٠. (بظاظو، إبراھیم :
  .مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع

 دور مؤسسات ما قبل المدرسة في تنمیة الوعي السیاحي لدى طفل ). ٢٠١٣. (بكر، سحر
  . ٤٤٣- ٥١٦، )١٤(٥، مجلة الطفولة والتربیة. ریاض األطفال

 ة الفنون تصمیم برنامج قائم على أنشط). ٢٠١٤. (بلبوش، مشیرة، وتوفیق، سامیة
دراسات عربیة في التربیة وعلم . البصریة لتنمیة مفاھیم الثقافة الصحیة لدى طفل الروضة

  .٤١٩-٤٥٢، )٥٤(، عالنفس

 أطلس للنشر : الجیزة. تطبیقات عملیة: اللعب الفني للطفل). ٢٠١٢. (التوني، لمیس
  .واإلنتاج اإلعالمي

 دار الكتاب الجامعي: عینال. مدخل إلى ریاض األطفال). ٢٠١٤. (الجمال، رانیا.  

 دراسة تحلیلیة لرسومات أطفال الروضة بمملكة البحرین ). ٢٠١١. (الجنید، شیخة
، مجلة العلوم التربویة والنفسیة. وعالقتھا بالنمو اللغوي ومھارات االستعداد للكتابة

٣٧- ١١، )٤(١٢.  

 دار أسامة :عمان. التسویق السیاحي في المنشآت السیاحیة). ٢٠١٢. (الحربي، ھباس 
  .للنشر والتوزیع

 دار : عمان. قضایا معاصرة في تربیة طفل ما قبل المدرسة). ٢٠١٦. (الحریري، رافدة
  .المناھج للنشر والتوزیع
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 النقل والسیاحة وتطبیقاتھا في المملكة العربیة السعودیة). ٢٠١٠. (الحسین، سعد .
  .الناشر الدولي للنشر والتوزیع: الریاض

 دور األنشطة الحالیة لریاض األطفال في تنمیة اإلبداع لدى الطفل). ٢٠١٤. (حسین، ھالة :
مجلة الثقافة . دراسة میدانیة بریاض األطفال التابعة لوزارة التربیة والتعلیم بمدینة الریاض

  .٢٩-٥٨، )٧٦(، عوالتنمیة

 دار : اإلسكندریة. التدریب المیداني في ریاض األطفال). ٢٠١٤. (الحمراوي، سوالف
  .معرفة الجامعیة للطبع والنشر والتوزیعال

 عالم الكتاب للنشر والتوزیع : القاھرة. مدخل إلى ریاض األطفال). ھـ١٤٢٦. (خلف، أمل
  . والطباعة

 دار أسامة للنشر والتوزیع: عمان. مناھج البحث العلمي). ٢٠١١. (داود، عزیز.  

 خفض بعض مظاھر قلق فعالیة برنامج باستخدام أنشطة فنیة ل). ٢٠١٢. (ربیع، فاطمة
مجلة كلیة التربیة . االنفصال عن األسرة لدى عینة من أطفال المستوى األول بالروضة

  .٧١٥- ٧٣٣، )١٢(، عببورسعید

 دور معلمات ریاض األطفال الحكومیة في تنمیة قیم المواطنة ). ٢٠١٥. (الرفاعي، غالیة
  .٦٣٥- ٦٨٤، )١٦٤(، عالتربیة. تصور مقترح: لدى األطفال

 ،فعالیة برنامج قائم على األنشطة الفنیة لتنمیة ). ٢٠١٣. ( إیمان، ومحمد، نعمةشرف
، )٣٩(، عدراسات عربیة في التربیة وعلم النفس. الذكاء الوجداني لدى أطفال الروضة

١٥٦-١٢٤.  

 دار الجوھرة للنشر : القاھرة. المدخل إلى ریاض األطفال). ٢٠١٤. (شریف، السید
  .والتوزیع

 دار المناھج : عمان. تنمیة الوعي السیاحي لدى طفل الروضة). ٢٠١٥. (الشناوي، مروة
  .للنشر والتوزیع

 دلیل المعلمة لمنھج التعلم الذاتي لریاض ). ٢٠٠٥. (الصمادي، ھالة، ومروة، نجوى
  .وزارة التربیة والتعلیم: الریاض. األطفال

 للنشر والتوزیعمؤسسة الوراق: عمان. أصول صناعة السیاحة). ٢٠٠٩. (الطائي، حمید .  

 دار الفكر العربي: القاھرة. األنشطة في ریاض األطفال). ٢٠١٣. (عبد الفتاح، عزة.  

 البحث العلمي مفھومھ ). ٢٠١٢. (عبیدات، ذوقان، عدس، عبد الرحمن، وعبد الحق، كاید
  .دار الفكر للنشر: عمان. وأدواتھ وأسالیبھ

 مقترح في التربیة السیاحیة على التحصیل فاعلیة استخدام برنامج ). ٢٠١٢. (العمیري، فھد
الدراسي واالتجاه نحو السیاحة في مادة الدراسات االجتماعیة لطالب الصف األول 

، )٣٩(، عمجلة الجمعیة التربویة للدراسات االجتماعیة. المتوسط بمدینة مكة المكرمة
٢٠٠-١٦٢.  

 دار الفكر : عمان. فالالفن التشكیلي وسیكولوجیة رسوم األط). ٢٠١٤. (العناني، حنان
  .ناشرون وموزعون
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 دور بعض األنشطة الفنیة في ). ٢٠١١. (العوافي، فؤاد، البنا، إسعاد، والشربیني، سعدیة
-٢١٠، )٢٣(، عمجلة بحوث التربیة النوعیة. خفض السلوك العدواني لدى أطفال الروضة

٢٤٢.  

 مؤسسة : عمان. ة والتطبیقالجغرافیا السیاحیة ما بین النظری). ٢٠١٢. (الفاعوري، أسامة
  .الوراق للنشر والتوزیع

 منھج ). ٢٠١٣. (القحطاني، سالم، العامري، أحمد، آل مذھب، معدي، والعمر، بدران
  .المطابع الوطنیة الحدیثة: الریاض. SPSSالبحث في العلوم السلوكیة مع تطبیقات على 

 التعبیریة لتنمیة جوانب برنامج مقترح قائم على األنشطة). ، مایو٢٠٠٧. (القداح، أمل 
جودة واعتماد مؤسسات (المؤتمر العلمي الثامن للتربیة . المواطنة لدى أطفال الریاض
  .الفیوم: كلیات التربیة والتربیة النوعیة وریاض األطفال. )التعلیم العام في الوطن العربي

 الیدوي لتنمیة فعالیة برنامج مقترح قائم على أنشطة فنون األداء ). ٢٠١٢. (القداح، أمل
، )٧٩(، عمجلة كلیة التربیة بالمنصورة. مھارات االستعداد للكتابة لدى طفل الروضة

٣٩٩-٢٧٧.  

 مجلة . التربیة عن طریق الفن وتنمیة ثقافة الطفل). ٢٠١٢. (القریطي، عبد المطلب
  .١٨١- ١٨٩، )١٩(٥، الطفولة والتنمیة

 ر المسیرةدا: عمان. تقویم نمو الطفل). ٢٠٠٨. (قطامي، نایفة .  

 مدخل إلى ریاض األطفال). ھـ١٤٣٥. (قناوي، ھدى؛ والراشد، مضاوي؛ ومحمد، ابتھاج .
  . مكتبة الرشد: الریاض

 ١(مدخل إلى ریاض األطفال ). ٢٠٠٤. (مرتضى، سلوى، وأبو النور، حسناء( ،
  .منشورات  جامعة دمشق، دمشق

 االستطالع حب إثارة على يمبن تدریبي نموذج أثر). ٢٠١٥. (المطیري، سناء عید جابر 
بحث منشور في مجلة جامعة . الكویت دولة في المدرسة قبل ما أطفال مرحلة تعلم في

 . القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات، فلسطین

 دور المدرسة الثانویة في تنمیة الوعي السیاحي لدى طالبھا). ٢٠١٤. (المطیري، عائشة :
 ٢٢٢جامعة القصیم، كلیة التربیة، . لة ماجستیررسا. دراسة میدانیة بمحافظة المذنب

  .صفحة

 دور بعض عناصر المنظومة التعلیمیة في تنمیة الوعي ). ٢٠١٦. (المطیري، عائشة
. السیاحي لدى طالب المدرسة من وجھة نظرھم ومعلمیھم في ضوء بعض المتغیرات

  .٥٥٢- ٦١٠، )١٦٨(، عمجلة التربیة بجامعة األزھر

 مكتبة : الریاض. اتجاھات حدیثة في تربیة الطفل). ھـ١٤٣٦. (نعممعوض، فاطمة عبد الم
  . الرشد

 دار : القاھرة. تصمیم البرامج التعلیمیة ألطفال ما قبل المدرسة). ٢٠١٤. (الناشف، ھدى
  .الكتاب الحدیث
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 دار المسیرة للنشر : عمان. التربیة الفنیة لطفل الروضة). ٢٠١٥. (الھنیدي، منال
  .والتوزیع

 ربیع األول ١٢ صفر، و٢٧، تم استرجاعھا بتاریخ لعامة للسیاحة والتراث الوطنيالھیئة ا 
  sa.gov.scth://https من ١٤٣٨

 المملكة . ھـ١٤٣١/١٤٣٥خطة التنمیة التاسعة ). ١٤٣١. (وزارة االقتصاد والتخطیط
  .العربیة السعودیة، مجلس الوزراء، األمانة العامة

 المملكة العربیة السعودیة، . ھـ١٤٣٧البطاقات اإلحصائیة لعام ). ١٤٣٧. (وزارة التعلیم
  .اإلدارة العامة للتعلیم بمنطقة الریاض

 أنشطة لألطفال العادیین ولذوي االحتیاجات ). ٢٠١٤. (یحیى، خولة، وعبید، ماجدة
  .زیعدار المسیرة للنشر والتو: عمان. الخاصة في مرحلة ما قبل المدرسة

 األنشطة الفنیة والموسیقیة وأثرھا في تنمیة ). ٢٠١٥. (یوسف، جاب اهللا، وخلدومي، آسیا
، مجلة جیل العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة. الوعي البیئي لدى أطفال المرحلة االبتدائیة

 .٤٩-٦٤، )٦(ع
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