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 مضتخلص البدث
بي موجه  لمرسيُهاا اللهابرعل غ هى  تهدف الدزاطة الحالُة إلى اكتراح بسنامج تدٍز

اض ألاطفاٌ، وذلً كصهد ترىُهمهم مهس اطهم داي  لُهة الهدزاما ؤلابداغُهة مههدف ت رُهة  ٍز

أطههموف ي ههي أو   هها  المفىعهر ؤلابههداعن غ ههد ألاطفهاٌا غ ههى اغملههاز ال الههدزاما ؤلابداغُهة 

َرىس ألاطفاٌ مس المػلعر غس ذواتهم فن تملابُة ملدغة تلودهم وتوجههم إلى اطم داي  ًُ

المفىعهر والبرههراا والبُههاٌ لمػرهل فههن امُههة إنماجُهة، مههس اههدٌ تلهدًم وههل واخههد مههمهم 

أخظههس مهها غ ههد ، خُههج ه ًدمههاا هههرا الص ههها  إلههى نصههو  مػههد  مظههللا، بههل وههل مههها 

 أو كصة إلبداع دزاما تملابُة تدموي غ ى شبصُاا وخواز وأخداث.ًدماج  هو يىس  

 .أطفاٌ السوطة المفىعر ؤلابداعن،، الدزاما ؤلابداغُة كلماث مفتاخيت:ال

 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:boudjema.amine@univ-oran2.dz
mailto:karimalika@yahoo.fr


قىيذري  مليكت بشاوي  ،بىحمعت  مدمذ ألامين  

184 

 

Abstract: 

The current study aims to propose a training programme aimed at 

kindergarten-based nannies, in order to enable them to use the creative 

drama mechanism with a view to developing creative thinking in 

children; given that creative drama is an artistic technique or activity 

that enables children to express themselves in a creative automatism 

that leads them to use thinking, experience and imagination to work in 

a productive cell, by providing each of them the best of their ability. 

this activity does not require pre-prepared texts, but only an idea or a 

story to create a spontaneous drama with characters, dialogue and 

events. 

Keywords: Creative Drama; Creative Thinking; Kindergarten 

Children. 

 مقذمت:  

تل ى خُا  ؤلا ظال غ ى لل ة أطاطُة أه وهن مسخمة الطفولة، إذ تػمرر هر  

ًرس مها ؤلا ظال فن خُات ، نظسا لمؤجسها بالػوامل اإلادُطة  اإلاسخمة مس أهم اإلاساخل التي 

ا طملا أو إًجابا فن ب اء جوانب شبصِم ، يمؤجس برلً غ ى ما لدً  مس ب ، والتي تؤجس إم

اصابص وكدزاا ومواهب، وألهرُة هر  اإلاسخمة طرس مساخل نرو الطفل وجب 

اض  الاغم اء مها، مس ادٌ تويعر اللِئة الدشمة لرلً، والتي غاللا ما تمرثل فن ٍز

ربوٍة، التي تظهم فن ب اء المل اا ألاطفاٌ، والتي تػد مس بعل اإلاؤطظاا المػمُرُة الت

ألاولى مس شبصُة الطفل وتظهس غ ى زغُم  وت رُة كدزات ، وه طبُل لمدلُم هر  

ألاهداف وغعرها إه مس ادٌ تويعر طاكم تسيوي مس مسيُاا ذواا هفاء  مه ُة ومػسية 

اض ألاطفاٌ هس  بػمم ال فع وغموي التربُة، يفي الغالب ما نجد اللابرعل غ ى ٍز

غامدا ذو مظموى جانوي أو هس جامػُاا لىس لم ًمملعل المدٍزب اليافن خوٌ بسامج 

زغاًة ألاطفاٌ، ونظسا ألهرُة ت رُة اللدزاا ؤلابداغُة لمطفل جاءا هر  الدزاطة 

ُمهم مس  بي موج  لمرسيُاا الػامدا بٍساض ألاطفاٌ، كصد ترى هكتراح بسنامج تدٍز

 ة هآلُة لم رُة اللدزاا ؤلابداغُة لطفل السوطة.اطم داي أطموف الدزاما ؤلابداغُ
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  الخلفيت الىظريت لبرهامج الذراما إلابذاعيت .2

 :تفكير إلابذاعيال 2.1

 :المفىعر ؤلابداعن هػرمُة غلمُة

( المفىعر ؤلابداعن غ ى أن  ت ظُراا بعل غدد مس كدزاا 9959ٌػسف جُمفوزد )

ل هر  اللدزاا فن: الطدكة، واإلاسونة، الػلمُة لمفسد ًصمج غمها أيياز جدًد ، وتمرث

 (Guilford ,J.P,1959, p101)  .وألاصالة

صلذ ييها الفسد 9969يُرا ٌػسف توزا ع ) ( المفىعر ؤلابداعن غ ى أن  غرمُةً 

خظاطا لمر ىدا والفجواا اإلاػسيُة، التي تؤدي بالفسد إلى نوع مس غدي الا سجاي 

سوض، وااملازها وتػدًمها كصد الوصوٌ إلى مرا ًديػ  إلى وطؼ ت رُ اا غ ى شيل ي

 (Torrance, E.P, 1969, p9) .ال تُجة

 :المفىعر ؤلابداعن هر موا

( المفىعر ؤلابداعن غ ى أن  إنماا ش يء جدًد ممروض وٍرىس 9959ٌػسف يسوي )

سى والمرثُل وال دت واإلاوطُلى  (Vroom,1959, p44) .أل ٌظرؼ ٍو

مع وجاهظول ) ( المفىعر ؤلابداعن أن  اللدز  غ ى 9962يُرا ٌػسف جُتًز

م اجمراغُة. )  ,Getzels & Jackson, 1962اهت اف وإنماا أنرا  ومػا ي جدًد  لها ُك

p15-18) 

 مكىهاث التفكير إلابذاعي: 1.1.2

غرمُة ؤلابداع: وهن الػرمُة التي تمطمب مس الطفل برٌ   ا  فن موكف مػعل لحل  -

ر  الػرمُة تددًد اإلا يمة وأوج  ال لص، ويسض اإلا يل التي تواجه ، خُج ت رل ه

ٌ إلى الحل بها لحل لموصو  .الفسوض وتجٍس

ُاء جدًد  صحُدة وغعر مؤلوية فن طوء  - ال اتج ؤلابداعن: وهو الػرمُة إنماا الطفل ألش

ٌ إغاد  ت ظُم البرراا  .مػاًعر مػُ ة مس اد

ي ًيهئ ل  الفس  اإلا اطلة اللِئة ؤلابداغُة: وهن اإلاجمرؼ الري ًدُط بالطفل والر -

 ( 89، صفدة 2222واإلاصجػة غ ى ؤلابداع )مجدي، 

 مهاراث التفكير إلابذاعي: 2.1.2

ة، واإلاسونة  هن كدز  الفسد التي تظهس فن نماا إبداعن ًمرعز بالطدكة الفىٍس

ً واطمجابة لحل إلا يمة، أو موكف مػعل  .المملابُة، وألاصالة، وذل
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لصد مها ال - لدز  غ ى تولُد غدد هلعر مس ألايياز، أو اللدابل، أو ألايياز، الطدكة: ٍو

بظسغة وطهولة واطمػرالها غ د الاطمجابة إلاثعر مػعل، وهن فن جوهسها غرمُة ترهس 

 .واطمدغاء إلاػموماا أو ارراا طلم تػمرها

اإلاسونة: وهن اللدز  غ ى تغُعر الحالة الفػمُة بمغُعر اإلاوكف، يهي غىع المصمب  -

ة مددد  ًواج  مها اإلاواكف اإلام وغةالػل   .ن الري ًوج  الفسد إلى أنرا  يىٍس

ألاصالة: وٍلصد مها اللدز  غ ى إنماا أهرر غدد مرىس مس الاطمجاباا أو أيياز غعر  -

غادًة وغعر ال اةػة، تيول مللولة وم اطلة لمهدف، بظسغة هلعر ، مؼ اتصاف هر  

 (239، صفدة 2297)يازح وخمي،  ألايياز والاطمجاباا بالجد  والطساية.

 الذراما إلابذاعيت: 2.2

الدزاما غروما ًلصد مها أخد اإلاػ ُعلا إما ال ص ًملمد أدواز شبصُات  مرثمول 

ًلومول بػسط  مس ادٌ تؤدًة الفػل ونطم الىدي يوق ا لة اإلاظسح. أو هن 

اًة الظػُد  أو اإلاظسخُة الجاد  تػالج م يمة هامة غدجا مفػرا بالػواطف وت مم بمه

اإلاؤطفة، غ ى أه تؤدي إلى امم إخظاض يجُؼ مؤطاوي. يالدزاما هن يس مس الف ول 

التي انداشا بدزجة أهثر إلى ؤلابداع ألادبي، جم تطوزا بػد ذلً ختى شرمت مجاها 

 (59-58، الصفداا 2299أغم مؼ اخمفاظها برلوماتها ألاطاطُة. )اسواع، 

ًتهم غس طٍسم ٌػسف مظسح الطفل بؤن  اإلاجا ٌ الري ًرازض يُ  ألاطفاٌ هوا

المػب والملمُد واإلاداوا  والاندماا والاتصاٌ البدق باآلاٍسس ويالطلُػة فن اللِئة 

اإلادُطة مهم، ومظسح الطفل نوغعل: مظسح تملاةي ًص ػ  ألاطفاٌ لوخدهم مس خُج 

الري ًلاي لهم،  الملدًم وه مس خُج المملي دول اشتران مؼ يئة الىلاز يُ ، واإلاظسح

ذ هرا ال وع  ُت إما أل ٌ از يُ  يئة الىلاز يلط، أو مؼ ألاطفاٌ فن غرل واخد، ٍو

لمردتريعل الىلاز يسصة الى ف غس مواهب ومهازاا ألاطفاٌ اإلالدغعل. )اسواع، 

 (62، صفدة 2299

إلى أل الدزاما ؤلابداغُة هن دزاما Winferd ward (1966)أشازا ٍو فسد وازد  

التي ه ت ظؼ إلى كُود، تصلؼ ييها اإلاظسخُاا اللصعر  مس ال ػس أو مس الفطس  

اللصص أو مس البُاٌ، يهي نوع مس الص ا  ٌظم دي يُ  ألاطفاٌ تفىعرهم واُاهتهم 

وارراتهم الاجمراغُة لممػلعر غس ذواتهم فن تملابُة ملدغة موّجهة لمػرل فن امُة 

دزامي مؼ ألاطفاٌ إلى إغداد نصو  إنماجُة، وه تدماا مرازطة هرا الص ا  ال
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مظسخُة مظللا، بل كد ٌػُم ذلً إبداع ألاطفاٌ، ييل ما تدماج  الدزاما ؤلابداغُة هو 

يىس  أو كّصة تدموي غ ى شبصُاا وخواز وأخداث إلبداع دزاما تملابُة. ًمم ذلً 

ٌ برظاغد  مدزية تدّفصهم غ ى المفىعر وال ػوز والاندماا فن أييازهم واُاهتهم . )بلا

 (2222وشازف، 

 أهميت أصلىب الذراما إلابذاعيت: 1.2.2

   الدزاما ؤلابداغُة هؤطموف تسيوي: تظاغد الدزاما ؤلابداغُة غ ى ت رُة اللدز

س والازتلاء بال رو  المغوٍة هرا تظهم فن ت رُة اإلاهازاا الاجمراغُة وتلّلل آلااٍس

تػمم ألادواز  الاجمراعن والانفػالن وخل اإلا ىدا، وذلً مس ادٌ

 والاطملدلُة وت رُة الثلة بال فع

  الدزاما ؤلابداغُة ووطُمة تػمُرُة: ال مرازطة الدزاما ؤلابداغُة فن شيل

ارراا مظمُة ًرىس ألاطفاٌ غ ى ترثل اإلااد  المػمُرُة اإلالّدمة لهم، مرا 

م اإلافاهُم واإلادزواا، وول الدزاما ؤلابداغُة وطُمة تػمُر
ّ
ُة ٌظاغدهم غ ى تػم

 .تظاغد غ ى تجظُد اإلااد  المػمُرُة فن مواكف تسيوٍة

  الدزاما ؤلابداغُة ووطُمة غدجُة: إل أطموف المرثُل الدزامي ً مي اللدزاا

ؤلابداغُة لدى ألاطفاٌ ًتُذ لهم يسصة المفىعر الحس، الري ًرىمهم مس 

اطتلصازهم بدلُلة ذواتهم، يدزاما ال فظُة تؤدي إلى  جاز ت فِظُة غ د 

 اهد  أو ترثُل ألادواز فن أي مظسخُة أو كصة طِ رابُة تدبم مسخمة نرو م

 (2222طفل السوطة. )بلاٌ وشازف، 

إل اللظُة ألاطاطُة فن الدزاما ؤلابداغُة هن هُفُة توظُف الدزاما ليي تصلذ 

أدا  تظاغد غ ى ت رُة مهازاا ألاطفاٌ وتػصش يهرهم، َو ازن فن هرا ؤلاغداد اإلاسيُعل 

ُة وأولُ اء ألاموز واإلا مغمعل بلظُة الطفل ختى ًصموا إلى تصوز ملترح إلادموى اإلاظسخ

التي ًمم صُاغتها صُاغة دزامُة مس كلل اإلاسيُة، والتي ًجب ال تظؼ فن الحظابال 

طلُػة ألاطفاٌ السوطة واصابصهم، ختى ٌ ػس ييها ألاطفاٌ بالمػاٌش مؼ الػرل 

د تر ُة مهازاا المفىعر لديهم. )مدرود،  الدزامي الري ٌ ازوول فن ص ػ ، ول ذلً ًٍص

 .(968، صفدة 2299
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 رياض ألاطفال: 3.2

اض ألاطفاٌ هن مؤطظة تسيوٍة واجمراغُة، ًممدم مها ألاطفاٌ مس طس   4أو  3ٍز

ة والوجدانُة، مس  6ط واا إلى  ط واا، مهدف ت رُة جوانب شبصِم  اإلاػسيُة واإلاهاٍز

ػاف تػمُرُة طرس م اهج الباصة تت اطب مؼ ادٌ ما ًلدي لهم مس أ  طة وأل

ة لمطفل، وتػمرر اإلاسخمة التي ًرس مها الطفل فن السوطة مس أهم اإلاساخل  اإلاسخمة الػرٍس

المػمُرُة التربوٍة التي ترهد لدلمداق باإلاسخمة الابمدابُة ، ألنها تظهم فن ت ىُل 

لُة وؤلاجمراغُة، يهي أطاطُاا أبػاد نرو  مس ال واحن الجظرُة والػلمُة والانفػا

أهثر اإلاساخل خظاطُة فن خُا  الفسد مس خُج الل اء اإلامدزا والػرُم لصبصُة الفسد 

 (949، صفدة 2295برا ًرس ب  مس مواكف تؤجس غمُ  فن اإلاظمللل. )السشُدي، 

اض ألاطفاٌ إلاظاغد  وتدٍزب ألاطفاٌ غ ى أطموف المفىعر اإلا طلي  وتهدف ٍز

س ، وت رُة كدزاتهم غ ى الظلط والمصظُم واإلاسونة والمآشز الحسوي، واختراي خسٍاا آلااٍس

ة، وإهظاف  هرا تصود الطفل باإلالادا واللُم البملُة برا ًت اطب ومسخمم  الػرٍس

الطفل الاتجاهاا الاجمراغُة التي تظاغد  غ ى المفاغل مؼ ألاطفاٌ والساشدًس، هرا 

مس ادٌ الص ا  داال السوطة  تظاغد  غ ى اهت اف اللِئة اإلادُطة ب ، هرا ًمم

ة. )مجدي،  ، 2222تصوٍد الطفل باإلاػموماا والػاداا اإلا اطلة واإلادبرة إلاسخمم  الػرٍس

 (82صفدة 

 برهامج التذريبي املقترح )الذراما إلابذاعيت(ال .3

 :التعاريف إلاحرائيت 1.3

 البرهامج التذريبي:

ُة  أغسي  إجسابُا غ ى أن  بسنامج م طط وم ظم كابم   ة الظوطُو ب اب غ ى نظٍس

( 25لفُجوتظيي، والري ٌ رل جرُؼ اإلاداطساا ووزشاا الػرل اإلاوشغة غ ى )

اض ألاطفاٌ، مهدف زيؼ  خصص، برػدٌ خصمعل فن ألاطلوع، واإلاوجهة إلاسيُاا ٍز

مظمواهم اإلاػسفن واإلاهازي اإلاستلط باطم داي الدزاما ؤلابداغُة هررنامج لم رُة مهازاا 

 .داعن غ د أطفاٌ السوطةالمفىعر ؤلاب
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 التفكير إلابذاعي )إحرائيا(:

هو نرط مس أنرا  المفىعر أو الص ا  الػل ن ل  غد  مسهلاا ممها: الطدكة،   

لاض بالدزجة التي ًدصل غميها الطفل فن ااملاز توزا ع لممفىعر  واإلاسونة، وألاصالة، ٍو

 . الابميازي 

 مهاراث التفكير إلابذاعي:

دصل غميها الطفل فن الطدكة أغسيها إجس     ً ابُا غ ى أنها الدزجة اليمُة التي

 .لممفىعر ؤلابداعن Torance واإلاسونة وألاصالة فن أداب  غ ى ااملاز توزا ع

  الذراما إلابذاعيت )إحرائيا(:

هن اطتراتُجُة تمم مس ادٌ ترثُل ألادواز، خُج ًلوي ألاطفاٌ بمرثُل أدواز  

ُاا مػُ ة لدزاطة مو  طوغاا مػعل دول الالتزاي بدفظ نص مػعل، بل ًترن شبص

 لهم اإلاجاٌ إلبداغاتهم وما ًفىسول يُ .

 :أهذاف البرهامج 2.3

 بي اإلالترح  :الهدف الػاي لمررنامج المدٍز

اض ألاطفاٌ هطم داي أطموف الدزاما  هو تطوٍس مهازاا ألاداء لمرسيُاا اللابرعل غ ى ٍز

 .ؤلابداغُة مهدف ت رُة المفىعر ؤلابداعن غ د ألاطفاٌ

 بي اإلالترح  :ألاهداف الباصة لمررنامج المدٍز

 :أل تيول اإلاسيُة اللابرة غ ى السوطة فن نهاًة الررنامج كادزا غ ى

 ر ؤلابداعنتددًد مفهوي المفىع. 

 اطمصماا أهداف وأهرُة المفىعر ؤلابداعن. 

 المػسف غ ى مهازاا المفىعر ؤلابداعن. 

 المػسف غ ى دوز اإلاسبي فن ت رُة مهازاا المفىعر ؤلابداعن. 

 تددًد مفهوي الدزاما ؤلابداغُة. 

 اطمصماا أهداف وأهرُة الدزاما ؤلابداغُة. 

 داغُةالمػسف غ ى دوز اإلاػمم فن  لُة الدزاما ؤلاب. 

  المػسف غ ى مػوكاا تطلُم  لُة الدزاما ؤلابداغُة ال اجرة غس ول مس أداء

 .اإلاسبي وأداء الطفل

  ترىس مس اطم داي ملُاض توز عTorance. 
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 :أهميت البرهامج 3.3

  ت اٌو مفاهُم اض ألاطفاٌ بئطاز مػسفنً  بي اإلالترح مسيُاا ٍز ًصود الررنامج المدٍز

 .اما ؤلابداغُةالمفىعر ؤلابداعن وهرا الدز 

  اض ألاطفاٌ غ ى الررامج إللاء الظوء غ ى مدى أهرُة تيوٍس مسيُاا ٍز

اض  .والاطتراتُجُاا التي تظهم فن ت رُة المفىعر ؤلابداعن ألطفاٌ ٍز

  إبساش أهرُة اطم داي الدزاما ؤلابداغُة فن تدَزع ت رُة المفىعر ؤلابداعن ومدى

 اغُة.يػالُتها فن تطوٍس مهازاا ألاطفاٌ ؤلابد

 :مبرراث إعذاد البرهامج 4.3

 ٌاض ألاطفا  .طسوز  اطم داي الدزاما ؤلابداغُة طرس م اهج ٍز

  بي ٌػمرد غ ى أطموف الدزاما ؤلابداغُة مس مداولة الوصوٌ إلى بسنامج تدٍز

اض  ة لمدٍزب مػممي مسيُاا ٍز أجل تطوٍس الىفاًاا اإلاه ُة الدشمة والظسوٍز

 .ألاطفاٌ

 أو وخداا الررنامج لملابرعل غ ى غرمُة تيوٍس  إغداد كابرة برواطُؼ

اض ألاطفاٌ.  اإلاسيُعل الػاممعل فن ٍز

 :فىياث البرهامج التذريبي 5.3

 ة الظوطُو ب ابُة  :ملادا ال ظٍس

المػمم ه تدلل  الراا برفسدها وه ًوجد داامها بل إل اإلاهازاا واإلاػازف  -

 .اإلادُط ختى ًمػمم موجود  فن اإلادُط البازجن وغ ى الطفل أل ًمفاغل مؼ

الطفل ًىتظب اإلاػسية واإلاهازاا غس طٍسم م ازهة البرراا مؼ الساشدًس أو  -

 .السياق ألاهثر ارر 

 .المطوز اإلاػسفن لمطفل ٌػمرد غ ى الوطط الاجمراعن ولِع مظملد غ   -

جُا غرر طمظمة مس المفاغدا الاجمراغُة -  .الوظابف الػلمُة الػمُا تت يل تدٍز

  طُو ب ابُة ت طمم مس جدث أبػاداإلالازية الظو: 

 .اللػد الل اةي: ب اء اإلاػازف مس كلل الراا -

 .اللػد المفاغ ن: تفاغل الراا مؼ اإلاوطوع اإلاساد تػمر  -
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اةي -  .اللػد الاجمراعن: المػمم ًمم فن وطػُاا طرس طُاق اجمراعن ويٍص

رماش برا ً  -  :نًددث المػمم فن طُاق اجمراعن ذاا مػ ى مستلط بالواكؼ، ٍو

 .طسوز  الاخميان باألكسال واللِئةو   الجو الدًرلساطي والدً امُة الص طة -

لة إداز  الحواز اإلافموح ال اجح -  .ًوج  اإلاسبي الطفل الى طٍس

ة تدفص الفل وتسشد . -  تمم اإلاظاغد  باطمػراٌ ط داا ووطابل طرػُة بصٍس

 :مدتىي البرهامج التذريبي ومظمىهه ومذة إهجازه 6.3

 ىي البرهامج التذريبي ومظمىهه ومذة إهجازهمدت: 1الجذول 

 املذة أهذاف كل خصت الحصص مدتىي املدىر مداور البرهامج

29 

مدال إلى 

المفىعر 

 ؤلابداعن

 مفهوي المفىعر ؤلابداعن.
الحصة 

29 

تددًد مفهوي المفىعر 

 45 ؤلابداعن.

أهداف وأهرُة المفىعر  دكُلة

 ؤلابداعن.

اطمصماا أهداف وأهرُة 

 ىعر ؤلابداعن.المف

22 

مهازاا 

المفىعر 

 ؤلابداعن

 مهازاا المفىعر ؤلابداعن.

الحصة 

22 

المػسف غ ى مهازاا 

 المفىعر ؤلابداعن.
45 

دوز اإلاسبي فن ت رُة مهازاا  دكُلة

 المفىعر ؤلابداعن.

المػسف غ ى دوز اإلاسبي 

فن ت رُة مهازاا المفىعر 

 ؤلابداعن.

23 

مدال إلى 

الدزاما 

 ُةؤلابداغ

 مفهوي الدزاما ؤلابداغُة.
الحصة 

23 

تددًد مفهوي الدزاما 

 45 ؤلابداغُة.

أهداف وأهرُة الدزاما  دكُلة

 ؤلابداغُة.

اطمصماا أهداف وأهرُة 

 الدزاما ؤلابداغُة.

24 

ت رُة المفىعر 

ؤلابداعن ويم 

أطموف 

الدزاما 

 ؤلابداغُة

دوز اإلاسبي فن أطموف 

 الدزاما ؤلابداغُة.

الحصة 

24 

المػسف غ ى دوز اإلاػمم 

فن أطموف الدزاما 

 ؤلابداغُة.

45 

 دكُلة
مػوكاا ناجرة غس أداء 

 اإلاسبي.

مػوكاا ناجرة غس أداء 

 الطفل.

المػسف غ ى مػوكاا 

تطلُم أطموف الدزاما 

ؤلابداغُة ال اجرة غس 

ول مس أداء اإلاسبي وأداء 

 الطفل.
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25 

أدواا كُاض 

المفىعر 

 ؤلابداعن

ر ؤلابداعن ملُاض المفىع

 Toranceلموز ع 

الحصة 

25 

ترىس مس اطم داي 

ملُاض توز ع 

Torance. 

45 

 دكُلة

 2221 مً إعذاد الباخثين،املصذر: 

 إلاحراءاث املىهجيت للبرهامج التذريبي .4

 مىهج الذراصت: 1.4

بي، ألن  أهثر توايلا  تمم دزاطة يػالُة الررنامج ويم اطواا اإلا هج ال ل  تجٍس

لدزاطة الحالُة، وذلً مهدف مػسية وكُاض يػالُة الررنامج المدٍزبي اإلالترح مؼ أهداف ا

 )الدزاما ؤلابداغُة( فن ت رُة ؤلابداع غ د أطفاٌ السوطة.

ً البرهامج )مجتمع وعيىت الذراصت(: 2.4  املضتفيذًً م

ُاا وهًة تمرظال، بِ را تيونت غُ ة الدزاطة  شرل مجمرؼ الدزاطة جرُؼ مسي

ُاا اض ألاطفاٌ بردً ة السمش ي وهًة تمرظال واللالغ  مس اإلاسي الاتي ٌ مغمس فن ٍز

 ( مسيُة، تم اامُازهم هػُ ة لمدزاطة الاطمطدغُة وهرا الدزاطة ألاطاطُة.32غددهم )

 خذود البرهامج التذريبي: 3.4

ة: اإلاسيُاا المواتي ٌػرمس بٍساض ألاطفاٌ -  .الحدود الب ٍس

 .2229-25-22الى  2229-24-26الحدود الصمانُة: مس  -

اض ألاطفاٌ بردً ة السمش ي وهًة تمرظال. -  الحدود اإلايانُة: ٍز

 ألاصاليب والىصائل املضتخذمت في البرهامج: 4.4

ًمم اامُاز أطالُب تدٍزب لمررنامج برا ًت اطب ومدموى الررنامج وهرا تدلم  -

لة  أهداي  ومساغاا طلُػة اإلامدزيعل، وميال المدٍزب، خُج أكترح طٍس

لة الحواز واإلا اك ةاإلا  .داطس  وطٍس

جُة  - أما يُرا ً ص ول مس اإلادوز السابؼ والبامع يؤكترح اطم داي اطتراُت

ٌ مجروغاا المػمم المػاو ي  .المػمم المػاو ي مس اد

أما الوطابل وألادواا يت رل ول مس أوزاق الػرل وخاطوف وجهاش الػسض  -

 يوق السأس ي.

 

 



 الذراما إلابذاعيت برهامج مقترح لتىميت التفكير إلابذاع عىذ أطفال الروطت

193 

 

 بي:قياش فعاليت البرهامج التذري 5.4

 تلوٍم أداء اإلاسيُاا: 

ٌ التهُئة وطسح أطئمة غس مدموى الررنامج -  .تلوٍم كل ن: مس اد

تلوٍم أداء اإلاسيُاا أج اء الررنامج: مس ادٌ أوزاق الػرل الجراغُة والفسدًة،  -

ٌ وزشاا الػرل ومدى المفاغل داال كاغة المدٍزب  .ومس اد

بي الملوٍم البمامي: مس ادٌ تػلئة ول مسيُة ل روذ - ا تلوٍم الررنامج المدٍز

ُاا والظملُاا فن الررنامج، مؼ إميانُة إطاية  ب يل غاي، وهمابة ؤلاًجاب

 .اإلالترخاا اإلاطموية لمطوٍس الررنامج

  بي اإلالترح: ًمم مس ادٌ غسط  غ ى مجروغة مس صدق الررنامج المدٍز

( أطاتر  فن ت صص غمم 23(، ممهم )27اإلادىرعل اإلام صصعل وغددهم )

ٌ 24فع التربوي، و)ال  ( أطاتر  فن ت صص غمم ال فع، إلبداء  زائهم خو

الررنامج مس خُج طدمة ألاهداف اإلاصاغة وت ظُم اإلادموى، ومدى مدبرة 

 .أطالُب وأ  طة المدٍزب

  ت اٌو ول مس المفىعر ؤلابداعن وهدا اللُاض كل ن: ًمم مس ادٌ ب اء اطمبُالً 

ً لموكوف غ بُة لمرسيُااالدزاما ؤلابداغُة، وذل  . ى الحاجاا المدٍز

  ،اللُاض بػدي: ًمم بػد الانتهاء مس الررنامج، وذلً مس ادٌ شلىة اإلادخظة

بغسض كُاض ياغمُة الررنامج، ومدى ترىس اإلاسيُاا مس اطم داي أطموف 

 .الدزاما ؤلابداغُة فن ول مس مسخمة الم طُط وؤلاغداد والم فُر والملوٍم

 ن شهس ًمم إغاد  تطلُم شلىة اإلادخظة غ ى نفع اللُاض تتلعن: بػد خوال

ُاا مس  أيساد الػُ ة، بغسض كُاض ياغمُة الررنامج، ومدى ترىس اإلاسي

اطم داي الدزاما ؤلابداغُة فن ول مس مسخمة الم طُط وؤلاغداد والم فُر 

 والملوٍم.

 خاجمت:

هم فن الدزاما ؤلابداغُة هن أطموف ي ي أو ترىس ألاطفاٌ مس المػلعر غس ذوات

تملابُة ملدغة تلودهم وتوجههم إلى اطم داي المفىعر والبرراا والبُاٌ لمػرل فن امُة 

إنماجُة، مس ادٌ تلدًم ول واخد ممهم أخظس ما غ د ، خُج ه ًدماا هرا الص ا  
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إلى نصو  مػد  مظللا، بل ول ما ًدماج  هو يىس  أو كصة إلبداع دزاما تملابُة 

ُاا وخواز  وأخداث، وفن هرا الصدد هديت الدزاطة الحالُة إلى تدموي غ ى شبص

ُمهم مس  اض ألاطفاٌ، وذلً لمرى بي موج  لمرسيُاا اللابراا غ ى ٍز اكتراح بسنامج تدٍز

  لُة الدزاما ؤلابداغُة مهدف ت رُة المفىعر ؤلابداعن غ د ألاطفاٌ.
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